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01

الثانوية التأهيلية أحمد إقليم: الحسيمةالحسن الثاني

الراشدي

508/02/17إقليم: العرائش 28 خالد الهيتوت
اللغة العربية

06/09/17 05993

N

القصر الكبير )البلدية(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية بدرإقليم: الحسيمةالحسن الثاني

أصيل

915/05/17 28 سومية الزكاوي
اللغة العربية

15/05/17 25811E طنجة المدينة

)المقاطعة(

تانوية الشهيد عبد السلم 

بن الحاج م العدادية

1106/09/17إقليم: تطوانالثانوية العدادية ابغاغزةإقليم: الحسيمة 22 فاطمة الزهرة الرزيني
اللغة العربية

06/09/17 27175

M

ابغاغزة

306/09/16إقليم: الناضورالثانوية العدادية الحسنيإقليم: الحسيمةاع اساكن 18 عثمان بوشيح
اللغة العربية

06/09/16إلتحاق بالزوجة 12275S)الناضور )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: الحسيمةأعدادية سيدي بوتميم

سليمان للتعليم الصيل

عمالة: طنجة - 

أصيل

408/02/17 18 الحسين المنديلي
اللغة العربية

08/02/17 15360V طنجة المدينة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية مولي إقليم: الحسيمةاكاون

عبدالسلم بن مشيش

208/02/17إقليم: العرائش 18 يوسف الزياتي
اللغة العربية

08/02/17 05987

G

تطفت

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية الزياتنإقليم: الحسيمةزرقت

أصيل

1014/02/17 18 عصام الحضري
اللغة العربية

14/02/17 26339

D

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

عمالة: طنجة - النبعاثإقليم: الحسيمةثانوية حي الرابع العدادية

أصيل

306/03/17 18 م الجراري
اللغة العربية

06/09/17 26894

G

بني مكادة )المقاطعة(

504/09/18إقليم: الحسيمةالحسن الثانيإقليم: الحسيمةتانوية بني بونصار الثأهيلية 16 الزموري أحمد
اللغة العربية

04/09/18 06817J)تارجيست )البلدية

106/09/17إقليم: الحسيمةالثانوية العدادية تارجيستإقليم: الحسيمةأعدادية سيدي بوتميم 12 أسماء اليعقوبي
اللغة العربية

06/09/17 26952V)تارجيست )البلدية

206/09/17إقليم: الحسيمةالحسن الثانيإقليم: الحسيمةإعدادية كتامة 12 بولخشب أحمد
اللغة العربية

06/09/17 06817J)تارجيست )البلدية

106/09/17إقليم: الحسيمةالثانوية العدادية تارجيستإقليم: الحسيمةزرقت 12 خديجة السماعيلي
اللغة العربية

06/09/17 26952V)تارجيست )البلدية

306/09/17إقليم: الحسيمةالحسن الثانيإقليم: الحسيمةاع تيزي تشين 12 سعيدة الشهبوني
اللغة العربية

06/09/17 06817J)تارجيست )البلدية

تانوية الشهيد عبد السلم 

بن الحاج م العدادية

106/09/17إقليم: الحسيمةثانوية الهادي الطيب حموإقليم: الحسيمة 12 وردة الشاهي
اللغة العربية

06/09/17 25100

G

بني عمارت

204/09/18إقليم: الحسيمةبني بوفراحإقليم: الحسيمةاع. الزاوية 8 مولي علي الدريسي
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 06818

K

بني بوفراح

104/09/18إقليم: الحسيمةاكاونإقليم: الحسيمةاع تبرانت 6 لبوغ نجاة
اللغة العربية

04/09/18 21563

M

عبد  الغاية السواحل

304/09/18إقليم: الحسيمةأعدادية سيدي بوتميمإقليم: الحسيمةإعدادية كتامة 6 لويزة اعراب
اللغة العربية

04/09/18 24418

R

سيدي بوتميم
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404/09/18إقليم: تطوانالثانوية العدادية الندلسإقليم: الحسيمةاع اساكن 6 أسماء أشتوي
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 21285

K

تطوان )البلدية(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية القصبةإقليم: الحسيمةتانوية تمساوت العدادية

أصيل

304/09/18 6 كوثر الحراق
اللغة العربية

04/09/18 15328

K

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن سيناإقليم: الحسيمةاع. ايت قمرة

أصيل

706/09/01 112 نور الهدى ازمرو
اللغة الفرنسية

05/09/03أقدمية 16 سنة 15342A)بني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية مغوغةإقليم: الحسيمةعقبة بن نافع

أصيل

107/09/04 66 لبنى ملوك
اللغة الفرنسية

04/09/12 26222

B

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

301/02/17إقليم: الحسيمةإعدادية سيدي عابدإقليم: الحسيمةبني بوفراح 28 خيرة تيعلتي
اللغة الفرنسية

16/02/17 06811

C

الحسيمة )البلدية(

1113/02/17إقليم: تطوانالثانوية العدادية ابغاغزةإقليم: الحسيمةأعدادية سيدي بوتميم 28 هاجر أزكاغ
اللغة الفرنسية

13/02/17 27175

M

ابغاغزة

  ثانوية خميس أنجرة إقليم: الحسيمةإعدادية بني حذيفة

التأهيلية

إقليم: فحص - 

انجرة

906/09/17 22 نجلء الشنتوف
اللغة الفرنسية

06/09/17 21284Jأنجرة

1106/09/17إقليم: تطوانالثانوية العدادية بني يدرإقليم: الحسيمةالرازي 20 الشيهب حسناء
اللغة الفرنسية

04/09/18 27177Pبني يدر

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: الحسيمةبني بوفراح

تاشفين

1002/09/16إقليم: القنيطرة 18 أسامة الزكلزي
اللغة الفرنسية

02/09/16 20984

H

مولي بوسلهام

402/09/16إقليم: جرسيفالتقدمإقليم: الحسيمةاع. الرواضي 18 أمين عبدالواحد
اللغة الفرنسية

02/09/16 27179Sهوارة أولد رحو

201/01/17إقليم: العرائشالثانوية العدادية ريصانةإقليم: الحسيمة)بني جميل )إعدادية 18 عبد الناصر بشيري
اللغة الفرنسية

01/01/17 05988

H

ريصانة الشمالية

704/09/18إقليم: الحسيمةبني بوفراحإقليم: الحسيمةالثانوية العدادية مكسولين 16 أحمد جداني
اللغة الفرنسية

04/09/18 06818

K

بني بوفراح

704/09/18إقليم: الحسيمةاع. الرواضيإقليم: الحسيمةاع اساكن 16 سمير عتى
اللغة الفرنسية

04/09/18 18518

C

رواضي

204/09/18إقليم: الحسيمةعقبة بن نافعإقليم: الحسيمةاع. الزاوية 16 كريمة فكري
اللغة الفرنسية

04/09/18 06814F)بني بوعياش )البلدية

104/09/18إقليم: الحسيمةم الطرهوشيإقليم: الحسيمةاع. اربعاء تاوريرت 16 نزهة بوزلماط
اللغة الفرنسية

04/09/18 23420Fنقور

الثانوية العدادية آيت يوسف إقليم: الحسيمةم الطرهوشي

وعلي

206/09/17إقليم: الحسيمة 12 سعاد أسعطاش
اللغة الفرنسية

26/09/18إلتحاق بالزوج 06820

M

أجدير )البلدية(

الثانوية العدادية م إقليم: الحسيمةاع. تغزوت

السادس

806/09/17إقليم: وزان 12 نزهة جابري
اللغة الفرنسية

06/09/17 06418Aمقريصات

الثانوية التأهيلية أحمد إقليم: الحسيمةثانوية الهادي الطيب حمو

الراشدي

506/09/17إقليم: العرائش 10 إسحاق المولودي
اللغة الفرنسية

04/09/18 05993

N

القصر الكبير )البلدية(
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506/09/17إقليم: العرائشالثانوية العدادية الطبريإقليم: الحسيمةثانوية الهادي الطيب حمو 10 حمزة بودزا
اللغة الفرنسية

04/09/18 23610

M

القصر الكبير )البلدية(

الثانوية التأهيلية وادي إقليم: الحسيمةالثانوية العدادية تارجيست

المخازن للتعليم الصيل

1306/09/17إقليم: العرائش 10 عبد الرحمان الشعيبي
اللغة الفرنسية

04/09/18 05991L)القصر الكبير )البلدية

504/09/18إقليم: الحسيمةثانوية حي الرابع العداديةإقليم: الحسيمةبني بوفراح 7 ياسمين البوكري
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 26221A)امزورن )البلدية

204/09/18إقليم: الحسيمةالثانوية العدادية تارجيستإقليم: الحسيمةاع. الزاوية 6 م القللي
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 26952V)تارجيست )البلدية

504/09/18إقليم: الحسيمةم الطرهوشيإقليم: الحسيمةاع. اربعاء تاوريرت 6 م ابابري
اللغة الفرنسية

04/09/18 23420Fنقور

804/09/18إقليم: الحسيمةاع. الزاويةإقليم: الحسيمةاع اساكن 6 لوبنة أصريح
اللغة الفرنسية

04/09/18 25239

H

زاوية سيدي عبد 

القادر

904/09/18إقليم: الحسيمةإعدادية بني حذيفةإقليم: الحسيمةاع تيزي تشين 6 إيمان الملولي
اللغة الفرنسية

04/09/18 06819Lبني حذيفة

1004/09/18إقليم: الحسيمةاع. اربعاء تاوريرتإقليم: الحسيمةإعدادية كتامة 6 منير ابالي
اللغة الفرنسية

04/09/18 21562Lاربعاء تاوريرت

904/09/18إقليم: الحسيمةالثانوية العدادية شقرانإقليم: الحسيمةاع تبرانت 6 يوسف علوي
اللغة الفرنسية

04/09/18 27192Fشكران

902/09/10إقليم: الناضورالثانوية العدادية اصباننإقليم: الحسيمةاع تيزي تشين 56 حنان بلهواري
اللغة النجليزية

02/09/10إلتحاق بالزوج 23914T)الناضور )البلدية

407/09/04إقليم: الحسيمةإعدادية القدسإقليم: الحسيمةاكاون 16 ابراهيم امنشار
اللغة النجليزية

04/09/18 06816

H

امزورن )البلدية(

106/09/17إقليم: الحسيمةالثانوية العدادية تارجيستإقليم: الحسيمةتانوية تمساوت العدادية 12 عبد الحكيم النية
اللغة النجليزية

06/09/17 26952V)تارجيست )البلدية

114/09/17إقليم: الحسيمةم الطرهوشيإقليم: الحسيمةإعدادية كتامة 12 الرايس عادل
اللغة النجليزية

14/09/17إلتحاق بالزوجة 23420Fنقور

الثانوية العدادية أحمد إقليم: الحسيمةإعدادية سيدي بوعفيف

الراضي السلوي

505/09/08إقليم: تطوان 66 ع الصمد أزحاف
الجتماعيات

05/09/08 05662

D

تطوان )البلدية(

1104/09/12إقليم: تازةبني فراسنإقليم: الحسيمةبني بوفراح 52 لوبنة القسيلي
الجتماعيات

04/09/12 16676Aبني فراسن

الثانوية العدادية خديجة ام إقليم: الحسيمةثانوية امرابطن التأهيلية

المؤمنين

204/09/12إقليم: الناضور 42 فاطمة الزهراء اسرار
الجتماعيات

04/09/12إلتحاق بالزوج 23397F)بني انصار )البلدية

1104/09/12عمالة: مراكشالثانوية العدادية الويدانإقليم: الحسيمةالحسن الثاني 42 هند الحسناوي
الجتماعيات

04/09/12 23834Fالويدان

102/09/14إقليم: الحسيمةعقبة بن نافعإقليم: الحسيمةإعدادية بني حذيفة 34 حسن السكاكي
الجتماعيات

06/09/17 06814F)بني بوعياش )البلدية
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الثانوية التأهيلية علل بن إقليم: الحسيمةاع اساكن

عبد ا

102/09/15إقليم: بنسليمان 34  عبد ا بن عثمان
الجتماعيات

02/09/15 19575

B

احلف

الثانوية العدادية إدريس إقليم: الحسيمةإعدادية سيدي عابد

الثاني

عمالة: طنجة - 

أصيل

313/03/17 18 سفيان المنصوري
الجتماعيات

06/09/17 15341Z الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عمر إقليم: الحسيمةإعدادية سيدي عابد

الجيدي

813/03/17إقليم: شفشاون 18 اناس اصليعي
الجتماعيات

13/03/17 06416Yاسطيحة

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية خلبج طنجةإقليم: الحسيمةعقبة بن نافع

أصيل

121/03/17 18 حميد السعيدي
الجتماعيات

23/09/17 15343

B

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

1314/02/17إقليم: العرائشالثانوية العدادية القلةإقليم: الحسيمة)بني جميل )إعدادية 18 عادل الحمياني
الجتماعيات

14/02/17 24884Xسوق القلة

431/03/17إقليم: العرائشالثانوية العدادية عياشةإقليم: الحسيمةالخوارزمي 16 سفيان الدريوش
الجتماعيات

06/09/17 26300Lعياشة

104/09/18إقليم: الحسيمةإعدادية سيدي عابدإقليم: الحسيمةاع اساكن 16 نور الدين المصباحي
الجتماعيات

04/09/18 06811

C

الحسيمة )البلدية(

206/09/17إقليم: الحسيمةثانوية حي الرابع العداديةإقليم: الحسيمةاع. اربعاء تاوريرت 12 انس بنسعلي
الجتماعيات

06/09/17 26221A)امزورن )البلدية

706/09/17إقليم: الحسيمةإعدادية سيدي بوعفيفإقليم: الحسيمةم الطرهوشي 12 البقالي نبيل
الجتماعيات

06/09/17 24421

U

أيت يوسف وعلي

تانوية الشهيد عبد السلم 

بن الحاج م العدادية

106/09/17إقليم: الحسيمةالخوارزميإقليم: الحسيمة 12 عاصم طحطوح
الجتماعيات

06/09/17 06829X)بني بوعياش )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: الحسيمةتانوية تمساوت العدادية

الثاني

عمالة: طنجة - 

أصيل

206/09/17 12 عثمان أعوين
الجتماعيات

06/09/17 23225

U

بني مكادة )المقاطعة(

306/09/17إقليم: الحسيمةزرقتإقليم: الحسيمةاع. تغزوت 12 م المرابط
الجتماعيات

06/09/17 25242Lزرقات

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية بدرإقليم: الحسيمةثانوية حي الرابع العدادية

أصيل

206/09/17 10 م العزوزي
الجتماعيات

04/09/18 25811E طنجة المدينة

)المقاطعة(

106/09/17إقليم: الحسيمةبني بوفراحإقليم: الحسيمةزرقت 10 المهدي الفايز
الجتماعيات

04/09/18 06818

K

بني بوفراح

106/09/17إقليم: الحسيمةم الطرهوشيإقليم: الحسيمةثانوية الهادي الطيب حمو 10 م العساتي
الجتماعيات

04/09/18 23420Fنقور

806/09/17إقليم: الحسيمةثانوية حي الرابع العداديةإقليم: الحسيمةزرقت 10 بوغابة م أمين
الجتماعيات

04/09/18 26221A)امزورن )البلدية

106/09/17إقليم: الحسيمةإعدادية سيدي عابدإقليم: الحسيمةبني بوفراح 10 عبد الكبير بوعيسى
الجتماعيات

04/09/18إلتحاق بالزوجة 06811

C

الحسيمة )البلدية(

204/09/18إقليم: الحسيمةإعدادية م السادسإقليم: الحسيمةاكاون 6 نوفل أولد السي أحمد
الجتماعيات

04/09/18 06815

G

امزورن )البلدية(
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية السانيةإقليم: الحسيمةإعدادية كتامة

أصيل

404/09/18 6 عثمان ازواوي
الجتماعيات

04/09/18 26011X الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

604/09/18إقليم: الحسيمةاع. اربعاء تاوريرتإقليم: الحسيمةاع تبرانت 6 عزالدين بن موسى
الجتماعيات

04/09/18 21562Lاربعاء تاوريرت

904/09/18إقليم: الحسيمةالثانوية العدادية ازمورنإقليم: الحسيمةثانوية امرابطن التأهيلية 6 الدهشور حياة
الجتماعيات

04/09/18 26955Yازمورن

104/09/18إقليم: الحسيمةالثانوية العدادية شقرانإقليم: الحسيمةاع تيزي تشين 6 عبد ا بويباون
الجتماعيات

04/09/18 27192Fشكران

304/09/18إقليم: الحسيمةثانوية امرابطن التأهيليةإقليم: الحسيمةاع تيزي تشين 6 م بوقلقل
الجتماعيات

04/09/18 06821

N

امرابطن

104/09/18إقليم: الحسيمةثانوية الهادي الطيب حموإقليم: الحسيمةاع تبرانت 6 سعيد السعيدي
الجتماعيات

04/09/18 25100

G

بني عمارت

204/09/18إقليم: الحسيمةالحسن الثانيإقليم: الحسيمةاع اساكن 6 سعاد اكمير
الجتماعيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 06817J)تارجيست )البلدية

904/09/18إقليم: الحسيمةاعدادية سنادةإقليم: الحسيمةالثانوية العدادية مكسولين 6 سفيان الرياني
الجتماعيات

04/09/18 25788Eسنادة

202/09/15عمالة: وجدة - أنكادإع. عبد الخالق الطريسإقليم: الحسيمةاعدادية سنادة 34 إلياس عبداوي
الرياضيات

02/09/15 04393Z)وجدة )البلدية

202/09/16عمالة: فاسالفقيه التاوديإقليم: الحسيمةاكاون 28 م البركة
الرياضيات

02/09/16 24499

D

سايس )المقاطعة(

الثانوية العدادية  ابن إقليم: الحسيمةإعدادية بني حذيفة

النفيس

عمالة: طنجة - 

أصيل

806/09/17 22 انتصار القضاوي
الرياضيات

06/09/17 26574J)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية عمر إقليم: الحسيمةاع. اربعاء تاوريرت

الجيدي

827/10/17إقليم: شفشاون 22 جهان الطويل
الرياضيات

27/10/17 06416Yاسطيحة

506/09/17إقليم: الحسيمةالثانوية العدادية إكرازوكاغإقليم: الحسيمةأعدادية سيدي بوتميم 20 خالد والعالي
الرياضيات

04/09/18 26954X)الحسيمة )البلدية

906/09/17إقليم: تطوانالثانوية العدادية ابن ماجةإقليم: الحسيمةبني بوفراح 20 أسامة بوشنو
الرياضيات

04/09/18 26396

R

بني سعيد

510/05/17إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية ماء العينينإقليم: الحسيمةاكاون 18 ياسين الكدح
الرياضيات

10/05/17 05992

M

العرائش )البلدية(

510/05/17إقليم: العرائشالثانوية العدادية الوفاءإقليم: الحسيمةاكاون 18 يوسف قرقور
الرياضيات

10/05/17 22610A)العرائش )البلدية

715/05/17إقليم: العرائشالثانوية العدادية الوفاءإقليم: الحسيمةاع تبرانت 18 جواد الشدادي
الرياضيات

15/05/17 22610A)العرائش )البلدية

106/09/17إقليم: الحسيمةاكاونإقليم: الحسيمةإعدادية كتامة 12 م السايح
الرياضيات

06/09/17 21563

M

عبد  الغاية السواحل
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

206/09/17إقليم: الحسيمةبني بوفراحإقليم: الحسيمةاع تيزي تشين 12 المحي بنحمو
الرياضيات

06/09/17 06818

K

بني بوفراح

الثانوية التأهيلية المام إقليم: الحسيمةاع اساكن

الشادلي للتعليم الصيل

906/09/17إقليم: شفشاون 12 المنتصر زهير
الرياضيات

06/09/17 06423F)شفشاون )البلدية

106/09/17إقليم: الحسيمةاكاونإقليم: الحسيمةإعدادية كتامة 12 الكرش كمال
الرياضيات

06/09/17 21563

M

عبد  الغاية السواحل

تانوية الشهيد عبد السلم 

بن الحاج م العدادية

1406/09/17إقليم: العرائشالثانوية العدادية القلةإقليم: الحسيمة 12 يوسف توحى
الرياضيات

06/09/17 24884Xسوق القلة

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: الحسيمةالثانوية العدادية ازمورن

سليمان للتعليم الصيل

عمالة: طنجة - 

أصيل

106/09/17 10 إسماعيل نزهة
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 15360V طنجة المدينة

)المقاطعة(

206/09/17إقليم: شفشاونالثانوية العدادية بني سميحإقليم: الحسيمةاع اساكن 10 شاكر البقالي
الرياضيات

04/09/18 27170

G

بني سميح

304/09/18إقليم: الحسيمةالثانوية العدادية تارجيستإقليم: الحسيمةزرقت 6 فاطمة الزهراء حنين
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 26952V)تارجيست )البلدية

704/09/18إقليم: الحسيمةاعدادية سنادةإقليم: الحسيمةتانوية تمساوت العدادية 6 فؤاد سعيد
الرياضيات

04/09/18 25788Eسنادة

304/09/18إقليم: الحسيمةأعدادية سيدي بوتميمإقليم: الحسيمةتانوية تمساوت العدادية 6 المهدي البخاري الخمليشي
الرياضيات

04/09/18 24418

R

سيدي بوتميم

804/09/18إقليم: الحسيمةبني بوفراحإقليم: الحسيمةاع تبرانت 6 عبد الصمد أيت الطالب
الرياضيات

04/09/18 06818

K

بني بوفراح

104/09/18إقليم: الحسيمةإعدادية بني حذيفةإقليم: الحسيمةبني بوفراح 6 عبد الله أحيدار
الرياضيات

04/09/18 06819Lبني حذيفة

604/09/18إقليم: الحسيمةبني بوفراحإقليم: الحسيمةتانوية تمساوت العدادية 6 وسيم واعروص
الرياضيات

04/09/18 06818

K

بني بوفراح

504/09/18إقليم: الحسيمةاعدادية سنادةإقليم: الحسيمةاع. تغزوت 6 نسيمة بنحدو
الرياضيات

04/09/18 25788Eسنادة

الثانوية العدادية بني أحمد 

إموكزن

504/09/18إقليم: الحسيمةاع. اربعاء تاوريرتإقليم: الحسيمة 6 فكري امحندي
الرياضيات

04/09/18 21562Lاربعاء تاوريرت

401/09/15إقليم: تاوناتثانوية النهضة العداديةإقليم: الحسيمةاكاون 34 سومية العطار
علوم الحياة 

والرض
03/09/15 15925J)تاونات )البلدية

عمالة: المضيق - ثانوية ابن بطوطة العداديةإقليم: الحسيمةم الطرهوشي

الفنيدق

203/09/13 32 سعيد بوعيادي
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 05671

N

المضيق )البلدية(

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: الحسيمةاع تبرانت

الثاني

عمالة: طنجة - 

أصيل

306/09/16 28 أحمد ايت حو
علوم الحياة 

والرض
06/09/16 23225

U

بني مكادة )المقاطعة(

807/09/16إقليم: العرائشالثانوية العدادية العوامرةإقليم: الحسيمةاعدادية سنادة 28 أيوب زروك
علوم الحياة 

والرض
07/09/16 05986Fالعوامرة
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

إقليم: فحص - ثانوية اجوامعة التأهيليةإقليم: الحسيمةثانوية حي الرابع العدادية

انجرة

602/02/17 28 سناء مرغاد
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 25253Yاجوامعة

302/09/15إقليم: بركانالقدسإقليم: الحسيمةاع تيزي تشين 24 عبد ا لحروري
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 04656

K

بركان )البلدية(

806/09/17إقليم: الحسيمةإعدادية سيدي بوعفيفإقليم: الحسيمةبني بوفراح 20 علي الرحموني
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 24421

U

أيت يوسف وعلي

الثانوية العدادية خالد ابن إقليم: الحسيمةإعدادية سيدي بوعفيف

الوليد

507/09/16إقليم: وزان 18 فؤاد الجبيري
علوم الحياة 

والرض
07/09/16 15110Yسيدي رضوان

ثانوية يوسف بن تاشفين إقليم: الحسيمةإعدادية كتامة

العدادية

إقليم: فحص - 

انجرة

123/02/17 17 عبد السلم المرابط
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوجة 25973Fأنجرة

206/09/17إقليم: الحسيمةالثانوية العدادية إكرازوكاغإقليم: الحسيمةاع. ايت قمرة 14 عواطف بكلطة
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 26954X)الحسيمة )البلدية

106/09/17إقليم: الحسيمةإعدادية عمر ابن الخطابإقليم: الحسيمةإعدادية القدس 13 فاطمة اخراط
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 06813E)الحسيمة )البلدية

306/09/17إقليم: الحسيمةالعدادية الجديدةإقليم: الحسيمةإعدادية سيدي بوعفيف 12 قدوري سناء
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 06812

D

الحسيمة )البلدية(

506/09/17إقليم: الحسيمةإعدادية سيدي بوعفيفإقليم: الحسيمةإعدادية كتامة 12 الحسني حسن
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 24421

U

أيت يوسف وعلي

206/09/17إقليم: الحسيمةثانوية حي الرابع العداديةإقليم: الحسيمةإعدادية بني حذيفة 10 عماد ملوك
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 26221A)امزورن )البلدية

الثانوية العدادية  مولي عبد إقليم: الحسيمةثانوية حي الرابع العدادية

الرحمن

عمالة: طنجة - 

أصيل

506/09/17 10 حماس الزراد
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 15344

C

بني مكادة )المقاطعة(

704/09/18إقليم: الحسيمةالثانوية العدادية ازمورنإقليم: الحسيمةإعدادية تفروين 8 سمية ولد شعيب
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 26955Yازمورن

1104/09/18إقليم: تطوانالثانوية العدادية ابن ماجةإقليم: الحسيمةتانوية تمساوت العدادية 6 منير اقزيم
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوجة 26396

R

بني سعيد

304/09/18إقليم: الحسيمةالثانوية العدادية بني بشيرإقليم: الحسيمةإعدادية كتامة 6 عادل لفرياخ
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 27191Eبني بشير

تانوية الشهيد عبد السلم 

بن الحاج م العدادية

504/09/18إقليم: الحسيمةإعدادية بني حذيفةإقليم: الحسيمة 6 فاطمة الزهراء بنعمر
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 06819Lبني حذيفة

704/09/18إقليم: الحسيمةإعدادية القدسإقليم: الحسيمةإعدادية تفروين 6 امينة لبحر
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 06816

H

امزورن )البلدية(

الثانوية العدادية عبد ا إقليم: الحسيمةاع اساكن

كنون

عمالة: طنجة - 

أصيل

204/09/18 6 ابتسام أمنشار
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 23226V)بني مكادة )المقاطعة

104/09/18إقليم: الحسيمةبني بوفراحإقليم: الحسيمةاع تيزي تشين 6 نزار الدمغ
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 06818

K

بني بوفراح
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية بني أحمد 

إموكزن

804/09/18إقليم: الحسيمةم الطرهوشيإقليم: الحسيمة 6 نجوى المقدم
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 23420Fنقور

104/09/18إقليم: الحسيمةعقبة بن نافعإقليم: الحسيمةتانوية بني بونصار الثأهيلية 6 الطوكو نوال
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 06814F)بني بوعياش )البلدية

304/09/18إقليم: الحسيمةاعدادية سنادةإقليم: الحسيمةاكاون 6 عصام لزعر
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 25788Eسنادة

104/09/18إقليم: الحسيمةاع تبرانتإقليم: الحسيمةتانوية تمساوت العدادية 6 هشام مفتاح
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 25241

K

بني بوشبت

107/09/05إقليم: الحسيمةالثانوية العدادية إكرازوكاغإقليم: الحسيمةإعدادية سيدي بوعفيف 43 نبيل مسعودي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16إلتحاق بالزوجة 26954X)الحسيمة )البلدية

104/09/12إقليم: بركانكيسإقليم: الحسيمةاعدادية سنادة 42 طارق أعجال
الفيزياء والكيمياء

04/09/12 23709V)احفير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.العلويينإقليم: الحسيمةاع تبرانت

ملول

506/09/16 28 عبد ا تموزار
الفيزياء والكيمياء

06/09/16 21876

C

القليعة )البلدية(

102/09/15إقليم: الحسيمةأعدادية سيدي بوتميمإقليم: الحسيمةزرقت 24 فؤاد اعبود
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 24418

R

سيدي بوتميم

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية بدرإقليم: الحسيمةالحسن الثاني

أصيل

402/09/16 18 م تبهوت
الفيزياء والكيمياء

06/09/16 25811E طنجة المدينة

)المقاطعة(

 ثانوية عبد الخالق الطريس إقليم: الحسيمةأعدادية سيدي بوتميم

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

1006/09/16 18 عبد ا الحضري
الفيزياء والكيمياء

06/09/16 25479

U

عليين

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الموز العداديةإقليم: الحسيمةاع. تغزوت

وتنان

706/09/16 18 لحسن ادكروم
الفيزياء والكيمياء

06/09/16 19981Tأورير

106/09/17إقليم: الحسيمةالثانوية العدادية تارجيستإقليم: الحسيمةثانوية الهادي الطيب حمو 12 ياسين بلحاج
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 26952V)تارجيست )البلدية

306/09/17إقليم: الحسيمةإعدادية سيدي بوعفيفإقليم: الحسيمةاع اساكن 12 بوزلماط مصطفى
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 24421

U

أيت يوسف وعلي

405/09/17إقليم: الحسيمةالحسن الثانيإقليم: الحسيمةاكاون 12 دنيا أحودي
الفيزياء والكيمياء

05/09/17 06817J)تارجيست )البلدية

306/09/17إقليم: الحسيمةبني بوفراحإقليم: الحسيمة)بني جميل )إعدادية 10 عبد الصادق الطاهري
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 06818

K

بني بوفراح

ثانوية م الزرقطوني إقليم: الحسيمةالثانوية العدادية مكسولين

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

905/09/17 10 عز الدين الفضالي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 23520P)الفنيدق )البلدية

104/09/18إقليم: الحسيمةاع. تغزوتإقليم: الحسيمةاكاون 6 نبيل الشقروني
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 25240Jتاغزوت

304/09/18إقليم: الحسيمةاع. بني عبد اإقليم: الحسيمةإعدادية كتامة 6 عماد البنوضي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 23422

H

بني عبد ا
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

204/09/18إقليم: الحسيمةاع. الزاويةإقليم: الحسيمةاع تبرانت 6 م بسكوت
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 25239

H

زاوية سيدي عبد 

القادر

تانوية الشهيد عبد السلم بن إقليم: الحسيمةتانوية تمساوت العدادية

الحاج م العدادية

204/09/18إقليم: الحسيمة 6 م اليوسفي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 26399

U

سيدي بوزينب

404/09/18إقليم: الحسيمةزرقتإقليم: الحسيمةثانوية الهادي الطيب حمو 6 علي أكمير
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 25242Lزرقات

الثانوية العدادية الحسن إقليم: الحسيمةاع. الزاوية

الثاني

602/09/14إقليم: العرائش 40 مصطفى عثماني
التربية السلمية

03/09/14 05981A)العرائش )البلدية

1202/09/15إقليم: تيزنيتالثانوية العدادية افل اغيرإقليم: الحسيمةاع تبرانت 34 الطيب ليبوركي
التربية السلمية

02/09/15 23775Sأفل  اغير

202/09/16إقليم: الناضورالثانوية العدادية الزرقطونيإقليم: الحسيمةاكاون 28 أسماء الكبداني
التربية السلمية

07/09/16 12738V)ازغنغان )البلدية

1102/09/16إقليم: بركانالمدرسة الجماعاتية رسلنإقليم: الحسيمةإعدادية كتامة 28 فدوى بريخ
التربية السلمية

02/09/16 26762

N

رسلن

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية القصبةإقليم: الحسيمةتانوية تمساوت العدادية

أصيل

302/09/16 28 م الصويدق
التربية السلمية

02/09/16 15328

K

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

1002/09/16إقليم: الدريوشإع. مولي يوسفإقليم: الحسيمةاع تيزي تشين 28 فاطمة ازرزر
التربية السلمية

02/09/16 22741T)الدريوش )البلدية

تانوية الشهيد عبد السلم 

بن الحاج م العدادية

الثانوية العدادية اولد إقليم: الحسيمة

ستوت

402/09/16إقليم: الناضور 28 م افرياض
التربية السلمية

02/09/16 26207

K

أولد ستوت

301/09/15عمالة: وجدة - أنكادإع. المكي الناصريإقليم: الحسيمةأعدادية سيدي بوتميم 20 صافية بنيعيش
التربية السلمية

06/09/17إلتحاق بالزوج 18470A)وجدة )البلدية

203/09/13إقليم: شفشاونالثانوية العدادية بني سميحإقليم: الحسيمةبني بوفراح 16 م أخريف
التربية السلمية

04/09/18 27170

G

بني سميح

306/09/17إقليم: الحسيمةأعدادية سيدي بوتميمإقليم: الحسيمةزرقت 12 عصام أوعماري
التربية السلمية

06/09/17 24418

R

سيدي بوتميم

706/09/17إقليم: الحسيمةبني بوفراحإقليم: الحسيمة)بني جميل )إعدادية 12 زليخة والقائد
التربية السلمية

06/09/17 06818

K

بني بوفراح

506/09/17إقليم: الحسيمةزرقتإقليم: الحسيمةإعدادية كتامة 12 عبد الله الغلبزوري
التربية السلمية

06/09/17 25242Lزرقات

تانوية الشهيد عبد السلم 

بن الحاج م العدادية

الثانوية العدادية مولي إقليم: الحسيمة

عبدالسلم بن مشيش

1506/09/16إقليم: العرائش 6 مرعوش  ابراهيم
التربية السلمية

04/09/18 05987

G

تطفت

704/09/18إقليم: الحسيمةتانوية بني بونصار الثأهيليةإقليم: الحسيمةاع اساكن 6 حمزة الخمليشي
التربية السلمية

04/09/18 23423Jبني بونصر

316/09/93إقليم: الحسيمةإعدادية انوالإقليم: الحسيمةإعدادية القدس 134 سمير ممني
التربية البدنية

16/09/95أقدمية 16 سنة 24417P)الحسيمة )البلدية
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تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

302/09/15إقليم: الحسيمةالثانوية العدادية ازمورنإقليم: الحسيمةزرقت 34 هند قرموش
التربية البدنية

02/09/15 26955Yازمورن

1202/09/14إقليم: تطوانالثانوية العدادية بني ليتإقليم: الحسيمةاع اساكن 30 غزلن الخيتاري
التربية البدنية

02/09/14 27174Lبني ليت

1302/09/14إقليم: الناضورالثانوية العدادية بوعركإقليم: الحسيمةأعدادية سيدي بوتميم 30 ياسمين الرفيف
التربية البدنية

02/09/14إلتحاق بالزوج 27181

U

بوعرك

802/09/16إقليم: تاوناتثانوية عين معطوف العداديةإقليم: الحسيمةتانوية تمساوت العدادية 18 التوزاني م أمين
التربية البدنية

02/09/16 21795Pعين معطوف

1006/09/17إقليم: الحسيمةالثانوية العدادية شقرانإقليم: الحسيمةتانوية بني بونصار الثأهيلية 12 عبد العزيز العيوطي
التربية البدنية

06/09/17 27192Fشكران

104/09/18إقليم: الحسيمةأعدادية سيدي بوتميمإقليم: الحسيمةاع. تغزوت 6 سعيد ابن مسعود
التربية البدنية

04/09/18 24418

R

سيدي بوتميم

الثانوية التأهيلية عبد الكريم إقليم: الحسيمةاع تبرانت

الخطابي

1404/09/18إقليم: شفشاون 6 م بوفكة
التربية البدنية

04/09/18 06420

C

باب برد

الثانوية العدادية آيت 

يوسف وعلي

105/09/07إقليم: الحسيمةإعدادية انوالإقليم: الحسيمة 68 إكرام بن مومن
التربية السرية

02/09/09 24417P)الحسيمة )البلدية

407/09/04إقليم: الحسيمةالعدادية الجديدةإقليم: الحسيمةاع. ايت قمرة 72 ربيع البقالي
التربية التشكيلية

03/09/13 06812

D

الحسيمة )البلدية(

الثانوية العدادية سعد بن إقليم: الحسيمةالعدادية الجديدة

أبي وقاص

102/09/09إقليم: تطوان 16 لهيت عايدة
التربية التشكيلية

07/09/17 25476

R

تطوان )البلدية(

الثانوية العدادية المام إقليم: الحسيمةالعدادية الجديدة

الصيلي

عمالة: طنجة - 

أصيل

505/09/11 12 نضال لبحر
التربية الموسيقية

06/09/17 15348

G

اصيلة )البلدية(

الثانوية العدادية عمر بن إقليم: الحسيمةإعدادية عمر ابن الخطاب

عبد العزيز

عمالة: طنجة - 

أصيل

107/09/04 96 عبد الحق اهميتر
المعلوميات

28/09/15أقدمية 12 سنة 15334S طنجة المدينة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية أحمد إقليم: الحسيمةإعدادية سيدي عابد

الراضي السلوي

102/02/17إقليم: تطوان 18 انوار بنحليمة
المعلوميات

02/02/17 05662

D

تطوان )البلدية(

الثانوية العدادية م عابد إقليم: الحسيمةاع. الرواضي

الجابري

106/09/17إقليم: تطوان 10 أيمن عامر
المعلوميات

04/09/18 25475P)تطوان )البلدية

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن رشدإقليم: الحسيمةاع. اربعاء تاوريرت

أصيل

204/09/18 6 يسرى القاسمي
المعلوميات

04/09/18إلتحاق بالزوج 15335T طنجة المدينة

)المقاطعة(

104/09/18إقليم: تطوانالثانوية العدادية عزيز بللإقليم: الحسيمةزرقت 6  م أمزيب
المعلوميات

04/09/18 26191Tزاوية سيدي قاسم

104/09/18إقليم: الحسيمةالثانوية العدادية ازمورنإقليم: الحسيمةاع. الزاوية 6 علي بنعيسى
المعلوميات

04/09/18 26955Yازمورن

الثانوية التأهيلية الشيخ م 

أصبان

الثانوية العدادية مولي إقليم: شفشاون

الحسن الول

204/09/02إقليم: شفشاون 102 عبدالمولى الزاوي
اللغة العربية

04/10/07أقدمية 12 سنة 06412

U

شفشاون )البلدية(
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تاريخ

التوظيف

ترتيب
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

102/02/17إقليم: وزانالثانوية العدادية بني كلةإقليم: شفشاوننواة اعدادية بني سلمان 28 منار العقدي
اللغة العربية

02/02/17 26776

D

بني قلة

الثانوية العدادية طارق بن 

زياد

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: شفشاون

تاشفين

717/02/17إقليم: شفشاون 28 نسيبة أسباع
اللغة العربية

17/02/17 24446

W

باب تازة

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني

102/09/15إقليم: شفشاونالثانوية العدادية المشيشيإقليم: شفشاون 24 فريدة ملوك
اللغة العربية

02/09/15إلتحاق بالزوج 06411T)شفشاون )البلدية

الثانوية التأهيلية الشيخ م 

أصبان

عمالة: المضيق - ثانوية ابن تومرت العداديةإقليم: شفشاون

الفنيدق

1113/02/17 24 عبد المنعم صرحان
اللغة العربية

04/09/18 25744

G

بليونش

الثانوية العدادية طارق بن إقليم: شفشاونالثانوية التأهلية بني فغلوم

زياد

706/09/17إقليم: شفشاون 22 هنيدة العداك
اللغة العربية

06/09/17 24756

H

بني دركول

الثانوية العدادية سجلما 

سة

إقليم: فحص - ثانوية اجوامعة التأهيليةإقليم: شفشاون

انجرة

506/09/17 22 الزرقي عادل
اللغة العربية

06/09/17 25253Yاجوامعة

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين

102/02/17إقليم: شفشاونالثانوية العدادية المشيشيإقليم: شفشاون 21 كريمة الزريرق
اللغة العربية

02/02/17إلتحاق بالزوج 06411T)شفشاون )البلدية

الثانوية العدادية طارق بن 

زياد

308/02/17إقليم: شفشاونالثانوية العدادية كرانسيفإقليم: شفشاون 21 فدوى البزوتي
اللغة العربية

08/02/17إلتحاق بالزوج 26227

G

شفشاون )البلدية(

 الثانوية التأهيلية الحاج م 

بن احساين الحضري

الثانوية العدادية مولي إقليم: شفشاون

الحسن الول

102/09/16إقليم: شفشاون 19 مونية كوش
اللغة العربية

02/09/16إلتحاق بالزوج 06412

U

شفشاون )البلدية(

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين

202/09/16إقليم: شفشاونالثانوية العدادية المشيشيإقليم: شفشاون 18 بن قاسم فاطمة
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 06411T)شفشاون )البلدية

الثانوية العدادية يعقوب إقليم: شفشاونالثانوية العدادية ابن سينا

المنصور

عمالة: طنجة - 

أصيل

1201/02/17 18 اكرام مخلوف
اللغة العربية

01/02/17 25010J)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية مغوغة إقليم: شفشاونالثانوية العدادية ابن سينا

الصغيرة

عمالة: طنجة - 

أصيل

803/09/18 16 عبد اللطيف اكسيسو
اللغة العربية

03/09/18 26576L الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني

204/09/18إقليم: شفشاونالثانوية العدادية قاع أسراسإقليم: شفشاون 16 لمياء مشبال
اللغة العربية

04/09/18 22910

B

تزكان

706/09/17إقليم: شفشاونالثانوية العدادية قاع أسراسإقليم: شفشاونالثانوية العدادية بواحمد 12 النالي مصطفى
اللغة العربية

06/09/17 22910

B

تزكان

الثانوية العدادية أحمد 

الزرقطوني

الثانوية العدادية عمر إقليم: شفشاون

الجيدي

806/09/17إقليم: شفشاون 12 الزموري م
اللغة العربية

06/09/17 06416Yاسطيحة

الثانوية العدادية طارق بن 

زياد

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: شفشاون

تاشفين

106/09/17إقليم: شفشاون 12 المقدم سعيدة
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 24446

W

باب تازة

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن سيناإقليم: شفشاونالثانوية العدادية ابن سينا

أصيل

406/09/17 12 عمر اهلل
اللغة العربية

06/09/17 15342A)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية سجلما 

سة

 الثانوية التأهيلية الحاج م إقليم: شفشاون

بن احساين الحضري

106/09/17إقليم: شفشاون 12 عبد السلم اولد عبد ا
اللغة العربية

06/09/17 06413Vبني أحمد  الشرقية
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية المهدي 

بن بركة

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية اجزنايةإقليم: شفشاون

أصيل

506/09/17 12 عزيز أبري
اللغة العربية

06/09/17 15336

U

كزناية )البلدية(

الثانوية العدادية سجلما 

سة

 الثانوية التأهيلية الحاج م إقليم: شفشاون

بن احساين الحضري

106/09/17إقليم: شفشاون 12 عبد الحليم الزرقي
اللغة العربية

06/09/17 06413Vبني أحمد  الشرقية

الثانوية العدادية سجلما 

سة

الثانوية العدادية طارق بن إقليم: شفشاون

زياد

204/09/18إقليم: شفشاون 6 م السطي
اللغة العربية

04/09/18 24756

H

بني دركول

الثانوية العدادية سجلما 

سة

304/09/18إقليم: شفشاونالثانوية العدادية بني سميحإقليم: شفشاون 6 اسماء مشعال
اللغة العربية

04/09/18 27170

G

بني سميح

الثانوية العدادية أحمد 

الزرقطوني

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية الزياتنإقليم: شفشاون

أصيل

1304/09/18 6 مسعود شقرون
اللغة العربية

04/09/18 26339

D

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

ثانوية م الزرقطوني إقليم: شفشاونالثانوية العدادية أونان

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

404/09/18 6 سارة البقالي العساوي
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 23520P)الفنيدق )البلدية

الثانوية العدادية أحمد 

الزرقطوني

 الثانوية التأهيلية الحاج م إقليم: شفشاون

بن احساين الحضري

104/09/18إقليم: شفشاون 6 سليمان الزرقي
اللغة العربية

04/09/18 06413Vبني أحمد  الشرقية

الثانوية العدادية طارق بن 

زياد

الثانوية العدادية إدريس إقليم: شفشاون

الول

1102/09/15عمالة: مكناس 34 صفاء لخضر
اللغة الفرنسية

02/09/15 03937

D

مولي ادريس 

زرهون )البلدية(

الثانوية العدادية عمر 

الجيدي

202/09/14إقليم: صفروثانوية م القري التأهيليةإقليم: شفشاون 29 عزيز الرضي
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 02449L)البهاليل )البلدية

الثانوية العدادية أحمد 

الزرقطوني

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية الريحانيإقليم: شفشاون

سيدي البرنوصي

907/09/16 28 بوزري كوتر
اللغة الفرنسية

07/09/16 19656P سيدي مومن

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية البحر 

البيض المتوسط

ثانوية خالد بن الوليد إقليم: شفشاون

العدادية

815/09/16إقليم: الجديدة 28 الغنذور فاطمة الزهراء
اللغة الفرنسية

15/09/16 19833

G

أولد غانم

الثانوية العدادية الشهيد إقليم: شفشاونالثانوية العدادية المشيشي

الحسين بن علي

908/09/16عمالة: سل 24 قبيب سكينة
اللغة الفرنسية

04/09/18 01282T)تابريكت )المقاطعة

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين

109/02/17إقليم: شفشاونالثانوية العدادية الدردارةإقليم: شفشاون 20 سناء النبخوت
اللغة الفرنسية

09/02/17إلتحاق بالزوج 26535Sالدردارة

 الثانوية التأهيلية الحاج م إقليم: شفشاوننواة اعدادية بني سلمان

بن احساين الحضري

101/02/17إقليم: شفشاون 18 شكيب المساري
اللغة الفرنسية

01/02/17 06413Vبني أحمد  الشرقية

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: شفشاونالثانوية العدادية الجبهة

الثاني

عمالة: طنجة - 

أصيل

313/02/17 18 عماد امزير
اللغة الفرنسية

13/02/17 23225

U

بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية العوامة 2إقليم: شفشاونالثانوية العدادية ابن سينا

أصيل

401/02/17 18 حمزة البقالي
اللغة الفرنسية

01/02/17 24964Jالعوامة

101/02/17إقليم: شفشاونالثانوية العدادية قاع أسراسإقليم: شفشاونالثانوية العدادية ابن سينا 18 عبدالعزيز تشاح
اللغة الفرنسية

01/02/17 22910

B

تزكان

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: شفشاونالثانوية التأهلية بني فغلوم

تاشفين

304/09/18إقليم: شفشاون 16 المطواع مصطفى
اللغة الفرنسية

04/09/18 24446

W

باب تازة
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية يوسف بن تاشفين إقليم: شفشاونالثانوية العدادية أونان

العدادية

إقليم: فحص - 

انجرة

1004/09/18 16 نعيمة عبو
اللغة الفرنسية

04/09/18 25973Fأنجرة

الثانوية العدادية أحمد 

الزرقطوني

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: شفشاون

تاشفين

804/09/18إقليم: شفشاون 16 امينة بنعيم
اللغة الفرنسية

04/09/18 24446

W

باب تازة

الثانوية العدادية أحمد إقليم: شفشاونالثانوية التأهيلية فيفي

الزرقطوني

804/09/18إقليم: شفشاون 16 طه ياسين الزروالي
اللغة الفرنسية

22/09/18 24925Sووزكان

الثانوية التأهيلية البحر 

البيض المتوسط

الثانوية العدادية عمر إقليم: شفشاون

الجيدي

604/09/18إقليم: شفشاون 16 فاطمة الزهرة شاطر
اللغة الفرنسية

04/09/18 06416Yاسطيحة

206/09/17إقليم: الحسيمةالخوارزميإقليم: شفشاونالثانوية العدادية الجبهة 12 ابراهيم الحمزاوي
اللغة الفرنسية

06/09/17 06829X)بني بوعياش )البلدية

عمالة: طنجة - البحتريإقليم: شفشاونالثانوية العدادية ابن سينا

أصيل

1306/09/17 12 فاطمة الزهراء رءوف
اللغة الفرنسية

06/09/17 26947P)كزناية )البلدية

ثانوية القصر الصغير إقليم: شفشاونالثانوية العدادية الجبهة

التأهيلية

إقليم: فحص - 

انجرة

706/09/17 12 طارق بهلولي
اللغة الفرنسية

07/09/17 24963

H

القصر الصغير

106/09/17إقليم: الحسيمةاع. تغزوتإقليم: شفشاوننواة اعدادية بني سلمان 12 سميح الهدار
اللغة الفرنسية

06/09/17 25240Jتاغزوت

406/09/17إقليم: العرائشالثانوية العدادية الزوادةإقليم: شفشاونالثانوية التأهلية بني فغلوم 12 اكرام ايث بالحاج
اللغة الفرنسية

06/09/17 21844Tزوادة

 الثانوية التأهيلية الحاج م 

بن احساين الحضري

الثانوية العدادية مغوغة إقليم: شفشاون

الصغيرة

عمالة: طنجة - 

أصيل

706/09/17 12 مصطفى لهنا
اللغة الفرنسية

06/09/17 26576L الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية الفقيه أحمد إقليم: شفشاونالثانوية العدادية الجبهة

الحداد

104/09/18إقليم: تطوان 8 خديجة اليونسي
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 05667J)تطوان )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد الكريم 

الخطابي

الثانوية التأهيلية م عبد إقليم: شفشاون

الرحمان زيطان

204/09/18إقليم: شفشاون 6 أنس عمير
اللغة الفرنسية

04/09/18 22909Aلغدير

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني

1204/09/18إقليم: العرائشالثانوية العدادية بني جرفطإقليم: شفشاون 6 طارق بوطيبي
اللغة الفرنسية

04/09/18 21846Vبني كرفط

الثانوية العدادية المهدي 

بن بركة

ثانوية القصر الصغير إقليم: شفشاون

التأهيلية

إقليم: فحص - 

انجرة

704/09/18 6 عبد ا العرجي
اللغة الفرنسية

04/09/18 24963

H

القصر الصغير

الثانوية التأهيلية م عبد 

الرحمان زيطان

904/09/18إقليم: العرائشالثانوية العدادية المام مسلمإقليم: شفشاون 6 لمومن رجاء
اللغة الفرنسية

04/09/18 05978X)القصر الكبير )البلدية

الثانوية العدادية سجلما 

سة

ثانوية عبد الكريم الخطابي إقليم: شفشاون

العدادية

إقليم: فحص - 

انجرة

1104/09/18 6 رضوان صديقي
اللغة الفرنسية

04/09/18 26347

M

القصر المجاز

الثانوية العدادية المهدي 

بن بركة

إقليم: فحص - ثانوية اجوامعة التأهيليةإقليم: شفشاون

انجرة

1004/09/18 6 أحمد احمامو
اللغة الفرنسية

04/09/18 25253Yاجوامعة

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني

ثانوية يوسف بن تاشفين إقليم: شفشاون

العدادية

إقليم: فحص - 

انجرة

504/09/18 6 ايمان عصام
اللغة الفرنسية

04/09/18 25973Fأنجرة
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية سجلما 

سة

ثانوية سيدي احمد بن عجيبة إقليم: شفشاون

العدادية

إقليم: فحص - 

انجرة

304/09/18 6 يوسف سحاقي
اللغة الفرنسية

04/09/18 21916

W

ملوسة

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين

303/09/13إقليم: أزيللثانوية ابن المقفع العداديةإقليم: شفشاون 36 حسناء مفتاح
اللغة النجليزية

03/09/13 07276

H

أزيلل )البلدية(

الثانوية العدادية م 

البقالي

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية الزهراءإقليم: شفشاون

أصيل

206/09/17 22 مريم الزهراوي
اللغة النجليزية

06/09/17 15346E)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الشيخ م 

أصبان

الثانوية التأهيلية أحمد إقليم: شفشاون

الراشدي

1106/09/17إقليم: العرائش 12 أيوب مومن
اللغة النجليزية

06/09/17 05993

N

القصر الكبير )البلدية(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية الزياتنإقليم: شفشاونالثانوية العدادية بواحمد

أصيل

406/09/17 12 الوكيلي العسري مريم
اللغة النجليزية

06/09/17إلتحاق بالزوج 26339

D

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية البحر 

البيض المتوسط

الثانوية التأهيلية م عبد إقليم: شفشاون

الرحمان زيطان

306/09/17إقليم: شفشاون 10 نبيل الهراس
اللغة النجليزية

04/09/18 22909Aلغدير

الثانوية العدادية أحمد 

الزرقطوني

704/09/18إقليم: شفشاونالثانوية العدادية بواحمدإقليم: شفشاون 6 احموث يونس
اللغة النجليزية

04/09/18 25457Vبني بوزرة

الثانوية العدادية ابي بكر إقليم: شفشاونالمديرية القليمية شفشاون

الرازي

102/09/09إقليم: تطوان 46 عبد الغفور بوصابون
الجتماعيات

08/02/17 18723A)تطوان )البلدية

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: شفشاوننواة اعدادية بني سلمان

تاشفين

802/09/14إقليم: شفشاون 32 سمية علوش
الجتماعيات

02/09/14إلتحاق بالزوج 24446

W

باب تازة

الثانوية العدادية ابي بكر إقليم: شفشاوننواة اعدادية بني سلمان

الرازي

107/09/16إقليم: تطوان 28 وسيمة كرمون
الجتماعيات

07/09/16 18723A)تطوان )البلدية

عمالة: المضيق - ثانوية المام مالك العداديةإقليم: شفشاونالثانوية العدادية بواحمد

الفنيدق

302/09/16 28 حنان بن لحسن
الجتماعيات

02/09/16 27183

W

الفنيدق )البلدية(

الثانوية العدادية طارق بن 

زياد

406/09/17إقليم: تطوانالثانوية العدادية ابغاغزةإقليم: شفشاون 22 الطنجي لطيفة
الجتماعيات

06/09/17 27175

M

ابغاغزة

الثانوية العدادية م 

البقالي

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: شفشاون

سليمان للتعليم الصيل

عمالة: طنجة - 

أصيل

106/09/17 22 مينة الحراق
الجتماعيات

06/09/17 15360V طنجة المدينة

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني

عمالة: المضيق - ثانوية طه حسين العداديةإقليم: شفشاون

الفنيدق

107/09/16 18 محو سمية
الجتماعيات

07/09/16إلتحاق بالزوج 24734J)مرتيل )البلدية

 الثانوية التأهيلية الحاج م 

بن احساين الحضري

الثانوية العدادية خالد ابن إقليم: شفشاون

الوليد

706/09/17إقليم: وزان 12 أيوب زهيري
الجتماعيات

06/09/17 15110Yسيدي رضوان

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني

1106/09/17إقليم: العرائشالثانوية العدادية العوامرةإقليم: شفشاون 12 يونس اسليلم
الجتماعيات

06/09/17 05986Fالعوامرة

الثانوية العدادية المهدي 

بن بركة

506/09/17إقليم: شفشاونالثانوية العدادية م البقاليإقليم: شفشاون 12 م اخويلي
الجتماعيات

06/09/17 23862Lفيفي

الثانوية العدادية عمر 

الجيدي

الثانوية العدادية طارق بن إقليم: شفشاون

زياد

106/09/17إقليم: شفشاون 10 أبختي م
الجتماعيات

04/09/18 24756

H

بني دركول
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني

102/09/16إقليم: شفشاونالثانوية العدادية ابن سيناإقليم: شفشاون 6 م اشراط
الجتماعيات

04/09/18إلتحاق بالزوجة 25494

K

باب برد

الثانوية العدادية مولي 

الحسن الول

406/09/01إقليم: تطوانالثانوية العدادية انوالإقليم: شفشاون 89 سمية لطيف
الرياضيات

23/09/11إلتحاق بالزوج 05668

K

تطوان )البلدية(

ثانوية موحى وحمو الزياني إقليم: شفشاونالثانوية العدادية أدرار

العدادية

116/09/99إقليم: صفرو 34 م كوكب
الرياضيات

04/04/18 26543Aالعنوصر

الثانوية العدادية عمر 

الجيدي

الثانوية العدادية عبد ا إقليم: شفشاون

كنون

عمالة: طنجة - 

أصيل

113/02/17 26 م رضا اغبالو
الرياضيات

02/09/17 23226V)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين

806/09/17إقليم: شفشاونالثانوية العدادية كرانسيفإقليم: شفشاون 22 حنان كمزون
الرياضيات

06/09/17 26227

G

شفشاون )البلدية(

الثانوية التأهيلية م عبد 

الرحمان زيطان

ثانوية م الزرقطوني إقليم: شفشاون

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

806/09/17 22 يسرى الشريفي
الرياضيات

06/09/17 23520P)الفنيدق )البلدية

الثانوية العدادية طارق بن 

زياد

706/09/17إقليم: العرائشالثانوية العدادية المام مالكإقليم: شفشاون 22 حفصة حدو مولود
الرياضيات

06/09/17 05982

B

العرائش )البلدية(

عمالة: طنجة - ملحقة إعدادية أكزنايةإقليم: شفشاونالثانوية العدادية الجبهة

أصيل

306/09/17 22 حميدة الدئب
الرياضيات

06/09/17 26870F)كزناية )البلدية

الثانوية العدادية طارق بن 

زياد

الثانوية التأهيلية الملك فهد إقليم: شفشاون

بن عبد العزيز

عمالة: طنجة - 

أصيل

1118/09/17 22 هناء المدني
الرياضيات

18/09/17 15353

M

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية الملك فهد إقليم: شفشاوننواة اعدادية بني سلمان

بن عبد العزيز

عمالة: طنجة - 

أصيل

306/09/17 22 فاطمة الزهرة زغواني
الرياضيات

06/09/17 15353

M

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

عمالة: المضيق - ثانوية ابن زيدون العداديةإقليم: شفشاونالثانوية التأهيلية السطيحة

الفنيدق

506/09/17 20 هناء أولد علي
الرياضيات

04/09/18 25478T)الفنيدق )البلدية

إقليم: فحص - ثانوية اجوامعة التأهيليةإقليم: شفشاونالثانوية التأهيلية السطيحة

انجرة

506/09/17 20 بشرى مشحيدان
الرياضيات

04/09/18 25253Yاجوامعة

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين

1002/02/17إقليم: شفشاونالثانوية العدادية المشيشيإقليم: شفشاون 16 أديب أنس
الرياضيات

07/09/17 06411T)شفشاون )البلدية

الثانوية العدادية سجلما 

سة

104/09/18إقليم: شفشاونالثانوية العدادية كرانسيفإقليم: شفشاون 16 إبراهيم زيطان
الرياضيات

04/09/18 26227

G

شفشاون )البلدية(

الثانوية التأهيلية البحر 

البيض المتوسط

204/09/18إقليم: شفشاونالثانوية العدادية الدردارةإقليم: شفشاون 16 صفاء أولد إسماعيل
الرياضيات

04/09/18 26535Sالدردارة

الثانوية التأهيلية البحر 

البيض المتوسط

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: شفشاون

تاشفين

104/09/18إقليم: شفشاون 16 أكدي م
الرياضيات

04/09/18 24446

W

باب تازة

الثانوية العدادية سجلما 

سة

1204/09/18إقليم: تطوانالثانوية العدادية بني يدرإقليم: شفشاون 16 عبد الحفيظ البقالي
الرياضيات

04/09/18 27177Pبني يدر

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين

ثانوية المسيرة الخضراء إقليم: شفشاون

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

206/09/17 13 فاطمة الزهراء الحمدوني
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 26296

G

المضيق )البلدية(
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية الوحدة 

الفريقية

عمالة: المضيق - ثانوية ابن بطوطة العداديةإقليم: شفشاون

الفنيدق

306/09/17 13 بغلل نادية
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 05671

N

المضيق )البلدية(

الثانوية العدادية عمر 

الجيدي

الثانوية العدادية الفقيه إقليم: شفشاون

المرير

102/09/17إقليم: تطوان 13 وئام أبري
الرياضيات

02/09/17إلتحاق بالزوج 05665

G

تطوان )البلدية(

الثانوية العدادية علي بن إقليم: شفشاونالثانوية العدادية بواحمد

أبي طالب

806/09/17إقليم: تطوان 13 بنصار مريم
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 24053

U

ازل

 الثانوية التأهيلية الحاج م 

بن احساين الحضري

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: شفشاون

تاشفين

406/09/17إقليم: شفشاون 12 ياسين زري
الرياضيات

06/09/17 24446

W

باب تازة

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين

الثانوية العدادية مولي إقليم: شفشاون

الحسن الول

1006/09/17إقليم: شفشاون 12 عائشة كواز
الرياضيات

07/09/17 06412

U

شفشاون )البلدية(

1006/09/17إقليم: شفشاونالثانوية العدادية قاع أسراسإقليم: شفشاونالثانوية العدادية أمتار 12 سهام دكمي
الرياضيات

06/09/17 22910

B

تزكان

الثانوية التأهيلية البحر 

البيض المتوسط

106/09/17إقليم: شفشاونالثانوية العدادية قاع أسراسإقليم: شفشاون 12 بن العطار إكرام
الرياضيات

06/09/17 22910

B

تزكان

الثانوية التأهيلية البحر 

البيض المتوسط

الثانوية العدادية عمر إقليم: شفشاون

الجيدي

306/09/17إقليم: شفشاون 12 احسيني نبيل
الرياضيات

06/09/17 06416Yاسطيحة

1006/09/17إقليم: شفشاونالثانوية العدادية قاع أسراسإقليم: شفشاونالثانوية العدادية الجبهة 12 عومري لبنى
الرياضيات

06/09/17 22910

B

تزكان

الثانوية التأهيلية عبد الكريم 

الخطابي

ثانوية القصر الصغير إقليم: شفشاون

التأهيلية

إقليم: فحص - 

انجرة

106/09/17 12 هالة الدرقاوي
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 24963

H

القصر الصغير

الثانوية التأهيلية البحر 

البيض المتوسط

206/09/17إقليم: شفشاونالثانوية العدادية الدردارةإقليم: شفشاون 10 م رضا الحرثي
الرياضيات

04/09/18 26535Sالدردارة

الثانوية العدادية قاع 

أسراس

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ماء العينينإقليم: شفشاون

أصيل

106/09/17 10 شيماء الزبير
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 15331

N

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

906/09/17إقليم: شفشاونالثانوية العدادية المشيشيإقليم: شفشاونالثانوية العدادية بواحمد 10 يوسف بلهاشمي
الرياضيات

04/09/18 06411T)شفشاون )البلدية

الثانوية العدادية عمر 

الجيدي

عمالة: طنجة - البحتريإقليم: شفشاون

أصيل

106/09/17 10 مارزو إشرف
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 26947P)كزناية )البلدية

الثانوية العدادية عمر 

الجيدي

الثانوية العدادية أبو بكر إقليم: شفشاون

الصديق

902/09/10عمالة: مكناس 7 معاد بالهاشمي
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوجة 04075

D

مكناس )البلدية(

الثانوية التأهيلية البحر 

البيض المتوسط

الثانوية العدادية المغرب إقليم: شفشاون

الجديد

104/09/18إقليم: العرائش 7 أبوسير وفاء
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 25819

N

العرائش )البلدية(

104/09/18إقليم: شفشاونالثانوية العدادية الدردارةإقليم: شفشاونالثانوية التأهلية بني فغلوم 6 فاطمة لعراج
الرياضيات

04/09/18 26535Sالدردارة

الثانوية التأهيلية عبد الكريم 

الخطابي

ثانوية يوسف بن تاشفين إقليم: شفشاون

العدادية

إقليم: فحص - 

انجرة

804/09/18 6 المعتصم الكرتي
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوجة 25973Fأنجرة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية سجلما 

سة

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: شفشاون

تاشفين

504/09/18إقليم: شفشاون 6 رشيد الدغمومي
الرياضيات

04/09/18 24446

W

باب تازة

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية القصبةإقليم: شفشاونالثانوية العدادية أونان

أصيل

404/09/18 6 ياسين شدادي
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوجة 15328

K

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: شفشاوننواة اعدادية بني سلمان

تاشفين

104/09/18إقليم: شفشاون 6 هدى الحجي
الرياضيات

04/09/18 24446

W

باب تازة

الثانوية العدادية أحمد 

الزرقطوني

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: شفشاون

تاشفين

204/09/18إقليم: شفشاون 6 عبد المجيد الكوطيط
الرياضيات

04/09/18 24446

W

باب تازة

الثانوية العدادية المهدي 

بن بركة

 الثانوية التأهيلية الحاج م إقليم: شفشاون

بن احساين الحضري

1004/09/18إقليم: شفشاون 6 فريد ادفيلي
الرياضيات

04/09/18 06413Vبني أحمد  الشرقية

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: شفشاونالثانوية العدادية أونان

تاشفين

304/09/18إقليم: شفشاون 6 أنوار أشغاف
الرياضيات

04/09/18 24446

W

باب تازة

404/09/18إقليم: شفشاونالثانوية العدادية بني صالحإقليم: شفشاونالثانوية التأهلية بني فغلوم 6 المرابط اسامة
الرياضيات

04/09/18 27172Jبني صالح

الثانوية العدادية سجلما 

سة

الثانوية التأهيلية الوحدة إقليم: شفشاون

الفريقية

1004/09/18إقليم: شفشاون 6 منير الطلبي
الرياضيات

04/09/18 06415Xباب تازة

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني

الثانوية العدادية مولي إقليم: شفشاون

عبدالسلم بن مشيش

1504/09/18إقليم: العرائش 6 م بوبكر
الرياضيات

04/09/18 05987

G

تطفت

الثانوية العدادية المهدي 

بن بركة

الثانوية العدادية عمر إقليم: شفشاون

الجيدي

204/09/18إقليم: شفشاون 6 م العزوزي
الرياضيات

04/09/18 06416Yاسطيحة

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين

305/09/11إقليم: تطوانالثانوية العدادية الفراهيديإقليم: شفشاون 40 اليزروري مريم
علوم الحياة 

والرض
02/09/15إلتحاق بالزوج 26516

W

تطوان )البلدية(

الثانوية التأهيلية البحر 

البيض المتوسط

الثانوية العدادية مولي إقليم: شفشاون

عبدالسلم بن مشيش

103/09/13إقليم: العرائش 36 فاطمة لعقل
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 05987

G

تطفت

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني

 الثانوية العدادية ابن إقليم: شفشاون

بطوطة

302/09/15إقليم: الحاجب 34 حميمو مولي الشريف
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 04228V عين تاوجطات

)البلدية(

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني

الثانوية التأهيلية الحسين إقليم: شفشاون

بولنوار

1107/09/16إقليم: خنيفرة 28 نورى الحسني
علوم الحياة 

والرض
07/09/16 20932

B

أحد بوحسوسن

ثانوية عبد الكريم الخطابي إقليم: شفشاونالثانوية العدادية الجبهة

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

1002/09/16 28 سعاد الساهلي
علوم الحياة 

والرض
02/01/17 21023A)الفنيدق )البلدية

 الثانوية التأهيلية الحاج م 

بن احساين الحضري

1104/09/18إقليم: تطوانالثانوية العدادية بني ليتإقليم: شفشاون 16 هدى استيتو
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 27174Lبني ليت

الثانوية العدادية سجلما 

سة

الثانوية العدادية  ابن إقليم: شفشاون

النفيس

عمالة: طنجة - 

أصيل

304/09/18 16 فرح إستيتو
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 26574J)بني مكادة )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية الحاج م 

بن احساين الحضري

ثانوية م الزرقطوني إقليم: شفشاون

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

804/09/18 16 لمياء خلفون
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 23520P)الفنيدق )البلدية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية طارق بن 

زياد

عمالة: المضيق - ثانوية ابن رشد العداديةإقليم: شفشاون

الفنيدق

706/09/17 12 العياش رجاء
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 26409E)مرتيل )البلدية

1106/09/17إقليم: تطوانالثانوية العدادية بني يدرإقليم: شفشاونالثانوية العدادية ابن سينا 10 م البهوة
علوم الحياة 

والرض
03/09/18 27177Pبني يدر

306/09/17إقليم: شفشاونالثانوية العدادية الجبهةإقليم: شفشاونالثانوية التأهلية بني فغلوم 10 عبد الناصر الرماخ
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 25286Jمتيوة

الثانوية التأهيلية م عبد 

الرحمان زيطان

ثانوية المختار السوسي إقليم: شفشاون

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

204/09/18 6 أشركي م
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 26299

K

الفنيدق )البلدية(

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: شفشاونالثانوية التأهلية بني فغلوم

تاشفين

904/09/18إقليم: شفشاون 6 امال الحضري
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 24446

W

باب تازة

الثانوية العدادية أحمد 

الزرقطوني

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: شفشاون

تاشفين

404/09/18إقليم: شفشاون 6 بن عياد م
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 24446

W

باب تازة

الثانوية العدادية أحمد 

الزرقطوني

الثانوية العدادية مغوغة إقليم: شفشاون

الصغيرة

عمالة: طنجة - 

أصيل

1204/09/18 6 الميموني ايمن
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 26576L الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

 الثانوية التأهيلية الحاج م إقليم: شفشاونالثانوية العدادية أونان

بن احساين الحضري

104/09/18إقليم: شفشاون 6 عصام أولد عمر
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 06413Vبني أحمد  الشرقية

الثانوية العدادية المهدي 

بن بركة

 الثانوية التأهيلية الحاج م إقليم: شفشاون

بن احساين الحضري

704/09/18إقليم: شفشاون 6 عبد المنعم الفحصي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 06413Vبني أحمد  الشرقية

الثانوية العدادية م 

البقالي

عمالة: طنجة - البحتريإقليم: شفشاون

أصيل

202/09/16 18 حراجي م
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 26947P)كزناية )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية عقبة بن نافع العداديةإقليم: شفشاونالثانوية العدادية أونان

وتنان

1102/09/16 18 م بلمعلم
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 25647

B

تدرارت

الثانوية العدادية أحمد 

الزرقطوني

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن سيناإقليم: شفشاون

أصيل

807/09/16 18 ياسين بن ام
الفيزياء والكيمياء

07/09/16 15342A)بني مكادة )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية الحاج م 

بن احساين الحضري

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية بدرإقليم: شفشاون

أصيل

904/09/18 16 وفاء الفلح
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 25811E طنجة المدينة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية طارق بن 

زياد

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: شفشاون

تاشفين

906/09/17إقليم: شفشاون 12 اولدعمر رضوان
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 24446

W

باب تازة

الثانوية العدادية المهدي 

بن بركة

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: شفشاون

تاشفين

1006/09/17إقليم: شفشاون 12 م الهربوج
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 24446

W

باب تازة

عمالة: المضيق - ثانوية المام العزفي العداديةإقليم: شفشاوننواة اعدادية بني سلمان

الفنيدق

706/09/17 12 منصف المرايط
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 05672P)الفنيدق )البلدية

الثانوية التأهيلية البحر 

البيض المتوسط

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: شفشاون

الثاني

عمالة: طنجة - 

أصيل

706/09/17 12 الهبطي عبد الحليم
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 23225

U

بني مكادة )المقاطعة(

1104/09/18إقليم: تطوانالثانوية العدادية بني يدرإقليم: شفشاوننواة اعدادية بني سلمان 6 ابراهيم الخراز
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 27177Pبني يدر
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الثانوية العدادية سجلما 

سة

الثانوية العدادية عبد ا إقليم: شفشاون

كنون

عمالة: طنجة - 

أصيل

404/09/18 6 أحمد الحضري
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 23226V)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية البحر إقليم: شفشاونالثانوية العدادية أونان

البيض المتوسط

204/09/18إقليم: شفشاون 6 م الزيتوني
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 24927

U

واد ملحة

الثانوية التأهيلية الملك فهد إقليم: شفشاونالثانوية العدادية ابن سينا

بن عبد العزيز

عمالة: طنجة - 

أصيل

103/09/18 6 عيسى العساوي
الفيزياء والكيمياء

03/09/18 15353

M

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية المهدي 

بن بركة

404/09/18إقليم: شفشاونالثانوية العدادية الجبهةإقليم: شفشاون 6 خالد الزرقي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 25286Jمتيوة

الثانوية العدادية سجلما 

سة

الثانوية العدادية طارق بن إقليم: شفشاون

زياد

904/09/18إقليم: شفشاون 6 م سليمان
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 24756

H

بني دركول

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: شفشاونالثانوية العدادية أونان

تاشفين

104/09/18إقليم: شفشاون 6 محسن بن عيدة
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 24446

W

باب تازة

الثانوية العدادية أحمد 

الزرقطوني

1104/09/18إقليم: تطوانالثانوية العدادية ابغاغزةإقليم: شفشاون 6 القاسمي رضوان
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 27175

M

ابغاغزة

الثانوية العدادية قاع 

أسراس

عمالة: المضيق - ثانوية الجبل العداديةإقليم: شفشاون

الفنيدق

802/09/10 50 فريد طنان
التربية السلمية

04/09/12 24904

U

المضيق )البلدية(

1102/09/15عمالة: مكناسالثانوية العدادية التنميةإقليم: شفشاونالثانوية العدادية ابن سينا 34 عثمان احسيسن
التربية السلمية

02/09/15 04087S)مكناس )البلدية

1102/09/14إقليم: تطوانالثانوية العدادية بني يدرإقليم: شفشاوننواة اعدادية بني سلمان 30 رضوان الرباح
التربية السلمية

02/09/14 27177Pبني يدر

الثانوية العدادية عمر 

الجيدي

عمالة: المضيق - ثانوية ابن زيدون العداديةإقليم: شفشاون

الفنيدق

602/09/15 30 احمد ايت عمران
التربية السلمية

07/09/17 25478T)الفنيدق )البلدية

 الثانوية التأهيلية الحاج م 

بن احساين الحضري

ثانوية المختار السوسي إقليم: شفشاون

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

804/09/12 28 م شهبان
التربية السلمية

02/09/16 26299

K

الفنيدق )البلدية(

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني

ثانوية حمان الفطواكي إقليم: شفشاون

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

102/09/16 16 م أمين المسعادي
التربية السلمية

نعم 04/09/18 24845E)المضيق )البلدية

الثانوية العدادية أحمد 

الزرقطوني

1504/09/18إقليم: العرائشالثانوية العدادية ريصانةإقليم: شفشاون 6 اسماعيل بخات
التربية السلمية

04/09/18 05988

H

ريصانة الشمالية

الثانوية العدادية أحمد 

الزرقطوني

1004/09/18إقليم: شفشاونالثانوية العدادية أونانإقليم: شفشاون 6 جمعون عبد الحليم
التربية السلمية

04/09/18 24924

R

أيونان

704/09/18إقليم: شفشاوننواة اعدادية بني سلمانإقليم: شفشاونالثانوية العدادية أونان 6 عبد الحفيظ مخشان
التربية السلمية

04/09/18 23860Jبني سلمان

الثانوية التأهيلية القاضي 

عياض

1405/09/11إقليم: تطوانالثانوية العدادية بني يدرإقليم: شفشاون 58 ناصري ياسين
التربية البدنية

05/09/11 27177Pبني يدر

ثانوية عبد الكريم الخطابي إقليم: شفشاونالثانوية العدادية أمتار

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

1102/09/14 40 صفاء الحريزي
التربية البدنية

02/09/14 21023A)الفنيدق )البلدية
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية الفقيه احمد إقليم: شفشاونالثانوية العدادية كرانسيف

بنتاويت

103/09/13إقليم: تطوان 32 بهية رافع
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوج 19285L)تطوان )البلدية

الثانوية العدادية المهدي 

بن بركة

102/09/17إقليم: شفشاونالثانوية العدادية الجبهةإقليم: شفشاون 22 مصطفى عزوز
التربية البدنية

02/09/17 25286Jمتيوة

الثانوية العدادية سجلما 

سة

903/09/16إقليم: تاونات  ثانوية 20 غشت العداديةإقليم: شفشاون 18 عبد العالي الربعي
التربية البدنية

03/09/16 15935V)غفساي )البلدية

عمالة: طنجة - ملحقة إعدادية أكزنايةإقليم: شفشاونالثانوية العدادية بواحمد

أصيل

702/09/16 18 م قجطيح
التربية البدنية

02/09/16 26870F)كزناية )البلدية

الثانوية العدادية سادس  إقليم: شفشاونالثانوية العدادية ابن سينا

نوفمبر

107/09/16إقليم: تطوان 18 يونس فاتح
التربية البدنية

07/09/16إلتحاق بالزوجة 05666

H

تطوان )البلدية(

ثانوية مولي عبد ا إقليم: شفشاونالثانوية العدادية أمتار

العدادية

إقليم: فحص - 

انجرة

1304/09/18 6 نور الدين الرامي
التربية البدنية

04/09/18 25255Aالبحراويين

الثانوية العدادية م 

البقالي

1104/09/18إقليم: العرائشالثانوية العدادية عزيز بللإقليم: شفشاون 6 يوسف المصباحي
التربية البدنية

04/09/18 24426Zبني عروس

الثانوية العدادية سجلما 

سة

الثانوية العدادية مولي إقليم: شفشاون

أحمد المنجرة

304/09/18إقليم: تطوان 6 بلل سلوان
التربية البدنية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 24638Eزيتون

101/10/05عمالة: مكناسالثانوية العدادية القدسإقليم: شفشاونالثانوية العدادية المشيشي 30 منية   حرون
التربية السرية

02/09/14 03932Y)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد الكريم 

الخطابي

الثانوية العدادية الفقيه إقليم: شفشاون

المرير

1107/09/04إقليم: تطوان 52 بنجة عزيز
التربية التشكيلية

02/11/18إلتحاق بالزوجة 05665

G

تطوان )البلدية(

105/09/11إقليم: تطوانالثانوية العدادية 3 مارسإقليم: شفشاونالثانوية العدادية بواحمد 28 سمير آيت عمران
التربية التشكيلية

02/09/16 05673

R

واد لو )البلدية(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن باجةإقليم: شفشاونالثانوية العدادية أدرار

أصيل

105/09/07 74 العابدي أحمد
المعلوميات

05/09/11 26885X طنجة المدينة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية مولي إقليم: شفشاونالثانوية العدادية المشيشي

الحسن الول

102/09/10إقليم: شفشاون 46 بنعجيبة حسناء
المعلوميات

02/09/14 06412

U

شفشاون )البلدية(

الثانوية العدادية سجلما 

سة

الثانوية العدادية سادس  إقليم: شفشاون

نوفمبر

104/09/18إقليم: تطوان 16 دينة المعاشي
المعلوميات

04/09/18 05666

H

تطوان )البلدية(

الثانوية التأهيلية م عبد 

الرحمان زيطان

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن سيناإقليم: شفشاون

أصيل

106/09/17 12 بوشنافة إيمان
المعلوميات

06/09/17 15342A)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الشيخ م 

أصبان

 ثانوية عبد الخالق الطريس إقليم: شفشاون

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

104/09/18 8 م الناصر
المعلوميات

04/09/18إلتحاق بالزوجة 25479

U

عليين

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية خلبج طنجةإقليم: فحص - انجرةثانوية اجوامعة التأهيلية

أصيل

806/09/17 22 فاطمة الزهرة غيلن
اللغة العربية

06/09/17 15343

B

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

ثانوية القصر الصغير 

التأهيلية

ثانوية سيدي احمد بن عجيبة إقليم: فحص - انجرة

العدادية

إقليم: فحص - 

انجرة

101/01/17 19 عزيزة العرجي
اللغة العربية

01/01/17إلتحاق بالزوج 21916

W

ملوسة
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الثانوية العدادية أبو عبيدة إقليم: فحص - انجرةثانوية اجوامعة التأهيلية

بن الجراح

202/09/16إقليم: تطوان 28  رشيد الغيوان
اللغة الفرنسية

02/09/16 25472Lصدينة

ثانوية يوسف بن تاشفين 

العدادية

  ثانوية خميس أنجرة إقليم: فحص - انجرة

التأهيلية

إقليم: فحص - 

انجرة

106/02/17 18 لعزيزة عزيزي
اللغة الفرنسية

06/02/17 21284Jأنجرة

ثانوية القصر الصغير 

التأهيلية

الثانوية العدادية حسان بن إقليم: فحص - انجرة

ثابت

عمالة: طنجة - 

أصيل

704/09/18 16 غيلن إكرام
اللغة الفرنسية

04/09/18 15347F)بني مكادة )المقاطعة

ثانوية القصر الصغير 

التأهيلية

الثانوية التأهيلية الملك فهد إقليم: فحص - انجرة

بن عبد العزيز

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/18 7 نسيبة  الهروس
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 15353

M

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

ثانوية سيدي احمد بن 

عجيبة العدادية

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن الهيثمإقليم: فحص - انجرة

أصيل

506/09/17 12 م رضى العمراني
الجتماعيات

06/09/17 15352L)بني مكادة )المقاطعة

ثانوية القصر الصغير 

التأهيلية

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية العقادإقليم: فحص - انجرة

أصيل

104/09/12 42 سناء دكير
الرياضيات

04/09/12إلتحاق بالزوج 21178

U

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن سيناإقليم: فحص - انجرةثانوية اجوامعة التأهيلية

أصيل

402/02/17 28 أسماء الخياط النكادي
الرياضيات

02/02/17 15342A)بني مكادة )المقاطعة

ثانوية يوسف بن تاشفين 

العدادية

الثانوية العدادية سادس  إقليم: فحص - انجرة

نوفمبر

806/02/17إقليم: تطوان 16 حنان السريفي
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 05666

H

تطوان )البلدية(

ثانوية القصر الصغير 

التأهيلية

ثانوية المختار السوسي إقليم: فحص - انجرة

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

104/09/18 16 حبيبة  أمقران
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 26299

K

الفنيدق )البلدية(

ثانوية عبد الكريم الخطابي 

العدادية

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية الطلسإقليم: فحص - انجرة

أصيل

202/09/15 34 نادية الكويسي
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 22565

B

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

ثانوية يوسف بن تاشفين 

العدادية

  الثانوية العداديةا يت إقليم: فحص - انجرة

سيدي داود

802/09/16إقليم: الحوز 18 زهير التاج
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 24042

G

أيت سيدي داود

الثانوية العدادية ابي بكر إقليم: فحص - انجرةثانوية اجوامعة التأهيلية

الرازي

106/02/17إقليم: تطوان 16 بشرى اقصيدي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17إلتحاق بالزوج 18723A)تطوان )البلدية

ثانوية عبد الكريم الخطابي 

العدادية

905/09/11إقليم: تطوانالثانوية العدادية بني ليتإقليم: فحص - انجرة 40 ابجيو م
التربية السلمية

02/09/14 27174Lبني ليت

الثانوية التأهيلية الملك فهد إقليم: فحص - انجرةثانوية تغرامت التأهيلية

بن عبد العزيز

عمالة: طنجة - 

أصيل

601/01/17 19 العزاوي  الهام
التربية السلمية

01/01/17إلتحاق بالزوج 15353

M

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

ثانوية يوسف بن تاشفين 

العدادية

الثانوية العدادية عبد ا إقليم: فحص - انجرة

كنون

105/09/07إقليم: تطوان 36 ضياء المحبوب
التربية الموسيقية

03/09/13 25473

M

السحتريين

ثانوية سيدي احمد بن 

عجيبة العدادية

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية مغوغةإقليم: فحص - انجرة

أصيل

101/09/12 52 لوزاوي خديجة
التكنولوجيا

01/09/12 26222

B

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية وادي 

المخازن للتعليم الصيل

1005/09/07إقليم: العرائشالثانوية العدادية المام مسلمإقليم: العرائش 58 الحباري رشيد
اللغة العربية

نعم 05/09/11 05978X)القصر الكبير )البلدية

الثانوية العدادية المغرب إقليم: العرائشالثانوية العدادية الساحل

الجديد

104/09/12إقليم: العرائش 33 زربان الزوهرة
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 25819

N

العرائش )البلدية(
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية اولد 

أوشيح

الثانوية العدادية طارق بن إقليم: العرائش

زياد

102/09/15إقليم: العرائش 24 سامية رمالي
اللغة العربية

02/09/15إلتحاق بالزوج 25817L)القصر الكبير )البلدية

الثانوية العدادية المام 

مسلم

الثانوية التأهيلية وادي إقليم: العرائش

المخازن للتعليم الصيل

802/09/15إقليم: العرائش 20 معاد كريبة
اللغة العربية

نعم 06/09/17 05991L)القصر الكبير )البلدية

102/09/16عمالة: الرباطالمغرب الكبيرإقليم: العرائشالثانوية العدادية القلة 18 السعدية زين الدين
اللغة العربية

02/09/16إلتحاق بالزوج 01094

N

حسان )المقاطعة(

106/09/17إقليم: العرائشالثانوية العدادية الزوادةإقليم: العرائشالثانوية العدادية عزيز بلل 12 شعيب الجميلي
اللغة العربية

06/09/17 21844Tزوادة

806/09/17إقليم: العرائشالثانوية العدادية العوامرةإقليم: العرائشالثانوية العدادية السواكن 12 بشرى الهروتي
اللغة العربية

06/09/17 05986Fالعوامرة

306/09/17إقليم: العرائشالثانوية العدادية الزوادةإقليم: العرائشالثانوية العدادية القلة 12 حمزة القللي
اللغة العربية

06/09/17 21844Tزوادة

الثانوية العدادية مولي 

عبدالسلم بن مشيش

606/09/17إقليم: العرائشالثانوية العدادية السواكنإقليم: العرائش 12 شيماء الشلحي
اللغة العربية

06/09/17 26216Vالسواكن

104/09/18إقليم: العرائشالثانوية العدادية الوفاءإقليم: العرائشالثانوية العدادية بني جرفط 7 سهام بوديب
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 22610A)العرائش )البلدية

الثانوية العدادية أبو عبيدة إقليم: العرائشالثانوية العدادية السواكن

بن الجراح

604/09/18إقليم: تطوان 7 فاطمة الزهرة حاضية
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 25472Lصدينة

الثانوية العدادية طارق بن 

زياد

804/09/18إقليم: العرائشالثانوية العدادية الساحلإقليم: العرائش 7 نادية أبكور
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 21845

U

الساحل

904/09/18إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية اولد أوشيحإقليم: العرائشالثانوية العدادية القلة 6 الزهرة العكال
اللغة العربية

04/09/18 26235

R

أولد أوشيح

الثانوية العدادية أبي 

المحاسن

الثانوية العدادية وادي إقليم: العرائش

المخازن

216/09/97إقليم: العرائش 84 م أمزو
اللغة الفرنسية

02/09/14 05983

C

العرائش )البلدية(

الثانوية العدادية المام 

مسلم

107/09/04إقليم: العرائشالثانوية العدادية المرينةإقليم: العرائش 42 زليخة الحميوي
اللغة الفرنسية

04/09/18 26678X)القصر الكبير )البلدية

الثانوية التأهيلية وادي 

المخازن للتعليم الصيل

 الثانوية العدادية المهدي بن إقليم: العرائش

بركة

104/09/12إقليم: العرائش 42 فريدة العزوزي
اللغة الفرنسية

06/09/17 24427A)القصر الكبير )البلدية

502/09/16إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الجاحضإقليم: العرائشالثانوية العدادية بني جرفط 28 إيمان احميمك
اللغة الفرنسية

02/09/16 11189Lبنمنصور

102/03/17إقليم: العرائشالثانوية العدادية الساحلإقليم: العرائشالثانوية العدادية ريصانة 28 ادريس اسميك
اللغة الفرنسية

06/09/17 21845

U

الساحل

الثانوية العدادية قصر 

بجير

الثانوية العدادية أبي إقليم: العرائش

المحاسن

102/09/14إقليم: العرائش 26 صباح بارودي
اللغة الفرنسية

02/09/16 05977

W

القصر الكبير )البلدية(

الثانوية العدادية علل 

الوديي

الثانوية العدادية  ابن إقليم: العرائش

النفيس

عمالة: طنجة - 

أصيل

901/02/17 26 حنان الدرداك
اللغة الفرنسية

06/09/17 26574J)بني مكادة )المقاطعة
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701/01/17إقليم: سيدي سليمانالصفصافإقليم: العرائشالثانوية العدادية عياشة 18 بن بهيم خديجة
اللغة الفرنسية

01/01/17 25490Fمساعدة

الثانوية العدادية المام 

مسلم

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية الزهراءإقليم: العرائش

أصيل

513/02/17 18 ادردور خديجة
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 15346E)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية قصر 

بجير

الثانوية العدادية طارق بن إقليم: العرائش

زياد

213/02/17إقليم: العرائش 18 سارة لشقر
اللغة الفرنسية

13/02/17 25817L)القصر الكبير )البلدية

عمالة: طنجة - ابو القاسم الشابيإقليم: العرائشالثانوية العدادية عياشة

أصيل

1104/09/18 16 حرية الجعفري
اللغة الفرنسية

04/09/18 26956Z الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن تومرتإقليم: العرائشالثانوية العدادية بني جرفط

أصيل

106/09/17 13 الضراوي زينب
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 23231A الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية وادي 

المخازن

906/09/06إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الزهورإقليم: العرائش 12 فدوى الزهاو
اللغة الفرنسية

06/09/17 25491

G

لل ميمونة

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية الزياتنإقليم: العرائشالثانوية العدادية الزوادة

أصيل

206/09/17 12 وفاء أورعو
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 26339

D

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية مولي 

عبدالسلم بن مشيش

الثانوية العدادية مغوغة إقليم: العرائش

الصغيرة

عمالة: طنجة - 

أصيل

1106/09/17 12 عادل عنتر
اللغة الفرنسية

06/09/17 26576L الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

906/09/17إقليم: العرائشالثانوية العدادية ريصانةإقليم: العرائشالثانوية العدادية بني جرفط 12 الهروش عبد ا
اللغة الفرنسية

06/09/17 05988

H

ريصانة الشمالية

الثانوية العدادية المغرب إقليم: العرائشالثانوية العدادية الزوادة

الجديد

104/09/18إقليم: العرائش 8 خديجة المسكيني
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 25819

N

العرائش )البلدية(

104/09/18إقليم: العرائشالثانوية العدادية الوفاءإقليم: العرائشالثانوية العدادية ريصانة 7 هدى الفردي
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 22610A)العرائش )البلدية

الثانوية العدادية طارق بن 

زياد

304/09/18إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية ماء العينينإقليم: العرائش 7 خديجة التقي
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 05992

M

العرائش )البلدية(

الثانوية العدادية م بن إقليم: العرائشالثانوية العدادية المرينة

عبدالكريم الخطابي

104/09/18إقليم: العرائش 6 إيمان مقران
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 05984

D

العرائش )البلدية(

604/09/18إقليم: العرائشالثانوية العدادية الزوادةإقليم: العرائشالثانوية العدادية القلة 6 لطفي بوسعاد
اللغة الفرنسية

04/09/18 21844Tزوادة

الثانوية العدادية مولي 

عبدالسلم بن مشيش

404/09/18إقليم: العرائشالثانوية العدادية الزوادةإقليم: العرائش 6 رحاب المعطاوي
اللغة الفرنسية

04/09/18 21844Tزوادة

الثانوية العدادية مولي 

عبدالسلم بن مشيش

1004/09/18إقليم: العرائشالثانوية العدادية ريصانةإقليم: العرائش 6 وفاء الصمدي
اللغة الفرنسية

04/09/18 05988

H

ريصانة الشمالية

الثانوية العدادية قصر 

بجير

الثانوية العدادية علل إقليم: العرائش

الوديي

404/09/18إقليم: العرائش 6 مريم الشقيفي
اللغة الفرنسية

04/09/18 19855F)القصر الكبير )البلدية

الثانوية العدادية مولي إقليم: العرائشالثانوية العدادية القلة

عبدالسلم بن مشيش

404/09/18إقليم: العرائش 6 م عزوز
اللغة الفرنسية

04/09/18 05987

G

تطفت
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104/09/18إقليم: العرائشالثانوية العدادية السواكنإقليم: العرائشالثانوية العدادية عزيز بلل 6 سكينة بن مصباح
اللغة الفرنسية

04/09/18 26216Vالسواكن

104/09/18إقليم: العرائشالثانوية العدادية قصر بجيرإقليم: العرائشالثانوية العدادية عزيز بلل 6 خولة بنجمل
اللغة الفرنسية

04/09/18 26295Fقصر بجير

الثانوية العدادية مولي 

عبدالسلم بن مشيش

الثانوية التأهيلية وادي إقليم: العرائش

المخازن للتعليم الصيل

504/09/18إقليم: العرائش 6 مريم الصمدي
اللغة الفرنسية

04/09/18 05991L)القصر الكبير )البلدية

204/09/18إقليم: العرائشالثانوية العدادية ريصانةإقليم: العرائشالثانوية العدادية القلة 6 م الصنهاجي
اللغة الفرنسية

04/09/18 05988

H

ريصانة الشمالية

 الثانوية العدادية المهدي 

بن بركة

الثانوية العدادية وادي إقليم: العرائش

المخازن

705/09/11إقليم: العرائش 50 البقالي يسرى
اللغة النجليزية

05/09/11إلتحاق بالزوج 05983

C

العرائش )البلدية(

الثانوية العدادية علل 

الوديي

607/09/05إقليم: العرائشالثانوية العدادية المرينةإقليم: العرائش 22 منير بوشتي
اللغة النجليزية

06/09/17 26678X)القصر الكبير )البلدية

الثانوية العدادية المغرب إقليم: العرائشالثانوية العدادية العوامرة

الجديد

107/09/04إقليم: العرائش 90 امينة  بنعبو
الجتماعيات

07/09/04أقدمية 12 سنة 25819

N

العرائش )البلدية(

101/01/02إقليم: العرائشالثانوية العدادية الوفاءإقليم: العرائشالثانوية العدادية الساحل 84 عبد المالك الجبري
الجتماعيات

01/11/11 22610A)العرائش )البلدية

407/09/05إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الخوةإقليم: العرائشالثانوية العدادية الزوادة 55 التاجر م
الجتماعيات

02/09/10إلتحاق بالزوجة 23809

D

عامر السفلية

الثانوية التأهيلية أحمد إقليم: العرائشالثانوية العدادية القلة

الراشدي

102/09/16إقليم: العرائش 28 وفاء عبد اللي
الجتماعيات

02/09/16 05993

N

القصر الكبير )البلدية(

عمالة: المضيق - ثانوية ابن سينا العداديةإقليم: العرائشالثانوية العدادية عياشة

الفنيدق

301/01/17 18 شيماء صالح الرحموني
الجتماعيات

01/01/17إلتحاق بالزوج 26082Z)مرتيل )البلدية

الثانوية العدادية المام 

مالك

الثانوية العدادية المغرب إقليم: العرائش

الجديد

116/09/95إقليم: العرائش 84 عبد الحق بوعلم
الرياضيات

04/09/18 25819

N

العرائش )البلدية(

203/09/13إقليم: الرشيديةاعدادية النجاحإقليم: العرائشالثانوية العدادية بني جرفط 46 ليلى اشري
الرياضيات

03/09/13 26313Aالريصاني

الثانوية العدادية وادي إقليم: العرائشالثانوية العدادية السواكن

المخازن

106/09/17إقليم: العرائش 22 خويا سارة
الرياضيات

07/09/17 05983

C

العرائش )البلدية(

ثانوية عبد الكريم الخطابي إقليم: العرائشالثانوية العدادية الطبري

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

602/02/17 18 الحسان الخرازي
الرياضيات

02/02/17 21023A)الفنيدق )البلدية

806/09/17إقليم: العرائشالثانوية العدادية الساحلإقليم: العرائشالثانوية العدادية عياشة 12 احمد الحسني
الرياضيات

06/09/17 21845

U

الساحل

الثانوية التأهيلية وادي 

المخازن للتعليم الصيل

ثانوية م الزرقطوني إقليم: العرائش

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

902/09/15 28 فاطمة شبيبي
علوم الحياة 

والرض
03/09/18 23520P)الفنيدق )البلدية

الثانوية العدادية علل بن 

عبدا

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن سيناإقليم: العرائش

أصيل

502/02/17 28 سارة صعود
علوم الحياة 

والرض
02/02/17 15342A)بني مكادة )المقاطعة
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الثانوية العدادية علل بن إقليم: العرائشالثانوية العدادية المرينة

عبدا

102/09/15إقليم: العرائش 22 القرقري فاطمة
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 05979Y)القصر الكبير )البلدية

الثانوية التأهيلية وادي إقليم: العرائشالثانوية العدادية السواكن

المخازن للتعليم الصيل

206/09/17إقليم: العرائش 22 البرناوي هدى
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 05991L)القصر الكبير )البلدية

101/01/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الغربإقليم: العرائشالثانوية العدادية الطبري 18 فاطمة الزبير
علوم الحياة 

والرض
01/01/17إلتحاق بالزوج 11188

K

سوق الربعاء 

)البلدية(

الثانوية العدادية قصر 

بجير

306/09/16إقليم: العرائشالثانوية العدادية المرينةإقليم: العرائش 18 مريم صديقي
علوم الحياة 

والرض
06/09/16إلتحاق بالزوج 26678X)القصر الكبير )البلدية

الثانوية العدادية مولي 

عبدالسلم بن مشيش

الثانوية التأهيلية وادي إقليم: العرائش

المخازن للتعليم الصيل

1006/09/17إقليم: العرائش 13 خولة بنخليفة
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 05991L)القصر الكبير )البلدية

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية السانيةإقليم: العرائشالثانوية العدادية العوامرة

أصيل

106/09/17 12 لحسيني صارة
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 26011X الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية  الحسنيإقليم: العرائشالثانوية العدادية عياشة

أصيل

406/09/17 12 بثينة اكلمام
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 26010

W

بني مكادة )المقاطعة(

1006/09/17إقليم: العرائشالثانوية العدادية الطبريإقليم: العرائشالثانوية العدادية القلة 12 عبد العظيم الحسيني
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 23610

M

القصر الكبير )البلدية(

1006/09/17إقليم: العرائشالثانوية العدادية قصر بجيرإقليم: العرائشالثانوية العدادية بني جرفط 12 الهبز سامية
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 26295Fقصر بجير

806/09/17إقليم: العرائشالثانوية العدادية العوامرةإقليم: العرائشالثانوية العدادية عياشة 12 اكرام العسري
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 05986Fالعوامرة

706/09/17إقليم: العرائشالثانوية العدادية العوامرةإقليم: العرائشالثانوية العدادية ريصانة 12 ليلى الفضلي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 05986Fالعوامرة

الثانوية العدادية سيدي إقليم: العرائشالثانوية العدادية القلة

اليماني

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/18 6 هدى عنيقد
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 15350Jسيدي اليمني

الثانوية العدادية إبن إقليم: العرائشالثانوية العدادية ريصانة

المناصف

102/09/16عمالة: مكناس 18 الطائع لبنى
الفيزياء والكيمياء

02/09/16إلتحاق بالزوج 04086

R

مكناس )البلدية(

الثانوية التأهيلية أحمد إقليم: العرائشالثانوية العدادية القلة

الراشدي

706/09/17إقليم: العرائش 14 عبد السلم الدوخي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17إلتحاق بالزوجة 05993

N

القصر الكبير )البلدية(

الثانوية التأهيلية ماء 

العينين

عمالة: المضيق - ثانوية المام مالك العداديةإقليم: العرائش

الفنيدق

106/09/17 12 الخراز كريم
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 27183

W

الفنيدق )البلدية(

الثانوية العدادية م بن 

عبدالكريم الخطابي

1011/10/00إقليم: تطوانالثانوية العدادية القدسإقليم: العرائش 76 زكافة سميرة
التربية السلمية

05/09/08 05663E)تطوان )البلدية

إقليم: فحص - ثانوية تغرامت التأهيليةإقليم: العرائشالثانوية العدادية عزيز بلل

انجرة

102/09/10 56 يونس العمراني
التربية السلمية

04/09/12 24424Xتغرامت

802/09/14إقليم: بركانالثانوية العدادية فزوانإقليم: العرائشالثانوية العدادية عياشة 40 أحمد ختوتي
التربية السلمية

02/09/14 26950T)بركان )البلدية
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الثانوية العدادية مولي 

عبدالسلم بن مشيش

الثانوية العدادية عبد ا إقليم: العرائش

كنون

202/09/15إقليم: تطوان 34 كريم  اهلل
التربية السلمية

02/09/15 25473

M

السحتريين

الثانوية العدادية قصر 

بجير

الثانوية التأهيلية وادي إقليم: العرائش

المخازن للتعليم الصيل

205/09/08إقليم: العرائش 32  الحطاب  م
التربية السلمية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 05991L)القصر الكبير )البلدية

الثانوية العدادية عبد ا إقليم: العرائشالثانوية العدادية السواكن

ابراهيم

905/09/11إقليم: تطوان 30 الزناكي م
التربية السلمية

02/09/14 26328Sبني حرشن

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية العوامة 2إقليم: العرائشالثانوية العدادية بني جرفط

أصيل

302/09/14 30 ياسين قرير
التربية السلمية

02/09/14 24964Jالعوامة

الثانوية التأهيلية اولد 

أوشيح

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية بدرإقليم: العرائش

أصيل

403/09/13 28 محسين شكيب
التربية السلمية

02/09/16 25811E طنجة المدينة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية قصر 

بجير

ثانوية عبد الكريم الخطابي إقليم: العرائش

العدادية

إقليم: فحص - 

انجرة

1202/09/15 24 عبدالمجيد الحداد
التربية السلمية

02/09/15 26347

M

القصر المجاز

401/01/17إقليم: العرائشالثانوية العدادية قصر بجيرإقليم: العرائشالثانوية العدادية القلة 16 مصطفى الصغير
التربية السلمية

04/09/18 26295Fقصر بجير

802/09/16إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية اولد أوشيحإقليم: العرائشالثانوية العدادية السواكن 6 م التومي
التربية السلمية

04/09/18 26235

R

أولد أوشيح

الثانوية العدادية مولي 

عبدالسلم بن مشيش

الثانوية العدادية مولي إقليم: العرائش

إسماعيل

عمالة: طنجة - 

أصيل

604/09/12 36 مراد ادريدر
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 15160

C

الشرف  السواني 

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: العرائشالثانوية العدادية القلة

الثاني

عمالة: طنجة - 

أصيل

202/09/16 28 م القري
التربية البدنية

02/09/16 23225

U

بني مكادة )المقاطعة(

202/09/14إقليم: تاوناتثانوية 16 نونبر العداديةإقليم: العرائشالثانوية العدادية الزوادة 6 حكيم الغماري
التربية البدنية

04/09/18 15937Xتافرانت

الثانوية العدادية المغرب 

الجديد

106/09/00إقليم: الخميساتزينب النفزويةإقليم: العرائش 12 نزهة احسيكو
التربية السرية

06/09/17 23002

B

تيفلت )البلدية(

الثانوية العدادية المام 

مسلم

الثانوية العدادية أبي إقليم: العرائش

المحاسن

111/09/03إقليم: العرائش 96 فاطمة  مجدوبي
المعلوميات

11/09/03أقدمية 16 سنة 05977

W

القصر الكبير )البلدية(

الثانوية العدادية م 

السادس

1101/01/17إقليم: تطوانالثانوية العدادية المقاومةإقليم: وزان 28 رضوان علوي
اللغة العربية

01/01/17 26199

B

الواد

الثانوية العدادية خالد ابن 

الوليد

عمالة: المضيق - ثانوية ابن بطوطة العداديةإقليم: وزان

الفنيدق

801/03/17 20 عزيزة الطاهري
اللغة العربية

01/03/17إلتحاق بالزوج 05671

N

المضيق )البلدية(

الثانوية العدادية خالد ابن إقليم: وزانالثانوية العدادية 11 يناير

الوليد

106/09/17إقليم: وزان 20 ختام الشبلي
اللغة العربية

04/09/18 15110Yسيدي رضوان

الثانوية التأهيلية الملك فهد إقليم: وزانالثانوية العدادية ازغيرة

بن عبد العزيز

عمالة: طنجة - 

أصيل

201/01/17 18 عبد الحفيظ العوني
اللغة العربية

01/01/17 15353

M

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية ابي بكر 

الرازي

813/02/17إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية اولد أوشيحإقليم: وزان 16 العناني زهير
اللغة العربية

06/09/17 26235

R

أولد أوشيح
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الثانوية العدادية عمر ابن 

جلون

الثانوية العدادية مولي إقليم: وزان

التهامي

106/09/17إقليم: وزان 14 لغويبي حنان
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 15101

N

وزان )البلدية(

الثانوية العدادية عمر ابن 

جلون

506/09/17إقليم: وزانالثانوية العدادية بني كلةإقليم: وزان 14 لطيفة التويجري
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 26776

D

بني قلة

الثانوية العدادية ابي بكر 

الرازي

الثانوية العدادية عبد الخالق إقليم: وزان

الطريس

306/09/17إقليم: وزان 12 كوثر اسويني
اللغة العربية

06/09/17 22089Jمصمودة

الثانوية العدادية ابي بكر إقليم: وزانالثانوية العدادية ونانة

الرازي

106/09/17إقليم: وزان 12 م كرباش
اللغة العربية

06/09/17 15111Zلمجاعرة

الثانوية العدادية عمر ابن إقليم: وزانالثانوية العدادية ونانة

جلون

506/09/17إقليم: وزان 12 سهام حاجي
اللغة العربية

06/09/17 24926Tعين بيضاء

الثانوية العدادية موحى 

اوحمو الزياني

الثانوية العدادية ابي بكر إقليم: وزان

الرازي

106/09/17إقليم: وزان 12 عبد المطلب كرباش
اللغة العربية

06/09/17 15111Zلمجاعرة

الثانوية العدادية عبد الخالق إقليم: وزانالثانوية العدادية ازغيرة

الطريس

406/09/17إقليم: وزان 10 اسماء البقالي الترغي
اللغة العربية

04/09/18 22089Jمصمودة

الثانوية العدادية سيدي احمد إقليم: وزانالثانوية العدادية ونانة

الشريف

304/09/18إقليم: وزان 6 سناء المداني
اللغة العربية

04/09/18 23500Tسيدي أحمد الشريف

الثانوية العدادية عمر ابن إقليم: وزانالثانوية العدادية الهباجين

عبد العزيز

104/09/18إقليم: وزان 6 القيطوني خديجة
اللغة العربية

04/09/18 15112Aتروال

الثانوية العدادية سيدي 

احمد الشريف

الثانوية العدادية عمر ابن إقليم: وزان

جلون

404/09/18إقليم: وزان 6 حنان بنحمان
اللغة العربية

04/09/18 24926Tعين بيضاء

الثانوية العدادية ابي بكر 

الرازي

الثانوية التأهلية لحسن بن م إقليم: وزان

بن مبارك

302/09/14عمالة: مكناس 30 الرفيق جميلة
اللغة الفرنسية

02/09/14 03945

M

مهاية

الثانوية العدادية عمر ابن 

عبد العزيز

الثانوية العدادية  ابن إقليم: وزان

النفيس

عمالة: طنجة - 

أصيل

1113/02/17 28 سهام خضراوي
اللغة الفرنسية

13/02/17 26574J)بني مكادة )المقاطعة

502/09/15إقليم: وزانالثانوية العدادية بني كلةإقليم: وزانالثانوية العدادية 11 يناير 25 مجدي صفاء
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوج 26776

D

بني قلة

الثانوية التأهيلية الملك فهد إقليم: وزانالثانوية العدادية 11 يناير

بن عبد العزيز

عمالة: طنجة - 

أصيل

202/09/15 24 حليمة الضريف
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوج 15353

M

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية ابي بكر 

الرازي

506/09/17إقليم: وزانالملإقليم: وزان 20 ميلودة بيطة
اللغة الفرنسية

04/09/18 27182Vامزفرون

الثانوية التاهيلية مولي عبد 

ا الشريف

الثانوية العدادية  مولي عبد إقليم: وزان

الرحمن

عمالة: طنجة - 

أصيل

313/02/17 16 بوشنيف خليد
اللغة الفرنسية

06/09/17 15344

C

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد 

الخالق الطريس

الثانوية العدادية حسان بن إقليم: وزان

ثابت

عمالة: طنجة - 

أصيل

1013/02/17 16 عادل العزوزي
اللغة الفرنسية

06/09/17 15347F)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية عمر ابن إقليم: وزانالثانوية العدادية ونانة

جلون

804/09/18إقليم: وزان 16 منير بنحمو
اللغة الفرنسية

04/09/18 24926Tعين بيضاء
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية عمر ابن 

جلون

306/09/17إقليم: وزانالثانوية العدادية بني كلةإقليم: وزان 12 بديعة العلوي
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 26776

D

بني قلة

الثانوية العدادية ابي بكر إقليم: وزانالثانوية العدادية ازغيرة

الرازي

106/09/17إقليم: وزان 10 نوال ابجابجة
اللغة الفرنسية

04/09/18 15111Zلمجاعرة

الثانوية العدادية خالد ابن إقليم: وزانالثانوية العدادية 11 يناير

الوليد

204/09/18إقليم: وزان 9 نوال القصاب
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 15110Yسيدي رضوان

الثانوية العدادية خالد ابن إقليم: وزانالثانوية العدادية ونانة

الوليد

104/09/18إقليم: وزان 7 رشيدة حفيان
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 15110Yسيدي رضوان

الثانوية العدادية عبد الخالق إقليم: وزانالثانوية العدادية الهباجين

الطريس

704/09/18إقليم: وزان 6 هاجر الزكلزي
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 22089Jمصمودة

الثانوية العدادية عمر ابن إقليم: وزانالثانوية التاهيلية قلعة بوقرة

عبد العزيز

104/09/18إقليم: وزان 6 عمراني يوشع
اللغة الفرنسية

04/09/18 15112Aتروال

الثانوية العدادية موحى 

اوحمو الزياني

الثانوية العدادية حسن إقليم: وزان

التاني

404/09/18إقليم: وزان 6 م دحداح
اللغة الفرنسية

04/09/18 06419

B

زومي

الثانوية العدادية م 

السادس

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: وزان

تاشفين

304/09/18إقليم: شفشاون 6 البطروجي فردوس
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 24446

W

باب تازة

الثانوية العدادية ابي بكر 

الرازي

الثانوية العدادية عبد الخالق إقليم: وزان

الطريس

104/09/12إقليم: وزان 52 ساعي إبراهيم
اللغة النجليزية

04/09/12 22089Jمصمودة

الثانوية العدادية حسن 

التاني

703/09/13عمالة: سل الثانوية العدادية المحيطإقليم: وزان 36 بلحس فاضمة
اللغة النجليزية

03/09/13إلتحاق بالزوج 25860

H

سيدي بوقنادل 

)البلدية(

104/09/18إقليم: وزانالثانوية العدادية بني كلةإقليم: وزانالثانوية العدادية ونانة 16 م البدراوي
اللغة النجليزية

04/09/18 26776

D

بني قلة

1004/09/18إقليم: شفشاونالثانوية العدادية الدردارةإقليم: وزانالثانوية العدادية 11 يناير 6 ليلى صدور
اللغة النجليزية

04/09/18إلتحاق بالزوج 26535Sالدردارة

الثانوية العدادية عبد 

الخالق الطريس

الثانوية العدادية مولي إقليم: وزان

التهامي

301/01/05إقليم: وزان 82 عبد العزيز  ارثمي
الجتماعيات

05/09/07أقدمية 12 سنة 15101

N

وزان )البلدية(

عمالة: المضيق - ثانوية المام العزفي العداديةإقليم: وزانالثانوية العدادية ازغيرة

الفنيدق

601/01/17 28 مريم الستيتو
الجتماعيات

01/01/17 05672P)الفنيدق )البلدية

الثانوية العدادية عبد 

الخالق الطريس

ثانوية م الزرقطوني إقليم: وزان

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

101/01/17 26 اعبد السلم اخليفة
الجتماعيات

06/09/17 23520P)الفنيدق )البلدية

الثانوية العدادية عبد الخالق إقليم: وزانالثانوية العدادية ونانة

الطريس

806/09/17إقليم: وزان 22 كوثر بودياب
الجتماعيات

06/09/17 22089Jمصمودة

الثانوية العدادية قاضي 

الطيب الزواقي

الثانوية العدادية عبد الخالق إقليم: وزان

الطريس

307/09/16إقليم: وزان 20 أحمد رولو
الجتماعيات

04/09/18 22089Jمصمودة

الثانوية التأهيلية علل إقليم: وزانالثانوية العدادية ونانة

الفاسي

804/09/18إقليم: وزان 16 لطيفة العالية
الجتماعيات

04/09/18 06424

G

ابريكشة

28



المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

304/09/18إقليم: وزانالملإقليم: وزانالثانوية العدادية الهباجين 16 سهام مجدوبي
الجتماعيات

04/09/18 27182Vامزفرون

عمالة: طنجة - النبعاثإقليم: وزانالثانوية التاهيلية القرطبي

أصيل

202/02/17 26 م الصالحي
الرياضيات

06/09/17 26894

G

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية العدادية خالد ابن 

الوليد

عمالة: المضيق - ثانوية المام مالك العداديةإقليم: وزان

الفنيدق

1013/02/17 26 م الصروط
الرياضيات

06/09/17 27183

W

الفنيدق )البلدية(

الثانوية العدادية حسن 

التاني

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية اجزنايةإقليم: وزان

أصيل

306/09/17 22 كوثر قضوري
الرياضيات

06/09/17 15336

U

كزناية )البلدية(

الثانوية العدادية م 

السادس

106/09/17إقليم: شفشاونالثانوية العدادية أدرارإقليم: وزان 22 ابو سير دعاء
الرياضيات

06/09/17 24755

G

شفشاون )البلدية(

الثانوية العدادية عمر ابن 

عبد العزيز

الثانوية العدادية  ابن إقليم: وزان

النفيس

عمالة: طنجة - 

أصيل

606/09/17 22 عزيزة الوهابي
الرياضيات

06/09/17 26574J)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية خالد ابن 

الوليد

506/09/17إقليم: العرائشالثانوية العدادية السواكنإقليم: وزان 20 نهاد اسليطن
الرياضيات

04/09/18 26216Vالسواكن

الثانوية العدادية ابي بكر 

الرازي

306/09/17إقليم: العرائشالثانوية العدادية الزوادةإقليم: وزان 20 مريم زروقي
الرياضيات

04/09/18 21844Tزوادة

الثانوية العدادية م 

السادس

ثانوية مولي عبد ا إقليم: وزان

العدادية

إقليم: فحص - 

انجرة

1206/09/17 20 خولة الطريبق
الرياضيات

04/09/18 25255Aالبحراويين

الثانوية التاهيلية معاد بن 

جبل

الثانوية العدادية مغوغة إقليم: وزان

الصغيرة

عمالة: طنجة - 

أصيل

406/09/17 20 عمراني حنشي ابراهيم
الرياضيات

04/09/18 26576L الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد 

الخالق الطريس

913/02/17إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية ماء العينينإقليم: وزان 18 م المجدوبي
الرياضيات

13/02/17 05992

M

العرائش )البلدية(

ثانوية المختار السوسي إقليم: وزانالثانوية التاهيلية القرطبي

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

1002/02/17 18 م الشباب
الرياضيات

13/02/17 26299

K

الفنيدق )البلدية(

الثانوية العدادية خالد ابن 

الوليد

الثانوية العدادية عمر بن إقليم: وزان

عبد العزيز

عمالة: طنجة - 

أصيل

113/02/17 18 عبد السلم العاقل الفقيه
الرياضيات

13/02/17إلتحاق بالزوجة 15334S طنجة المدينة

)المقاطعة(

1013/02/17إقليم: شفشاونالثانوية العدادية م البقاليإقليم: وزانالثانوية العدادية 11 يناير 18 نبيه العمراني
الرياضيات

13/02/17 23862Lفيفي

1102/02/17إقليم: تطوانالثانوية العدادية بني ليتإقليم: وزانالثانوية التاهيلية القرطبي 16 يوسف اشطون
الرياضيات

06/09/17 27174Lبني ليت

1113/02/17إقليم: تطوانالثانوية العدادية ابغاغزةإقليم: وزانالتانوية الثأهيلية ابن رشد 16 فراس محراش
الرياضيات

06/09/17 27175

M

ابغاغزة

الثانوية العدادية عمر ابن 

جلون

الثانوية العدادية عبد ا إقليم: وزان

ابراهيم

1101/01/17إقليم: تطوان 16 سهيب البسلمي
الرياضيات

06/09/17 26328Sبني حرشن

404/09/18إقليم: وزانالثانوية التاهيلية القرطبيإقليم: وزانالثانوية العدادية ونانة 16 ريم الحدادي
الرياضيات

04/09/18 15127S)وزان )البلدية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية م 

السادس

202/09/14إقليم: شفشاونالثانوية العدادية أدرارإقليم: وزان 12 م  زيداني
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوجة 24755

G

شفشاون )البلدية(

الثانوية العدادية ابي بكر 

الرازي

1406/09/17إقليم: العرائشالثانوية العدادية ريصانةإقليم: وزان 12 بركوز يوسف
الرياضيات

06/09/17 05988

H

ريصانة الشمالية

الثانوية العدادية ابي بكر إقليم: وزانالثانوية العدادية 11 يناير

الرازي

406/09/17إقليم: وزان 12 سناء بكو
الرياضيات

06/09/17 15111Zلمجاعرة

الثانوية العدادية حسن 

التاني

الثانوية العدادية خالد ابن إقليم: وزان

الوليد

406/09/17إقليم: وزان 12 مراد احمادوش
الرياضيات

06/09/17 15110Yسيدي رضوان

الثانوية العدادية خالد ابن 

الوليد

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية الزمخشريإقليم: وزان

أصيل

106/09/17 11 صفاء العمراني
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 15167

K

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية علل 

الفاسي

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: وزان

أصيل

106/09/17 11 فاطمة الزهراء حجيوج
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 15337V الشرف  السواني

)المقاطعة(

الثانوية العدادية سيدي 

احمد الشريف

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية الفارابيإقليم: وزان

أصيل

206/09/17 11 حنان أجبار
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 20600

R

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية العدادية ابي بكر 

الرازي

الثانوية العدادية عبد الخالق إقليم: وزان

الطريس

504/09/18إقليم: وزان 7 سالم نزهة
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 22089Jمصمودة

الثانوية العدادية موحى 

اوحمو الزياني

الثانوية العدادية عمر ابن إقليم: وزان

جلون

404/09/18إقليم: وزان 6 حاتم لخضر
الرياضيات

04/09/18 24926Tعين بيضاء

الثانوية العدادية عمر ابن إقليم: وزانالثانوية العدادية ونانة

عبد العزيز

604/09/18إقليم: وزان 6 عبد الصمد مسعودي
الرياضيات

04/09/18 15112Aتروال

الثانوية العدادية موحى 

اوحمو الزياني

الثانوية العدادية م إقليم: وزان

السادس

604/09/18إقليم: وزان 6 فيصل الكداح
الرياضيات

04/09/18 06418Aمقريصات

الثانوية العدادية خالد ابن إقليم: وزانالثانوية العدادية ونانة

الوليد

504/09/18إقليم: وزان 6 عبد اللطيف ازريول
الرياضيات

04/09/18 15110Yسيدي رضوان

الثانوية العدادية سيدي 

احمد الشريف

104/09/18إقليم: وزانالملإقليم: وزان 6 سليمان معرفي
الرياضيات

04/09/18 27182Vامزفرون

الثانوية العدادية خالد ابن إقليم: وزانالثانوية العدادية الهباجين

الوليد

404/09/18إقليم: وزان 6 عماد بلمفضل
الرياضيات

04/09/18 15110Yسيدي رضوان

الثانوية العدادية موحى 

اوحمو الزياني

الثانوية العدادية حسن إقليم: وزان

التاني

304/09/18إقليم: وزان 6 م الركال
الرياضيات

04/09/18 06419

B

زومي

الثانوية العدادية حسن 

التاني

الثانوية التأهيلية م عبد إقليم: وزان

الرحمان زيطان

104/09/18إقليم: شفشاون 6 حسن الزكاوي
الرياضيات

04/09/18 22909Aلغدير

الثانوية التأهيلية علل إقليم: وزانالثانوية العدادية الهباجين

الفاسي

904/09/18إقليم: وزان 6 بوسبولة م
الرياضيات

04/09/18 06424

G

ابريكشة

الثانوية العدادية خالد ابن إقليم: وزانالثانوية العدادية ازغيرة

الوليد

804/09/18إقليم: وزان 6 إلياس لحلفي
الرياضيات

04/09/18 15110Yسيدي رضوان
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية عبد 

الخالق الطريس

101/01/05إقليم: وزانالثانوية العدادية بني كلةإقليم: وزان 55 بكار عبدالسلم
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوجة 26776

D

بني قلة

1107/09/16إقليم: بني مللثانوية التفاح التأهيليةإقليم: وزانالثانوية العدادية الهباجين 18 سناء غودان
علوم الحياة 

والرض
07/09/16إلتحاق بالزوج 24288Zتيزي نيسلي

الثانوية العدادية عمر ابن 

عبد العزيز

الثانوية العدادية ابي بكر إقليم: وزان

الرازي

106/09/17إقليم: وزان 12 مريم خيي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 15111Zلمجاعرة

الثانوية العدادية خالد ابن 

الوليد

الثانوية العدادية عبد الخالق إقليم: وزان

الطريس

706/09/17إقليم: وزان 10 أميمة العياشي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 22089Jمصمودة

الثانوية التأهيلية 

مالخامس

الثانوية العدادية عمر ابن إقليم: وزان

عبد العزيز

1006/09/17إقليم: وزان 10 سلمى الشرادي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 15112Aتروال

عمالة: طنجة - النبعاثإقليم: وزانالثانوية العدادية ونانة

أصيل

204/09/18 6 عواطف عللي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 26894

G

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية العدادية حسن 

التاني

عمالة: المضيق - ثانوية طه حسين العداديةإقليم: وزان

الفنيدق

104/09/02 92 عبد السلم العيادي
الفيزياء والكيمياء

05/09/07أقدمية 12 سنة 24734J)مرتيل )البلدية

الثانوية العدادية عمر ابن إقليم: وزانالثانوية العدادية ونانة

جلون

206/09/17إقليم: وزان 22 فاطمة لززني
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 24926Tعين بيضاء

الثانوية العدادية موحى 

اوحمو الزياني

502/09/16إقليم: سطاتثانوية أولد الصغير العداديةإقليم: وزان 18 احمد الحافظي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 26583

U

اولد الصغير

الثانوية العدادية حسن 

التاني

الثانوية التاهيلية مولي عبد إقليم: وزان

ا الشريف

106/09/17إقليم: وزان 12 عفيفة ملكي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 15126

R

وزان )البلدية(

الثانوية العدادية عمر ابن 

جلون

206/09/17إقليم: وزانالثانوية العدادية بني كلةإقليم: وزان 12 هسكوري لمياء
الفيزياء والكيمياء

07/09/17 26776

D

بني قلة

الثانوية العدادية ابي بكر 

الرازي

106/09/17إقليم: وزانالملإقليم: وزان 10 فتوحي صفاء
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 27182Vامزفرون

الثانوية التأهيلية علل 

الفاسي

406/09/17إقليم: وزانالتانوية الثأهيلية ابن رشدإقليم: وزان 10 م لمراوي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 06417Zاسجن

الثانوية العدادية م 

السادس

1106/09/17إقليم: تطوانالثانوية العدادية بني ليتإقليم: وزان 10 عماد عسيلي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 27174Lبني ليت

الثانوية العدادية حسن إقليم: وزانالثانوية العدادية الهباجين

التاني

1004/09/18إقليم: وزان 6 اميمة العسري
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 06419

B

زومي

الثانوية التأهيلية علل إقليم: وزانالثانوية العدادية الهباجين

الفاسي

804/09/18إقليم: وزان 6 المعقول اناس
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 06424

G

ابريكشة

الثانوية التاهيلية مولي عبد 

ا الشريف

101/01/02إقليم: وزانالثانوية العدادية بني كلةإقليم: وزان 58 عبد الغفور صدور
التربية السلمية

نعم 02/09/17 26776

D

بني قلة

الثانوية العدادية عمر ابن 

عبد العزيز

الثانوية العدادية م إقليم: وزان

الخامس رياض العروس

102/09/14عمالة: مراكش 40 نورالدين ارجوان
التربية السلمية

02/09/14 02702L مراكش المدينة

)المقاطعة(
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الثانوية التأهيلية علل 

الفاسي

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية السانيةإقليم: وزان

أصيل

803/09/13 28 احمد البفراحي
التربية السلمية

02/09/16 26011X الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

عمالة: طنجة - ملحقة إعدادية أكزنايةإقليم: وزانالثانوية العدادية 11 يناير

أصيل

703/09/13 28 كريط نبيل
التربية السلمية

02/09/16 26870F)كزناية )البلدية

ثانوية القصر الصغير إقليم: وزانالثانوية العدادية 11 يناير

التأهيلية

إقليم: فحص - 

انجرة

1007/09/16 28 فؤاد الطويل
التربية السلمية

01/01/17 24963

H

القصر الصغير

الثانوية التاهيلية مولي عبد إقليم: وزانالثانوية العدادية بني كلة

ا الشريف

101/01/02إقليم: وزان 22 عبد السلم الغازي
التربية السلمية

نعم 06/09/17 15126

R

وزان )البلدية(

الثانوية العدادية موحى 

اوحمو الزياني

الثانوية العدادية عمر ابن إقليم: وزان

عبد العزيز

106/09/17إقليم: وزان 22 يوسف الكريولي
التربية السلمية

06/09/17 15112Aتروال

الثانوية العدادية موحى 

اوحمو الزياني

ثانوية سيدي احمد بن عجيبة إقليم: وزان

العدادية

إقليم: فحص - 

انجرة

1206/09/17 20 فريد المرابط
التربية السلمية

04/09/18 21916

W

ملوسة

الثانوية العدادية م 

السادس

الثانوية التأهيلية علل إقليم: وزان

الفاسي

1006/09/17إقليم: وزان 12 لكضاوي  أمينة
التربية السلمية

06/09/17إلتحاق بالزوج 06424

G

ابريكشة

904/09/12إقليم: الحسيمةإعدادية القدسإقليم: وزانالثانوية العدادية ازغيرة 52 عبد المنعم حمزاوي
التربية البدنية

04/09/12 06816

H

امزورن )البلدية(

الثانوية العسكرية الملكية إقليم: وزانالثانوية العدادية 11 يناير

الثانية

902/09/11إقليم: إفران 48 م النصاري
التربية البدنية

05/09/11 10793F)إفران )البلدية

الثانوية العدادية م 

السادس

1204/09/12إقليم: الدريوشإع تزغينإقليم: وزان 42 عبد القادر بلختير
التربية البدنية

04/09/12 21123Jتزاغين

الثانوية العدادية حسن 

التاني

عمالة مقاطعة الحي الهناءإقليم: وزان

الحسني

803/09/13 28 مؤيد لحمياني
التربية البدنية

02/09/16 01672S الحي الحسني

)المقاطعة(

الثانوية العدادية حسن 

التاني

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية اجزنايةإقليم: وزان

أصيل

1102/09/16 28 نادية العلوي
التربية البدنية

02/09/16 15336

U

كزناية )البلدية(

401/01/17إقليم: وزانالثانوية العدادية بني كلةإقليم: وزانالثانوية العدادية الهباجين 28 عبد الناصر رامي
التربية البدنية

01/01/17 26776

D

بني قلة

الثانوية العدادية عمر ابن 

جلون

406/09/17إقليم: العرائشالثانوية العدادية الزوادةإقليم: وزان 12 البهالي عبد المنعم
التربية البدنية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 21844Tزوادة

604/09/18إقليم: وزانالملإقليم: وزانالثانوية العدادية ازغيرة 6 عبدالحي الطيبي
التربية البدنية

04/09/18 27182Vامزفرون

الثانوية العدادية خالد ابن 

الوليد

504/09/18إقليم: وزانالثانوية العدادية بني كلةإقليم: وزان 6 امال الكحلوي
المعلوميات

04/09/18إلتحاق بالزوج 26776

D

بني قلة

الثانوية العدادية عائشة أم 

المؤمنين

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن باجةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

116/09/89 112 م الشيري
اللغة العربية

03/10/05أقدمية 12 سنة 26885X طنجة المدينة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد ا 

كنون

عمالة: طنجة - أم البنينعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

116/09/99 98 أمينة الشاوي
اللغة العربية

05/09/03أقدمية 16 سنة 26335Z)بني مكادة )المقاطعة
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عمالة: طنجة - الثانوية العدادية العقادعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية العوامة 2

أصيل

206/09/01 80 م ابن عيسى
اللغة العربية

02/09/10 21178

U

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عائشة أم عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية المسيرة

المؤمنين

عمالة: طنجة - 

أصيل

306/09/01 70 وفاء بنيس
اللغة العربية

16/09/10 15330

M

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن رشدعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية مغوغة

أصيل

404/09/12 34 خنساء عنفوف
اللغة العربية

02/09/16 15335T طنجة المدينة

)المقاطعة(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن طفيلعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية اجزناية

أصيل

301/09/14 22 المدني م
اللغة العربية

06/09/17 23522S الشرف  السواني

)المقاطعة(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية المسيرةعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية اجزناية

أصيل

601/01/17 18 إيمان الطويل
اللغة العربية

01/01/17 15345

D

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية العدادية دار 

الشاوي

102/09/16إقليم: الدريوشثانوية تروكوت العداديةعمالة: طنجة - أصيل 18 بوسكوت طارق
اللغة العربية

02/09/16 21552Aاتروكوت

الثانوية العدادية خديجة ام عمالة: طنجة - أصيلأم البنين

المؤمنين

201/01/17إقليم: الناضور 18 العبوتي زينب
اللغة العربية

08/09/18إلتحاق بالزوج 23397F)بني انصار )البلدية

الثانوية العدادية عبد ا عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية الزياتن

كنون

عمالة: طنجة - 

أصيل

101/01/17 18 فاطمة الزهرة سترة
اللغة العربية

01/01/17 23226V)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية سيدي 

اليماني

ثانوية القصر الصغير عمالة: طنجة - أصيل

التأهيلية

إقليم: فحص - 

انجرة

713/02/17 16 عبد الصمد هشمي
اللغة العربية

06/09/17 24963

H

القصر الصغير

الثانوية العدادية  ابن 

النفيس

عمالة: طنجة - النبعاثعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

504/09/18 16 الصمدي السريفي يونس
اللغة العربية

04/09/18 26894

G

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية العدادية مغوغة 

الصغيرة

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن تومرتعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

104/09/18 16 سليمة الخبازي
اللغة العربية

04/09/18 23231A الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية ابن 

تومرت

عمالة: المضيق - ثانوية ابن بطوطة العداديةعمالة: طنجة - أصيل

الفنيدق

113/02/17 14 مريم الوكيلي
اللغة العربية

05/09/18إلتحاق بالزوج 05671

N

المضيق )البلدية(

الثانوية العدادية إدريس عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية اجزناية

الثاني

عمالة: طنجة - 

أصيل

206/09/17 12 نادية الزمي
اللغة العربية

06/09/17 15341Z الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية المسيرةعمالة: طنجة - أصيلالنبعاث

أصيل

406/09/17 10 رحمة خالي
اللغة العربية

04/09/18 15345

D

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية العدادية الساقية 

الحمراء

عمالة: المضيق - ثانوية المام مالك العداديةعمالة: طنجة - أصيل

الفنيدق

804/09/18 8 الزهرة اجديعة
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 27183

W

الفنيدق )البلدية(

الثانوية العدادية يعقوب 

المنصور

الثانوية العدادية طارق بن عمالة: طنجة - أصيل

زياد

عمالة: طنجة - 

أصيل

304/09/18 7 سناء الفارض
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 15144

K

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية اجزنايةعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية ابن سينا

أصيل

101/01/02 6 مرضي مليكة
اللغة العربية

04/09/18 15336

U

كزناية )البلدية(

102/09/16إقليم: الصويرةالثانوية العدادية سميموعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية بدر 6 سعيد الطاهري
اللغة العربية

04/09/18 10399

C

سميمو
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الثانوية العدادية الساقية عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية السانية

الحمراء

عمالة: طنجة - 

أصيل

204/09/18 6 سلمان الحساني
اللغة العربية

04/09/18 23232

B

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية اجزنايةعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية النهضة

أصيل

404/09/18 6 كوثر التقي
اللغة العربية

04/09/18 15336

U

كزناية )البلدية(

الثانوية العدادية دار 

الشاوي

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية مغوغةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

804/09/18 6 السباعي يوسف
اللغة العربية

04/09/18 26222

B

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية طارق بن عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية الزهراء

زياد

عمالة: طنجة - 

أصيل

116/09/91 144 بن موسى نادية
اللغة الفرنسية

16/09/92أقدمية 16 سنة 15144

K

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية مولي عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية العقاد

سليمان للتعليم الصيل

عمالة: طنجة - 

أصيل

116/09/88 138 الحسن المحجور الحليمي
اللغة الفرنسية

12/09/01أقدمية 16 سنة 15360V طنجة المدينة

)المقاطعة(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن طفيلعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية الفارابي

أصيل

117/09/90 110 أحمد أحرشي
اللغة الفرنسية

06/10/00أقدمية 16 سنة 23522S الشرف  السواني

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني

عمالة: طنجة - أم البنينعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

104/09/02 70 فتح ا نعيمة
اللغة الفرنسية

05/09/11 26335Z)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية سادس  عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية بدر

نوفمبر

1004/09/02إقليم: تطوان 66 هناء أوغزا
اللغة الفرنسية

04/09/12 05666

H

تطوان )البلدية(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية بدرعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية ابن سينا

أصيل

316/09/88 64 م السياعلي
اللغة الفرنسية

02/09/14 25811E طنجة المدينة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية  ابن 

النفيس

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية خلبج طنجةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

516/09/94 34 الشلواطي م
اللغة الفرنسية

06/09/15 15343

B

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

305/09/11عمالة: مراكشالثانوية العدادية الويدانعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية مغوغة 32 يونس احميمو
اللغة الفرنسية

02/09/15 23834Fالويدان

الثانوية العدادية عبد ا 

كنون

الثانوية العدادية آسية عمالة: طنجة - أصيل

الوديع

عمالة: طنجة - 

أصيل

304/09/12 30 وسيمة بلوقي
اللغة الفرنسية

03/09/14 26392L)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية آسية 

الوديع

  الثانوية العدادية سيدي عمالة: طنجة - أصيل

الطيبي

403/09/13إقليم: القنيطرة 28 التيجي مديحة
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوج 23808

C

سيدي الطيبي

الثانوية العدادية  ابن 

النفيس

الثانوية العدادية يعقوب عمالة: طنجة - أصيل

المنصور

عمالة: طنجة - 

أصيل

202/09/15 24 الحنوشي خالد
اللغة الفرنسية

02/09/15 25010J)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية سيدي 

اليماني

الثانوية العدادية خالد ابن عمالة: طنجة - أصيل

الوليد

201/01/17إقليم: الحاجب 18 برداي شيماء
اللغة الفرنسية

01/01/17إلتحاق بالزوج 23476Sرأس اجري

الثانوية العدادية مغوغة 

الصغيرة

الثانوية العدادية إدريس عمالة: طنجة - أصيل

الثاني

عمالة: طنجة - 

أصيل

901/01/17 18 فاطمة بحباح
اللغة الفرنسية

01/01/17 15341Z الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية  ابن 

النفيس

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية الفارابيعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

930/01/17 18 البوزيدي ليلى
اللغة الفرنسية

30/01/17 20600

R

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد ا عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية العوامة 2

كنون

عمالة: طنجة - 

أصيل

914/02/17 16 هدى الفللي
اللغة الفرنسية

06/09/17 23226V)بني مكادة )المقاطعة

34



المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية حسان بن 

ثابت

الثانوية العدادية  ابن عمالة: طنجة - أصيل

النفيس

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/18 16 يسرى حمجان
اللغة الفرنسية

04/09/18 26574J)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية آسية 

الوديع

الثانوية التأهيلية الحسن عمالة: طنجة - أصيل

الثاني

عمالة: طنجة - 

أصيل

506/09/17 10 اغريبي حليمة
اللغة الفرنسية

نعم 04/09/18 23225

U

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني

الثانوية العدادية آسية عمالة: طنجة - أصيل

الوديع

عمالة: طنجة - 

أصيل

504/09/18 6 رضى لزعر
اللغة الفرنسية

نعم 04/09/18 26392L)بني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية بدرعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية ابن رشد

أصيل

107/09/05 94 اكرود يوسف
اللغة النجليزية

16/09/05أقدمية 12 سنة 25811E طنجة المدينة

)المقاطعة(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن رشدعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية بدر

أصيل

116/09/87 110 اسطيطو م العربي
الجتماعيات

03/09/15أقدمية 16 سنة 15335T طنجة المدينة

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية الحسن عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية اجزناية

الثاني

عمالة: طنجة - 

أصيل

216/09/96 100 لطيفة زروال
الجتماعيات

06/10/05أقدمية 12 سنة 23225

U

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية الفارابيعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

106/09/00 70 اسماعيل بنطالب
الجتماعيات

02/09/16 20600

R

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني

الثانوية العدادية جابر بن عمالة: طنجة - أصيل

حيان

عمالة: طنجة - 

أصيل

101/01/05 66 مصطفى الراضي
الجتماعيات

30/09/11 26009V طنجة المدينة

)المقاطعة(

عمالة: طنجة - النبعاثعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية ابن سينا

أصيل

102/01/03 64 عبد ا الفراوي
الجتماعيات

02/09/14 26894

G

بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية  الحسنيعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية الفارابي

أصيل

305/09/07 54 بن الطيب المنبري أسعد
الجتماعيات

02/09/10 26010

W

بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - ابو القاسم الشابيعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية السانية

أصيل

105/09/08 52 جمال اللغميش
الجتماعيات

04/09/14 26956Z الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية إدريس 

الثاني

 الثانوية العدادية علل بن عمالة: طنجة - أصيل

عبد ا

405/09/11عمالة: سل 44 سارة خبالي
الجتماعيات

04/09/13إلتحاق بالزوج 18600S)حصين )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الحسن عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية ابن الهيثم

الثاني

عمالة: طنجة - 

أصيل

302/09/10 38 الشنتوف سمية
الجتماعيات

02/09/17 23225

U

بني مكادة )المقاطعة(

201/01/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية جابر ابن حيانعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية اجزناية 28 خاليد العماري
الجتماعيات

01/01/17 15128Tالخنيشات

ثانوية المختار السوسي عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية السانية

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

502/09/16 28 سوقة هناء
الجتماعيات

02/09/16 26299

K

الفنيدق )البلدية(

الثانوية العدادية  ابن 

النفيس

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية المسيرةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

102/09/15 24 ناس علي حفيظ
الجتماعيات

02/09/15 15345

D

بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - النبعاثعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية العوامة 2

أصيل

202/09/15 24 سناء حرودة
الجتماعيات

02/09/15 26894

G

بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية الزياتنعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية اجزناية

أصيل

209/09/03 18 الشرقاوي سلمة
الجتماعيات

02/09/16 26339

D

طنجة المدينة 

)المقاطعة(
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نوعم. النقط
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التوظيف
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية المهدي بن عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية الزهراء

بركة

105/09/11إقليم: شفشاون 18 عبدالعظيم أشرقي
الجتماعيات

02/09/16 24449Zتمروت

الثانوية العدادية عمر بن عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية اجزناية

عبد العزيز

عمالة: طنجة - 

أصيل

101/01/17 18 سميرة الصبار
الجتماعيات

01/01/17 15334S طنجة المدينة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد الخالق عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية اجزناية

الطريس

124/04/17إقليم: وزان 16 وديع الشهب
الجتماعيات

06/09/17 22089Jمصمودة

الثانوية العدادية قاضي عمالة: طنجة - أصيلالنبعاث

الطيب الزواقي

502/09/16إقليم: وزان 10 يونس بنعداد
الجتماعيات

04/09/18 20612

D

سيدي رضوان

الثانوية التأهيلية وادي عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية المسيرة

المخازن للتعليم الصيل

201/01/17إقليم: العرائش 10 شيماء البوليفي
الجتماعيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 05991L)القصر الكبير )البلدية

الثانوية العدادية عبد ا عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية العوامة 2

كنون

عمالة: طنجة - 

أصيل

103/09/13 6 نويرة جلول
الجتماعيات

04/09/18 23226V)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الملك فهد 

بن عبد العزيز

الثانوية التأهيلية الحسن عمالة: طنجة - أصيل

الثاني

عمالة: طنجة - 

أصيل

216/09/89 160 م بناني
الرياضيات

16/09/91أقدمية 16 سنة 23225

U

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية العدادية دار 

الشاوي

عمالة: طنجة - ابو القاسم الشابيعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

116/09/99 96 خليل بنسعدة
الرياضيات

05/09/03أقدمية 16 سنة 26956Z الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني

الثانوية العدادية إدريس عمالة: طنجة - أصيل

الثاني

عمالة: طنجة - 

أصيل

516/09/92 74 الحسن  جامعي
الرياضيات

02/09/09 15341Z الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية  ابن 

النفيس

الثانوية العدادية م عمالة: طنجة - أصيل

الخامس

عمالة: طنجة - 

أصيل

404/09/12 40 عبد الرحيم الوهراني
الرياضيات

04/09/15 15332P طنجة المدينة

)المقاطعة(

502/09/15إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية التقدمعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية اجزناية 23 ايمان السوعلي
الرياضيات

02/09/16إلتحاق بالزوج 11206E)القنيطرة )البلدية

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن سيناعمالة: طنجة - أصيلالنبعاث

أصيل

106/09/17 20 عماري م
الرياضيات

نعم 04/09/18 15342A)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية عبد ا 

كنون

 الثانوية العدادية عمر بن عمالة: طنجة - أصيل

الخطاب

301/09/16عمالة: سل 18 لبنى الفقيهي
الرياضيات

01/01/17إلتحاق بالزوج 01263X)بطانة )المقاطعة

الثانوية العدادية حسان بن عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية الفارابي

ثابت

عمالة: طنجة - 

أصيل

206/09/17 12 مريم الوارثي
الرياضيات

نعم 06/09/17 15347F)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية  ابن 

النفيس

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية النهضةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

306/09/17 12 خليفة القباج
الرياضيات

نعم 06/09/17 15349

H

حد الغربية

الثانوية العدادية عبد ا 

كنون

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية النهضةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

306/09/17 12 عمران عبد السلم
الرياضيات

نعم 06/09/17 15349

H

حد الغربية

الثانوية العدادية عبد ا عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية اجزناية

كنون

عمالة: طنجة - 

أصيل

606/09/17 12 صالح شيماء
الرياضيات

نعم 06/09/17 23226V)بني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية اجزنايةعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية النهضة

أصيل

806/09/17 12 م أمين جبور
الرياضيات

نعم 06/09/17 15336

U

كزناية )البلدية(
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية  ابن عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية النهضة

النفيس

عمالة: طنجة - 

أصيل

106/09/17 12 أميمة موعلي
الرياضيات

نعم 06/09/17 26574J)بني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية الفارابيعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية بدر

أصيل

502/09/16 10 يوسف أقبيب
الرياضيات

نعم 04/09/18 20600

R

بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - النبعاثعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية ابن سينا

أصيل

204/09/18 6 عادل بوحسيني
الرياضيات

نعم 04/09/18 26894

G

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية العدادية حسان بن 

ثابت

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية بدرعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

204/09/18 6 فاطمة الزهرة ولد النعيمية
الرياضيات

نعم 04/09/18 25811E طنجة المدينة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد ا 

كنون

الثانوية التأهيلية الملك فهد عمالة: طنجة - أصيل

بن عبد العزيز

عمالة: طنجة - 

أصيل

216/10/84 96 فاطمة شهيد
علوم الحياة 

والرض
05/09/03أقدمية 16 سنة 15353

M

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية دار 

الشاوي

عمالة: طنجة - ابو القاسم الشابيعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

105/09/11 48 مريم مزوز
علوم الحياة 

والرض
05/09/11 26956Z الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية الساقية عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية السانية

الحمراء

عمالة: طنجة - 

أصيل

202/09/10 46 زكية المبارك
علوم الحياة 

والرض
03/09/14 23232

B

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية  ابن 

النفيس

الثانوية العدادية يعقوب عمالة: طنجة - أصيل

المنصور

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/15 34 حمدان ايمان
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 25010J)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية  مولي 

عبد الرحمن

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية  الحسنيعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

102/09/14 24 سمية برهون
علوم الحياة 

والرض
01/09/18 26010

W

بني مكادة )المقاطعة(

307/09/16إقليم: تازةالمجدعمالة: طنجة - أصيلابو القاسم الشابي 20 فوزية الكعماز
علوم الحياة 

والرض
03/09/18 16664

M

تاهلة )البلدية(

113/02/17إقليم: تطوانالثانوية العدادية المقاومةعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية ابن سينا 16 بوبكر سارة
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 26199

B

الواد

الثانوية العدادية الساقية 

الحمراء

1104/09/18إقليم: تطوانالثانوية العدادية ابغاغزةعمالة: طنجة - أصيل 16 الخلوف وئام
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 27175

M

ابغاغزة

الثانوية العدادية يعقوب 

المنصور

الثانوية العدادية جابر بن عمالة: طنجة - أصيل

حيان

عمالة: طنجة - 

أصيل

202/02/17 13 ايمان ديدي شاوي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 26009V طنجة المدينة

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية الفارابيعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

203/09/13 12 الحضري خلود
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 20600

R

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية العدادية سيدي 

اليماني

الثانوية العدادية  ابن عمالة: طنجة - أصيل

النفيس

عمالة: طنجة - 

أصيل

106/09/17 12 بودياب يسرى
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 26574J)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية  ابن 

النفيس

عمالة: طنجة - النبعاثعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

106/09/17 12 شطاط البشير
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 26894

G

بني مكادة )المقاطعة(

202/09/16عمالة: فاسالفقيه التاوديعمالة: طنجة - أصيلالنبعاث 10 نجوي الجوهري
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 24499

D

سايس )المقاطعة(

الثانوية العدادية المغرب 

العربي

عمالة: طنجة - البحتريعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

101/01/17 10 النكادي نهاد
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 26947P)كزناية )البلدية

37



المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 
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جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية الفارابيعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية العوامة 2

أصيل

802/09/15 6 سناء الهيري
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 20600

R

بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - النبعاثعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية النهضة

أصيل

304/09/18 6 صفاء الذهبي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 26894

G

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية العدادية إدريس عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية ابن سينا

الثاني

عمالة: طنجة - 

أصيل

106/09/01 106 فاطمة الزهراء الزهراوي
الفيزياء والكيمياء

06/09/01إلتحاق بالزوج 15341Z الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن رشدعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية الطلس

أصيل

104/09/02 102 المتقي فدوى
الفيزياء والكيمياء

04/09/02أقدمية 16 سنة 15335T طنجة المدينة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية جابر بن عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية بدر

حيان

عمالة: طنجة - 

أصيل

106/09/00 96 عبد العالي وهبي
الفيزياء والكيمياء

04/09/12 26009V طنجة المدينة

)المقاطعة(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن باجةعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية بدر

أصيل

101/01/05 62 م العرعاري
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 26885X طنجة المدينة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد ا 

كنون

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن الهيثمعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

204/09/12 42 فاطمة الزهراء سبوية
الفيزياء والكيمياء

04/09/12 15352L)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية  ابن 

النفيس

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية الطلسعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

102/09/15 34 زغدود حنان
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 22565

B

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

102/09/14عمالة: الرباطعمر بن الخطابعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية مغوغة 32 الحبيب الشافع
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 01089

H

أكدال الرياض 

)المقاطعة(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن خلدونعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية اجزناية

أصيل

502/09/14 30 عبوية ليتيم
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 15337V الشرف  السواني

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني

عمالة: الصخيرات  18 نونبرعمالة: طنجة - أصيل

 - تمارة

103/09/13 28 يونس الملوكي
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 24896

K

تمارة )البلدية(

الثانوية العدادية جابر بن 

حيان

105/09/11عمالة: مكناسالثانوية العدادية البيرونيعمالة: طنجة - أصيل 22 عبد المجيد الغوالي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 03939F)ويسلن )البلدية

الثانوية العدادية سيدي 

اليماني

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية خلبج طنجةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

101/01/17 18 بوثينة باهي
الفيزياء والكيمياء

01/01/17 15343

B

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

1107/09/16إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية تمزكدوينعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية الفارابي 18 حمزة الفللي
الفيزياء والكيمياء

07/09/16 26621

K

تمزكدوين

الثانوية العدادية عبد ا 

كنون

الثانوية العدادية فاطمة عمالة: طنجة - أصيل

الفهرية

101/09/16عمالة: مراكش 18 عبد الكبير الهنيدي
الفيزياء والكيمياء

01/01/17إلتحاق بالزوجة 02834E سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية العدادية  ابن 

النفيس

302/09/16إقليم: الخميساتمولي ادريسعمالة: طنجة - أصيل 18 حمداوي فريد
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 19264

N

سيدي علل البحراوي 

)البلدية(

الثانوية العدادية عبد ا عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية النهضة

كنون

عمالة: طنجة - 

أصيل

304/09/18 6 رحمة يحيى
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 23226V)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية دار 

الشاوي

الثانوية التأهيلية الحسن عمالة: طنجة - أصيل

الثاني

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/18 6 الحراق عائشة
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 23225

U

بني مكادة )المقاطعة(
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 
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المديرية القليمية 
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بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية دار 

الشاوي

الثانوية العدادية  مولي عبد عمالة: طنجة - أصيل

الرحمن

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/18 6 أشيباني ابراهيم
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 15344

C

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية العدادية سيدي 

اليماني

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية الفارابيعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

204/09/18 6 م ياسين بنعياد
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 20600

R

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية العدادية سعد بن عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية النهضة

أبي وقاص

204/09/12إقليم: تطوان 52 يونس بنعلي
التربية السلمية

04/09/12 25476

R

تطوان )البلدية(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية الزهراءعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية الزياتن

أصيل

102/09/09 44 العمراني م
التربية السلمية

02/09/14 15346E)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية سيدي 

اليماني

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية الزياتنعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

403/09/13 36 أحمد العمراني
التربية السلمية

03/09/13 26339

D

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية  ابن 

النفيس

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية الفارابيعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

202/09/14 36 أيوب برحو
التربية السلمية

02/09/16 20600

R

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد ا عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية العوامة 2

كنون

عمالة: طنجة - 

أصيل

204/09/12 34 سعيد بنعليلو
التربية السلمية

02/09/15 23226V)بني مكادة )المقاطعة

203/09/13إقليم: تطوانالثانوية العدادية ابغاغزةعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية السانية 28 ياسين بنعلي
التربية السلمية

02/09/16 27175

M

ابغاغزة

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية  الحسنيعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية اجزناية

أصيل

121/09/87 130 الحسن البقالي
التربية البدنية

16/09/95أقدمية 16 سنة 26010

W

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية العدادية دار 

الشاوي

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية العقادعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

216/09/98 106 مصطفى تمزكيدة
التربية البدنية

06/09/01أقدمية 16 سنة 21178

U

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن الهيثمعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية ابن رشد

أصيل

116/09/95 92 ايمان مصباح
التربية البدنية

24/02/12 15352L)بني مكادة )المقاطعة

304/09/12عمالة: الميةابن الهيتم العداديةعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية  الحسني 34 الهبلي حسناء
التربية البدنية

02/09/15 27189

C

بني يخلف

1103/09/13إقليم: بولمانالثانوية العدادية الخوارزميعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية اجزناية 18 حافيض عبد الحكيم
التربية البدنية

02/09/16 25803

W

أوطاط الحاج )البلدية(

الثانوية العدادية مولي 

إسماعيل

402/09/15إقليم: العرائشالثانوية العدادية السواكنعمالة: طنجة - أصيل 12 سام سلم
التربية البدنية

04/09/18 26216Vالسواكن

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية الزمخشريعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية الزهراء

أصيل

106/10/06 58 هدى الصبري
التربية السرية

05/09/11 15167

K

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية مولي عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية ابن رشد

الحسن

204/09/12إقليم: تطوان 28 خديجة معطي
التربية السرية

02/09/16 05661

C

تطوان )البلدية(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية اجزنايةعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية الطلس

أصيل

116/09/95 94 سفيان السباعي
التربية التشكيلية

01/07/11 15336

U

كزناية )البلدية(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن باجةعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية ابن سينا

أصيل

213/09/01 60 حنان الريحاني
التربية التشكيلية

02/09/14إلتحاق بالزوج 26885X طنجة المدينة

)المقاطعة(
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية بدرعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية القصبة

أصيل

202/09/10 32 أيت سيدي الخير علي
المعلوميات

04/09/18 25811E طنجة المدينة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية آسية 

الوديع

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن باجةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

116/09/97 104 عبد الرحمن القادري
التكنولوجيا

06/10/06أقدمية 12 سنة 26885X طنجة المدينة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية أبو عبيدة 

بن الجراح

الثانوية العدادية مولي إقليم: تطوان

الحسن

101/01/02إقليم: تطوان 58 حنان برغص
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 05661

C

تطوان )البلدية(

902/09/15إقليم: تازةوادي أمليلإقليم: تطوانالثانوية العدادية انوال 26 عدنان الحاج
اللغة العربية

06/09/17 16665

N

واد امليل )البلدية(

الثانوية العدادية سادس  

نوفمبر

عمالة: طنجة - ملحقة إعدادية أكزنايةإقليم: تطوان

أصيل

107/11/88 158 نادية وهبي
اللغة الفرنسية

07/11/88أقدمية 16 سنة 26870F)كزناية )البلدية

الثانوية العدادية الزبير بن 

العوام

704/10/02إقليم: تطوانالثانوية العدادية القدسإقليم: تطوان 50 مريم المخنتر
اللغة الفرنسية

02/09/16 05663E)تطوان )البلدية

الثانوية العدادية أبو بكر 

القادري

الثانوية العدادية مولي إقليم: تطوان

الحسن

428/02/17إقليم: تطوان 20 بركان سكينة
اللغة الفرنسية

28/02/17إلتحاق بالزوج 05661

C

تطوان )البلدية(

الثانوية العدادية أبو العلء 

المعري

403/09/16عمالة: الميةالمسيرة الخضراءإقليم: تطوان 10 المهدي جيوح
اللغة الفرنسية

04/09/18 24330Vالشللت

الثانوية العدادية سعد بن 

أبي وقاص

عمالة: المضيق - ثانوية طه حسين العداديةإقليم: تطوان

الفنيدق

102/09/10 22 اسماعيل العلوي
اللغة السبانية

04/09/18 24734J)مرتيل )البلدية

1002/09/10إقليم: تطوانالثانوية العدادية ابن البيطارإقليم: تطوانالثانوية العدادية الندلس 14 م عزوز
اللغة السبانية

04/09/18 26398T)تطوان )البلدية

الثانوية العدادية ابي بكر 

الرازي

121/09/87إقليم: تطوانالثانوية العدادية انوالإقليم: تطوان 114 المرابط حسن
الجتماعيات

16/09/99أقدمية 16 سنة 05668

K

تطوان )البلدية(

الثانوية العدادية ابن 

البيطار

101/01/02إقليم: تطوانالثانوية العدادية الندلسإقليم: تطوان 62 ميمون مصطفى
الجتماعيات

02/09/16 21285

K

تطوان )البلدية(

الثانوية العدادية الزبير بن 

العوام

الثانوية العدادية الفقيه إقليم: تطوان

المرير

302/09/10إقليم: تطوان 48 عبو أنيسة
الجتماعيات

02/09/14 05665

G

تطوان )البلدية(

الثانوية العدادية الزبير بن إقليم: تطوانالثانوية العدادية الفراهيدي

العوام

402/01/02إقليم: تطوان 42 نور الدين العرج
الجتماعيات

04/09/18 26411

G

تطوان )البلدية(

الثانوية العدادية أبو العلء 

المعري

904/09/12إقليم: تطوانالثانوية العدادية أحمد شوقيإقليم: تطوان 36 م الدريوش
الجتماعيات

02/09/16 26517X)تطوان )البلدية

الثانوية العدادية أحمد 

شوقي

404/09/12إقليم: تطوانالثانوية العدادية الفراهيديإقليم: تطوان 34 عزيز امريزاق
الجتماعيات

04/09/18 26516

W

تطوان )البلدية(

205/09/11إقليم: تطوانالثانوية العدادية بني ليتإقليم: تطوانالثانوية العدادية المقاومة 24 موعاد اليوبي العمراني
الجتماعيات

07/09/17 27174Lبني ليت

الثانوية العدادية علي بن 

أبي طالب

الثانوية العدادية سادس  إقليم: تطوان

نوفمبر

103/09/13إقليم: تطوان 20 حسام عوجة
الجتماعيات

06/09/17إلتحاق بالزوجة 05666

H

تطوان )البلدية(
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الثانوية العدادية الفقيه 

المرير

116/09/88إقليم: تطوانالثانوية العدادية ابن البيطارإقليم: تطوان 138 طارق أفيلل
الرياضيات

16/09/98أقدمية 16 سنة 26398T)تطوان )البلدية

الثانوية العدادية مولي 

أحمد المنجرة

205/09/08إقليم: تطوانالثانوية العدادية القدسإقليم: تطوان 53 هدى أنقار
الرياضيات

04/09/12إلتحاق بالزوج 05663E)تطوان )البلدية

الثانوية العدادية الفقيه 

المرير

الثانوية العدادية عمر بن إقليم: تطوان

عبد العزيز

302/09/15إقليم: تطوان 26 رجاء الشيخي
الرياضيات

نعم 06/09/17 05659A)تطوان )البلدية

الثانوية العدادية عمر بن 

عبد العزيز

الثانوية العدادية الفقيه إقليم: تطوان

المرير

207/09/16إقليم: تطوان 10 ياسين ابن طاهرن
الرياضيات

نعم 04/09/18 05665

G

تطوان )البلدية(

الثانوية العدادية الفقيه 

احمد بنتاويت

الثانوية العدادية م إقليم: تطوان

الزرقطوني

316/09/97إقليم: تطوان 128 عواطف الهشامي
علوم الحياة 

والرض
نعمأقدمية 16 سنة 16/09/98 05658Z)تطوان )البلدية

الثانوية العدادية سيدي إقليم: تطوانالثانوية العدادية عزيز بلل

طلحة

302/09/09إقليم: تطوان 25 هند جلل
علوم الحياة 

والرض
02/09/15إلتحاق بالزوج 05405Z)تطوان )البلدية

الثانوية العدادية م 

الزرقطوني

الثانوية العدادية الفقيه احمد إقليم: تطوان

بنتاويت

302/09/15إقليم: تطوان 18 كوثر الشدادي
علوم الحياة 

والرض
نعم 04/09/18 19285L)تطوان )البلدية

الثانوية العدادية مولي 

الحسن

ثانوية حمان الفطواكي إقليم: تطوان

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

103/09/13 34 اعللن مصطفى
الفيزياء والكيمياء

نعم 02/09/16 24845E)المضيق )البلدية

الثانوية العدادية عبد ا 

ابراهيم

الثانوية العدادية سادس  إقليم: تطوان

نوفمبر

801/01/17إقليم: تطوان 20 فدوى الحيس
الفيزياء والكيمياء

01/01/17إلتحاق بالزوج 05666

H

تطوان )البلدية(

الثانوية العدادية أحمد 

شوقي

الثانوية العدادية. خديجة أم إقليم: تطوان

المؤمنين

408/09/16إقليم: النواصر 14 جواد علين
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 25236E)دار بوعزة )البلدية

الثانوية العدادية علي بن 

أبي طالب

الثانوية العدادية علل بن إقليم: تطوان

عبد ا

113/09/01إقليم: تطوان 80 سميرة الطريبق
التربية السلمية

06/09/06إلتحاق بالزوج 05660

B

تطوان )البلدية(

الثانوية العدادية م عابد 

الجابري

الثانوية العدادية الفقيه احمد إقليم: تطوان

بنتاويت

106/09/01إقليم: تطوان 64 أولحاج لكبيرة
التربية السلمية

02/09/14 19285L)تطوان )البلدية

الثانوية العدادية ابن 

الياسمين

الثانوية العدادية م عابد إقليم: تطوان

الجابري

201/01/02إقليم: تطوان 64 م المعزوزي
التربية السلمية

02/09/14 25475P)تطوان )البلدية

الثانوية العدادية عبد ا 

كنون

الثانوية العدادية م إقليم: تطوان

الزرقطوني

101/01/02إقليم: تطوان 63 م ارهون
التربية السلمية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 05658Z)تطوان )البلدية

الثانوية العدادية عبد ا 

ابراهيم

ثانوية المختار السوسي إقليم: تطوان

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

705/09/08 40 مصطفى شقور
التربية السلمية

02/09/14 26299

K

الفنيدق )البلدية(

الثانوية العدادية أبو العلء 

المعري

عمالة: المضيق - ثانوية المام مالك العداديةإقليم: تطوان

الفنيدق

1002/09/14 30 البقالي العيساوي حميدة
التربية السلمية

02/09/14 27183

W

الفنيدق )البلدية(

الثانوية العدادية سادس  

نوفمبر

الثانوية العدادية أحمد إقليم: تطوان

الراشدي

216/09/93إقليم: تطوان 138 علي الدراوي
التربية البدنية

16/09/93أقدمية 16 سنة 23907

K

تطوان )البلدية(

الثانوية العدادية الفقيه 

احمد بنتاويت

116/09/95إقليم: تطوانالثانوية العدادية القدسإقليم: تطوان 120 م نبيه
التربية البدنية

16/09/98أقدمية 16 سنة 05663E)تطوان )البلدية
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604/09/12إقليم: تارودانتالثانوية العدادية الديرإقليم: تطوانالثانوية العدادية 3 مارس 52 فيصل العلوي
التربية البدنية

04/09/12 27110Sالدير

ثانوية المختار السوسي إقليم: تطوانالثانوية العدادية الفراهيدي

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

204/09/12 16 م بن شنوف
التربية البدنية

نعم 04/09/18 26299

K

الفنيدق )البلدية(

الثانوية العدادية ابي بكر 

الرازي

الثانوية العدادية علل بن إقليم: تطوان

عبد ا

206/09/01إقليم: تطوان 98 اولد علي مريم
التربية السرية

16/09/03أقدمية 16 سنة 05660

B

تطوان )البلدية(

الثانوية العدادية علل بن 

عبد ا

102/09/10إقليم: تطوانالثانوية العدادية القدسإقليم: تطوان 14 أسية عفراني
التربية السرية

04/09/18 05663E)تطوان )البلدية

الثانوية العدادية أبو العلء 

المعري

613/02/17إقليم: تطوانالثانوية العدادية الندلسإقليم: تطوان 18 مروة بودو
المعلوميات

13/02/17 21285

K

تطوان )البلدية(

104/09/12إقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية السلمإقليم: تطوانالثانوية العدادية 3 مارس 42 فاطمة الزهراء كراوي
التكنولوجيا

04/09/12إلتحاق بالزوج 26292

C

بوزنيقة )البلدية(

ثانوية م الزرقطوني 

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

1103/09/13إقليم: تطوانالثانوية العدادية بني ليت 38 كوفة حميد
اللغة العربية

02/09/15 27174Lبني ليت

عمالة: المضيق - ثانوية ابن زيدون العدادية

الفنيدق

702/09/14إقليم: تطوانالثانوية العدادية انوال 18 بوشرى منير
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 05668

K

تطوان )البلدية(

عمالة: المضيق - ثانوية طه حسين العدادية

الفنيدق

الثانوية العدادية رياض 

مرتيل

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

216/09/82 56 جميلة شداد
اللغة الفرنسية

نعم 02/09/16 26512S)مرتيل )البلدية

ثانوية المام العزفي 

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

الثانوية العدادية المير 

مولي عبدا

204/09/12إقليم: خنيفرة 30 اعبد الخال رشيد
اللغة الفرنسية

02/09/15 11962

B

خنيفرة )البلدية(

الثانوية العدادية رياض 

مرتيل

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

عمالة: المضيق - ثانوية طه حسين العدادية

الفنيدق

102/09/15 6 ندى العلوي المي
اللغة الفرنسية

نعم 04/09/18 24734J)مرتيل )البلدية

عمالة: المضيق - ثانوية ابن سينا العدادية

الفنيدق

الثانوية العدادية أحمد 

الراشدي

306/09/00إقليم: تطوان 86 م سليمان
الجتماعيات

07/09/15 23907

K

تطوان )البلدية(

عمالة: المضيق - ثانوية الجبل العدادية

الفنيدق

106/09/01إقليم: تطوانالثانوية العدادية ابن البيطار 79 سميرة الداودي
الجتماعيات

12/10/09إلتحاق بالزوج 26398T)تطوان )البلدية

عمالة: المضيق - ثانوية ابن تومرت العدادية

الفنيدق

عمالة: المضيق - ثانوية الجبل العدادية

الفنيدق

801/01/02 72 بوعلي م
الجتماعيات

04/09/12 24904

U

المضيق )البلدية(

ثانوية المام العزفي 

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

عمالة: المضيق - ثانوية ابن بطوطة العدادية

الفنيدق

302/09/10 36 رشيدة العبودي
الجتماعيات

06/09/17 05671

N

المضيق )البلدية(

ثانوية المختار السوسي 

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

1001/01/17إقليم: العرائشالثانوية العدادية الساحل 26 رجاء الطويل
الجتماعيات

06/09/17 21845

U

الساحل

ثانوية م الزرقطوني 

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

403/01/17إقليم: تطوانالثانوية العدادية ابن البيطار 17 سعيدة بابو
الجتماعيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 26398T)تطوان )البلدية

ثانوية م الزرقطوني 

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

الثانوية العدادية أحمد 

الراشدي

316/09/97إقليم: تطوان 102 م أنوار زري
الرياضيات

16/09/02أقدمية 16 سنة 23907

K

تطوان )البلدية(
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عمالة: المضيق - ثانوية ابن زيدون العدادية

الفنيدق

 الثانوية العدادية صلح 

الدين اليوبي

105/09/08إقليم: القنيطرة 46 عبد العزيز الحيطي
الرياضيات

03/09/13 11187J سوق الربعاء

)البلدية(

ثانوية عبد الكريم الخطابي 

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

203/09/13إقليم: وزانالثانوية التاهيلية القرطبي 18 حكيم  مغواري
الرياضيات

02/09/16 15127S)وزان )البلدية

ثانوية المختار السوسي 

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

الثانوية الثأهيلية ابراهيم بن 

أدهم

202/09/15إقليم: تنغير 16 العدنان عبد الصمد
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوجة 18546

H

تنغير )البلدية(

عمالة: المضيق - ثانوية ابن زيدون العدادية

الفنيدق

الثانوية العدادية مولي 

إسماعيل

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/15 6 احمد عنبر
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوجة 15160

C

الشرف  السواني 

)المقاطعة(

ثانوية المختار السوسي 

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

الثانوية العدادية رياض 

مرتيل

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

103/09/13 42 وشن نادية
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 26512S)مرتيل )البلدية

عمالة: المضيق - ثانوية ابن بطوطة العدادية

الفنيدق

الثانوية العدادية ادريس بن 

زكري

505/09/11إقليم: القنيطرة 28 غريبة الخليفي
علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوج 26957A)مهدية )البلدية

ثانوية عبد الكريم الخطابي 

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

الثانوية العدادية سعد بن 

أبي وقاص

602/09/15إقليم: تطوان 24 ميدة سلمى
علوم الحياة 

والرض
02/09/15إلتحاق بالزوج 25476

R

تطوان )البلدية(

عمالة: المضيق - ثانوية الجبل العدادية

الفنيدق

الثانوية العدادية ابي بكر 

الرازي

402/09/15إقليم: تطوان 17 مريم الدويب
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 18723A)تطوان )البلدية

الثانوية العدادية رياض 

مرتيل

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

الثانوية العدادية عثمان بن 

عفان

504/09/12عمالة: مكناس 6 هكار ليلى
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 03940

G

ويسلن )البلدية(

ثانوية حمان الفطواكي 

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

الثانوية العدادية مولي 

الحسن

402/09/09إقليم: تطوان 62 هناء البقالي
الفيزياء والكيمياء

نعمإلتحاق بالزوج 02/09/09 05661

C

تطوان )البلدية(

 ثانوية عبد الخالق الطريس 

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

عمالة: المضيق - ثانوية ابن رشد العدادية

الفنيدق

202/09/14 31 كرمون كوثر
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوج 26409E)مرتيل )البلدية

ثانوية م الزرقطوني 

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

الثانوية العدادية ابي بكر 

الرازي

302/09/10إقليم: وزان 26 بدر حجاج
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 15111Zلمجاعرة

ثانوية المام العزفي 

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

عمالة: المضيق - ثانوية ابن بطوطة العدادية

الفنيدق

102/09/16 6 كمال الفرحاني
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوجة 05671

N

المضيق )البلدية(

 ثانوية عبد الخالق الطريس 

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

الثانوية العدادية علي بن 

أبي طالب

201/01/02إقليم: تطوان 66 ابن يعيش م
التربية السلمية

05/09/11 24053

U

ازل

ثانوية المختار السوسي 

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

عمالة: المضيق - ثانوية ابن بطوطة العدادية

الفنيدق

701/01/02 64 احمد زهري
التربية السلمية

02/09/14 05671

N

المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - ثانوية ابن زيدون العدادية

الفنيدق

107/09/04إقليم: تطوانالثانوية العدادية أحمد شوقي 60 ليلى لكويراح
التربية السلمية

05/09/11 26517X)تطوان )البلدية

ثانوية حمان الفطواكي 

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني

101/01/02إقليم: شفشاون 44 عبد الحبيب النالي
التربية السلمية

نعم 04/09/18 21606Jبني رزين

ثانوية المختار السوسي 

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

306/09/01إقليم: تطوانالثانوية العدادية القدس 32 نبيلة بنسعيد
التربية السلمية

02/09/14إلتحاق بالزوج 05663E)تطوان )البلدية
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ثانوية المام العزفي 

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

102/09/10إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية لل مريم 56 ياسين عروبي
التربية البدنية

04/09/12 25276Y)القنيطرة )البلدية

ثانوية عبد الكريم الخطابي 

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

الثانوية العدادية ابي بكر 

الرازي

105/09/11إقليم: تطوان 40 حنان مريت
التربية البدنية

05/09/13إلتحاق بالزوج 18723A)تطوان )البلدية

ثانوية عبد الكريم الخطابي 

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

المدرسة الجماعاتية اولد 

الغزولي

802/09/15عمالة: سل 24 نادية منصوري
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوج 01259Tعامر

ثانوية المختار السوسي 

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

105/01/17إقليم: تطوانالثانوية العدادية الفراهيدي 16 عمر الطهري
التربية البدنية

نعم 06/09/17 26516

W

تطوان )البلدية(

عمالة: المضيق - ثانوية طه حسين العدادية

الفنيدق

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية الطلس

أصيل

202/09/09 28 يسرا المحراثي
التربية التشكيلية

06/09/17 22565

B

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

ثانوية م الزرقطوني 

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

الثانوية العدادية أحمد 

الراشدي

105/09/08إقليم: تطوان 40 حسناء   السلموني
التربية الموسيقية

02/09/14 23907

K

تطوان )البلدية(

 ثانوية عبد الخالق الطريس 

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

الثانوية العدادية عمر بن 

عبد العزيز

102/09/09إقليم: تطوان 19 حنان البقالي
التربية الموسيقية

02/09/16إلتحاق بالزوج 05659A)تطوان )البلدية

الثانوية العدادية رياض 

مرتيل

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

عمالة مقاطعات 2 مارس

الدار البيضاء أنفا

119/09/05 36 عصام الزعاف
المعلوميات

06/09/17 01481J)المعاريف )المقاطعة
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02

216/09/89عمالة: وجدة - أنكادإع. أبي عنان المرينيإقليم: بركانالخوارزمي 136 الشعيبي فاطمة
اللغة العربية

16/09/96أقدمية 16 سنة 04386S)وجدة )البلدية

116/09/85عمالة: وجدة - أنكادإع. تيفاريتيإقليم: بركانأنس بن مالك 124 لحسيني عزالدين
اللغة العربية

01/09/99أقدمية 16 سنة 26404Z)وجدة )البلدية

105/09/03إقليم: بركانابن رشدإقليم: بركانابن الخطيب 99 بنيوسف غربال
اللغة العربية

05/09/03إلتحاق بالزوجة 04654

H

بركان )البلدية(

205/09/08عمالة: وجدة - أنكادإع. مالكة الفاسيإقليم: بركانتافوغالت 38 أسماء  المتوكل
اللغة العربية

02/09/15إلتحاق بالزوج 18471

B

وجدة )البلدية(

106/09/01إقليم: بركانتريفةإقليم: بركانالشويحية 32 نادية عقيل
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوج 04657L)بركان )البلدية

504/09/12إقليم: بركانالخوارزميإقليم: بركانالشويحية 28 عبد الحكيم العبدي
اللغة العربية

04/09/18 04660P)عين الركادة )البلدية

106/09/17إقليم: تاوريرتعبد الكريم الخطابيإقليم: بركانابن بطوطة 22 زدوري يامنة
اللغة العربية

06/09/17 25598Y)دبدو )البلدية

105/09/11إقليم: بركانتريفةإقليم: بركانزكزل 20 بوجمعاوي حسناء
اللغة العربية

02/09/16إلتحاق بالزوج 04657L)بركان )البلدية

202/09/15عمالة: وجدة - أنكادإع. الرياضإقليم: بركانابن رشد 13 حراش لحبيب
اللغة العربية

10/09/18إلتحاق بالزوجة 04380

K

وجدة )البلدية(

101/01/05عمالة: وجدة - أنكادإع. عثمان جوريوإقليم: بركانسيدي بوهرية 20 بنساسي نجاة
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 04396

C

النعيمة )البلدية(

702/09/16عمالة: وجدة - أنكادإع. عبد الرحمان بن عوفإقليم: بركانالقدس 10 غازي فاطمة الزهرة
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 04280

B

وجدة )البلدية(

116/09/96عمالة: وجدة - أنكادإع. أبي عنان المرينيإقليم: بركانعمر بن الخطاب 112 زغلنة يمينة
الجتماعيات

04/09/02أقدمية 16 سنة 04386S)وجدة )البلدية

405/09/07عمالة: وجدة - أنكادإع. باستورإقليم: بركانالفهرية 46 توفيق أفقير
الجتماعيات

21/09/16 04389V)وجدة )البلدية

202/09/10إقليم: بركانالفهريةإقليم: بركان3 مارس 30 حمداوي نادية
الجتماعيات

02/09/16 04655J)بركان )البلدية

الثانوية العدادية ملقى إقليم: بركانلعتامنة

الويدان

226/01/17إقليم: تاوريرت 18 قرمون نوال
الجتماعيات

26/01/17 24107

C

ملك الويدان

1006/09/17إقليم: بركانزكزلإقليم: بركانابن الخطيب 12 الزعومي عبد الرحيم
الجتماعيات

نعم 06/09/17 23254A - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

102/09/10إقليم: بركانابن الخطيبإقليم: بركانزكزل 6 السعيدي فتحي
الجتماعيات

نعم 04/09/18 23255

B

اكليم )البلدية(
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507/09/04عمالة: وجدة - أنكادإع. عقبة بن نافعإقليم: بركان3 مارس 58 سعاد نهاري
الرياضيات

02/09/15 04390

W

وجدة )البلدية(

121/09/87إقليم: بركانسيدي م بن عبد الرحمنإقليم: بركانكيس 48 شراق ميمون
الرياضيات

04/09/18 04658

M

احفير )البلدية(

1104/09/12عمالة: وجدة - أنكادإع. المكي الناصريإقليم: بركانالقدس 32 الراشدي سعاد
الرياضيات

06/09/17 18470A)وجدة )البلدية

302/09/10إقليم: بركانابن رشدإقليم: بركانعمر بن الخطاب 30 الشاوشي عماد
الرياضيات

02/09/16 04654

H

بركان )البلدية(

506/09/01عمالة: وجدة - أنكادإع. عبد الرحمان حجيرةإقليم: بركانابن الخطيب 28 شارة عمر
الرياضيات

02/09/16 24692

N

وجدة )البلدية(

102/09/15عمالة: وجدة - أنكادإع. الداخلةإقليم: بركانابن رشد 26 الجابري فايزة
الرياضيات

06/09/17 26394

N

وجدة )البلدية(

1104/09/12عمالة: وجدة - أنكادإع. الداخلةإقليم: بركانالحسن الثاني 22 عزاوي جواد
الرياضيات

06/09/17 26394

N

وجدة )البلدية(

1104/09/12عمالة: وجدة - أنكادإع. أبي ذر الغفاريإقليم: بركانتافوغالت 22 قوجي محسن
الرياضيات

06/09/17 04395

B

بني درار )البلدية(

106/09/17إقليم: جرسيفثانوية 11 يناير العداديةإقليم: بركانابن الخطيب 12 حياة العجاج
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 16662

K

جرسيف )البلدية(

302/09/09إقليم: بركانالقدسإقليم: بركانزكزل 50 عبد الرحمان الهللي
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 04656

K

بركان )البلدية(

318/10/84عمالة: الرباطم بن عبد السلم السايحإقليم: بركانالخوارزمي 42 عبد العزيز مدجاوي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوجة 01092L)حسان )المقاطعة

1003/09/13عمالة: وجدة - أنكادإع. مولي سليمانإقليم: بركانالقدس 34 سعيدة بوشلغم
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 25568

R

وجدة )البلدية(

302/09/16عمالة: وجدة - أنكادإع. الجاحظإقليم: بركان3 مارس 18 ليلى بونوة
علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوج 04387T)وجدة )البلدية

402/09/16إقليم: بركانابن رشدإقليم: بركانلعتامنة 18 دنيا زمهوط
علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوج 04654

H

بركان )البلدية(

402/09/15عمالة: وجدة - أنكادإع. القدسإقليم: بركانابن رشد 16 حساين فاطمة
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 04394A)وجدة )البلدية

102/09/09إقليم: بركانسيدي م بن عبد الرحمنإقليم: بركانالخوارزمي 44 اقشيوش م
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 04658

M

احفير )البلدية(

116/09/93عمالة: وجدة - أنكادإع. سيدي معافةإقليم: بركانسيدي م بن عبد الرحمن 138 خديجة العابد
التربية السلمية

16/09/93أقدمية 16 سنة 04397

D

وجدة )البلدية(

716/09/97عمالة: وجدة - أنكادإع. م الدرفوفيإقليم: بركانالحسن الثاني 56 لطفي       علواني
التربية السلمية

02/09/16 04391X)وجدة )البلدية
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106/09/06إقليم: بركانالثانوية العدادية فزوانإقليم: بركانابن بطوطة 44 جلولي يوسف
التربية السلمية

02/09/15 26950T)بركان )البلدية

105/09/11إقليم: بركانطارق بن زيادإقليم: بركانالشويحية 30 رشيد تباتيت
التربية التشكيلية

02/09/14 27194

H

اكليم )البلدية(

903/09/13عمالة: وجدة - أنكادإع. أبي ذر الغفاريإقليم: بركانالفهرية 20 ياسر المير
التربية التشكيلية

06/09/17 04395

B

بني درار )البلدية(

204/09/12عمالة: وجدة - أنكادإع. عبدالرحيم بوعبيدإقليم: بركانالحسن الثاني 12 خالد القشاري
التربية التشكيلية

04/09/18 21530

B

ايسلي

104/09/12إقليم: بركان3 مارسإقليم: بركانالخوارزمي 22 حميد العمشي
المعلوميات

06/09/17 04669Zمداغ

827/09/04إقليم: بركانطارق بن زيادإقليم: بركان3 مارس 44 بقال ابراهيم
التكنولوجيا

04/09/18 27194

H

اكليم )البلدية(

1104/09/12عمالة: وجدة - أنكادإع. مصطفى المشرافيإقليم: بركانالقدس 40 لشعل عبد الله
التكنولوجيا

02/09/15 26406

B

وجدة )البلدية(

104/09/12إقليم: فجيجتفاريتيإقليم: بركانابن الخطيب 32 جواد كربوب
التكنولوجيا

06/09/17 24150Z)بوعرفة )البلدية

1104/09/02عمالة: وجدة - أنكادإع. مالكة الفاسيإقليم: الدريوشإع. مولي يوسف 106 سميرة الشاكي
اللغة العربية

04/09/04أقدمية 12 سنة 18471

B

وجدة )البلدية(

207/09/04إقليم: بركانالمدرسة الجماعاتية رسلنإقليم: الدريوشثانوية الفرابي العدادية 42 م دخيسي
اللغة العربية

04/09/12 26762

N

رسلن

702/09/15إقليم: بركانتافوغالتإقليم: الدريوشالثانوية العدادية قسيطة 34 عيشي ابراهيم
اللغة العربية

02/09/15 04671

B

تافوغالت

606/09/17إقليم: جرسيفثانوية المتنبي العداديةإقليم: الدريوشإع. ادريس الول 26 رشيدة جماط
اللغة العربية

06/09/17 23554

B

لمريجة

102/09/15إقليم: جرادةإعدادية عبد الكريم الخطابيإقليم: الدريوشإع. عزيز امين 25 فاطمة الزهراء البشراوي
اللغة العربية

02/09/15إلتحاق بالزوج 24117

N

عين بني مطهر 

)البلدية(

806/09/17إقليم: بركانالقدسإقليم: الدريوشثانوية بودينار التأهيلية 22 فاطمة الزهراء بوكيل
اللغة العربية

06/09/17 04656

K

بركان )البلدية(

ثانوية عين الزهرة 

العدادية

706/09/17إقليم: جرسيفثانوية الجاحظ العداديةإقليم: الدريوش 22 نصيرة المجيدي
اللغة العربية

06/09/17 16669Tصاكة

806/09/17إقليم: بركانابن الخطيبإقليم: الدريوشإع. عزيز امين 22 نعيمة غراب
اللغة العربية

06/09/17 23255

B

اكليم )البلدية(

المدرسة البتدائية يعقوب إقليم: الدريوشثانوية تروكوت العدادية

المنصور

103/09/13إقليم: الناضور 18 م البركاني
اللغة العربية

02/09/16 12307

B

العروي )البلدية(

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: الدريوشاعدادية ازلف

تاشفين

1004/09/18إقليم: تاوريرت 16 وسيمة حمداوي
اللغة العربية

04/09/18 26354Vسيدي لحسن
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المديرية القليمية 

الصلية
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1106/09/17إقليم: جرادة ثا الوحدة العداديةإقليم: الدريوشثانوية الفرابي العدادية 12 خديجة تابت
اللغة العربية

06/09/17 21435Yمريجة

306/09/17إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية ابن سيناإقليم: الدريوشإع تزغين 12 م الهاشمي
اللغة العربية

06/09/17 12732

N

ازغنغان )البلدية(

106/09/17إقليم: الدريوشثانوية تروكوت العداديةإقليم: الدريوشثانوية أولد أمغار العدادية 12 ابراهيم افقير
اللغة العربية

06/09/17 21552Aاتروكوت

206/09/17إقليم: الناضور الثانوية العدادية أنوالإقليم: الدريوشإع. ابن بطوطة 12 متشو بدر
اللغة العربية

06/09/17 24974V)العروي )البلدية

الثانوية العدادية سلوان إقليم: الدريوشإع. ادريس الول

الجديدة

206/09/17إقليم: الناضور 12 سلوى اعبودة
اللغة العربية

06/09/17 20105

C

سلوان )البلدية(

502/09/16إقليم: الناضورالثانوية العدادية تزطوطينإقليم: الدريوشإع. ادريس الول 6 يوسف الخبابي
اللغة العربية

04/09/18 22743Vتزطوطين

1004/09/18إقليم: الدريوشإع. عزيز امينإقليم: الدريوشإع. مولي يوسف 6 اعمر بالي
اللغة العربية

04/09/18 12745

C

الدريوش )البلدية(

104/09/18إقليم: الدريوشثانوية تفرسيت التأهيليةإقليم: الدريوشاعدادية افرني 6 سمح البدراوي
اللغة العربية

04/09/18 20104

B

تفرسيت

104/09/18عمالة: وجدة - أنكادإع. الوحدةإقليم: الدريوشالثانوية العدادية قسيطة 6 ربيعة موسي
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 04384P)وجدة )البلدية

202/09/15عمالة: مكناسالثانوية العدادية خيبرإقليم: الدريوشإع. عزيز امين 34 سهام الكزان
اللغة الفرنسية

02/09/15 03938E مولي ادريس

زرهون )البلدية(

الثانوية العدادية المام إقليم: الدريوشثانوية بودينار التأهيلية

الصيلي

عمالة: طنجة - 

أصيل

802/09/16 28 سامية شعايب
اللغة الفرنسية

02/09/16 15348

G

اصيلة )البلدية(

الثانوية العدادية المام إقليم: الدريوشثانوية بودينار التأهيلية

الصيلي

عمالة: طنجة - 

أصيل

802/09/16 28 خالد الجطاري
اللغة الفرنسية

02/09/16 15348

G

اصيلة )البلدية(

1206/09/17إقليم: بركانالمدرسة الجماعاتية رسلنإقليم: الدريوشإع. مولي يوسف 22 وفاء جبور
اللغة الفرنسية

06/09/17 26762

N

رسلن

506/09/17إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية مستكمارإقليم: الدريوشإع. مولي يوسف 22 فاطمة بليماني
اللغة الفرنسية

06/09/17 21090Yمستكمر

الثانوية العدادية خديجة ام إقليم: الدريوشإع. ادريس الول

المؤمنين

106/09/17إقليم: الناضور 22 صديقة انهاري
اللغة الفرنسية

06/09/17 23397F)بني انصار )البلدية

ثانوية عين الزهرة 

العدادية

104/09/18إقليم: الناضورالثانوية العدادية تزطوطينإقليم: الدريوش 16 كريمة العمريتي
اللغة الفرنسية

04/09/18 22743Vتزطوطين

ثانوية عمر بن جلون إقليم: الدريوشإع. ابن بطوطة

العدادية

304/09/18إقليم: جرادة 16 إكرام بوبكري
اللغة الفرنسية

04/09/18 04799

R

عين بني مطهر 

)البلدية(

406/09/17إقليم: بركان3 مارسإقليم: الدريوشإع تزغين 13 حيات ستوتي
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 04669Zمداغ
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806/09/17إقليم: الناضورالثانوية العدادية القصبةإقليم: الدريوشثانوية تفرسيت التأهيلية 12 الشنط عبد المالك
اللغة الفرنسية

06/09/17 26631

W

بني انصار )البلدية(

106/09/17إقليم: الدريوشثانوية تفرسيت التأهيليةإقليم: الدريوشإع. ابن الطيب 2 12 إسماعيل الكنياري
اللغة الفرنسية

06/09/17 20104

B

تفرسيت

الثانوية العدادية تاوريرت إقليم: الدريوشثانوية تفرسيت التأهيلية

بوستة

604/09/18إقليم: الناضور 6 مختاري إيمان
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 24407

D

سلوان )البلدية(

404/09/18إقليم: الناضورالثانوية العدادية العروي2إقليم: الدريوشاعدادية افرني 6 حنان جدي
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 21554

C

العروي )البلدية(

1204/09/18إقليم: جرادة ثا الوحدة العداديةإقليم: الدريوشثانوية الفرابي العدادية 6 زروقي م
اللغة الفرنسية

04/09/18 21435Yمريجة

907/09/05إقليم: الدريوشإع. ابن الطيب 2إقليم: الدريوشإع. مولي يوسف 52 المصطفى الهرواشي
اللغة النجليزية

02/09/16 24405

B

بن الطيب )البلدية(

1102/09/09إقليم: تاوريرتعبد الكريم الخطابيإقليم: الدريوشإع تزغين 42 زهير  موساوي
اللغة النجليزية

04/09/12 25598Y)دبدو )البلدية

106/09/06إقليم: الدريوشإع تزغينإقليم: الدريوشإع. ابن الطيب 2 38 حجيو خالد
اللغة النجليزية

02/09/16 21123Jتزاغين

ثانوية عين الزهرة 

العدادية

102/09/10إقليم: جرسيفالتقدمإقليم: الدريوش 54 شهيد لعفو
الجتماعيات

02/09/15 27179Sهوارة أولد رحو

102/09/16إقليم: تاوناتثانوية اوطابوعبان العداديةإقليم: الدريوشإع. ابن بطوطة 18 محجوب يونس
الجتماعيات

02/09/16 24411

H

اوطا بوعبان

606/09/17إقليم: الناضورالثانوية العدادية العروي2إقليم: الدريوشثانوية بودينار التأهيلية 12 زين العابدين لعفو
الجتماعيات

06/09/17 21554

C

العروي )البلدية(

1104/09/18إقليم: جرسيفثانوية بركين العداديةإقليم: الدريوشثانوية بودينار التأهيلية 6 الناصر ابراهيم
الجتماعيات

04/09/18 26211Pبركين

ثانوية سيدي بومدين إقليم: الدريوشإع. عزيز امين

العدادية

216/09/94إقليم: صفرو 144 عبد الرحيم الهشمي
الرياضيات

16/09/94أقدمية 16 سنة 02439A)صفرو )البلدية

ثانوية عين الزهرة 

العدادية

506/09/00عمالة: مكناسالثانوية العدادية م عبدهإقليم: الدريوش 112 علي ازمري
الرياضيات

04/09/02أقدمية 16 سنة 04079

H

مكناس )البلدية(

305/09/07إقليم: الناضورالثانوية العدادية النجاحإقليم: الدريوشإع. ادريس الول 36 هشام السروتي
الرياضيات

02/09/16 12735S)العروي )البلدية

102/09/15إقليم: الدريوشالثانوية العدادية إجطيإقليم: الدريوشثانوية بودينار التأهيلية 34 انصاف الفتاحي
الرياضيات

02/09/15 26060Aبودينار

202/09/16إقليم: الناضورالثانوية العدادية بوعركإقليم: الدريوشثانوية الفرابي العدادية 28 ناريمان الهللي
الرياضيات

02/09/16 27181

U

بوعرك

706/09/17إقليم: بركانكيسإقليم: الدريوشإع. ابن الطيب 2 22 تجيني حسناء
الرياضيات

06/09/17 23709V)احفير )البلدية
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

506/09/17إقليم: بركانابن الخطيبإقليم: الدريوشإع. مولي يوسف 22 نفيسة نجاري
الرياضيات

06/09/17 23255

B

اكليم )البلدية(

الثانوية العدادية تاوريرت إقليم: الدريوشإع. ابن بطوطة

بوستة

306/09/17إقليم: الناضور 22 الهام الصقلي
الرياضيات

06/09/17 24407

D

سلوان )البلدية(

الثانوية العدادية حاسي إقليم: الدريوشالثانوية العدادية قسيطة

بركان

606/09/17إقليم: الناضور 22 إكرام البالي
الرياضيات

06/09/17 26277Lحاسي بركان

306/09/17إقليم: الناضورالثانوية العدادية صبراإقليم: الدريوشإع. مولي يوسف 22 إكرام بجعط
الرياضيات

06/09/17 12737

U

زايو )البلدية(

906/09/17إقليم: بركانعثمان بن عفانإقليم: الدريوشإع. مولي يوسف 12 طارق بتيتي
الرياضيات

06/09/17 04668Yبوغريبة

406/09/17إقليم: الناضورالثانوية العدادية القصبةإقليم: الدريوشإع. ابن الطيب 12 وسام زعلوق
الرياضيات

06/09/17 26631

W

بني انصار )البلدية(

106/09/17إقليم: الدريوشإع. ابن الطيب 2إقليم: الدريوشإع. ابن بطوطة 12 اريان م
الرياضيات

06/09/17 24405

B

بن الطيب )البلدية(

606/09/17إقليم: الناضورالثانوية العدادية تزطوطينإقليم: الدريوشإع. ابن بطوطة 12 ازواغ موسى
الرياضيات

06/09/17 22743Vتزطوطين

106/09/17إقليم: الدريوشإع. ابن الطيبإقليم: الدريوشاعدادية امجاو 12 نادرة بوعبد السلم
الرياضيات

06/09/17 12742Z)بن الطيب )البلدية

704/09/18إقليم: الناضورالثانوية العدادية راس الماءإقليم: الدريوشاعدادية امجاو 6 عادل اخيتة
الرياضيات

04/09/18 12741Y)رأس الماء )البلدية

204/09/18إقليم: الناضورالثانوية العدادية تزطوطينإقليم: الدريوشالثانوية العدادية إجطي 6 رشيد رحاوي
الرياضيات

04/09/18 22743Vتزطوطين

204/09/18إقليم: الدريوشإع. ابن الطيب 2إقليم: الدريوشثانوية تفرسيت التأهيلية 6 السابقي ليلى
الرياضيات

04/09/18 24405

B

بن الطيب )البلدية(

602/09/16إقليم: بركانالثانوية العدادية فزوانإقليم: الدريوشإع. عزيز امين 28 إكرام هبال
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 26950T)بركان )البلدية

ثانوية عين الزهرة 

العدادية

206/09/17إقليم: بركانعمر بن الخطابإقليم: الدريوش 22 نادية حداوي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 22719

U

سيدي سليمان - 

الشراعة )البلدية(

606/09/17إقليم: بركانالمدرسة الجماعاتية رسلنإقليم: الدريوشاعدادية امجاو 22 ابراهيم لبيض
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 26762

N

رسلن

602/09/16إقليم: تاوناتثانوية بوهودة العداديةإقليم: الدريوشإع. ابن الطيب 2 18 مالو رجاء
علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوج 15930Pبوهودة

702/09/16إقليم: الدريوشثانوية تفرسيت التأهيليةإقليم: الدريوشالثانوية العدادية إجطي 18  ابراهيم بوكريم
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 20104

B

تفرسيت

704/09/18إقليم: بركان3 مارسإقليم: الدريوشإع تزغين 16 صليحة بوكنانة
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 04669Zمداغ
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806/09/17عمالة: وجدة - أنكادإع. ابن رشدإقليم: الدريوشاعدادية ازلف 14 لحودي يسرة
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 04260E)وجدة )البلدية

102/09/16عمالة: وجدة - أنكادإع. مولي سليمانإقليم: الدريوشثانوية الفرابي العدادية 28 رمضاني وفاء
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 25568

R

وجدة )البلدية(

326/01/17إقليم: جرسيفالتقدمإقليم: الدريوشاعدادية ازلف 18 حديني عثمان
الفيزياء والكيمياء

26/01/17 27179Sهوارة أولد رحو

706/09/17إقليم: الناضورالثانوية العدادية تاويمةإقليم: الدريوشثانوية بودينار التأهيلية 12 نور الدين طلحة
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 21549X)الناضور )البلدية

1004/09/18إقليم: الناضورالثانوية العدادية الزرقطونيإقليم: الدريوشالثانوية العدادية إجطي 6 م الوزاني الطيبي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 12738V)ازغنغان )البلدية

ثانوية عين الزهرة 

العدادية

704/09/18إقليم: الدريوشثانوية تفرسيت التأهيليةإقليم: الدريوش 6 حسام عاشر
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 20104

B

تفرسيت

404/09/18إقليم: الناضورالثانوية العدادية المسيرةإقليم: الدريوشثانوية بودينار التأهيلية 6 م بنعيسى
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 12731

M

الناضور )البلدية(

1002/09/15عمالة: سلالثانوية العدادية الحديقةإقليم: الدريوشإع. ابن الطيب 2 38 الهداري كمال
التربية السلمية

02/09/15 26859

U

العيايدة )المقاطعة(

304/09/12إقليم: الناضورالثانوية العدادية العروي2إقليم: الدريوشإع. مولي يوسف 34 عبد المطلب  أشهبار
التربية السلمية

02/09/15 21554

C

العروي )البلدية(

502/09/15إقليم: بركانسيدي م بن عبد الرحمنإقليم: الدريوشالثانوية العدادية قسيطة 34 العوني ناجم
التربية السلمية

02/09/15 04658

M

احفير )البلدية(

102/09/15إقليم: الدريوشإع. ابن الطيب 2إقليم: الدريوشإع. ابن الطيب 34 صديق بنعلي
التربية السلمية

02/09/15 24405

B

بن الطيب )البلدية(

202/09/10عمالة: وجدة - أنكادإع. الرياضإقليم: الدريوشإع. عزيز امين 29 سهام بقال
التربية السلمية

02/09/15إلتحاق بالزوج 04380

K

وجدة )البلدية(

602/09/16إقليم: الناضورالثانوية العدادية الحسنيإقليم: الدريوشإع. ادريس الول 28 عمر افقير
التربية السلمية

02/09/16 12275S)الناضور )البلدية

الثانوية العدادية القاضي إقليم: الدريوشثانوية أولد أمغار العدادية

عياض

202/09/16إقليم: بولمان 28 حمداني م
التربية السلمية

02/09/16 25256

B

ميسور )البلدية(

302/09/15إقليم: شفشاونالثانوية العدادية قاع أسراسإقليم: الدريوشإع تزغين 24 عماد فتاح
التربية البدنية

02/09/15 22910

B

تزكان

105/09/03إقليم: الناضورالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: فجيجالفتح 96 صالحي غزلن
اللغة العربية

16/09/03أقدمية 16 سنة 12277

U

الناضور )البلدية(

802/09/15إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية المام عليإقليم: فجيجإعدادية بومريم 34 الجبوري عبد الصمد
اللغة العربية

02/09/15 09839

U

غرس تعللين

904/09/18إقليم: جرسيفثانوية الجاحظ العداديةإقليم: فجيجبدر 16 عبد الرحيم زربان
اللغة العربية

04/09/18 16669Tصاكة
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506/09/17عمالة: وجدة - أنكادإع. المكي الناصريإقليم: فجيجتفاريتي 13 زروك زهرة
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 18470A)وجدة )البلدية

706/09/17إقليم: الناضورالثانوية العدادية تاويمةإقليم: فجيجابن طفيل 12 مصطفى انفد
اللغة العربية

06/09/17 21549X)الناضور )البلدية

1006/09/17إقليم: جرسيفثانوية راس لقصر العداديةإقليم: فجيجبدر 12 هرموش نورالدين
اللغة العربية

06/09/17 26716

N

راس القصر

الثانوية العدادية سيدي إقليم: فجيجالفتح

مخوخ الجديدة

426/01/17إقليم: تاوريرت 28 بنسعيد إسماعيل
اللغة الفرنسية

26/01/17 24753E العيون سيدي ملوك

)البلدية(

المدرسة البتدائية يعقوب إقليم: فجيجبدر

المنصور

106/09/17إقليم: الناضور 22 ندى اقليد
اللغة الفرنسية

06/09/17 12307

B

العروي )البلدية(

106/09/17إقليم: الدريوشإع. عزيز امينإقليم: فجيجبدر 22  حسناء بوصوفي
اللغة الفرنسية

06/09/17 12745

C

الدريوش )البلدية(

326/01/17إقليم: الناضورالثانوية العدادية الخوارزميإقليم: فجيجتفاريتي 18 اجبيلو م
اللغة الفرنسية

26/01/17 23399

H

الناضور )البلدية(

الثانوية العدادية بني سدال إقليم: فجيجبدر

الجبل

1306/09/17إقليم: الناضور 12 جبلوي اسامة م
اللغة الفرنسية

06/09/17 21550Yبني سيدال الجبل

106/09/17إقليم: فجيجتفاريتيإقليم: فجيجابن خلدون 12 سعاد غيلن
اللغة الفرنسية

06/09/17 24150Z)بوعرفة )البلدية

702/10/17إقليم: بركانتريفةإقليم: فجيجابن خلدون 12 مريمة سعداء
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 04657L)بركان )البلدية

404/09/18إقليم: الدريوشإع. مولي يوسفإقليم: فجيجإعدادية بومريم 6 حلفاوي خديجة
اللغة الفرنسية

04/09/18 22741T)الدريوش )البلدية

104/09/18إقليم: الناضورالثانوية العدادية القصبةإقليم: فجيجأبي عنان 6 مخلوف سفيان
اللغة الفرنسية

04/09/18 26631

W

بني انصار )البلدية(

116/09/88عمالة: وجدة - أنكادإع. علل الفاسيإقليم: فجيجالنهضة 154 هكو المصطفى
الجتماعيات

25/09/92أقدمية 16 سنة 04381L)وجدة )البلدية

1202/09/16إقليم: بركانلعتامنةإقليم: فجيجسيدي عبد الجبار 28 صالحي فاطمة الزهراء
الجتماعيات

02/09/16 21398

H

لعثامنة

1102/09/16إقليم: بركانعثمان بن عفانإقليم: فجيجأبي عنان 28 بوفتات خالد
الجتماعيات

02/09/16 04668Yبوغريبة

102/09/16إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية بدرإقليم: فجيجتفاريتي 28 لعناية سعيد
الجتماعيات

نعم 02/09/16 04663T)تاوريرت )البلدية

206/09/17إقليم: بركان3 مارسإقليم: فجيجتفاريتي 22 قادة صلح الدين
الرياضيات

06/09/17 04669Zمداغ

206/09/17إقليم: بركانعمر بن الخطابإقليم: فجيجالفتح 22 اسلم ايديم
الرياضيات

06/09/17 22719

U

سيدي سليمان - 

الشراعة )البلدية(

52



المؤسسة الصلية

الشرق02الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

406/09/17إقليم: جرادةإعدادية المام البخاريإقليم: فجيجابن خلدون 22 نورة الداودي
الرياضيات

06/09/17 04798P)جرادة )البلدية

206/09/17إقليم: الناضورالثانوية العدادية العروي2إقليم: فجيجأبي عنان 22 الخطابي توفيق
الرياضيات

06/09/17 21554

C

العروي )البلدية(

المدرسة البتدائية يعقوب إقليم: فجيجالفتح

المنصور

217/05/17إقليم: الناضور 18 كشوط أميمة
الرياضيات

17/05/17إلتحاق بالزوج 12307

B

العروي )البلدية(

106/09/17إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية بدرإقليم: فجيجبدر 12 عماد مخلوفي
الرياضيات

06/09/17 04663T)تاوريرت )البلدية

706/09/17إقليم: الدريوشإع. ابن بطوطةإقليم: فجيجالفتح 12 النعيمي م
الرياضيات

06/09/17 12748Fتمسمان

106/09/17إقليم: الدريوشإع. عزيز امينإقليم: فجيجمولي علي بن العابد 12 الوهابي سعيد
الرياضيات

06/09/17 12745

C

الدريوش )البلدية(

406/09/17إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية واد زاإقليم: فجيجابن خلدون 12 فتحي المجاوي
الرياضيات

06/09/17 04664

U

تاوريرت )البلدية(

104/09/18إقليم: فجيجمولي علي بن العابدإقليم: فجيجابن طفيل 6 خرو حفيظة
الرياضيات

04/09/18 10529

U

بني تادجيت

1204/09/18إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية مستكمارإقليم: فجيجإعدادية بومريم 6 رضا شالي
الرياضيات

04/09/18 21090Yمستكمر

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: فجيجمولي علي بن العابد

تاشفين

104/09/18إقليم: تاوريرت 6 مصطفى عبد السميع
الرياضيات

04/09/18 26354Vسيدي لحسن

ثانوية عمر بن جلون إقليم: فجيجبدر

العدادية

204/09/18إقليم: جرادة 6 خياطي امين
الرياضيات

04/09/18 04799

R

عين بني مطهر 

)البلدية(

304/09/18إقليم: فجيجالفتحإقليم: فجيجابن خلدون 6 زكرياء صابر
الرياضيات

04/09/18 10528T)بوعرفة )البلدية

1304/09/18إقليم: الناضورالثانوية العدادية بني شيكرإقليم: فجيجإعدادية معتركة 6 أحمد المودن
الرياضيات

04/09/18 19352Jبني شيكر

104/09/18إقليم: جرادةثانوية الجاحظ العداديةإقليم: فجيجمولي علي بن العابد 6 مومني نبيل
الرياضيات

04/09/18 26987

H

أولد غزييل

104/09/18إقليم: فجيجالفتحإقليم: فجيجابن خلدون 6 عبد الحق دحماني
الرياضيات

04/09/18 10528T)بوعرفة )البلدية

الثانوية العدادية علل بن إقليم: فجيجسيدي عبد الجبار

عبد ا

102/09/16إقليم: مولي يعقوب 18 الورغي عز الدين
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 02255Aالوادين

904/09/18إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية مقدم بوزيانإقليم: فجيجأبي عنان 6 الجوهري حسام
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 12740Xاركمان

 الثانوية العدادية صلح إقليم: فجيجإعدادية معتركة

الدين اليوبي

102/09/14إقليم: القنيطرة 30 رحال رضوان
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 11187J سوق الربعاء

)البلدية(
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502/09/15إقليم: جرادةإعدادية سيدي م بن عبداإقليم: فجيجإعدادية معتركة 34 محرزي عبد الوهاب
التربية السلمية

02/09/15 04797

N

جرادة )البلدية(

602/09/14إقليم: الدريوشإع. عزيز امينإقليم: فجيجمولي علي بن العابد 30 عبد الرحمان فارسي
التربية السلمية

02/09/14 12745

C

الدريوش )البلدية(

102/09/16إقليم: بركانالحسن الثانيإقليم: فجيجالفتح 18 بن العربي بدر
التربية السلمية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 24871

H

بركان )البلدية(

304/09/18إقليم: الدريوشإع. ابن الطيبإقليم: فجيجالفتح 6 محسن سلم
التربية السلمية

04/09/18 12742Z)بن الطيب )البلدية

206/09/17إقليم: بركانالثانوية العدادية فزوانإقليم: فجيجتفاريتي 22 خديجة بوطويل
المعلوميات

06/09/17 26950T)بركان )البلدية

206/09/17إقليم: بركانالفهريةإقليم: فجيجبدر 22 البكوش م
المعلوميات

06/09/17 04655J)بركان )البلدية

الثانوية العدادية حمان إقليم: فجيجسيدي عبد الجبار

الفطواكي

104/09/18إقليم: تاوريرت 6 علوي حاتم
المعلوميات

04/09/18 25645Z)تاوريرت )البلدية

104/09/18إقليم: الدريوشإع. ابن بطوطةإقليم: فجيجإعدادية معتركة 6 سلم يخلف
المعلوميات

04/09/18 12748Fتمسمان

205/09/03إقليم: بركانالثانوية العدادية فزوانإقليم: جرسيفثانوية الدريسي العدادية 44 سهام بن عشور
اللغة العربية

06/09/17 26950T)بركان )البلدية

الثانوية العدادية إدريس إقليم: جرسيفثانوية المتنبي العدادية

الول

604/09/12إقليم: تاوريرت 44 وفاء جباري
اللغة العربية

02/09/14 04665V العيون سيدي ملوك

)البلدية(

104/09/12إقليم: جرسيفالتقدمإقليم: جرسيفثانوية بركين العدادية 34 مونير سكري
اللغة العربية

02/09/15 27179Sهوارة أولد رحو

226/01/17إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية واد زاإقليم: جرسيفثانوية الجاحظ العدادية 28 أفقير نجاة
اللغة العربية

26/01/17 04664

U

تاوريرت )البلدية(

802/09/10إقليم: بركانالخوارزميإقليم: جرسيفثانوية الجاحظ العدادية 24 عبد المجيد الهللي
اللغة العربية

02/09/16 04660P)عين الركادة )البلدية

الثانوية العدادية اولد إقليم: جرسيفثانوية بركين العدادية

ستوت

504/09/18إقليم: الناضور 6 بوزرواطة عثمان
اللغة العربية

04/09/18 26207

K

أولد ستوت

402/09/10عمالة: الميةالمغرب العربيإقليم: جرسيفثانوية 11 يناير العدادية 60 هاجر السعيدي
اللغة الفرنسية

04/09/12 01910A)المية )البلدية

203/09/13إقليم: جرسيفالتقدمإقليم: جرسيفثانوية المتنبي العدادية 28  نوار نعيم
اللغة الفرنسية

02/09/15 27179Sهوارة أولد رحو

102/09/14إقليم: تازةوادي أمليلإقليم: جرسيفثانوية ابن الهيثم العدادية 27 غيتة عطيوي
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 16665

N

واد امليل )البلدية(

ثانوية أبو سالم العياشي إقليم: جرسيفثانوية الجاحظ العدادية

التأهيلية

102/09/15إقليم: صفرو 24 سناء شيباني
اللغة الفرنسية

02/09/15 02452Pعين الشكاك
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1004/09/18إقليم: الدريوشإع. ادريس الولإقليم: جرسيفثانوية بركين العدادية 16 شملل مريم
اللغة الفرنسية

04/09/18 12743A)ميضار )البلدية

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: جرسيفثانوية الجاحظ العدادية

تاشفين

1306/09/17إقليم: تاوريرت 12 منال بلعي
اللغة الفرنسية

06/09/17 26354Vسيدي لحسن

الثانوية العدادية سلوان إقليم: جرسيفثانوية الجاحظ العدادية

الجديدة

302/10/17إقليم: الناضور 12 سهام بوخنيفرة
اللغة الفرنسية

02/10/17إلتحاق بالزوج 20105

C

سلوان )البلدية(

604/09/18إقليم: جرسيفثانوية 11 يناير العداديةإقليم: جرسيفثانوية المتنبي العدادية 7 فدوى افتيس
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 16662

K

جرسيف )البلدية(

404/09/18إقليم: جرسيفثانوية المتنبي العداديةإقليم: جرسيفثانوية بوسكور العدادية 6 القباقبي يسرى
اللغة الفرنسية

04/09/18 23554

B

لمريجة

704/09/12عمالة: سل الثانوية العدادية الهناءإقليم: جرسيفثانوية المتنبي العدادية 52 امين اسليماني
اللغة النجليزية

04/09/12 25324A)العيايدة )المقاطعة

806/09/17إقليم: الناضور الثانوية العدادية أنوالإقليم: جرسيفثانوية بركين العدادية 12 م عبد النبي
الجتماعيات

06/09/17 24974V)العروي )البلدية

1006/09/17إقليم: الدريوشثانوية عين الزهرة العداديةإقليم: جرسيفثانوية بركين العدادية 12 عبد الصمد اليوسفي
الجتماعيات

06/09/17 21551Zعين الزهرة

304/09/14عمالة: وجدة - أنكادإع. مولي اسماعيلإقليم: جرسيفثانوية 11 يناير العدادية 36 م فراح
الرياضيات

02/09/16 24389J)وجدة )البلدية

602/09/15إقليم: الناضورالثانوية العدادية تاويمةإقليم: جرسيفثانوية 11 يناير العدادية 30 حفحاف سليم
الرياضيات

06/09/17 21549X)الناضور )البلدية

602/09/16إقليم: ميدلتاعدادية ايت اومغارإقليم: جرسيفثانوية الدريسي العدادية 24 م أردوز
الرياضيات

04/09/18 19921

C

أيت عياش

602/09/15إقليم: الناضورالثانوية العدادية تاويمةإقليم: جرسيفثانوية 11 يناير العدادية 22 سليمة عبيدي
الرياضيات

06/09/17 21549X)الناضور )البلدية

606/09/17إقليم: بركانسيدي م بن عبد الرحمنإقليم: جرسيفثانوية الجاحظ العدادية 22 رجاء زغلي
الرياضيات

06/09/17 04658

M

احفير )البلدية(

الثانوية العدادية إدريس إقليم: جرسيفثانوية ابن رشد العدادية

الول

126/01/17إقليم: تاوريرت 18 ياسين بوغريبة
الرياضيات

26/01/17 04665V العيون سيدي ملوك

)البلدية(

106/09/17إقليم: بركانالثانوية العدادية فزوانإقليم: جرسيفثانوية الدريسي العدادية 12 بشرى قاسمي
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 26950T)بركان )البلدية

1106/09/17إقليم: بركانالمدرسة الجماعاتية رسلنإقليم: جرسيفثانوية النهضة التأهيلية 12 زكرياء دهمج
الرياضيات

06/09/17 26762

N

رسلن

ثانوية يوسف بن تاشفين 

العدادية

1106/09/17إقليم: بركانالشويحيةإقليم: جرسيف 12 اليعقوبي م
الرياضيات

06/09/17 24396Sشويحية

106/09/17إقليم: الدريوشإع. ابن الطيبإقليم: جرسيفثانوية بوسكور العدادية 12 فكري بعبسلم
الرياضيات

06/09/17 12742Z)بن الطيب )البلدية
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804/09/18إقليم: جرسيفثانوية الدريسي العداديةإقليم: جرسيفثانوية راس لقصر العدادية 6 يحيى م
الرياضيات

04/09/18 16660

H

جرسيف )البلدية(

604/09/18إقليم: جرسيفالتقدمإقليم: جرسيفثانوية راس لقصر العدادية 6 م سجعي
الرياضيات

04/09/18 27179Sهوارة أولد رحو

204/09/18إقليم: جرادةثانوية المل العداديةإقليم: جرسيفثانوية بركين العدادية 6 الصغير رابح
الرياضيات

04/09/18 26282Sسيدي بوبكر

1104/09/18إقليم: بركانطارق بن زيادإقليم: جرسيفثانوية بركين العدادية 6 الرمضاني يوسف
الرياضيات

04/09/18 27194

H

اكليم )البلدية(

ثانوية يوسف بن تاشفين إقليم: جرسيفثانوية المتنبي العدادية

العدادية

404/09/18إقليم: جرسيف 6 ابراهيم لقمير
الرياضيات

04/09/18 26847F)جرسيف )البلدية

604/09/18إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية واد زاإقليم: جرسيفثانوية بركين العدادية 6 يحيى لمقدم
الرياضيات

04/09/18 04664

U

تاوريرت )البلدية(

ثانوية يوسف بن تاشفين إقليم: جرسيفثانوية ابن رشد العدادية

العدادية

116/09/97إقليم: جرسيف 114  ميمونة عثماني
علوم الحياة 

والرض
16/09/06أقدمية 12 سنة 26847F)جرسيف )البلدية

ثانوية يوسف بن تاشفين 

العدادية

503/09/13عمالة: مكناسالثانوية العدادية الزيتونإقليم: جرسيف 36 يوسف بوكوراي
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 21539Lالدخيسة

102/09/16إقليم: جرسيفالتقدمإقليم: جرسيفثانوية النهضة التأهيلية 24 عبد الرحمان أمحرار
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 27179Sهوارة أولد رحو

الثانوية العدادية علل إقليم: جرسيفثانوية الجاحظ العدادية

الفاسي2

826/01/17إقليم: الناضور 18 العزيزي م
علوم الحياة 

والرض
26/01/17 23676J)زايو )البلدية

806/09/17إقليم: جرسيفثانوية النهضة التأهيليةإقليم: جرسيفثانوية راس لقصر العدادية 12 يسن البركة
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 18527

M

تادرت

704/09/18إقليم: جرسيفثانوية الجاحظ العداديةإقليم: جرسيفثانوية بركين العدادية 6 الحاجي عثمان
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 16669Tصاكة

ثانوية يوسف بن تاشفين 

العدادية

1004/09/12إقليم: تازةعمر الخيامإقليم: جرسيف 38 صفية بشري
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوج 16686L)تازة )البلدية

الثانوية العدادية سيدي إقليم: جرسيفثانوية النهضة التأهيلية

مخوخ الجديدة

106/09/17إقليم: تاوريرت 22 الركو سهام
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 24753E العيون سيدي ملوك

)البلدية(

الثانوية العدادية علل بن إقليم: جرسيفثانوية النهضة التأهيلية

عبد ا العدادية

106/09/17إقليم: تاوريرت 22 غوزالي سكينة
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 04661

R

تاوريرت )البلدية(

702/09/16عمالة: وجدة - أنكادإع. علل الفاسيإقليم: جرسيفثانوية ابن رشد العدادية 18 يوسف الحمداوي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16إلتحاق بالزوجة 04381L)وجدة )البلدية

الثانوية العدادية علل إقليم: جرسيفثانوية النهضة التأهيلية

الفاسي2

206/09/17إقليم: الناضور 12 حسن  عدو
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 23676J)زايو )البلدية

506/09/17إقليم: الناضورالثانوية العدادية الخوارزميإقليم: جرسيفثانوية الجاحظ العدادية 12 م حاكمي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 23399

H

الناضور )البلدية(
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504/09/18إقليم: جرسيفثانوية النهضة التأهيليةإقليم: جرسيفثانوية راس لقصر العدادية 6 أسرارلوبنة
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 18527

M

تادرت

104/09/18إقليم: جرسيفثانوية الجاحظ العداديةإقليم: جرسيفثانوية بوسكور العدادية 6 تورية البغدادي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 16669Tصاكة

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: جرسيفثانوية بركين العدادية

تاشفين

704/09/18إقليم: تاوريرت 6 بوكراع رشيد
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 26354Vسيدي لحسن

الثانوية العدادية علل إقليم: جرسيفثانوية بركين العدادية

الفاسي2

904/09/18إقليم: الناضور 6 حرود م
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 23676J)زايو )البلدية

ثانوية طارق بن زياد إقليم: جرسيفثانوية بوسكور العدادية

التأهيلية

502/09/15إقليم: صفرو 34 حسن الربوز
التربية السلمية

02/09/15 02451

N

راس تابودة

326/01/17إقليم: فجيجالفتحإقليم: جرسيفثانوية راس لقصر العدادية 18 الزانة بالرحيلي
التربية السلمية

26/01/17إلتحاق بالزوج 10528T)بوعرفة )البلدية

321/09/87إقليم: تازةوادي أمليلإقليم: جرسيفثانوية الدريسي العدادية 150 أحمد بهير
التربية البدنية

16/09/96أقدمية 16 سنة 16665

N

واد امليل )البلدية(

عمالة: المضيق - ثانوية المام العزفي العداديةإقليم: جرسيفثانوية بركين العدادية

الفنيدق

205/09/11 40 يونس مهدية
التربية البدنية

02/09/14 05672P)الفنيدق )البلدية

105/09/11إقليم: جرسيفثانوية ابن رشد العداديةإقليم: جرسيفثانوية الدريسي العدادية 40  عثمان     العزوزي
التربية التشكيلية

02/09/14 16661J)جرسيف )البلدية

306/09/17إقليم: الناضورالثانوية العدادية الحسنيإقليم: جرسيفثانوية الجاحظ العدادية 12 وليد قسو
المعلوميات

06/09/17 12275S)الناضور )البلدية

606/09/17إقليم: جرسيفالتقدمإقليم: جرسيفثانوية المتنبي العدادية 12 سهام مرزوقي
المعلوميات

06/09/17 27179Sهوارة أولد رحو

104/09/18إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية ابن سيناإقليم: جرسيفثانوية بركين العدادية 6 قادري م
المعلوميات

04/09/18 23270T)تاوريرت )البلدية

1104/09/18إقليم: بركانالشويحيةإقليم: جرسيفثانوية بوسكور العدادية 6 م عزة
المعلوميات

04/09/18 24396Sشويحية

1204/09/18إقليم: بركانزكزلإقليم: جرسيفثانوية راس لقصر العدادية 6 بنعودة م
المعلوميات

04/09/18 23254A - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

206/09/01عمالة: وجدة - أنكادإع. سيدي معافةإقليم: جرادةإعدادية جرادة 114 لطرش نجاة
اللغة العربية

11/09/02أقدمية 16 سنة 04397

D

وجدة )البلدية(

1106/09/00عمالة: وجدة - أنكادإع. عبد الخالق الطريسإقليم: جرادةإعدادية عبد الكريم الخطابي 38 صباح كرار
اللغة العربية

02/09/15إلتحاق بالزوج 04393Z)وجدة )البلدية

104/09/18إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية مستكمارإقليم: جرادة ثا الوحدة العدادية 6 حسن بلخيري
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 21090Yمستكمر

إعدادية سيدي م بن 

عبدا

102/09/15عمالة: وجدة - أنكادإع. ابن باجةإقليم: جرادة 24 متوكل نجاة
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوج 04251V)وجدة )البلدية
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102/09/16عمالة: وجدة - أنكادإع. سيدي معافةإقليم: جرادةإعدادية ابن الهيثم 19 النعيمي  مرية
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 04397

D

وجدة )البلدية(

1104/09/18إقليم: الناضورالثانوية العدادية بوعركإقليم: جرادةثانوية الجاحظ العدادية 16 البدوي سوسن
اللغة الفرنسية

04/09/18 27181

U

بوعرك

ثانوية عمر بن جلون 

العدادية

106/09/17عمالة: وجدة - أنكادإع. عبد الخالق الطريسإقليم: جرادة 14 رحاوي نجاة
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 04393Z)وجدة )البلدية

121/10/17إقليم: فجيجبدرإقليم: جرادة ثا الوحدة العدادية 12 اختيرة م
اللغة الفرنسية

21/10/17 10531

W

تالسينت

704/09/18عمالة: وجدة - أنكادإع. ابن القاضيإقليم: جرادةثانوية ابن سينا العدادية 9 سعاد مصدق
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 04392Y)وجدة )البلدية

402/09/15عمالة: وجدة - أنكادإع. عبد الرحمان حجيرةإقليم: جرادةثانوية المل العدادية 26 بوبشري رضى
الرياضيات

06/09/17 24692

N

وجدة )البلدية(

227/01/17إقليم: الناضورالثانوية العدادية القصبةإقليم: جرادةإعدادية عمر بن الخطاب 18 كمال دراز
الرياضيات

27/01/17 26631

W

بني انصار )البلدية(

ثانوية عمر بن جلون 

العدادية

806/09/17إقليم: جرادةإعدادية عمر بن الخطابإقليم: جرادة 12 بلل ناصر
الرياضيات

06/09/17 04800S)تويسيت )البلدية

406/09/17إقليم: جرادةثانوية المل العداديةإقليم: جرادةإعدادية المام البخاري 12 حسام بلعابد
الرياضيات

06/09/17 26282Sسيدي بوبكر

ثانوية عمر بن جلون 

العدادية

806/09/17إقليم: جرادةإعدادية قنفودةإقليم: جرادة 12 م بوعصبية
الرياضيات

06/09/17 04801Tكنفودة

الثانوية العدادية إدريس إقليم: جرادةإعدادية قنفودة

الول

102/09/15إقليم: تاوريرت 6 إيمان دياني
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 04665V العيون سيدي ملوك

)البلدية(

ثانوية عمر بن جلون إقليم: جرادة ثا الوحدة العدادية

العدادية

1004/09/18إقليم: جرادة 6 ابراهيم أكوزار
الرياضيات

04/09/18 04799

R

عين بني مطهر 

)البلدية(

ثانوية عمر بن جلون إقليم: جرادة ثا الوحدة العدادية

العدادية

704/09/18إقليم: جرادة 6 الكراري زكرياء
الرياضيات

04/09/18 04799

R

عين بني مطهر 

)البلدية(

317/09/90عمالة: وجدة - أنكادإع. القدسإقليم: جرادةإعدادية قنفودة 138 علي زياني
الفيزياء والكيمياء

16/09/95أقدمية 16 سنة 04394A)وجدة )البلدية

402/09/15عمالة: وجدة - أنكادإع. مولي سليمانإقليم: جرادةإعدادية عمر بن الخطاب 30 وفاء فراجي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 25568

R

وجدة )البلدية(

102/09/16إقليم: جرادةإعدادية قنفودةإقليم: جرادة ثا الوحدة العدادية 18 عبد الناصر بلكصوري
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 04801Tكنفودة

105/09/11إقليم: جرادةإعدادية قنفودةإقليم: جرادةإعدادية عبد الكريم الخطابي 36 وريمشي م
التربية الموسيقية

02/09/14 04801Tكنفودة

223/09/03إقليم: بركانسيدي م بن عبد الرحمنإقليم: جرادةإعدادية ابن الهيثم 84 احسيني  رمضان
المعلوميات

07/09/06أقدمية 12 سنة 04658

M

احفير )البلدية(
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404/09/02عمالة: وجدة - أنكادإع. الوحدةإقليم: جرادةإعدادية جرادة 94 علوي مولي رشيد
التكنولوجيا

12/09/15أقدمية 12 سنة 04384P)وجدة )البلدية

الثانوية العدادية 

الخوارزمي

1116/09/99عمالة: وجدة - أنكادإع. م الدرفوفيإقليم: الناضور 110 بالرابح  كريمة
اللغة العربية

07/09/04أقدمية 12 سنة 04391X)وجدة )البلدية

1016/09/99إقليم: بركانأنس بن مالكإقليم: الناضورالثانوية العدادية القصبة 100 بوحبة رشيدة
اللغة العربية

02/09/15 04659

N

السعيدية )البلدية(

الثانوية العدادية راس 

الماء

1117/09/02عمالة: وجدة - أنكادملحقة لبصارةإقليم: الناضور 94 بلمير ميلودة
اللغة العربية

02/10/06أقدمية 12 سنة 21529Aابصارة

الثانوية العدادية سلوان 

الجديدة

304/09/02عمالة: وجدة - أنكادإع. ابن القاضيإقليم: الناضور 84 حمودة سميرة
اللغة العربية

26/09/11إلتحاق بالزوج 04392Y)وجدة )البلدية

الثانوية التأهيلية مقدم 

بوزيان

402/09/09إقليم: بركانسيدي م بن عبد الرحمنإقليم: الناضور 46 علوي علي
اللغة العربية

03/09/13 04658

M

احفير )البلدية(

202/09/09إقليم: جرسيفثانوية راس لقصر العداديةإقليم: الناضورالثانوية العدادية سلوان 34 قزبار م
اللغة العربية

04/09/18 26716

N

راس القصر

602/09/15إقليم: بركانسيدي م بن عبد الرحمنإقليم: الناضورالثانوية العدادية القصبة 34 الزهرة جراري
اللغة العربية

02/09/15 04658

M

احفير )البلدية(

102/09/14إقليم: الناضورالثانوية العدادية المطارإقليم: الناضورالثانوية العدادية اصبانن 30            نـادية موحـا
اللغة العربية

02/09/14 27190

D

الناضور )البلدية(

602/09/10إقليم: بركانلعتامنةإقليم: الناضورالثانوية العدادية تزطوطين 28 سراته عصام
اللغة العربية

03/09/15 21398

H

لعثامنة

الثانوية العدادية علل 

الفاسي 1

305/09/11إقليم: الناضورالثانوية العدادية اصباننإقليم: الناضور 28 م الوعزيزي
اللغة العربية

02/09/16 23914T)الناضور )البلدية

الثانوية العدادية اولد 

ستوت

الثانوية العدادية سلوان إقليم: الناضور

الجديدة

104/09/12إقليم: الناضور 26 سناء بن عقة
اللغة العربية

04/09/18 20105

C

سلوان )البلدية(

203/09/13إقليم: الناضورالثانوية العدادية اصباننإقليم: الناضورالثانوية العدادية تاويمة 24 ايمان العديوي
اللغة العربية

02/09/16 23914T)الناضور )البلدية

الثانوية العدادية ابن 

خلدون

604/09/12إقليم: جرسيفالتقدمإقليم: الناضور 22 سعاد النوح
اللغة العربية

07/09/17 27179Sهوارة أولد رحو

الثانوية العدادية حاسي 

بركان

الثانوية العدادية علل إقليم: الناضور

الفاسي 1

103/09/14إقليم: الناضور 22 رجاء الرفاس
اللغة العربية

04/09/18 12736T)زايو )البلدية

302/09/14إقليم: بركانالثانوية العدادية فزوانإقليم: الناضورالثانوية العدادية اعزانن 22 بوشاوش م
اللغة العربية

02/09/16 26950T)بركان )البلدية

502/09/14إقليم: الناضورالثانوية العدادية تاويمةإقليم: الناضورالثانوية العدادية اعزانن 22 أمقران حليمة
اللغة العربية

02/09/16 21549X)الناضور )البلدية

الثانوية العدادية الشريف إقليم: الناضورالثانوية العدادية اعزانن

أمزيان

206/09/17إقليم: تاوريرت 22 الصوفي الميلود
اللغة العربية

06/09/17 26320

H

عين الحجر
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406/09/17إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية ابن سيناإقليم: الناضورالثانوية العدادية تاويمة 22 مريم ابولحروز
اللغة العربية

06/09/17 23270T)تاوريرت )البلدية

الثانوية العدادية م 

الفاسي

1104/09/12إقليم: بركانالشويحيةإقليم: الناضور 18 اعراب رشيد
اللغة العربية

02/09/16 24396Sشويحية

الثانوية العدادية 

الزرقطوني

704/09/12إقليم: بركانالشويحيةإقليم: الناضور 18 ياسين البيض
اللغة العربية

02/09/16 24396Sشويحية

الثانوية العدادية خديجة ام 

المؤمنين

402/09/16إقليم: جرسيفثانوية الدريسي العداديةإقليم: الناضور 18 لمقدمي نوال
اللغة العربية

02/09/16إلتحاق بالزوج 16660

H

جرسيف )البلدية(

1102/09/16عمالة: وجدة - أنكادإع. الداخلةإقليم: الناضورالثانوية العدادية القصبة 18 السحاب يامنة
اللغة العربية

02/01/17إلتحاق بالزوج 26394

N

وجدة )البلدية(

102/09/10إقليم: الناضورالثانوية العدادية الخوارزميإقليم: الناضورالثانوية العدادية القصبة 14 سفيان المحب
اللغة العربية

04/09/18 23399

H

الناضور )البلدية(

الثانوية العدادية حاسي 

بركان

1106/09/17عمالة: وجدة - أنكادإع. عبد الرحمان بن عوفإقليم: الناضور 14 ايمان  قروش
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 04280

B

وجدة )البلدية(

106/09/17إقليم: الناضورالثانوية العدادية المسيرةإقليم: الناضورالثانوية العدادية تزطوطين 13 مريم نصيري
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 12731

M

الناضور )البلدية(

ثانوية حمان الفطواكي إقليم: الناضورالثانوية العدادية الحسني

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

104/09/12 6 لطيفة الشدادي
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 24845E)المضيق )البلدية

902/09/16إقليم: الناضورالثانوية العدادية الزرقطونيإقليم: الناضورالثانوية العدادية القصبة 6 فاطمة الفرطوخ
اللغة العربية

04/09/18 12738V)ازغنغان )البلدية

204/09/18إقليم: الناضورالثانوية العدادية م الفاسيإقليم: الناضورالثانوية العدادية بني شيكر 6 عالة سليمة
اللغة العربية

04/09/18 23398

G

ازغنغان )البلدية(

304/09/18إقليم: الناضورالثانوية العدادية م الفاسيإقليم: الناضورالثانوية العدادية اعزانن 6 امزيان فاطمة
اللغة العربية

04/09/18 23398

G

ازغنغان )البلدية(

704/09/18إقليم: الناضورالثانوية العدادية سلوانإقليم: الناضورالثانوية العدادية بني شيكر 6 الملحي هاجر
اللغة العربية

04/09/18 12739

W

سلوان )البلدية(

الثانوية العدادية سلوان 

الجديدة

الثانوية العدادية علل بن إقليم: الناضور

عبد ا

511/09/00إقليم: تطوان 120 نادية القاضي الوهابي
اللغة الفرنسية

03/10/08أقدمية 16 سنة 05660

B

تطوان )البلدية(

127/09/04إقليم: الناضورالثانوية العدادية سلوانإقليم: الناضورالثانوية العدادية تاويمة 74 ليلى رحيمي
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 12739

W

سلوان )البلدية(

الثانوية العدادية خديجة ام 

المؤمنين

503/09/13إقليم: جرسيفثانوية ابن الهيثم العداديةإقليم: الناضور 46 عفرة سهام
اللغة الفرنسية

03/09/13 25459X)جرسيف )البلدية

الثانوية العدادية بني سدال 

الجبل

303/09/13عمالة: الرباطسيدي المدني بلحسنيإقليم: الناضور 36 بالغالي فاطمة
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 01111

G

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

703/09/13عمالة: مكناسالثانوية العدادية الزيتونإقليم: الناضورالثانوية العدادية تزطوطين 36 امل لكمام
اللغة الفرنسية

03/09/13 21539Lالدخيسة
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الثانوية العدادية 

الخوارزمي

302/09/16إقليم: الناضورالثانوية العدادية اصباننإقليم: الناضور 28 أزدوفال نبيل
اللغة الفرنسية

02/09/16 23914T)الناضور )البلدية

الثانوية التأهيلية مقدم 

بوزيان

1002/09/15إقليم: الناضورالثانوية العدادية تاويمةإقليم: الناضور 24 شكري بوعك
اللغة الفرنسية

02/09/15 21549X)الناضور )البلدية

302/09/16إقليم: الناضورإالثانوية العدادية بني نصارإقليم: الناضورالثانوية العدادية المسيرة 24 سناء بديدي
اللغة الفرنسية

04/09/18 12756P)بني انصار )البلدية

102/09/16إقليم: الناضورالثانوية العدادية بني شيكرإقليم: الناضورالثانوية العدادية القصبة 19 بوقدور سناء
اللغة الفرنسية

02/01/17إلتحاق بالزوج 19352Jبني شيكر

الثانوية العدادية بني سدال 

الجبل

302/01/17إقليم: بركانالقدسإقليم: الناضور 18 نهاد لمريني
اللغة الفرنسية

02/01/17إلتحاق بالزوج 04656

K

بركان )البلدية(

126/01/17إقليم: الدريوشإع. عزيز امينإقليم: الناضورالثانوية العدادية اصبانن 18         ناصري ســــارة
اللغة الفرنسية

13/02/17إلتحاق بالزوج 12745

C

الدريوش )البلدية(

الثانوية التأهيلية حمان إقليم: الناضورالثانوية العدادية القصبة

الفطواكي

104/09/18إقليم: الناضور 16 المللي سميحة
اللغة الفرنسية

04/09/18 12755

N

الناضور )البلدية(

إالثانوية العدادية بني 

نصار

406/09/17إقليم: الناضورالثانوية العدادية المسيرةإقليم: الناضور 14 نبيلة المزياتي
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 12731

M

الناضور )البلدية(

1004/09/18إقليم: الناضورالثانوية العدادية اصباننإقليم: الناضورالثانوية العدادية القصبة 13 الدرقاوي سهام
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 23914T)الناضور )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثإ. عبدا الشفشاونيإقليم: الناضورالثانوية العدادية اصبانن

باها

601/01/02 74        م زكلو
اللغة النجليزية

04/09/07إلتحاق بالزوجة 05370Lسيدي بيبي

الثانوية العدادية سيدي إقليم: الناضورالثانوية العدادية المسيرة

طلحة

116/09/98إقليم: تطوان 116 برزيزوي م
الجتماعيات

04/09/02أقدمية 16 سنة 05405Z)تطوان )البلدية

الثانوية العدادية سلوان إقليم: الناضورالثانوية العدادية اصبانن

الجديدة

501/01/02إقليم: الناضور 102         عبد الحافظ لحميدي
الجتماعيات

05/09/08 20105

C

سلوان )البلدية(

الثانوية العدادية 

الزرقطوني

1101/01/02عمالة: وجدة - أنكادإع. عبدالرحيم بوعبيدإقليم: الناضور 100 حمادي رمضان
الجتماعيات

05/10/09 21530

B

ايسلي

الثانوية العدادية اولد إقليم: الناضورالثانوية العدادية تاويمة

ستوت

306/09/01إقليم: الناضور 94 م المربوح
الجتماعيات

06/09/07أقدمية 12 سنة 26207

K

أولد ستوت

الثانوية العدادية خديجة ام 

المؤمنين

102/09/09عمالة: وجدة - أنكادإع. أبي يوسف الكنديإقليم: الناضور 60 خديجة بوهريم
الجتماعيات

02/09/09إلتحاق بالزوج 04286

H

وجدة )البلدية(

الثانوية التأهيلية المطار 

التقنية

105/09/08إقليم: الناضورالثانوية العدادية تاويمةإقليم: الناضور 48 طارق خبوز
الجتماعيات

05/09/11 21549X)الناضور )البلدية

202/09/10إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية الكنديإقليم: الناضورالثانوية العدادية اعزانن 34 م الطاهري
الجتماعيات

02/09/15 26210

N

العيون سيدي ملوك 

)البلدية(

202/09/10إقليم: بركانالثانوية العدادية فزوانإقليم: الناضور الثانوية العدادية أنوال 30 خاليد جابري
الجتماعيات

02/09/14 26950T)بركان )البلدية
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304/09/12إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية واد زاإقليم: الناضورالثانوية العدادية تاويمة 28 الحبشي اسماعيل
الجتماعيات

02/09/16 04664

U

تاوريرت )البلدية(

202/09/14إقليم: بركانابن رشدإقليم: الناضورالثانوية العدادية صبرا 28 اعراب زهير
الجتماعيات

02/09/16 04654

H

بركان )البلدية(

الثانوية العدادية خديجة ام 

المؤمنين

606/09/17إقليم: جرسيفثانوية راس لقصر العداديةإقليم: الناضور 22 فاطمة الزهراء انكادي
الجتماعيات

06/09/17 26716

N

راس القصر

الثانوية العدادية علل 

الفاسي2

102/09/15إقليم: الناضورالثانوية العدادية صبراإقليم: الناضور 20 محوت البكاي
الجتماعيات

24/09/18 12737

U

زايو )البلدية(

502/09/16إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية ابن سيناإقليم: الناضورالثانوية العدادية الحسني 16 بنيعكوب عبد الرحمان
الجتماعيات

22/09/18 23270T)تاوريرت )البلدية

المدرسة البتدائية يعقوب إقليم: الناضورالثانوية العدادية العروي2

المنصور

101/01/17إقليم: الناضور 14 ابراهيم الشيكري
الجتماعيات

04/09/18 12307

B

العروي )البلدية(

الثانوية العدادية اولد 

ستوت

1006/09/17إقليم: الناضورالثانوية العدادية راس الماءإقليم: الناضور 12 عائشة بن السبع
الجتماعيات

04/09/18 12741Y)رأس الماء )البلدية

206/09/17إقليم: فجيجابن خلدونإقليم: الناضورالثانوية العدادية تزطوطين 12 علي بنقدور
الجتماعيات

06/09/17 10532Xتندرارة

الثانوية العدادية حاسي 

بركان

الثانوية العدادية علل إقليم: الناضور

الفاسي2

106/09/17إقليم: الناضور 12 فطيمة  حسناوي
الجتماعيات

06/09/17 23676J)زايو )البلدية

216/09/87إقليم: بركانتريفةإقليم: الناضورالثانوية العدادية صبرا 168 ميمون  مضران
الرياضيات

16/09/89أقدمية 16 سنة 04657L)بركان )البلدية

الثانوية العدادية سلوان 

الجديدة

216/09/95إقليم: الناضورالثانوية العدادية سلوانإقليم: الناضور 112 حجاجي صليحة
الرياضيات

07/09/00أقدمية 16 سنة 12739

W

سلوان )البلدية(

الثانوية العدادية ابي بكر إقليم: الناضورالثانوية العدادية تاويمة

الرازي

103/09/13إقليم: الناضور 46 حموشي رشيدة
الرياضيات

03/09/13 24976X)الناضور )البلدية

105/09/08إقليم: بركانالقدسإقليم: الناضورالثانوية العدادية صبرا 38 فؤاد سعيدي
الرياضيات

02/09/17 04656

K

بركان )البلدية(

الثانوية العدادية حاسي 

بركان

102/09/10إقليم: الناضورالثانوية العدادية صبراإقليم: الناضور 38 الحسين   شكري
الرياضيات

02/09/14 12737

U

زايو )البلدية(

902/09/15عمالة: وجدة - أنكادإع. ابن رشدإقليم: الناضورالثانوية العدادية النجاح 34 بوجمعة  سهام
الرياضيات

02/09/15 04260E)وجدة )البلدية

الثانوية العدادية خديجة ام 

المؤمنين

102/09/14إقليم: الناضورإالثانوية العدادية بني نصارإقليم: الناضور 28 حسين كطباش
الرياضيات

نعم 04/09/18 12756P)بني انصار )البلدية

702/09/15عمالة: وجدة - أنكادإع. مولي سليمانإقليم: الناضورالثانوية العدادية سلوان 26 رمضاوي سعيد
الرياضيات

06/09/17 25568

R

وجدة )البلدية(

802/09/14إقليم: الناضورالثانوية العدادية المطارإقليم: الناضورالثانوية العدادية القصبة 22 الناصري جمال الدين
الرياضيات

02/09/16 27190

D

الناضور )البلدية(
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606/09/17إقليم: بركانكيسإقليم: الناضورالثانوية العدادية بني شيكر 22 خضراوي إكرام
الرياضيات

06/09/17 23709V)احفير )البلدية

الثانوية العدادية م 

الفاسي

206/09/17إقليم: بركانلعتامنةإقليم: الناضور 22 فاطنة صنابي
الرياضيات

06/09/17 21398

H

لعثامنة

إالثانوية العدادية بني 

نصار

الثانوية العدادية خديجة ام إقليم: الناضور

المؤمنين

106/09/17إقليم: الناضور 22 كمال الغدان
الرياضيات

نعم 06/09/17 23397F)بني انصار )البلدية

الثانوية العدادية طارق ابن إقليم: الناضورالثانوية العدادية القصبة

زياد

204/09/12إقليم: الناضور 20 اوراغ سامية
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 12729

K

الناضور )البلدية(

1204/09/18إقليم: بركانسيدي بوهريةإقليم: الناضورالثانوية العدادية اعزانن 16 ميموني هاجر
الرياضيات

04/09/18 04670Aسيدي بوهرية

104/09/18إقليم: الناضورالثانوية العدادية م الفاسيإقليم: الناضورالثانوية العدادية تزطوطين 6 اكرام البوزيدي
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 23398

G

ازغنغان )البلدية(

104/09/18عمالة: وجدة - أنكادإع. ابن القاضيإقليم: الناضورالثانوية العدادية تزطوطين 6 الصغراوي شيماء
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 04392Y)وجدة )البلدية

503/09/13إقليم: بركانسيدي م بن عبد الرحمنإقليم: الناضورالثانوية العدادية المسيرة 34 بوغرارة جهاد
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 04658

M

احفير )البلدية(

الثانوية التأهيلية مقدم 

بوزيان

402/01/17إقليم: الناضورالثانوية العدادية المسيرةإقليم: الناضور 28 ابتسام الشاوي
علوم الحياة 

والرض
02/01/17 12731

M

الناضور )البلدية(

الثانوية العدادية م 

الفاسي

202/09/15عمالة: وجدة - أنكادإع. سيدي يحيىإقليم: الناضور 25 برحمة عواطف
علوم الحياة 

والرض
02/09/15إلتحاق بالزوج 04382

M

وجدة )البلدية(

الثانوية العدادية بني سدال 

الجبل

102/09/15إقليم: الناضورالثانوية العدادية الزرقطونيإقليم: الناضور 24 قاسمي م
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 12738V)ازغنغان )البلدية

206/09/17إقليم: جرسيفثانوية ابن رشد العداديةإقليم: الناضورالثانوية العدادية العروي2 22 تكرومت مزيان
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 16661J)جرسيف )البلدية

الثانوية العدادية علل 

الفاسي2

206/09/17إقليم: فجيجالفتحإقليم: الناضور 22 فاطمة بوغيلس
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 10528T)بوعرفة )البلدية

الثانوية العدادية 

الزرقطوني

802/09/16عمالة: فاسعبد المالك السعديإقليم: الناضور 18 مصطفى واسكو
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 25046Y جنان الورد

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية مقدم 

بوزيان

804/09/18إقليم: بركانزكزلإقليم: الناضور 16 لبنا حركاتي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 23254A - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

106/09/17إقليم: الناضورالثانوية العدادية العروي2إقليم: الناضورالثانوية العدادية تزطوطين 12 سناء بوصواب
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 21554

C

العروي )البلدية(

106/09/17إقليم: الدريوشاعدادية ازلفإقليم: الناضورالثانوية العدادية ايكسان 12 ابراهيم أخياط
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 26290Aازلف

الثانوية العدادية 

الزرقطوني

302/09/09عمالة: وجدة - أنكادإع. عبد الرحمان حجيرةإقليم: الناضور 70 عماري نور الدين
الفيزياء والكيمياء

02/09/09 24692

N

وجدة )البلدية(
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الثانوية العدادية 

الزرقطوني

902/09/09عمالة: وجدة - أنكادإع. عبد الرحمان حجيرةإقليم: الناضور 60 احمد جلولي
الفيزياء والكيمياء

02/09/09 24692

N

وجدة )البلدية(

1102/09/15إقليم: بركانالمدرسة الجماعاتية رسلنإقليم: الناضورالثانوية العدادية القصبة 24 الهللي عبدالله
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 26762

N

رسلن

الثانوية العدادية حاسي 

بركان

506/09/17عمالة: وجدة - أنكادإع. عقبة بن نافعإقليم: الناضور 22 نور الهدى  شريف
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 04390

W

وجدة )البلدية(

702/09/16إقليم: جرادةإعدادية عمر بن الخطابإقليم: الناضورالثانوية العدادية بني شيكر 18 دحمان عبد الرحمن
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 04800S)تويسيت )البلدية

102/09/16إقليم: الناضورالثانوية العدادية الزرقطونيإقليم: الناضور الثانوية العدادية أنوال 18 بلكبير رضوان
الفيزياء والكيمياء

04/09/16 12738V)ازغنغان )البلدية

الثانوية العدادية ابي بكر 

الرازي

102/09/16إقليم: الناضورالثانوية العدادية بدرإقليم: الناضور 18 الطلحاوي عبدالحق
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 25565

M

سلوان )البلدية(

406/09/17عمالة: وجدة - أنكادإع. مولي اسماعيلإقليم: الناضورالثانوية العدادية تاويمة 13 هويام دمناتي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17إلتحاق بالزوج 24389J)وجدة )البلدية

906/09/17إقليم: بركانلعتامنةإقليم: الناضورالثانوية العدادية صبرا 12 المالكي م
الفيزياء والكيمياء

06/09/17إلتحاق بالزوجة 21398

H

لعثامنة

الثانوية العدادية علل 

الفاسي2

606/09/17إقليم: الناضورالثانوية العدادية صبراإقليم: الناضور 12 عبد الغاني مختاري
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 12737

U

زايو )البلدية(

المدرسة البتدائية يعقوب إقليم: الناضورالثانوية العدادية اعزانن

المنصور

106/09/17إقليم: الناضور 12 جهاد البستاوي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 12307

B

العروي )البلدية(

302/09/16إقليم: الناضور الثانوية العدادية أنوالإقليم: الناضورالثانوية العدادية بدر 10 أسماء البدري
الفيزياء والكيمياء

25/09/18 24974V)العروي )البلدية

302/09/15إقليم: الناضورالثانوية العدادية المطارإقليم: الناضورالثانوية العدادية المسيرة 6 خليد لمعيني
الفيزياء والكيمياء

21/09/18 27190

D

الناضور )البلدية(

204/09/18إقليم: الناضورالثانوية العدادية الكنديإقليم: الناضورالثانوية العدادية الريف 6 نورالدين اقرطاس
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 12728J)الناضور )البلدية

الثانوية العدادية ابي بكر إقليم: الناضورالثانوية العدادية بني شيكر

الرازي

204/09/18إقليم: الناضور 6 ضرضور جلل
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 24976X)الناضور )البلدية

المدرسة البتدائية يعقوب إقليم: الناضورالثانوية العدادية العروي2

المنصور

116/09/89إقليم: الناضور 102 الحسين الفاطمي
التربية السلمية

05/09/08 12307

B

العروي )البلدية(

الثانوية العدادية بني سدال 

الجبل

إقليم: شتوكة آيت ثإ. سيدي الحاج الحبيبإقليم: الناضور

باها

505/09/11 58 م بودادن
التربية السلمية

05/09/11 05367

H

بيوكرة )البلدية(

الثانوية العدادية 

الزرقطوني

205/09/11إقليم: الناضورالثانوية العدادية بوعركإقليم: الناضور 40 خالد قوبع
التربية السلمية

03/09/13 27181

U

بوعرك

الثانوية العدادية بني سدال إقليم: الناضورالثانوية العدادية تزطوطين

الجبل

1003/09/13إقليم: الناضور 18 زكرياء شمللي
التربية السلمية

02/09/16 21550Yبني سيدال الجبل
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الثانوية العدادية م إقليم: الناضورالثانوية العدادية المسيرة

الزرقطوني

116/09/88إقليم: تطوان 168 عبد الرحيم  بوعيناين
التربية البدنية

16/09/88أقدمية 16 سنة 05658Z)تطوان )البلدية

الثانوية التأهيلية مقدم 

بوزيان

116/09/95إقليم: بركانالفهريةإقليم: الناضور 128 مصطفى الطالبي
التربية البدنية

16/09/98أقدمية 16 سنة 04655J)بركان )البلدية

الثانوية العدادية 

الزرقطوني

105/09/07إقليم: الناضورالثانوية العدادية المسيرةإقليم: الناضور 72 بنقدير سميحة
التربية السرية

نعمأقدمية 12 سنة 05/09/07 12731

M

الناضور )البلدية(

127/09/04إقليم: الناضورالثانوية العدادية الزرقطونيإقليم: الناضورالثانوية العدادية المسيرة 24 فاطمة الطيبي
التربية السرية

نعم 02/09/15 12738V)ازغنغان )البلدية

الثانوية العدادية ابن 

خلدون

الثانوية العدادية تاوريرت إقليم: الناضور

بوستة

104/09/12إقليم: الناضور 24 زوبيدة بلعيدي
التربية السرية

06/09/17 24407

D

سلوان )البلدية(

إالثانوية العدادية بني 

نصار

1102/09/09عمالة: وجدة - أنكادإع. عقبة بن نافعإقليم: الناضور 46 الفزازي إدريس
التربية التشكيلية

03/09/13 04390

W

وجدة )البلدية(

1106/09/06عمالة: وجدة - أنكادملحقة لبصارةإقليم: الناضورالثانوية العدادية العروي2 70 م عبد الجليل
المعلوميات

17/10/09 21529Aابصارة

الثانوية العدادية 

الخوارزمي

104/09/18إقليم: بركانتريفةإقليم: الناضور 16 لقصيري ايمان
المعلوميات

04/09/18 04657L)بركان )البلدية

216/09/97عمالة: وجدة - أنكادإع. سيدي معافةعمالة: وجدة - أنكادإع. عقبة بن نافع 112 بوسكان الزهراء
اللغة العربية

21/01/01أقدمية 16 سنة 04397

D

وجدة )البلدية(

116/09/91عمالة: وجدة - أنكادإع. علل الفاسيعمالة: وجدة - أنكادإع. مولي اسماعيل 48 العرابي زينة
اللغة العربية

نعم 04/09/18 04381L)وجدة )البلدية

206/09/01عمالة: وجدة - أنكادإع. مولي اسماعيلعمالة: وجدة - أنكادإع. علل الفاسي 46 عيسى فريدة
اللغة العربية

نعم 04/09/18 24389J)وجدة )البلدية

126/01/17إقليم: فجيجالفتحعمالة: وجدة - أنكادإع. المكي الناصري 28 بنتاج نجاة
اللغة العربية

27/01/17 10528T)بوعرفة )البلدية

416/09/89عمالة: وجدة - أنكادإع. عبد الرحمان حجيرةعمالة: وجدة - أنكادإع. علل الفاسي 62 آمنة تمزوران
الجتماعيات

04/09/18 24692

N

وجدة )البلدية(

117/09/84عمالة: وجدة - أنكادإع. أبي عنان المرينيعمالة: وجدة - أنكادإع. عقبة بن نافع 158 معزوزي الحسن
الرياضيات

02/01/89أقدمية 16 سنة 04386S)وجدة )البلدية

116/09/94عمالة: وجدة - أنكادإع. مالكة الفاسيعمالة: وجدة - أنكادإع. الداخلة 64 أوبلقاسم لطيفة
الرياضيات

02/09/14 18471

B

وجدة )البلدية(

116/09/94عمالة: وجدة - أنكادإع. م مسكينعمالة: وجدة - أنكادإع. مصطفى المشرافي 64 شفية مزغاب
الرياضيات

02/09/14 26395P)وجدة )البلدية

106/09/00عمالة: وجدة - أنكادإع. سيدي معافةعمالة: وجدة - أنكادإع. عبد الرحمان بن عوف 60 حياة العمروس
الرياضيات

نعم 02/09/15 04397

D

وجدة )البلدية(

516/09/92عمالة: وجدة - أنكادإع. مصطفى المشرافيعمالة: وجدة - أنكادإع. مولي اسماعيل 54 مريمي حسن
الرياضيات

05/09/14 26406

B

وجدة )البلدية(
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416/09/92عمالة: وجدة - أنكادإع. عبد الرحمان بن عوفعمالة: وجدة - أنكادإع. الداخلة 54 جدار حميد
الرياضيات

02/09/14 04280

B

وجدة )البلدية(

517/09/88عمالة: وجدة - أنكادإع. الرياضعمالة: وجدة - أنكادإع. مولي سليمان 52 عمرو مطار
الرياضيات

01/09/17 04380

K

وجدة )البلدية(

116/09/99عمالة: وجدة - أنكادإع. عبد الرحمان بن عوفعمالة: وجدة - أنكادإع. سيدي معافة 48  الهادي العركيوي
الرياضيات

نعم 04/09/18 04280

B

وجدة )البلدية(

216/09/88عمالة: وجدة - أنكادإع. م مسكينعمالة: وجدة - أنكادإع. عبد الرحمان حجيرة 42 حميد القصور
الرياضيات

06/09/17 26395P)وجدة )البلدية

1005/09/07عمالة: وجدة - أنكادإع. الداخلةعمالة: وجدة - أنكادإع. أبي ذر الغفاري 22 أنور العللي
الرياضيات

06/09/17 26394

N

وجدة )البلدية(

502/09/16إقليم: الناضورالثانوية العدادية المسيرةعمالة: وجدة - أنكادإع. كال 10 إيمان سالك
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 12731

M

الناضور )البلدية(

404/09/12إقليم: الناضورالثانوية العدادية المسيرةعمالة: وجدة - أنكادإع. ابن رشد 26 كوثر خالق
علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوج 12731

M

الناضور )البلدية(

116/09/84عمالة: وجدة - أنكادإع. م مسكينعمالة: وجدة - أنكادإع. عبد الرحمان حجيرة 124 حفيضي مولي عبد ا
الفيزياء والكيمياء

02/09/09 26395P)وجدة )البلدية

416/09/97عمالة: وجدة - أنكادإع. عبد الرحمان بن عوفعمالة: وجدة - أنكادإع. عبد الخالق الطريس 60 كبور إدريس
التربية السلمية

02/09/15 04280

B

وجدة )البلدية(

316/09/93عمالة: وجدة - أنكادإع. الجاحظعمالة: وجدة - أنكادإع. المكي الناصري 130 فاطمة الزهراء بوسيدي
التربية البدنية

نعمأقدمية 16 سنة 06/09/00 04387T)وجدة )البلدية

116/09/97عمالة: وجدة - أنكادإع. المكي الناصريعمالة: وجدة - أنكادإع. الجاحظ 18 جمال رحموني
التربية البدنية

نعم 14/09/16 18470A)وجدة )البلدية

123/09/04عمالة: وجدة - أنكادإع. م مسكينعمالة: وجدة - أنكادإع. ابن القاضي 78 أنيسة بالمير
التربية السرية

02/09/10 26395P)وجدة )البلدية

816/09/89عمالة: وجدة - أنكادإع. أبي عنان المرينيعمالة: وجدة - أنكادإع. أبي ذر الغفاري 58 ادريس سرحاني
التربية التشكيلية

03/09/13 04386S)وجدة )البلدية

المنظمة العلوية لرعاية 

المكفوفين

الثانوية العدادية علل بن عمالة: وجدة - أنكاد

عبد ا

322/11/06إقليم: تطوان 88 م البغيل
التربية الموسيقية

15/01/07أقدمية 12 سنة 05660

B

تطوان )البلدية(

الثانوية العدادية زينب عمالة: وجدة - أنكادإع. أبي ذر الغفاري

النفزاوية

305/09/11عمالة: مكناس 30 شدل سمية
المعلوميات

02/09/14 25267

N

ويسلن )البلدية(

102/09/09إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية الزرقطونيعمالة: وجدة - أنكادإع. ابن القاضي 28 سميــر ارحيمي
التكنولوجيا

06/09/17 04667X العيون سيدي ملوك

)البلدية(

204/09/12عمالة: وجدة - أنكادإع. سيدي يحيىعمالة: وجدة - أنكادملحقة لبصارة 22 زروالي عبدالرحيم
التكنولوجيا

06/09/17إلتحاق بالزوجة 04382

M

وجدة )البلدية(

704/09/02عمالة: وجدة - أنكادإع. عبد الخالق الطريسإقليم: تاوريرتالثانوية العدادية ابن سينا 60 الشحلفي كريمة
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 04393Z)وجدة )البلدية
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الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

105/09/03إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية السلمإقليم: تاوريرت 54 فضيلة   بكراوي
اللغة العربية

04/09/12 26312Z)تاوريرت )البلدية

307/09/05إقليم: بركانابن رشدإقليم: تاوريرتالثانوية العدادية واد زا 34 م عامر
اللغة العربية

02/09/16 04654

H

بركان )البلدية(

102/09/14إقليم: جرادةإعدادية جرادةإقليم: تاوريرتالثانوية العدادية واد زا 28 رزوكي حنان
اللغة العربية

07/09/17 22266

B

جرادة )البلدية(

الثانوية العدادية حمان إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية مستكمار

الفطواكي

102/09/15إقليم: تاوريرت 28 حطاب م
اللغة العربية

06/09/17 25645Z)تاوريرت )البلدية

الثانوية العدادية علل بن 

عبد ا العدادية

306/09/01عمالة: وجدة - أنكادإع. عقبة بن نافعإقليم: تاوريرت 25 الواليد كنزة
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 04390

W

وجدة )البلدية(

الثانوية العدادية علل بن إقليم: تاوريرتعبد الكريم الخطابي

عبد ا العدادية

104/09/12إقليم: تاوريرت 24 احبيش حفيظة
اللغة العربية

02/09/15 04661

R

تاوريرت )البلدية(

202/09/15إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية واد زاإقليم: تاوريرتالثانوية العدادية مستكمار 22 ناصر شحلل
اللغة العربية

04/09/18 04664

U

تاوريرت )البلدية(

الثانوية العدادية إدريس 

الول

302/09/14عمالة: وجدة - أنكادإع. الوحدةإقليم: تاوريرت 18 عبد اللطيف محسن
اللغة العربية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 04384P)وجدة )البلدية

102/09/16إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية مستكمارإقليم: تاوريرتعبد الكريم الخطابي 10 مزات عبدالرحمان
اللغة العربية

04/09/18 21090Yمستكمر

204/09/18عمالة: وجدة - أنكادإع. مولي سليمانإقليم: تاوريرتالثانوية العدادية السلم 7 بالي حنان
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 25568

R

وجدة )البلدية(

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين

1004/09/18إقليم: تاوريرتعبد الكريم الخطابيإقليم: تاوريرت 6 جميلة مصطدي
اللغة العربية

04/09/18 25598Y)دبدو )البلدية

402/09/15إقليم: بركانالقدسإقليم: تاوريرتالثانوية العدادية مستكمار 34 صليحة بوكرار
اللغة الفرنسية

02/09/15 04656

K

بركان )البلدية(

1103/09/13إقليم: تطوانالثانوية العدادية بني ليتإقليم: تاوريرتالثانوية العدادية بدر 30 خليدة الكيللي
اللغة الفرنسية

06/09/17 27174Lبني ليت

902/09/16إقليم: تازة2 اكتوبر 1955إقليم: تاوريرتعبد الكريم الخطابي 28 رجاء اندور
اللغة الفرنسية

02/09/16 16690

R

اكنول )البلدية(

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين

504/09/18إقليم: جرادةثانوية ابن سينا العداديةإقليم: تاوريرت 16 جهاد بلحجيين
اللغة الفرنسية

04/09/18 26279

N

جرادة )البلدية(

204/09/18إقليم: بركانسيدي م بن عبد الرحمنإقليم: تاوريرتعبد الكريم الخطابي 9 عزاوي ربى
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 04658

M

احفير )البلدية(

1104/09/18عمالة: وجدة - أنكادإع. الداخلةإقليم: تاوريرتعبد الكريم الخطابي 8 زويشي فاطمة الزهراء
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 26394

N

وجدة )البلدية(

830/09/04إقليم: بركانالمدرسة الجماعاتية رسلنإقليم: تاوريرتعبد الكريم الخطابي 92 وداد الخالدي
اللغة النجليزية

30/09/04إلتحاق بالزوج 26762

N

رسلن
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الثانوية العدادية علل بن 

عبد ا العدادية

129/12/99عمالة: وجدة - أنكادإع. سيدي معافةإقليم: تاوريرت 96 مليكة غانيم
الجتماعيات

06/09/17أقدمية 16 سنة 04397

D

وجدة )البلدية(

102/09/15إقليم: فجيجتفاريتيإقليم: تاوريرتالثانوية العدادية بدر 26 بوتفلة بلقاسم
الجتماعيات

نعم 06/09/17 24150Z)بوعرفة )البلدية

الثانوية العدادية علل بن إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية ابن سينا

عبد ا العدادية

606/09/17إقليم: تاوريرت 22 رضوان رابحي
الجتماعيات

06/09/17 04661

R

تاوريرت )البلدية(

502/09/15إقليم: فجيجالفتحإقليم: تاوريرتالثانوية العدادية الكندي 17 ماغو م
الجتماعيات

06/09/17إلتحاق بالزوجة 10528T)بوعرفة )البلدية

الثانوية العدادية ملقى 

الويدان

الثانوية العدادية عبدالخالق إقليم: تاوريرت

الطريس

102/09/16إقليم: تاوريرت 10 آيت امبارك فضمة
الجتماعيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 26073P)تاوريرت )البلدية

الثانوية العدادية إدريس 

الول

105/09/11عمالة: وجدة - أنكادإع. عبد الخالق الطريسإقليم: تاوريرت 7 صليحة العلم
الجتماعيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 04393Z)وجدة )البلدية

الثانوية العدادية إدريس 

الول

الثانوية العدادية الشريف إقليم: تاوريرت

أمزيان

104/09/12إقليم: تاوريرت 32 الخالدي لحسن
الرياضيات

06/09/17 26320

H

عين الحجر

202/09/16إقليم: بركانالقدسإقليم: تاوريرتالثانوية العدادية بدر 28 اسماء الصحراوي
الرياضيات

02/09/16 04656

K

بركان )البلدية(

الثانوية العدادية إدريس 

الول

206/09/17عمالة: وجدة - أنكادإع. أبي عنان المرينيإقليم: تاوريرت 12 فدوى التفراوتي
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 04386S)وجدة )البلدية

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين

1104/09/18إقليم: الناضورالثانوية العدادية القصبةإقليم: تاوريرت 6 مصطفى يوسفي
الرياضيات

04/09/18 26631

W

بني انصار )البلدية(

الثانوية العدادية إدريس 

الول

102/09/10عمالة: وجدة - أنكادإع. عقبة بن نافعإقليم: تاوريرت 40 الهول نصرالدين
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 04390

W

وجدة )البلدية(

الثانوية العدادية إدريس إقليم: تاوريرتعبد الكريم الخطابي

الول

302/09/16إقليم: تاوريرت 28 نورة صالحي
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 04665V العيون سيدي ملوك

)البلدية(

الثانوية العدادية علل بن 

عبد ا العدادية

102/09/10إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية السلمإقليم: تاوريرت 52 مصطفى دردور
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 26312Z)تاوريرت )البلدية

الثانوية العدادية سيدي 

مخوخ الجديدة

الثانوية العدادية إدريس إقليم: تاوريرت

الول

404/09/12إقليم: تاوريرت 24 نور الدين   بوجطاط
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 04665V العيون سيدي ملوك

)البلدية(

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين

الثانوية العدادية علل بن إقليم: تاوريرت

عبد ا العدادية

706/09/17إقليم: تاوريرت 22 مصطفى السامحي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 04661

R

تاوريرت )البلدية(

1104/09/18عمالة: وجدة - أنكادإع. المكي الناصريإقليم: تاوريرتالثانوية العدادية السلم 6 دعنون فاطمة
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوج 18470A)وجدة )البلدية

216/09/95إقليم: بركانسيدي م بن عبد الرحمنإقليم: تاوريرتالثانوية العدادية ابن سينا 106 علي  الدريسي
التربية السلمية

05/09/03أقدمية 16 سنة 04658

M

احفير )البلدية(

الثانوية العدادية إدريس 

الول

125/09/04عمالة: وجدة - أنكادإع. عبد الخالق الطريسإقليم: تاوريرت 70 بلخير  سرحاني
التربية السلمية

02/09/16 04393Z)وجدة )البلدية
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1101/01/05عمالة: وجدة - أنكادإع. مولي سليمانإقليم: تاوريرتالثانوية العدادية بدر 54 حياة   جلطي
التربية السلمية

03/09/13 25568

R

وجدة )البلدية(

الثانوية العدادية علل بن 

عبد ا العدادية

الثانوية العدادية الشريف إقليم: تاوريرت

أمزيان

105/09/11إقليم: تاوريرت 46 بقديد م
التربية السلمية

06/09/17 26320

H

عين الحجر

الثانوية العدادية الشريف 

أمزيان

1106/09/01عمالة: وجدة - أنكادإع. عقبة بن نافعإقليم: تاوريرت 40 الغالي عبد المغيت
التربية السلمية

02/09/14 04390

W

وجدة )البلدية(

الثانوية العدادية علل بن إقليم: تاوريرتعبد الكريم الخطابي

عبد ا العدادية

502/09/14إقليم: تاوريرت 32 بوجطاط ربيعة
التربية السلمية

02/09/16 04661

R

تاوريرت )البلدية(

201/01/17إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية بدرإقليم: تاوريرتعبد الكريم الخطابي 6 هناء عبدي
التربية السلمية

04/09/18إلتحاق بالزوج 04663T)تاوريرت )البلدية

الثانوية العدادية إدريس 

الول

916/09/88عمالة: وجدة - أنكادإع. عبد الرحمان حجيرةإقليم: تاوريرت 160 الحسن   مهني
التربية البدنية

16/09/88إلتحاق بالزوجة 24692

N

وجدة )البلدية(

506/09/17إقليم: جرادةإعدادية ابن الهيثمإقليم: تاوريرتالثانوية العدادية بدر 13 شيماء حساني
المعلوميات

06/09/17إلتحاق بالزوج 23656

M

جرادة )البلدية(

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين

904/09/18عمالة: وجدة - أنكادإع. أبي ذر الغفاريإقليم: تاوريرت 7 فدوى عشعاش
المعلوميات

04/09/18إلتحاق بالزوج 04395

B

بني درار )البلدية(

الثانوية العدادية ملقى 

الويدان

205/09/11إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية الكنديإقليم: تاوريرت 46 بوجمعة زيدوني
التكنولوجيا

02/09/14 26210

N

العيون سيدي ملوك 

)البلدية(

الثانوية العدادية إدريس 

الول

605/09/08عمالة: وجدة - أنكادإع. ابن القاضيإقليم: تاوريرت 34 دنيا مرزاق
التكنولوجيا

02/09/15 04392Y)وجدة )البلدية
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03

الثانوية العدادية صهريج 

السواني

116/09/92عمالة: مكناسالثانوية العدادية الرياضعمالة: مكناس 150 بنعلي نجية
اللغة العربية

16/09/93أقدمية 16 سنة 04083

M

مكناس )البلدية(

الثانوية العدادية علل عمالة: مكناسالثانوية العدادية البيروني

الفاسي

416/09/92عمالة: مكناس 142 نادية الزرهوني
اللغة العربية

16/09/94أقدمية 16 سنة 04078

G

مكناس )البلدية(

الثانوية العدادية عثمان بن 

عفان

الثانوية العدادية جابر بن عمالة: مكناس

حيان

306/09/00عمالة: مكناس 81 لبنى الشروق
اللغة العربية

06/09/08إلتحاق بالزوج 04080J)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية م بن عبد عمالة: مكناسالثانوية العدادية البيروني

ا

616/09/99عمالة: مكناس 75 سعاد اليحياوي
اللغة العربية

20/02/10إلتحاق بالزوج 04082L)مكناس )البلدية

227/09/05عمالة: مكناسالثانوية العدادية البساتينعمالة: مكناسالثانوية العدادية الياسمين 53 امال أغدوي
اللغة العربية

02/09/13إلتحاق بالزوج 03935

B

مكناس )البلدية(

الثانوية التأهلية لحسن بن 

م بن مبارك

الثانوية العدادية عثمان بن عمالة: مكناس

عفان

1005/09/07عمالة: مكناس 50 نشاط يونس
اللغة العربية

02/09/15 03940

G

ويسلن )البلدية(

الثانوية العدادية عثمان بن 

عفان

الثانوية العدادية صهريج عمالة: مكناس

السواني

905/09/07عمالة: مكناس 20 سومية لحموزي
اللغة العربية

02/09/16إلتحاق بالزوج 04077F)مكناس )البلدية

الثانوية التأهلية لحسن بن 

م بن مبارك

الثانوية العدادية عثمان بن عمالة: مكناس

عفان

413/02/17عمالة: مكناس 20 فاطمة الزهراء برعيش
اللغة العربية

13/02/17إلتحاق بالزوج 03940

G

ويسلن )البلدية(

الثانوية العدادية أحمد بن 

إدريس ملولي

113/02/17عمالة: مكناسالثانوية العدادية عين عرمةعمالة: مكناس 17 لطيفة بحري
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 19885

N

عين عرمة

103/09/13عمالة: الرباطالجولنعمالة: مكناسأولد سليم 6 كريمة بن عبد الجليل
اللغة العربية

إلتحاق بالزوج 01109E يعقوب المنصور

)المقاطعة(

الثانوية العدادية إبن عثمان عمالة: مكناسالثانوية العدادية السعادة

المكناسي

116/09/89عمالة: مكناس 144 العشوب عبد الرحيم
اللغة الفرنسية

18/09/15أقدمية 16 سنة 04084

N

مكناس )البلدية(

الثانوية العدادية عين 

عرمة

الثانوية العدادية إبن عمالة: مكناس

المناصف

116/09/98عمالة: مكناس 117 فاطمة القرشي
اللغة الفرنسية

16/09/99إلتحاق بالزوج 04086

R

مكناس )البلدية(

216/09/89عمالة: مكناسالثانوية العدادية الرازيعمالة: مكناسالثانوية العدادية الرياض 110 نزهة الكرش
اللغة الفرنسية

نعم 24/09/11 24760

M

مكناس )البلدية(

116/09/96عمالة: مكناسالثانوية العدادية البساتينعمالة: مكناسالثانوية العدادية إبن رشد 110 فدوى اعموا
اللغة الفرنسية

10/10/01أقدمية 16 سنة 03935

B

مكناس )البلدية(

الثانوية التأهلية لحسن بن 

م بن مبارك

516/09/98عمالة: مكناسالثانوية العدادية الزرقطونيعمالة: مكناس 102 رتاب لطيفة
اللغة الفرنسية

26/10/02أقدمية 16 سنة 03936

C

مكناس )البلدية(

116/09/96عمالة: مكناسالثانوية العدادية المنصورعمالة: مكناسالثانوية العدادية الياسمين 97 الفكروني وفاء
اللغة الفرنسية

09/09/09إلتحاق بالزوج 25495L)مكناس )البلدية

416/09/94عمالة: مكناسالثانوية العدادية الرياضعمالة: مكناسالثانوية العدادية الرازي 86 بورحيم عبد الكريم
اللغة الفرنسية

نعم 04/09/18 04083

M

مكناس )البلدية(
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107/09/05عمالة: مكناسالثانوية العدادية الرازيعمالة: مكناسالثانوية العدادية الزيتون 62 كورة موراد
اللغة الفرنسية

05/09/11إلتحاق بالزوجة 24760

M

مكناس )البلدية(

الثانوية التأهلية لحسن بن 

م بن مبارك

الثانوية العدادية أبو بكر عمالة: مكناس

الصديق

204/10/00عمالة: مكناس 50 نور الدين السماعيلي
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 04075

D

مكناس )البلدية(

الثانوية العدادية أحمد بن 

شقرون

116/09/02عمالة: مكناسالثانوية العدادية ويسلن 1عمالة: مكناس 49 ندى لحريث
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 26244A)ويسلن )البلدية

الثانوية التأهلية لحسن بن 

م بن مبارك

الثانوية العدادية علل عمالة: مكناس

الفاسي

710/10/05عمالة: مكناس 44 مونية عودي
اللغة الفرنسية

04/09/12إلتحاق بالزوج 04078

G

مكناس )البلدية(

416/09/97عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية المام عليعمالة: مكناسالثانوية التأهيلية عين كرمة 38 بنعاشور حنان
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 03954X)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية إدريس 

الول

516/02/17عمالة: مكناسالثانوية العدادية التنميةعمالة: مكناس 19 صفاء حبيب ربي
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 04087S)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية أحمد بن 

إدريس ملولي

413/02/17إقليم: تازةجابر بن حيانعمالة: مكناس 16 حلحول سكينة
اللغة الفرنسية

06/09/17 24104Zبني افتح

الثانوية التأهيلية أحمد بن 

علي باسو

113/02/17عمالة: مكناسالثانوية العدادية إبن رشدعمالة: مكناس 16 امل الحيمر
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 21491J)مكناس )البلدية

302/09/16عمالة: مكناسالثانوية العدادية الملعمالة: مكناسالثانوية العدادية خيبر 7 هند العلمي
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 22645

N

ويسلن )البلدية(

الثانوية العدادية أحمد بن عمالة: مكناسالثانوية العدادية خيبر

شقرون

1002/09/16عمالة: مكناس 6 ليحياوي وفاء
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 03944Lواد الجديدة

الثانوية العدادية إبن 

حمدون الكرتيلي

102/09/10عمالة: مكناسالثانوية العدادية المنصورعمالة: مكناس 18 نجيب بلوط
اللغة اللمانية

02/09/16 25495L)مكناس )البلدية

516/09/92عمالة: مكناسالثانوية العدادية ويسلن 1عمالة: مكناسالثانوية العدادية القدس 48 ملك مولي المهدي
الجتماعيات

نعم 04/09/18 26244A)ويسلن )البلدية

الثانوية العدادية ويسلن 

1

905/09/08عمالة: مكناسالثانوية العدادية القدسعمالة: مكناس 48 سعاد الكرضة
الجتماعيات

نعم 17/09/18 03932Y)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية أبو بكر 

الصديق

116/09/96إقليم: بركانالفهريةعمالة: مكناس 32 بركة علي
الجتماعيات

02/08/17إلتحاق بالزوجة 04655J)بركان )البلدية

الثانوية العدادية زينب 

النفزاوية

202/09/10عمالة: مكناسالثانوية العدادية المام مالكعمالة: مكناس 38 انتصار الكوتمان
الرياضيات

02/09/15 04097

C

مكناس )البلدية(

الثانوية العدادية أحمد بن 

شقرون

الثانوية العدادية مولي علي عمالة: مكناس

الشريف

105/09/11إقليم: الحاجب 22 شوقي الخياري
الرياضيات

06/09/17 04227

U

سبع عيون )البلدية(

الثانوية العدادية إدريس 

الول

 الثانوية العدادية ابن عمالة: مكناس

بطوطة

406/09/17إقليم: الحاجب 22 يوسف قدي
الرياضيات

06/09/17 04228V عين تاوجطات

)البلدية(

ثانوية أبو سالم العياشي عمالة: مكناسأولد سليم

التأهيلية

202/09/14إقليم: صفرو 14 خالد هباز
الرياضيات

04/09/18 02452Pعين الشكاك
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الثانوية العدادية أمشيوط 

سلم بن بوشتى

ثانوية مولي ادريس الكبر عمالة: مكناس

التأهيلية

1002/09/16إقليم: صفرو 10 طارق مراش
الرياضيات

04/09/18 02450

M

رباط الخير )البلدية(

الثانوية العدادية أمشيوط 

سلم بن بوشتى

602/09/10إقليم: سيدي قاسمإعدادية باب تيوكاعمالة: مكناس 6 اسليمان عزيز
الرياضيات

04/09/18 26301

M

باب تيوكا

الثانوية العدادية يوسف ابن عمالة: مكناسالثانوية العدادية البيروني

تاشفين

104/09/12إقليم: الحاجب 6 فاطمة الز
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 19893Xأيت بوبيدمان

الثانوية العدادية إبن حمدون عمالة: مكناسالثانوية العدادية الزيتون

الكرتيلي

116/09/96عمالة: مكناس 96 كلمي سعيد
علوم الحياة 

والرض
20/10/06أقدمية 12 سنة 04088T)تولل )البلدية

الثانوية العدادية صلح 

الدين اليوبي

104/09/02عمالة: مكناسالثانوية العدادية القدسعمالة: مكناس 76 فريدة رضا
علوم الحياة 

والرض
نعم 02/09/16 03932Y)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية صلح عمالة: مكناسالثانوية العدادية القدس

الدين اليوبي

116/09/98عمالة: مكناس 60 امينة المومن الريفي
علوم الحياة 

والرض
نعم 10/09/15 23376

H

مكناس )البلدية(

105/09/11عمالة: مكناسالثانوية العدادية الرازيعمالة: مكناسالثانوية العدادية خيبر 32 بلبشير فرح
علوم الحياة 

والرض
02/09/15إلتحاق بالزوج 24760

M

مكناس )البلدية(

الثانوية العدادية أحمد بن 

إدريس ملولي

الثانوية العدادية إبن حمدون عمالة: مكناس

الكرتيلي

1002/09/15عمالة: مكناس 24 الطويل رجاء
علوم الحياة 

والرض
02/09/15إلتحاق بالزوج 04088T)تولل )البلدية

الثانوية التأهيلية مالكة 

الفاسي

الثانوية العدادية صلح عمالة: مكناس

الدين اليوبي

516/09/92عمالة: مكناس 110 م العيدي
الفيزياء والكيمياء

06/09/00أقدمية 16 سنة 23376

H

مكناس )البلدية(

الثانوية العدادية بن عيسى 

الجرواني

الثانوية العدادية أبو بكر عمالة: مكناس

الصديق

606/09/00عمالة: مكناس 66 م باعلي
الفيزياء والكيمياء

06/09/08 04075

D

مكناس )البلدية(

الثانوية العدادية عثمان بن 

عفان

الثانوية العدادية م بن عبد عمالة: مكناس

ا

316/09/96عمالة: مكناس 62 فاطمة الزهراء البوزيدي
الفيزياء والكيمياء

02/09/10إلتحاق بالزوج 04082L)مكناس )البلدية

605/09/08عمالة: مكناسالثانوية العدادية الرازيعمالة: مكناسالثانوية العدادية الزيتون 62 كريم رشدي
الفيزياء والكيمياء

02/09/13 24760

M

مكناس )البلدية(

الثانوية العدادية أمشيوط 

سلم بن بوشتى

702/09/15عمالة: مكناسالثانوية العدادية التنميةعمالة: مكناس 34 عبدالوي علوي سهام
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 04087S)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية عثمان بن عمالة: مكناسالثانوية العدادية السعادة

عفان

1004/09/12عمالة: مكناس 30 حميد بوغاف
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 03940

G

ويسلن )البلدية(

107/09/16إقليم: تطوانالثانوية العدادية أحمد شوقيعمالة: مكناسالثانوية العدادية خيبر 28 سميرة أويشو
الفيزياء والكيمياء

07/09/16 26517X)تطوان )البلدية

الثانوية العدادية عثمان بن 

عفان

عمالة مقاطعات عين   بدرعمالة: مكناس

السبع الحي الم

202/09/14 24 المشيشي عبد ا
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 24700X عين السبع

)المقاطعة(

الثانوية العدادية أحمد بن 

إدريس ملولي

الثانوية العدادية بن عيسى عمالة: مكناس

الجرواني

601/01/17عمالة: مكناس 18 حسناء أنسل
الفيزياء والكيمياء

01/01/17 03946

N

سيدي سليمان مول 

الكيفان

الثانوية العدادية أحمد بن 

إدريس ملولي

701/01/17عمالة: مكناسالثانوية العدادية الزيتونعمالة: مكناس 18 سكينة زري
الفيزياء والكيمياء

01/01/17 21539Lالدخيسة

72



المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

116/09/91عمالة: مكناسالثانوية العدادية المنصورعمالة: مكناسالثانوية العدادية التنمية 142 حسن ازاي
التربية السلمية

16/09/92أقدمية 16 سنة 25495L)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية عثمان بن 

عفان

916/09/99عمالة: مكناسالثانوية العدادية طه حسينعمالة: مكناس 88 العسلة  عبد اللطيف
التربية السلمية

16/09/08 04085P)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية صلح عمالة: مكناسالثانوية العدادية الزيتون

الدين اليوبي

304/09/02عمالة: مكناس 80 م مجدوب
التربية السلمية

16/10/06إلتحاق بالزوجة 23376

H

مكناس )البلدية(

224/09/04عمالة: مكناسالثانوية العدادية الرازيعمالة: مكناسالثانوية العدادية المل 52 حياة  ارفاسي
التربية السلمية

02/09/14إلتحاق بالزوج 24760

M

مكناس )البلدية(

1024/09/04عمالة: مكناسالثانوية العدادية القدسعمالة: مكناسالثانوية العدادية الياسمين 46 ادريس الجنان
التربية السلمية

02/09/15 03932Y)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية أمشيوط 

سلم بن بوشتى

الثانوية العدادية سيدي عمالة: مكناس

بوزكري

202/09/13عمالة: مكناس 46 الدريسي عبد الرحمان
التربية السلمية

03/09/13 26186

M

مكناس )البلدية(

الثانوية العدادية أحمد بن 

إدريس ملولي

الثانوية العدادية أحمد بن عمالة: مكناس

شقرون

1003/09/13عمالة: مكناس 36 مريم كميري
التربية السلمية

03/09/13 03944Lواد الجديدة

الثانوية العدادية أحمد بن 

إدريس ملولي

1016/09/99إقليم: ميدلتاعدادية ايت اومغارعمالة: مكناس 34 لمين م
التربية السلمية

02/09/15 19921

C

أيت عياش

الثانوية التأهيلية أحمد بن 

علي باسو

الثانوية العدادية سيدي عمالة: مكناس

بوزكري

404/09/12عمالة: مكناس 28 مولي علي رشيدي
التربية السلمية

02/09/16 26186

M

مكناس )البلدية(

الثانوية العدادية المنصور 

الذهبي

116/09/98عمالة: مكناسالثانوية العدادية المنصورعمالة: مكناس 106 زكرياء وفاء
التربية السرية

08/10/04أقدمية 12 سنة 25495L)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية إبن عثمان عمالة: مكناسالثانوية العدادية القدس

المكناسي

107/09/00عمالة: مكناس 64 حياة عرباوي
التربية السرية

02/09/14 04084

N

مكناس )البلدية(

الثانوية العدادية بن عيسى 

الجرواني

206/09/06عمالة: مكناسالثانوية العدادية ويسلن 1عمالة: مكناس 48 صباح عودي
التربية السرية

05/09/11إلتحاق بالزوج 26244A)ويسلن )البلدية

504/10/04عمالة: مكناسالثانوية العدادية الرياضعمالة: مكناسالثانوية التأهيلية عين كرمة 90 العسيري الخامس
المعلوميات

04/10/04أقدمية 12 سنة 04083

M

مكناس )البلدية(

الثانوية العدادية زينب 

النفزاوية

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن البارعمالة: مكناس

أصيل

104/09/12 22 آسية شرايدي
المعلوميات

06/09/17إلتحاق بالزوج 15329L طنجة المدينة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية أحمد بن 

إدريس ملولي

104/09/12إقليم: سيدي قاسمإعدادية الزيتونعمالة: مكناس 20 عبد اللطيف حكمي
التكنولوجيا

04/09/18 25461Zلمرابيح

الثانوية التأهلية لحسن بن 

م بن مبارك

       الثانوية العدادية20 عمالة: مكناس

غشت

304/09/12إقليم: الحاجب 18 الفراجي عمر
التكنولوجيا

04/09/18 26220Zلقصير

306/09/17عمالة: فاسأبو عبيدة بن الجراحإقليم: بولمانالثانوية العدادية 3 مارس 26 فاطمة الهاتف
اللغة العربية

06/09/17 22748A)زواغة )المقاطعة

الثانوية العدادية أحمد بن إقليم: بولمانالثانوية العدادية الفتح

إدريس ملولي

1102/09/15عمالة: مكناس 24 حسن طجي
اللغة العربية

02/09/15 03943

K

نزالة بني عمار
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ترتيب
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية أحمد بن إقليم: بولمانالثانوية العدادية الفتح

علي باسو

906/09/17عمالة: مكناس 22 سهيلة حروشي
اللغة العربية

06/09/17 04090Vعين جمعة

ثانوية موحى وحمو الزياني إقليم: بولمانالثانوية العدادية 3 مارس

العدادية

406/09/17إقليم: صفرو 22 المصطفى أوراغ
اللغة العربية

06/09/17 26543Aالعنوصر

113/02/17عمالة: فاسجابر بن حيانإقليم: بولمانالثانوية العدادية ملوية 18 ميلود المطك
اللغة العربية

13/02/17 23864

N

جنان الورد 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية 

الخوارزمي

113/02/17إقليم: إفرانثانوية المل العداديةإقليم: بولمان 16 يوسف بن ادير
اللغة العربية

06/09/17 25260Fتيزكيت

الثانوية العدادية إبن إقليم: بولمانالثانوية العدادية 3 مارس

المناصف

106/09/17عمالة: مكناس 14 ليلى الصبحي الحاج
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 04086

R

مكناس )البلدية(

106/09/17إقليم: تازةثانوية الزيتون التأهيليةإقليم: بولمانالثانوية التأهيلية 2 أكتوبر 12 فتيحة الفلوشي
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 16679

D

أولد ازباير

الثانوية العدادية ابن 

بطوطة

706/09/17إقليم: بولمانالثانوية العدادية 3 مارسإقليم: بولمان 12 لحسن شرو
اللغة العربية

06/09/17 08045

U

كيكو

706/09/17إقليم: تاوناتثانوية المسيرة العداديةإقليم: بولمانالثانوية العدادية السلم 12 م الكمية
اللغة العربية

06/09/17 15938Y)تيسة )البلدية

804/09/18إقليم: بولمانالثانوية العدادية السلمإقليم: بولمانالثانوية العدادية النصر 6 م طبازة
اللغة العربية

04/09/18 26760Lافريطيسة

204/09/18إقليم: بولمانالثانوية العدادية الفتحإقليم: بولمانالثانوية العدادية ابن طفيل 6 حسن وادفلي
اللغة العربية

04/09/18 23372

D

أوطاط الحاج )البلدية(

الثانوية العدادية سيدي 

بوطيب

404/09/18إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية احمد شوقيإقليم: بولمان 6 كريم الشواتي
اللغة العربية

04/09/18 26735Jعين الشقف

الثانوية العدادية صلح 

الدين اليوبي

1102/09/15عمالة: فاسعبد القادر الفاسيإقليم: بولمان 34 لشاب حسناء
اللغة الفرنسية

02/09/15 19582J جنان الورد

)المقاطعة(

302/09/16إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية 11 ينايرإقليم: بولمانالثانوية العدادية السلم 28 ابتسام أولد عبد ا
اللغة الفرنسية

02/09/16 20232

R

مولي يعقوب 

)البلدية(

206/09/17إقليم: مولي يعقوب إعدادية الحسن الولإقليم: بولمانالثانوية العدادية بدر 22 فاطمة الزهراء لعكيدي
اللغة الفرنسية

06/09/17 24722

W

عين الشقف

406/09/17إقليم: تازةثانوية الزيتون التأهيليةإقليم: بولمانالثانوية العدادية السلم 22 رجاء المرابط
اللغة الفرنسية

06/09/17 16679

D

أولد ازباير

606/09/17إقليم: صفروثانوية م السادس التأهيليةإقليم: بولمانالثانوية التأهيلية 2 أكتوبر 22 اغمو فؤاد
اللغة الفرنسية

06/09/17 02448

K

إيموزار كندر 

)البلدية(

الثانوية العدادية 

الخوارزمي

813/09/17عمالة: فاسم بالعربي العلويإقليم: بولمان 22 مجدة متوكل
اللغة الفرنسية

13/09/17 02062

R

جنان الورد 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد 

الكريم الخطابي

1106/09/17عمالة: فاسابن بطوطةإقليم: بولمان 14 نزهة كميح
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 02061P جنان الورد

)المقاطعة(
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة
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رمزها
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية ابن 

بطوطة

306/09/17إقليم: بولمانالثانوية العدادية الخوارزميإقليم: بولمان 12 عاشور لحفور
اللغة الفرنسية

06/09/17 25803

W

أوطاط الحاج )البلدية(

الثانوية العدادية موسى بن 

نصير

1306/09/17إقليم: إفرانثانوية المل العداديةإقليم: بولمان 12 مليكة ايت عمر
اللغة الفرنسية

06/09/17 25260Fتيزكيت

906/09/17إقليم: الحاجبالثانوية العدادية ابن اجرومإقليم: بولمانالثانوية التأهيلية 2 أكتوبر 12 حفيضة يعقوبي
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 04231Yجحجوح

الثانوية العدادية موسى بن 

نصير

الثانوية العدادية عبد الكريم إقليم: بولمان

الخطابي

301/01/17إقليم: بولمان 6 يوسف احفران
اللغة الفرنسية

04/09/18 08042

R

بولمان )البلدية(

804/09/18إقليم: بولمانالثانوية العدادية الخوارزميإقليم: بولمانالثانوية العدادية السلم 6 يونس عميمي
اللغة الفرنسية

04/09/18 25803

W

أوطاط الحاج )البلدية(

ثانوية موسى بن نصير إقليم: بولمانالثانوية العدادية ملوية

العدادية

1104/09/18إقليم: صفرو 6 مصطفى صفصافي
اللغة الفرنسية

04/09/18 02443Eعدرج

ثانوية المولى عبد العزيز إقليم: بولمانالثانوية العدادية ملوية

العدادية

804/09/18إقليم: تاونات 6 الصديق أفكان
اللغة الفرنسية

04/09/18 15940Aعين عائشة

1304/09/18إقليم: تازةالريفإقليم: بولمانالثانوية العدادية النصر 6 عبد الحميد بلعيدي
اللغة الفرنسية

04/09/18 23556

D

سيدي علي بورقبة

الثانوية العدادية 

الخوارزمي

الثانوية العدادية علل إقليم: بولمان

الوديي

704/09/18إقليم: مولي يعقوب 6 انس سلل
اللغة الفرنسية

04/09/18 24310Yسبت لوداية

الثانوية العدادية المسيرة 

الخضراء

105/09/11عمالة: مكناسالثانوية العدادية إبن رشدإقليم: بولمان 50 نادية المسبلي
اللغة النجليزية

05/09/11إلتحاق بالزوج 21491J)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية المسيرة إقليم: بولمانالثانوية التأهيلية 2 أكتوبر

الخضراء

204/09/12إقليم: بولمان 43 حنان كرومي
اللغة النجليزية

04/09/12إلتحاق بالزوج 08043S)ميسور )البلدية

ثانوية الحسن الثاني إقليم: بولمانالثانوية العدادية بدر

العدادية

1204/09/18إقليم: إفران 6 اجرمية امين
اللغة النجليزية

04/09/18 10788Aعين اللوح

102/09/09إقليم: بولمانالثانوية العدادية الفارابيإقليم: بولمانالثانوية العدادية الفتح 24 عكاشة الدريسي
الجتماعيات

06/09/17إلتحاق بالزوجة 26188Pتيساف

الثانوية العدادية 

الخوارزمي

ثانوية مولي يوسف إقليم: بولمان

العدادية

202/09/15إقليم: ميدلت 24 م عباسي
الجتماعيات

02/09/15 11966F)ميدلت )البلدية

1002/09/16إقليم: تاوناتثانوية اوطابوعبان العداديةإقليم: بولمانالثانوية العدادية السلم 18 يوسف بونخلة
الجتماعيات

02/09/16 24411

H

اوطا بوعبان

الثانوية العدادية ابن 

بطوطة

913/02/17إقليم: بولمانالثانوية العدادية الفتحإقليم: بولمان 16 رضوان زربان
الجتماعيات

06/09/17 23372

D

أوطاط الحاج )البلدية(

106/09/17إقليم: بولمانالثانوية العدادية السلمإقليم: بولمانالثانوية العدادية ملوية 12 زليخة اليحياوي
الجتماعيات

06/09/17 26760Lافريطيسة

الثانوية العدادية صلح إقليم: بولمانالثانوية العدادية ابن طفيل

الدين اليوبي

102/09/15إقليم: بولمان 6 عزيز بنقدور
الجتماعيات

04/09/18 18432Jسرغينة
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304/09/18عمالة: فاسلسان الدين بن الخطيبإقليم: بولمانالثانوية العدادية 3 مارس 6 عبد الصماد الكلفاوي
الجتماعيات

04/09/18 02242L)المرينيين )المقاطعة

504/09/18إقليم: صفروثانوية بئر طمطم العداديةإقليم: بولمانالثانوية العدادية الفارابي 6 رضوان الوشني
الجتماعيات

04/09/18 24314

C

بئر طم طم

الثانوية العدادية الشريف 

الدريسي

104/09/18إقليم: بولمانالثانوية العدادية ابن طفيلإقليم: بولمان 6 نجية بولما
الجتماعيات

04/09/18 25760Zكيكو

الثانوية العدادية القاضي 

عياض

116/09/82إقليم: بولمانالثانوية العدادية 18 مايإقليم: بولمان 136 م صديق
الرياضيات

09/09/99أقدمية 16 سنة 23664

W

ميسور )البلدية(

ثانوية فاطمة الفهرية إقليم: بولمانالثانوية العدادية 3 مارس

العدادية

406/09/17إقليم: صفرو 22 مريم بومهيدي
الرياضيات

06/09/17 25024Z)رباط الخير )البلدية

204/09/18إقليم: صفروثانوية م السادس التأهيليةإقليم: بولمانالثانوية العدادية 3 مارس 16 علي حور
الرياضيات

04/09/18 02448

K

إيموزار كندر 

)البلدية(

الثانوية العدادية م 

السادس

106/09/17إقليم: بولمانالثانوية العدادية 18 مايإقليم: بولمان 12 ابتسام منصوري
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 23664

W

ميسور )البلدية(

الثانوية العدادية عمر ابن إقليم: بولمانالثانوية العدادية النصر

الخطاب

606/09/17إقليم: الحاجب 12 حسن وعزو
الرياضيات

06/09/17 04230Xبطيط

ثانوية عمر بن عبد العزيز إقليم: بولمانالثانوية العدادية النصر

العدادية

806/09/17إقليم: إفران 12 ابراهيم اعلو
الرياضيات

06/09/17 10787Zتيمحضيت

606/09/17إقليم: تاوناتثانوية المسيرة العداديةإقليم: بولمانالثانوية التأهيلية 2 أكتوبر 12 مصطفى اجبور
الرياضيات

06/09/17 15938Y)تيسة )البلدية

ثانوية أبو سالم العياشي إقليم: بولمانالثانوية التأهيلية 2 أكتوبر

التأهيلية

906/09/17إقليم: صفرو 12 خديجة المرضي
الرياضيات

06/09/17 02452Pعين الشكاك

الثانوية العدادية سيدي 

بوطيب

الثانوية العدادية القاضي إقليم: بولمان

عياض

204/09/18إقليم: بولمان 8 فاطمة الغوش
الرياضيات

05/09/18إلتحاق بالزوج 25256

B

ميسور )البلدية(

الثانوية العدادية عبد 

الكريم الخطابي

104/09/18عمالة: فاسابن طفيلإقليم: بولمان 7 حفصة بوقنصة
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 01978Z)سايس )المقاطعة

ثانوية موسى بن نصير إقليم: بولمانالثانوية التأهيلية 2 أكتوبر

العدادية

1104/09/18إقليم: صفرو 6 العزوزي سمير
الرياضيات

04/09/18 02443Eعدرج

الثانوية العدادية موسى بن 

نصير

الثانوية العدادية سيدي إقليم: بولمان

بوطيب

404/09/18إقليم: بولمان 6 عبد العزيز العرباوي
الرياضيات

04/09/18 08049Yسيدي بوطيب

الثانوية العدادية صلح 

الدين اليوبي

604/09/18إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية الزيتونةإقليم: بولمان 6 شهبون أسامة
الرياضيات

04/09/18 25977

K

أولد ميمون

الثانوية العدادية علل إقليم: بولمانالثانوية العدادية ملوية

الوديي

604/09/18إقليم: مولي يعقوب 6 أحمد أزبير
الرياضيات

04/09/18 24310Yسبت لوداية

الثانوية العدادية م 

السادس

104/09/18عمالة: مكناسالثانوية العدادية التنميةإقليم: بولمان 6 الزاهر  فاطمة
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 04087S)مكناس )البلدية
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الثانوية العدادية المسيرة 

الخضراء

الثانوية العدادية القاضي إقليم: بولمان

عياض

204/09/18إقليم: بولمان 6 م أمزيل
الرياضيات

نعم 04/09/18 25256

B

ميسور )البلدية(

الثانوية العدادية صلح 

الدين اليوبي

الثانوية العدادية علل إقليم: بولمان

الوديي

1204/09/18إقليم: مولي يعقوب 6 رضوان رجب
الرياضيات

04/09/18 24310Yسبت لوداية

104/09/18إقليم: بولمانالثانوية العدادية الفتحإقليم: بولمانالثانوية العدادية ملوية 6 ياسين حود
الرياضيات

04/09/18 23372

D

أوطاط الحاج )البلدية(

404/09/18إقليم: بولمانالثانوية التأهيلية 2 أكتوبرإقليم: بولمانالثانوية العدادية السلم 6 بدر الطيبي
الرياضيات

04/09/18 08054

D

ايموزار مرموشة 

)البلدية(

الثانوية العدادية القاضي 

عياض

204/09/18إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية احمد شوقيإقليم: بولمان 6 زكرياء طويلي
الرياضيات

نعم 04/09/18 26735Jعين الشقف

عمالة: المضيق - ثانوية ابن بطوطة العداديةإقليم: بولمانالثانوية العدادية الفتح

الفنيدق

204/09/12 25 خديجة الكحل
علوم الحياة 

والرض
02/09/15إلتحاق بالزوج 05671

N

المضيق )البلدية(

الثانوية العدادية المسيرة 

الخضراء

602/09/16عمالة: فاسعين هارونإقليم: بولمان 18 المرابط عبد العزيز
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 02243

M

المرينيين )المقاطعة(

الثانوية العدادية ابن 

بطوطة

الثانوية العدادية الشريف إقليم: بولمان

الدريسي

102/09/16إقليم: بولمان 18 نزهة اجرضاون
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 08047

W

سكورة مداز

102/09/14إقليم: بولمانالثانوية العدادية ابن بطوطةإقليم: بولمانالثانوية العدادية الفارابي 12 يونس كلمل
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 26355

W

العرجان

الثانوية العدادية م 

السادس

ثانوية مولي ادريس الكبر إقليم: بولمان

التأهيلية

804/09/18إقليم: صفرو 6 لمليح  م
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 02450

M

رباط الخير )البلدية(

الثانوية العدادية سيدي 

بوطيب

616/09/95عمالة: مراكشالثانوية العدادية المام عليإقليم: بولمان 72 احمد الزاوية
الفيزياء والكيمياء

04/09/12 02835F)النخيل )المقاطعة

الثانوية العدادية بولمان 

المختلطة

الثانوية العدادية القاضي إقليم: بولمان

عياض

302/09/15إقليم: بولمان 28 لمقدم السهلى
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 25256

B

ميسور )البلدية(

الثانوية العدادية موسى بن 

نصير

الثانوية العدادية يعقوب إقليم: بولمان

المنصور

1102/09/16إقليم: الحاجب 18 جواد الغداني
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 04232Z)اكوراي )البلدية

902/09/16إقليم: بولمانالثانوية العدادية النصرإقليم: بولمانالثانوية العدادية السلم 18 يوسف الطيبي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 08048Xالقصابي  ملوية

1117/02/17عمالة: فاسالمغرب العربيإقليم: بولمانالثانوية العدادية 3 مارس 18 منعم الخمسي
الفيزياء والكيمياء

17/02/17 22674V جنان الورد

)المقاطعة(

513/02/17عمالة: فاسجابر بن حيانإقليم: بولمانالثانوية العدادية 3 مارس 16 عبد الغفور المكاوي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 23864

N

جنان الورد 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية إدريس إقليم: بولمانالثانوية التأهيلية 2 أكتوبر

الول

604/09/18عمالة: مكناس 16 بدي حفيظة
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 03937

D

مولي ادريس 

زرهون )البلدية(

الثانوية العدادية موسى بن 

نصير

الثانوية العدادية أمشيوط إقليم: بولمان

سلم بن بوشتى

1106/09/17عمالة: مكناس 12 ادريس الجاري
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 03942Jمغاصيين
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الثانوية العدادية سيدي إقليم: بولمانالثانوية العدادية النصر

بوطيب

406/09/17إقليم: بولمان 12 مريم ارويم
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 08049Yسيدي بوطيب

206/09/17إقليم: صفروثانوية ابن الياسمين العداديةإقليم: بولمانالثانوية العدادية السلم 12 ادريس ادريسي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 02440

B

المنزل )البلدية(

الثانوية العدادية صلح 

الدين اليوبي

الثانوية العدادية سيدي إقليم: بولمان

الشاهد

1004/09/18إقليم: مولي يعقوب 6 المهدي اسماعيلي علوي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 25978Lميكس

404/09/18إقليم: صفروثانوية ابن الياسمين العداديةإقليم: بولمانالثانوية العدادية 3 مارس 6 يوسف الخنشولي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 02440

B

المنزل )البلدية(

104/09/18إقليم: بولمانالثانوية العدادية السلمإقليم: بولمانالثانوية العدادية ملوية 6 حمزة النابتي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 26760Lافريطيسة

1102/09/16إقليم: صفرو ثانوية 6 نونبر العداديةإقليم: بولمانالثانوية العدادية السلم 18 رشيد ايكن
التربية السلمية

02/09/16 20024Pعين تمكناي

الثانوية العدادية 

الخوارزمي

الثانوية العدادية م إقليم: بولمان

السادس

104/09/18إقليم: بولمان 16 حفيظة قاضي
التربية السلمية

نعم 04/09/18 08044T)أوطاط الحاج )البلدية

الثانوية العدادية موسى بن 

نصير

1104/09/18إقليم: تازة20غشتإقليم: بولمان 16 ميمون بوصحيب
التربية السلمية

04/09/18 24102Xبورد

الثانوية التأهيلية أحمد بن إقليم: بولمانالثانوية العدادية 3 مارس

علي باسو

1104/09/18عمالة: مكناس 16 سلوى عزيزي
التربية السلمية

04/09/18 04090Vعين جمعة

الثانوية العدادية م 

السادس

104/09/18إقليم: بولمانالثانوية العدادية الخوارزميإقليم: بولمان 16 شرفاني سعد
التربية السلمية

نعم 04/09/18 25803

W

أوطاط الحاج )البلدية(

907/09/17إقليم: بولمانالثانوية العدادية السلمإقليم: بولمانالثانوية العدادية ملوية 12 حفيظ معنان
التربية السلمية

07/09/17 26760Lافريطيسة

1204/09/18إقليم: تازة أجديرإقليم: بولمانالثانوية العدادية ملوية 6 عبدالهادي الزريكة
التربية السلمية

04/09/18 16666Pأجدير

ثانوية مولي ادريس الكبر إقليم: بولمانالثانوية العدادية النصر

التأهيلية

804/09/18إقليم: صفرو 6 لحسن التميمي
التربية السلمية

04/09/18 02450

M

رباط الخير )البلدية(

الثانوية العدادية القاضي 

عياض

204/09/18عمالة: فاسالنصرإقليم: بولمان 6 مريم الشرفي
التربية السلمية

04/09/18إلتحاق بالزوج 25575Y)سايس )المقاطعة

الثانوية العدادية م إقليم: بولمانالثانوية التأهيلية 2 أكتوبر

السادس

304/09/12إقليم: بولمان 24 عزالدين الدريسي
التربية البدنية

02/09/15 08044T)أوطاط الحاج )البلدية

الثانوية العدادية سيدي 

بوطيب

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية اجزنايةإقليم: بولمان

أصيل

1602/09/15 24 خروف عصام
التربية البدنية

02/09/15 15336

U

كزناية )البلدية(

الثانوية العدادية الشريف 

الدريسي

       الثانوية العدادية20 إقليم: بولمان

غشت

505/09/11إقليم: الحاجب 58 عمربلغيثي علوي
التربية التشكيلية

05/09/11 26220Zلقصير

الثانوية العدادية الشريف 

الدريسي

       الثانوية العدادية20 إقليم: بولمان

غشت

505/09/11إقليم: الحاجب 28 إكرام لكبالي
المعلوميات

02/09/16 26220Zلقصير
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الثانوية العدادية ابن 

بطوطة

406/09/17إقليم: الحاجبالثانوية العدادية بويسمسادإقليم: بولمان 22 رباب مومي
المعلوميات

06/09/17 26590

B

أيت حرز ا

الثانوية العدادية عبد 

الكريم الخطابي

ثانوية الدار الحمراء إقليم: بولمان

العدادية

1213/02/17إقليم: صفرو 16 حموش يوسف
المعلوميات

06/09/17 02381

M

دار الحمراء

706/09/17إقليم: تاوناتثانوية علل الفاسي العداديةإقليم: بولمانالثانوية العدادية ملوية 12 بلل بوزيت
المعلوميات

06/09/17 15926

K

تاونات )البلدية(

606/09/17إقليم: إفرانثانوية الرز العداديةإقليم: بولمانالثانوية العدادية السلم 12 عصام سعداوي
المعلوميات

06/09/17 10792E)إفران )البلدية

الثانوية العدادية يوسف 

ابن تاشفين

الثانوية العدادية المنصور إقليم: الحاجب

الذهبي

304/09/02عمالة: مكناس 68 مليكة فضيل
اللغة العربية

06/09/11 03934A)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية مولي 

علي الشريف

105/09/11عمالة: فاسابن عشيرإقليم: الحاجب 24 الزهرة بوحسين
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 22747Z)زواغة )المقاطعة

الثانوية العدادية عمر ابن 

الخطاب

302/09/10إقليم: الحاجبالثانوية العدادية بويسمسادإقليم: الحاجب 20 لمنور عادل
اللغة العربية

04/09/18 26590

B

أيت حرز ا

الثانوية العدادية م بن عبد إقليم: الحاجبالثانوية العدادية ابن رشد

ا

106/09/06عمالة: مكناس 47 النصاري  مريم
اللغة الفرنسية

04/09/12إلتحاق بالزوج 04082L)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية طارق ابن 

زياد

606/09/06عمالة: فاسعمر بن الخطابإقليم: الحاجب 36 هواري نسرين
اللغة الفرنسية

06/09/17 22746Y)زواغة )المقاطعة

الثانوية العدادية يعقوب 

المنصور

الثانوية العدادية المغرب إقليم: الحاجب

العربي

207/09/04عمالة: سل 22 رشيد الخطراني
اللغة الفرنسية

06/09/17 25320

W

حصين )المقاطعة(

الثانوية العدادية يعقوب 

المنصور

الثانوية العدادية عبد الكريم إقليم: الحاجب

الخطابي

206/09/06إقليم: الحاجب 19 حدوش اكرام
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 04229

W

أيت يعزم

الثانوية العدادية يعقوب 

المنصور

205/09/11عمالة: مكناسالثانوية العدادية السعادةإقليم: الحاجب 19 كساب عفاف
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 19541P)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية عمر ابن 

الخطاب

1002/09/14إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الغربإقليم: الحاجب 6 لحمامي رجاء
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 11188

K

سوق الربعاء 

)البلدية(

الثانوية العدادية عبد 

الكريم الخطابي

الثانوية العدادية إبن حمدون إقليم: الحاجب

الكرتيلي

116/09/98عمالة: مكناس 116 اسليماني علوي مريم
الجتماعيات

05/09/03أقدمية 16 سنة 04088T)تولل )البلدية

الثانوية العدادية يعقوب 

المنصور

الثانوية العدادية عبد الكريم إقليم: الحاجب

الخطابي

105/09/03إقليم: الحاجب 64 معزوز حنان
الجتماعيات

02/09/10 04229

W

أيت يعزم

الثانوية العدادية عمر ابن 

الخطاب

501/01/17عمالة: مكناسالثانوية العدادية ويسلن 1إقليم: الحاجب 18 وفاء حماد
الجتماعيات

01/01/17إلتحاق بالزوج 26244A)ويسلن )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.المام الجزوليإقليم: الحاجبالثانوية العدادية بويسمساد

ملول

221/09/87 106 عبد المغيث بويعقوب
الرياضيات

02/09/15 05110

D

تمسية

الثانوية العدادية يعقوب 

المنصور

116/09/88عمالة: مكناسالثانوية العدادية الرازيإقليم: الحاجب 64 منصف عيد القادر
الرياضيات

02/09/14 24760

M

مكناس )البلدية(
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الثانوية العدادية يعقوب 

المنصور

105/09/08عمالة: مكناسالثانوية العدادية الرازيإقليم: الحاجب 40 عبد العالي ابو هالي
الرياضيات

03/09/15 24760

M

مكناس )البلدية(

الثانوية العدادية عمر ابن 

الخطاب

602/09/15إقليم: الحاجبالثانوية العدادية ابن اجرومإقليم: الحاجب 24 نادية فراعي
الرياضيات

02/09/15 04231Yجحجوح

الثانوية العدادية ابن 

اجروم

204/09/02إقليم: الحاجبالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: الحاجب 18 يوسف قسو
الرياضيات

02/09/16 04226T)الحاجب )البلدية

الثانوية العدادية عمر ابن 

الخطاب

504/09/18إقليم: الحاجبالثانوية العدادية بويسمسادإقليم: الحاجب 16 العربي تدجال
الرياضيات

04/09/18 26590

B

أيت حرز ا

الثانوية العدادية يعقوب 

المنصور

106/09/01إقليم: الحاجب الثانوية العدادية الطلسإقليم: الحاجب 54 الحسين بوستة
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 18514Y)الحاجب )البلدية

الثانوية العدادية ابن 

اجروم

102/09/14إقليم: الحاجبالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: الحاجب 30 الزهرة  بوكبوط
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 04226T)الحاجب )البلدية

الثانوية العدادية يوسف 

ابن تاشفين

603/09/13عمالة: مكناسالثانوية العدادية السعادةإقليم: الحاجب 7 علي لكريش
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوجة 19541P)مكناس )البلدية

610/09/01عمالة: مكناسالثانوية العدادية م عبدهإقليم: الحاجبالثانوية العدادية القدس 82 حسن الفوق
الفيزياء والكيمياء

05/09/07أقدمية 12 سنة 04079

H

مكناس )البلدية(

102/09/15عمالة: مكناسالثانوية العدادية مجاطإقليم: الحاجبالثانوية العدادية بويسمساد 24 بقالي سمية
الفيزياء والكيمياء

02/09/15إلتحاق بالزوج 24757Jمجاط

الثانوية العدادية يعقوب 

المنصور

الثانوية العدادية م بن عبد إقليم: الحاجب

ا

221/09/87عمالة: مكناس 116 البوبكري عمر
التربية السلمية

06/09/01أقدمية 16 سنة 04082L)مكناس )البلدية

316/09/88إقليم: الحاجبالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: الحاجبالثانوية العدادية بويسمساد 50 ورحو زهور
التربية السلمية

02/09/15 04226T)الحاجب )البلدية

الثانوية العدادية يوسف 

ابن تاشفين

916/09/89عمالة: فاسالشهيد عبد العالي بن شقرونإقليم: الحاجب 88 م  المزكلدي
التربية البدنية

22/01/07إلتحاق بالزوجة 02241

K

المرينيين )المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد 

الكريم الخطابي

الثانوية العدادية زينب إقليم: الحاجب

النفزاوية

427/09/05عمالة: مكناس 94 مليكة وفي
التربية السرية

29/09/05أقدمية 12 سنة 25267

N

ويسلن )البلدية(

الثانوية العدادية يعقوب 

المنصور

الثانوية العدادية عبد الكريم إقليم: الحاجب

الخطابي

104/09/12إقليم: الحاجب 16 فاطمة همور
التربية السرية

06/09/17 04229

W

أيت يعزم

الثانوية العدادية ابن 

خلدون

107/09/04عمالة: مكناسالثانوية العدادية الفشتاليإقليم: الحاجب 48 عادل الهاشمي
التربية الموسيقية

05/09/11 03931X)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية يعقوب 

المنصور

605/09/11إقليم: الحاجبالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: الحاجب 40 بوموجة  كمال
التربية الموسيقية

03/09/13 04226T)الحاجب )البلدية

الثانوية العدادية يوسف 

ابن تاشفين

405/09/07إقليم: الحاجبالثانوية العدادية بويسمسادإقليم: الحاجب 74 حمودان بدر الدين
التكنولوجيا

14/09/11 26590

B

أيت حرز ا

118/09/87عمالة: فاسم بن عبد الكريم الخطابيعمالة: فاسلسان الدين بن الخطيب 162 لطيفة صهير
اللغة العربية

18/09/87أقدمية 16 سنة 25047Z)المرينيين )المقاطعة
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116/09/93عمالة: فاس عبد الهادي التازيعمالة: فاسابن بطوطة 110 مليكة قربان
اللغة العربية

24/09/00أقدمية 16 سنة 01920L)أكدال )المقاطعة

106/09/01عمالة: فاسإبن البناءعمالة: فاسعين بيضة 106 سميرة مجروتي
اللغة العربية

06/09/03أقدمية 16 سنة 01976X)سايس )المقاطعة

117/09/01عمالة: فاسعين بيضةعمالة: فاسأبو عبيدة بن الجراح 102 ادريس عمراوي
اللغة العربية

25/09/02أقدمية 16 سنة 22676Xعين البيضاء

216/09/99عمالة: فاسعبدالكريم الداوديعمالة: فاسجابر بن حيان 98 اسماء مفيد
اللغة العربية

05/09/03إلتحاق بالزوج 01968

N

أكدال )المقاطعة(

116/09/98عمالة: فاسم الزفزافعمالة: فاسم بن عبد الكريم الخطابي 88 فتيحة حلحول
اللغة العربية

27/10/10 26851

K

زواغة )المقاطعة(

306/09/00عمالة: فاسالطلسعمالة: فاسالنسيم 72 كنزة بنعائشة
اللغة العربية

05/09/07أقدمية 12 سنة 01972T)أكدال )المقاطعة

305/09/07عمالة: فاسالقدسعمالة: فاسبدر 70 عفاف زروقي
اللغة العربية

14/09/10 01967

M

أكدال )المقاطعة(

315/10/04عمالة: فاسابن طفيلعمالة: فاسالمام البخاري 62 تورية اجغل
اللغة العربية

04/09/12إلتحاق بالزوج 01978Z)سايس )المقاطعة

107/09/04عمالة: فاسابن زيدونعمالة: فاسم السرغيني 50 ليلى تسودال
اللغة العربية

نعم 06/09/17 02246

R

المرينيين )المقاطعة(

321/09/87عمالة: فاسعين بيضةعمالة: فاسقاسم أمين 46 ابراهيم سامط
اللغة العربية

02/11/13 22676Xعين البيضاء

602/09/15عمالة: فاسبدرعمالة: فاسالمغرب العربي 34 بسيط وهيبة
اللغة العربية

02/09/15 18499

G

زواغة )المقاطعة(

الشهيد عبد العالي بن 

شقرون

613/02/17عمالة: مكناسأولد سليمعمالة: فاس 28 وفاء عليوي
اللغة العربية

06/09/17 26948

R

مهاية

502/09/15عمالة: فاسم السرغينيعمالة: فاسابن زيدون 26 المكاوي فاطمة الزهراء
اللغة العربية

نعم 06/09/17 02245P)المرينيين )المقاطعة

الشهيد عبد العالي بن 

شقرون

213/03/16عمالة: فاسلسان الدين بن الخطيبعمالة: فاس 18 بن معروف مليكة
اللغة العربية

06/09/17 02242L)المرينيين )المقاطعة

503/09/13إقليم: تازةبني فراسنعمالة: فاسبدر 16 حمادة رشيد
اللغة العربية

04/09/18 16676Aبني فراسن

603/09/18عمالة: فاسالنسيمعمالة: فاسجابر بن حيان 16 الحبيب الدريسي
اللغة العربية

03/09/18 24498

C

زواغة )المقاطعة(

327/10/18عمالة: مكناسالثانوية العدادية البيرونيعمالة: فاسقاسم أمين 7 زهرة الخرساني
اللغة العربية

27/10/18إلتحاق بالزوج 03939F)ويسلن )البلدية

104/09/18إقليم: بولمانالثانوية العدادية ملويةعمالة: فاسعبد المالك السعدي 6 البوراخي ياسين
اللغة العربية

04/09/18 08050Zافريطيسة
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116/09/93عمالة: فاسالمام عليعمالة: فاسم بالعربي العلوي 119 حدوشي خديجة
اللغة الفرنسية

16/09/98إلتحاق بالزوج 01971S)أكدال )المقاطعة

116/09/95عمالة: فاسم الزفزافعمالة: فاسواد المخازن 113 هناء ازوازو
اللغة الفرنسية

01/09/02إلتحاق بالزوج 26851

K

زواغة )المقاطعة(

مؤسسة م الخامس لنقاد عمالة: فاسواد المخازن

الضرير

416/09/94عمالة: فاس 112 نعيمة فحفوحي
اللغة الفرنسية

06/09/02أقدمية 16 سنة 23726

N

سايس )المقاطعة(

107/09/04عمالة: فاسالفرحعمالة: فاسالنسيم 82 صادق نورة
اللغة الفرنسية

30/10/07أقدمية 12 سنة 27048Z)زواغة )المقاطعة

716/09/97عمالة: فاسواد المخازنعمالة: فاسالمختار السوسي 58 فدية فجاج
اللغة الفرنسية

05/09/11 22678Z)سايس )المقاطعة

516/09/95عمالة: فاسحمان الفطواكيعمالة: فاسالنسيم 46 سعيدة ايت بن أحمد
اللغة الفرنسية

03/09/13 02252X)زواغة )المقاطعة

916/09/94عمالة: فاسعزيز أمينعمالة: فاسالمغرب العربي 40 م لحبارة
اللغة الفرنسية

02/09/14 02055

H

فاس المدينة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية أحمد بن عمالة: فاسعزيز أمين

شقرون

1004/11/97عمالة: مكناس 40 اباء بوشرى
اللغة الفرنسية

02/09/14 03944Lواد الجديدة

902/09/10عمالة: فاسسيدي م بن عبد الرحمانعمالة: فاسالوحدة 40 زيان حورية
اللغة الفرنسية

03/09/14 02056J فاس المدينة

)المقاطعة(

113/10/00عمالة: فاسابن عشيرعمالة: فاسجابر بن حيان 34 زينب تزدايت
اللغة الفرنسية

02/09/14 22747Z)زواغة )المقاطعة

الثانوية العدادية يوسف بن عمالة: فاسسيدي م بن عبد الرحمان

تاشفين

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

304/09/12 22 مرادعطية
اللغة الفرنسية

06/09/17 01558T مرس السلطان

)المقاطعة(

104/09/12عمالة: مكناسالثانوية العدادية المام مالكعمالة: فاسابن عشير 18 البكرمي أمينة
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 04097

C

مكناس )البلدية(

506/09/06عمالة: فاسالقدسعمالة: فاسقاسم أمين 64 كريمة الشريف الخليفي
اللغة السبانية

04/09/12 01967

M

أكدال )المقاطعة(

705/09/11عمالة: فاسإبن أجرومعمالة: فاسأبو عبيدة بن الجراح 10 كوثر بن القاضي
اللغة السبانية

04/09/18 01969P)أكدال )المقاطعة

الشهيد عبد العالي بن 

شقرون

205/09/08عمالة: فاسعمر الخيامعمالة: فاس 68 رجاء ازمي حسني
الجتماعيات

27/10/10 01970

R

أكدال )المقاطعة(

116/09/99عمالة: فاسالحسن بنشقرونعمالة: فاسعمر الخيام 58 خديجة مجعيط
الجتماعيات

01/09/13 01977Y)سايس )المقاطعة

104/09/02عمالة: فاسالهدىعمالة: فاسالجواهر 54 الوزاني الشاهدي عبد العزيز
الجتماعيات

02/09/15 27049A)زواغة )المقاطعة

304/09/12عمالة: فاسعمر المختارعمالة: فاسالوفاق 42 عبد الله عبد ا
الجتماعيات

06/09/17 26468

U

سايس )المقاطعة(

82



المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية م عمالة: فاس 6 نونبر

الزرقطوني

105/09/11إقليم: مولي يعقوب 34 م الحسني
الجتماعيات

06/09/17 02254Zعين الشقف

102/09/10عمالة: فاسابن عشيرعمالة: فاسمحمود درويش 32 رشيد قاس
الجتماعيات

02/09/16 22747Z)زواغة )المقاطعة

102/09/15عمالة: فاسحمان الفطواكيعمالة: فاسمولي ادريس الول 16 زهير العماري
الجتماعيات

نعم 04/09/18 02252X)زواغة )المقاطعة

113/02/17عمالة: فاسمولي عبد السلم بن مشيشعمالة: فاسفاطمة الفهرية 16 البراهمي مليكة
الجتماعيات

04/09/17 02071A فاس المدينة

)المقاطعة(

604/09/18عمالة: فاسالمغرب العربيعمالة: فاسقاسم أمين 16 عبد العالي المتوكل
الجتماعيات

04/09/18 22674V جنان الورد

)المقاطعة(

102/01/17عمالة: فاسمولي ادريس الولعمالة: فاسحمان الفطواكي 14 فاطمة الزهراء قيبور
الجتماعيات

نعم 17/09/18 02251

W

زواغة )المقاطعة(

416/09/88عمالة: فاسالحسن بنشقرونعمالة: فاسالفقيه التاودي 116 منية بنيس
الرياضيات

02/09/09 01977Y)سايس )المقاطعة

101/10/81عمالة: فاس 6 نونبرعمالة: فاسالنصر 56 الحسن الفلح
الرياضيات

02/09/16 20505

M

سايس )المقاطعة(

206/09/01عمالة: فاسم الزفزافعمالة: فاسالجواهر 56 ازحيش سعيد
الرياضيات

02/09/16 26851

K

زواغة )المقاطعة(

الثانوية العدادية م عمالة: فاسالقدس

الزرقطوني

123/02/85إقليم: مولي يعقوب 52 عبد ا المرابط
الرياضيات

06/09/17 02254Zعين الشقف

401/01/05عمالة: فاسم السرغينيعمالة: فاسمحمود درويش 52 عبد الحفيظ السعيدي
الرياضيات

02/09/16 02245P)المرينيين )المقاطعة

عمالة: المضيق - ثانوية المام العزفي العداديةعمالة: فاسابن طفيل

الفنيدق

416/09/86 50 عبد الله تنكوة
الرياضيات

06/09/17 05672P)الفنيدق )البلدية

416/09/95عمالة: فاسواد المخازنعمالة: فاسثريا السقاط 34 نعيمة جرموني
الرياضيات

02/09/16 22678Z)سايس )المقاطعة

105/09/11عمالة: فاسالقدسعمالة: فاسعمر بن الخطاب 29 م امحيفظ
الرياضيات

02/09/16إلتحاق بالزوجة 01967

M

أكدال )المقاطعة(

602/09/16إقليم: صفروثانوية م القري التأهيليةعمالة: فاسالمختار السوسي 28 حنان سالم
الرياضيات

02/09/16 02449L)البهاليل )البلدية

113/03/88عمالة: فاسأبي العباس السبتيعمالة: فاس 6 نونبر 26 حسن  امريش
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوجة 01975

W

المشور فاس الجديد 

)البلدية(

604/09/12عمالة: فاسحمان الفطواكيعمالة: فاسعبد المالك السعدي 26 ناجم الرزين
الرياضيات

02/09/16إلتحاق بالزوجة 02252X)زواغة )المقاطعة

202/09/16إقليم: صفروثانوية المام علي العداديةعمالة: فاسأبي العباس السبتي 24 لخلوفي نادية
الرياضيات

04/09/18 23569T)البهاليل )البلدية
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402/09/16عمالة: فاسالزهــــــورعمالة: فاسجابر بن حيان 18 نجلء الفلحي
الرياضيات

02/09/16إلتحاق بالزوج 18668

R

سايس )المقاطعة(

702/09/16عمالة: فاسالجواهرعمالة: فاسعبد المالك السعدي 18 الخو شرف
الرياضيات

02/09/16 25834E)زواغة )المقاطعة

413/02/17إقليم: صفروثانوية بنصفار العداديةعمالة: فاسعين هارون 18 المهدي جطيط
الرياضيات

13/02/17إلتحاق بالزوجة 19719

H

صفرو )البلدية(

الثانوية العدادية أمشيوط عمالة: فاسفاطمة الفهرية

سلم بن بوشتى

913/03/17عمالة: مكناس 18 م الغوازي
الرياضيات

13/03/17 03942Jمغاصيين

ثانوية م الزرقطوني عمالة: فاسالزهــــــور

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

216/09/99 16 أحمد بنسليمان
الرياضيات

04/09/18 23520P)الفنيدق )البلدية

902/09/15عمالة: فاسحمان الفطواكيعمالة: فاسأبو عبيدة بن الجراح 16 بولويحة خالد
الرياضيات

04/09/18 02252X)زواغة )المقاطعة

ثانوية عبد الكريم الخطابي عمالة: فاسحمان الفطواكي

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

102/09/15 12 اسية العكري
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 21023A)الفنيدق )البلدية

229/09/00عمالة: فاسم الزفزافعمالة: فاسأبو عبيدة بن الجراح 106 اسماء عماني
علوم الحياة 

والرض
15/10/01أقدمية 16 سنة 26851

K

زواغة )المقاطعة(

116/09/93عمالة: فاسحمان الفطواكيعمالة: فاسأبو عبيدة بن الجراح 66 سعيدة محي
علوم الحياة 

والرض
05/09/11 02252X)زواغة )المقاطعة

116/09/97عمالة: فاسالحسن بنشقرونعمالة: فاسعين بيضة 55 توزاني إدريسي هند
علوم الحياة 

والرض
02/09/15إلتحاق بالزوج 01977Y)سايس )المقاطعة

205/09/08عمالة: فاسالفقيه التاوديعمالة: فاسعبد المالك السعدي 39 ميارة مريم
علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوج 24499

D

سايس )المقاطعة(

203/09/13عمالة: فاسابن عشيرعمالة: فاسأبو عبيدة بن الجراح 30 العلمي عبد الحق
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 22747Z)زواغة )المقاطعة

105/09/11عمالة: فاسعبد القادر الفاسيعمالة: فاسعين هارون 28 امقران هشام
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 19582J جنان الورد

)المقاطعة(

402/09/15عمالة: فاسعمر بن الخطابعمالة: فاسم بن عبد الكريم الخطابي 26 بوقعي م
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 22746Y)زواغة )المقاطعة

102/09/16عمالة: فاسم بن عبد الكريم الخطابيعمالة: فاسالمغرب العربي 10 الحجار ابتسام
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 25047Z)المرينيين )المقاطعة

104/09/02عمالة: فاسم بن عبد الكريم الخطابيعمالة: فاسأبي العباس السبتي 61 الخمار الحرش
الفيزياء والكيمياء

02/09/15إلتحاق بالزوجة 25047Z)المرينيين )المقاطعة

1005/09/07عمالة: فاسسيدي جواد الصقليعمالة: فاسالحاج الهادي التجموعتي 46 الوردي عبد الغفور
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 02244

N

المرينيين )المقاطعة(

216/09/99عمالة: فاسالمنفلوطيعمالة: فاسالمام البخاري 45 بوشتى السعيدي
الفيزياء والكيمياء

04/09/12إلتحاق بالزوجة 25309J)المرينيين )المقاطعة
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704/09/12عمالة: فاسالمغرب العربيعمالة: فاسالقدس 22 الوازي فتيحة
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 22674V جنان الورد

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عمر بن عمالة: فاسعبد ا بن ياسين

عبد العزيز

عمالة: طنجة - 

أصيل

1016/09/89 146 امينة الزهري
التربية السلمية

16/09/91أقدمية 16 سنة 15334S طنجة المدينة

)المقاطعة(

316/09/92عمالة: فاسالوفاقعمالة: فاسعبد ا بن ياسين 60 عبدا حسيني
التربية السلمية

نعم 02/09/14 23863

M

زواغة )المقاطعة(

401/01/05عمالة: فاسحمان الفطواكيعمالة: فاسأبي العباس السبتي 46 الشلياح جمال
التربية السلمية

02/09/16 02252X)زواغة )المقاطعة

102/09/10عمالة: فاسعبد ا بن ياسينعمالة: فاسجابر بن حيان 40 عبد الغني العمراني الزريفي
التربية السلمية

02/09/16 02248T)زواغة )المقاطعة

103/09/13عمالة: فاسعبد ا بن ياسينعمالة: فاسالوفاق 40 مسيرة حميمو
التربية السلمية

نعم 02/09/16 02248T)زواغة )المقاطعة

901/01/05إقليم: صفروثانوية عين الشفاء العداديةعمالة: فاسالنصر 28   العمري عبد الواحد
التربية السلمية

18/10/16 02444Fأيت السبع لجرف

الشهيد عبد العالي بن 

شقرون

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية السلمعمالة: فاس

سيدي البرنوصي

302/09/15 24 رجاء النجاري
التربية السلمية

02/09/15إلتحاق بالزوج 24944

M

سيدي مومن 

)المقاطعة(

الشهيد عبد العالي بن 

شقرون

916/09/88عمالة: فاسالزهــــــورعمالة: فاس 160 ابراهيم اقجيدع
التربية البدنية

16/09/92أقدمية 16 سنة 18668

R

سايس )المقاطعة(

116/09/89عمالة: فاسم بن عبد الكريم الخطابيعمالة: فاسلسان الدين بن الخطيب 126 عبدالغني تلمم
التربية البدنية

16/09/96أقدمية 16 سنة 25047Z)المرينيين )المقاطعة

107/09/04عمالة: فاسم بن عبد الكريم الخطابيعمالة: فاسالمل 91 لطيفة الهايم
التربية السرية

07/09/04إلتحاق بالزوج 25047Z)المرينيين )المقاطعة

216/09/99عمالة: فاسالزهــــــورعمالة: فاس 6 نونبر 90 الزاهر فاطمة الزهراء
التربية السرية

07/09/11 18668

R

سايس )المقاطعة(

107/09/04عمالة: فاسلحسن اليوسيعمالة: فاسالمام علي 84 ندى بالماضية
التربية السرية

11/09/08 25574X)سايس )المقاطعة

الثانوية العدادية اخناثة بنت عمالة: فاسعبد ا بن ياسين

بكار

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

1006/09/01 116 لطيفة بنبراهيم
التربية التشكيلية

06/09/01أقدمية 16 سنة 01559

U

مرس السلطان 

)المقاطعة(

105/09/07عمالة: مكناسالثانوية العدادية الياسمينعمالة: فاسالطلس 34 احمد العثماني
التربية الموسيقية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 24763

R

ويسلن )البلدية(

الشهيد عبد العالي بن 

شقرون

مؤسسة م الخامس لنقاد عمالة: فاس

الضرير

209/09/03عمالة: فاس 50 هشام مسكي
المعلوميات

04/09/11إلتحاق بالزوجة 23726

N

سايس )المقاطعة(

 الثانوية العدادية عمر بن عمالة: فاسأبو عبيدة بن الجراح

الخطاب

1019/09/03عمالة: سل 44 أحمد بن موسى
المعلوميات

06/09/17 01263X)بطانة )المقاطعة

207/09/04عمالة: فاسالهدىعمالة: فاسالمختار السوسي 24 ابراهيم الحباني
المعلوميات

02/09/15إلتحاق بالزوجة 27049A)زواغة )المقاطعة
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121/09/87عمالة: فاسالفرحعمالة: فاسثريا السقاط 150 حسن حسوني
التكنولوجيا

16/09/90أقدمية 16 سنة 27048Z)زواغة )المقاطعة

211/09/01عمالة: فاس 6 نونبرعمالة: فاسم بالعربي العلوي 100 أحمد كدور
التكنولوجيا

04/09/04أقدمية 12 سنة 20505

M

سايس )المقاطعة(

116/09/99عمالة: فاسعزيز أمينعمالة: فاسم بالعربي العلوي 94 عبد السلم بناني
التكنولوجيا

07/09/04أقدمية 12 سنة 02055

H

فاس المدينة 

)المقاطعة(

507/09/04عمالة: فاسالوفاقعمالة: فاسالنصر 48 سعيد لكحل
التكنولوجيا

06/09/17 23863

M

زواغة )المقاطعة(

316/09/99إقليم: إفرانثانوية الوحدة العداديةإقليم: إفرانثانوية ابن رشد العدادية 91 حجيبة نافع
اللغة العربية

16/09/10إلتحاق بالزوج 19887

R

ازرو )البلدية(

416/09/02إقليم: إفران  ثانوية الطلس العداديةإقليم: إفرانثانوية ابن سينا العدادية 76 بنفاتح حسناء
اللغة العربية

02/09/10إلتحاق بالزوج 10784

W

ازرو )البلدية(

ثانوية عمر بن عبد العزيز 

العدادية

602/09/14إقليم: إفرانثانوية ابن سينا العداديةإقليم: إفران 16 بهرى منير
اللغة العربية

04/09/18 10789

B

سيدي المخفي

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

702/09/15إقليم: إفرانثانوية ابن سينا العداديةإقليم: إفران 16 حميدي حياة
اللغة العربية

04/09/18 10789

B

سيدي المخفي

104/09/18إقليم: إفرانثانوية الفارابي العداديةإقليم: إفرانثانوية المل العدادية 16 فاطمة بوسعيد
اللغة العربية

04/09/18 22654Yواد إفران

804/09/18إقليم: مولي يعقوب إعدادية الحسن الولإقليم: إفرانثانوية المل العدادية 6 عثمان المجطوطي
اللغة العربية

04/09/18 24722

W

عين الشقف

1116/09/92عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية عين كرمةإقليم: إفرانثانوية الرز العدادية 84 رشيد المزاب
اللغة الفرنسية

16/09/07أقدمية 12 سنة 04089

U

عين كرمة-واد الرمان

704/09/13إقليم: إفرانثانوية ابن سينا العداديةإقليم: إفرانثانوية المل العدادية 19 زهير محروك
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 10789

B

سيدي المخفي

605/09/12إقليم: سيدي قاسمعمر ابن الخطابإقليم: إفرانثانوية ضاية عوا العدادية 6 جواد الربيلي
اللغة الفرنسية

04/09/18 19815

M

جرف الملحة )البلدية(

الثانوية العسكرية الملكية 

الثانية

الثانوية العدادية صهريج إقليم: إفران

السواني

306/09/06عمالة: مكناس 79 فاتن    طلحا
اللغة النجليزية

06/09/06إلتحاق بالزوج 04077F)مكناس )البلدية

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

403/09/13عمالة: مكناسأولد سليمإقليم: إفران 38 خديجة بوزوين
اللغة النجليزية

03/09/13إلتحاق بالزوج 26948

R

مهاية

205/09/11إقليم: الدريوشإع. ابن بطوطةإقليم: إفرانثانوية ابن سينا العدادية 12 اوخطو الغازي
الجتماعيات

06/09/17 12748Fتمسمان

116/09/85إقليم: إفرانثانوية صخر العداديةإقليم: إفرانثانوية ابن رشد العدادية 100 حميد عبي
الرياضيات

05/09/08 10786Y)ازرو )البلدية

221/09/87إقليم: إفران  ثانوية الطلس العداديةإقليم: إفرانثانوية ابن سينا العدادية 88 كانون علوي م
الرياضيات

03/09/08 10784

W

ازرو )البلدية(
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216/09/86إقليم: إفرانثانوية الوحدة العداديةإقليم: إفرانثانوية الرز العدادية 60 فاطمة   اشعيبي
الرياضيات

21/10/09 19887

R

ازرو )البلدية(

316/09/97إقليم: إفرانثانوية ابن رشد العداديةإقليم: إفرانثانوية ابن سينا العدادية 58 احمد العسري
الرياضيات

05/09/17 24464

R

تيكريكرة

ثانوية عمر بن عبد العزيز 

العدادية

204/09/12إقليم: الحاجب الثانوية العدادية الطلسإقليم: إفران 34 عبد اللطيف البوسعيدي
الرياضيات

02/09/15 18514Y)الحاجب )البلدية

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

206/09/17إقليم: إفرانثانوية ابن سينا العداديةإقليم: إفران 22 عبد الواحد الوالي
الرياضيات

06/09/17 10789

B

سيدي المخفي

114/02/17عمالة: مكناسالثانوية العدادية خيبرإقليم: إفرانثانوية الفارابي العدادية 18 الشبيهي ادريس
الرياضيات

14/02/17 03938E مولي ادريس

زرهون )البلدية(

302/09/15إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية أنوالإقليم: إفرانثانوية ابن سينا العدادية 34 بوطاهرين فاطمة
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 26225E)خنيفرة )البلدية

305/09/18إقليم: إفرانثانوية صخر العداديةإقليم: إفرانثانوية الرز العدادية 6 سمير قريوح
التربية السلمية

05/09/18إلتحاق بالزوجة 10786Y)ازرو )البلدية

416/09/86عمالة: مراكشالثانوية العدادية المحامد 9إقليم: إفرانثانوية الوحدة العدادية 166 زينب هوت
التربية البدنية

16/09/86أقدمية 16 سنة 25028

D

المنارة )المقاطعة(

عمالة: الصخيرات ابن بطوطةإقليم: إفرانثانوية ضاية عوا العدادية

 - تمارة

702/09/10 34 سليمان بورزاق
التربية البدنية

02/09/15 01380Z)تمارة )البلدية

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

905/09/11عمالة: فاسالمختار السوسيإقليم: إفران 18 عبد الرحيم البيرماني
المعلوميات

02/09/16إلتحاق بالزوجة 24727

B

جنان الورد 

)المقاطعة(

118/09/02إقليم: إفرانثانوية بن الصميم العداديةإقليم: إفرانثانوية صخر العدادية 93 م اوكان
التكنولوجيا

16/10/06إلتحاق بالزوجة 25492

H

بن صميم

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية  الحسنيإقليم: صفروثانوية م القري التأهيلية

أصيل

105/09/03 44 حسن اسطيط
اللغة العربية

06/09/17 26010

W

بني مكادة )المقاطعة(

ثانوية موحى وحمو الزياني 

العدادية

603/09/13عمالة: فاسالمام البخاريإقليم: صفرو 34 توفيق الناير
اللغة العربية

02/09/16 02250V)زواغة )المقاطعة

717/02/17إقليم: تازةوادي أمليلإقليم: صفروثانوية تازوطة العدادية 28 عتيقة مغريني
اللغة العربية

17/02/17 16665

N

واد امليل )البلدية(

ثانوية أبو سالم العياشي 

التأهيلية

305/09/11إقليم: أزيللثانوية تنانت العداديةإقليم: صفرو 19 بثينة القبي
اللغة العربية

02/09/16إلتحاق بالزوج 25786

C

تنانت

ثانوية فاطمة الفهرية 

العدادية

106/09/17إقليم: صفروثانوية ابن الياسمين العداديةإقليم: صفرو 13 وداد ركاكي
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 02440

B

المنزل )البلدية(

ثانوية موسى بن نصير 

العدادية

106/09/17عمالة: فاسالشهيد عبد العالي بن شقرونإقليم: صفرو 12 اغوتان عبد العزيز
اللغة العربية

06/09/17 02241

K

المرينيين )المقاطعة(

ثانوية ابن الياسمين 

العدادية

704/09/18عمالة: فاسقاسم أمينإقليم: صفرو 6 منصف ابراهيمي
اللغة العربية

04/09/18 02063S جنان الورد

)المقاطعة(
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ثانوية فاطمة الفهرية 

العدادية

404/09/18إقليم: تازةتيزي وسليإقليم: صفرو 6 م علقمة
اللغة العربية

04/09/18 16667

R

تيزي وسلي

ثانوية فاطمة الفهرية 

العدادية

ثانوية عمر بن الخطاب إقليم: صفرو

العدادية

904/09/18إقليم: صفرو 6 خالد شرفاني
اللغة العربية

04/09/18 23571Vاغزران

ثانوية الشريف الدريسي 

العدادية

204/09/18عمالة: فاسعبد المالك السعديإقليم: صفرو 6 سفيان الكوح
اللغة العربية

04/09/18 25046Y جنان الورد

)المقاطعة(

ثانوية سيدي بومدين إقليم: صفروثانوية لل سكينة العدادية

العدادية

319/11/01إقليم: صفرو 77 البوزيدي شريفة
اللغة الفرنسية

04/09/12إلتحاق بالزوج 02439A)صفرو )البلدية

116/09/89إقليم: صفروثانوية بنصفار العداديةإقليم: صفروثانوية م السادس التأهيلية 67 حفيظ زمزمي علوي
اللغة الفرنسية

02/11/11إلتحاق بالزوجة 19719

H

صفرو )البلدية(

203/09/13إقليم: صفروثانوية لل سكينة العداديةإقليم: صفروثانوية عين سبو العدادية 38 زهراء اكراة
اللغة الفرنسية

02/09/15 02441

C

عزابة

ثانوية ابن الياسمين 

العدادية

406/09/06إقليم: صفروثانوية المام علي العداديةإقليم: صفرو 36 أزدين فردوس
اللغة الفرنسية

03/09/13 23569T)البهاليل )البلدية

ثانوية مولي ادريس الكبر 

التأهيلية

105/09/11إقليم: صفروثانوية عين سبو العداديةإقليم: صفرو 30 قعمان بديعة
اللغة الفرنسية

02/09/14 02442

D

أولد امكودو

ثانوية موسى بن نصير 

العدادية

702/09/15إقليم: صفروثانوية م القري التأهيليةإقليم: صفرو 24 بشرى امنصور
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوج 02449L)البهاليل )البلدية

ثانوية أبو سالم العياشي 

التأهيلية

105/09/08عمالة: فاسحمان الفطواكيإقليم: صفرو 46 عبد العالي كرياني
الجتماعيات

03/09/13 02252X)زواغة )المقاطعة

ثانوية ابن الياسمين 

العدادية

ثانوية سيدي بومدين إقليم: صفرو

العدادية

602/09/10إقليم: صفرو 42 بويولي خديجة
الجتماعيات

03/09/13 02439A)صفرو )البلدية

ثانوية ابن الياسمين 

العدادية

ثانوية مولي علي الشريف إقليم: صفرو

العدادية

102/09/10إقليم: صفرو 37 بن داوود عبد الحميد
الجتماعيات

03/09/13إلتحاق بالزوجة 02437Y)صفرو )البلدية

ثانوية طارق بن زياد 

التأهيلية

405/09/11عمالة: فاس 6 نونبرإقليم: صفرو 34 سناء بورمطان
الجتماعيات

02/09/15 20505

M

سايس )المقاطعة(

405/09/11عمالة: فاسابن طفيلإقليم: صفروثانوية بئر طمطم العدادية 24 يونس حياتي
الجتماعيات

06/09/17إلتحاق بالزوجة 01978Z)سايس )المقاطعة

ثانوية عين الشكاك 

العدادية

516/09/88عمالة: فاسالزهــــــورإقليم: صفرو 116 فوزية تنان
الرياضيات

18/09/12أقدمية 12 سنة 18668

R

سايس )المقاطعة(

ثانوية عين الشفاء 

العدادية

ثانوية الشريف الدريسي إقليم: صفرو

العدادية

106/09/00إقليم: صفرو 54 لحسن السغروشني  الدريسي
الرياضيات

02/09/14 23570

U

إيموزار كندر 

)البلدية(

ثانوية فاطمة الفهرية 

العدادية

104/09/12عمالة: فاسجابر بن حيانإقليم: صفرو 26 كريم الغالية
الرياضيات

02/09/16 23864

N

جنان الورد 

)المقاطعة(

ثانوية ابن الياسمين 

العدادية

213/02/17إقليم: صفروثانوية م السادس التأهيليةإقليم: صفرو 26 م العرفاوي
الرياضيات

06/09/17 02448

K

إيموزار كندر 

)البلدية(
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ثانوية أبو سالم العياشي 

التأهيلية

202/09/15عمالة: فاس عبد الهادي التازيإقليم: صفرو 25 كوثر الوهابي
الرياضيات

02/09/15إلتحاق بالزوج 01920L)أكدال )المقاطعة

ثانوية أبو سالم العياشي 

التأهيلية

الثانوية العدادية م إقليم: صفرو

الزرقطوني

302/09/10إقليم: مولي يعقوب 24 زياني عبد السلم
الرياضيات

04/09/18 02254Zعين الشقف

ثانوية فاطمة الفهرية إقليم: صفروثانوية م السادس التأهيلية

العدادية

404/09/12إقليم: صفرو 24 الداودي رشيد
الرياضيات

02/09/15 25024Z)رباط الخير )البلدية

806/09/17إقليم: صفروثانوية المام علي العداديةإقليم: صفروثانوية بئر طمطم العدادية 22 سارة بوقريتي
الرياضيات

06/09/17 23569T)البهاليل )البلدية

302/09/16إقليم: صفروثانوية صنهاجة العداديةإقليم: صفروثانوية م السادس التأهيلية 20 م برعيش
الرياضيات

04/09/18 26075S سيدي يوسف بن

أحمد

إقليم: شتوكة آيت ثإ. الموحدينإقليم: صفروثانوية صنهاجة العدادية

باها

702/09/15 16 بادو م
الرياضيات

06/09/17 26407

C

أيت عميرة

ثانوية فاطمة الفهرية 

العدادية

106/09/17إقليم: صفروثانوية ابن الياسمين العداديةإقليم: صفرو 13 الدريسي البوزيدي وداد
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 02440

B

المنزل )البلدية(

ثانوية موسى بن نصير 

العدادية

الثانوية العدادية سيدي إقليم: صفرو

الشاهد

804/09/18إقليم: مولي يعقوب 6 عبد الصمد السراج
الرياضيات

04/09/18 25978Lميكس

ثانوية وادي الذهب 

العدادية

216/09/92إقليم: صفروثانوية المام علي العداديةإقليم: صفرو 126 التركي ليلى
علوم الحياة 

والرض
06/09/00أقدمية 16 سنة 23569T)البهاليل )البلدية

ثانوية عين الشفاء 

العدادية

ثانوية الشريف الدريسي إقليم: صفرو

العدادية

104/09/02إقليم: صفرو 54 شريفة عل
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 23570

U

إيموزار كندر 

)البلدية(

ثانوية عمر بن الخطاب 

العدادية

305/09/11عمالة: فاسم بالعربي العلويإقليم: صفرو 40 لبنى الخليوي
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 02062

R

جنان الورد 

)المقاطعة(

102/09/15إقليم: صفروثانوية لل سكينة العداديةإقليم: صفروثانوية عين سبو العدادية 34 بوفصايل لوبنة
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 02441

C

عزابة

ثانوية مولي ادريس الكبر 

التأهيلية

430/03/17عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية عين كرمةإقليم: صفرو 26 نوال المللي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 04089

U

عين كرمة-واد الرمان

ثانوية ابن الياسمين 

العدادية

604/09/12إقليم: صفروثانوية وادي الذهب العداديةإقليم: صفرو 24 سكينة اجبلي
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 02438Z)صفرو )البلدية

ثانوية سيدي بومدين 

العدادية

807/09/16عمالة: فاسعين بيضةإقليم: صفرو 24 مريم البوكيلي
علوم الحياة 

والرض
24/09/18 22676Xعين البيضاء

ثانوية ابن الياسمين 

العدادية

ثانوية سيدي بومدين إقليم: صفرو

العدادية

105/09/11إقليم: صفرو 22 بدر بوعلية
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوجة 02439A)صفرو )البلدية

ثانوية فاطمة الفهرية 

العدادية

306/09/17عمالة: فاسقاسم أمينإقليم: صفرو 12 زهور بوجلبان
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 02063S جنان الورد

)المقاطعة(

ثانوية فاطمة الفهرية 

العدادية

606/09/16عمالة: فاسالنسيمإقليم: صفرو 6 مبشير نبيل
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 24498

C

زواغة )المقاطعة(
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ثانوية فاطمة الفهرية 

العدادية

306/09/17إقليم: صفروثانوية المام علي العداديةإقليم: صفرو 22 هشام شاكر العلوي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 23569T)البهاليل )البلدية

ثانوية عين الشفاء 

العدادية

902/09/15إقليم: صفروثانوية م القري التأهيليةإقليم: صفرو 13 العلمي الحسين
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوجة 02449L)البهاليل )البلدية

ثانوية طارق بن زياد 

التأهيلية

عمالة: المضيق - ثانوية ابن بطوطة العداديةإقليم: صفرو

الفنيدق

201/01/05 76 مينة بومديان
التربية السلمية

04/09/08 05671

N

المضيق )البلدية(

ثانوية عين الشفاء 

العدادية

302/09/14عمالة: فاسعزيز أمينإقليم: صفرو 22 المصلوحي عبد العزيز
التربية السلمية

06/09/17 02055

H

فاس المدينة 

)المقاطعة(

ثانوية مولي ادريس الكبر 

التأهيلية

103/09/13عمالة: فاسجابر بن حيانإقليم: صفرو 18 عبد الحق النجار
التربية السلمية

02/09/16 23864

N

جنان الورد 

)المقاطعة(

1113/02/17عمالة: فاسابن بطوطةإقليم: صفروثانوية بئر طمطم العدادية 16 الحسن الحجامي
التربية السلمية

06/09/17 02061P جنان الورد

)المقاطعة(

ثانوية طارق بن زياد 

التأهيلية

116/09/92إقليم: بركانالثانوية العدادية فزوانإقليم: صفرو 152 سعيد شريف
التربية البدنية

16/09/92أقدمية 16 سنة 26950T)بركان )البلدية

ثانوية ابن الياسمين 

العدادية

205/09/11عمالة: فاسقاسم أمينإقليم: صفرو 24 عبد الكبير القلعي
التربية التشكيلية

06/09/17 02063S جنان الورد

)المقاطعة(

ثانوية موسى بن نصير 

العدادية

706/09/06إقليم: صفروثانوية صنهاجة العداديةإقليم: صفرو 64 م بنرحو
المعلوميات

02/09/10 26075S سيدي يوسف بن

أحمد

ثانوية عين الشفاء 

العدادية

ثانوية الشريف الدريسي إقليم: صفرو

العدادية

205/09/11إقليم: صفرو 34 خديجة أوبها
المعلوميات

06/09/17 23570

U

إيموزار كندر 

)البلدية(

ثانوية عمر بن الخطاب 

العدادية

ثانوية موحى وحمو الزياني إقليم: صفرو

العدادية

104/09/18إقليم: صفرو 16 التسودالي مريم
المعلوميات

04/09/18 26543Aالعنوصر

عمالة: طنجة - أم البنينإقليم: صفروثانوية م السادس التأهيلية

أصيل

130/10/85 136 الخمار بندرية
التكنولوجيا

16/09/96أقدمية 16 سنة 26335Z)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية أحمد بن إقليم: تاوناتثانوية اولد داود العدادية

شقرون

204/09/02عمالة: مكناس 90 وهنين م
اللغة العربية

06/09/05أقدمية 12 سنة 03944Lواد الجديدة

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

عمالة: المضيق - ثانوية ابن زيدون العداديةإقليم: تاونات

الفنيدق

102/09/14 40 المفضل الحداد
اللغة العربية

02/09/14 25478T)الفنيدق )البلدية

202/09/15إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية القدسإقليم: تاوناتثانوية راس الواد العدادية 34 بايني للة مريم
اللغة العربية

02/09/15 11971Lتيغسالين

الثانوية العدادية يعقوب إقليم: تاوناتثانوية 16 نونبر العدادية

المنصور

302/09/16إقليم: الحاجب 28 م الصدوقي
اللغة العربية

02/09/16 04232Z)اكوراي )البلدية

ثانوية سيدي المخفي 

العدادية

102/09/16إقليم: تازةثانوية الصنوبرالتأهيليةإقليم: تاونات 28 حستاء علقمة
اللغة العربية

02/09/16 24866

C

بوشفاعة

807/09/16إقليم: الحاجبالثانوية العدادية ابن اجرومإقليم: تاوناتثانوية الرتبة العدادية 28 توال مولودة
اللغة العربية

07/09/16 04231Yجحجوح

90



المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين
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202/09/15إقليم: تاوناتثانوية لل مريم العداديةإقليم: تاوناتثانوية خللفة العدادية 25 فاطمة الزهراء المراني
اللغة العربية

02/09/15إلتحاق بالزوج 15927L)تاونات )البلدية

106/09/17إقليم: تاوناتثانوية الجبابرة العداديةإقليم: تاوناتثانوية سلس العدادية 22 الحضري جهان
اللغة العربية

06/09/17 24410

G

اجبابرة

206/09/17عمالة: فاسالمام البخاريإقليم: تاوناتثانوية المسيرة العدادية 22 حفيظة زينون
اللغة العربية

06/09/17 02250V)زواغة )المقاطعة

ثانوية سيدي م المغراوي 

العدادية

606/09/17عمالة: فاسالهدىإقليم: تاونات 22 شيماء قريمش
اللغة العربية

06/09/17 27049A)زواغة )المقاطعة

206/09/17عمالة: فاسالفرحإقليم: تاوناتثانوية كلز العدادية 22 ايمان الديب
اللغة العربية

06/09/17 27048Z)زواغة )المقاطعة

ثانوية سيدي م المغراوي 

العدادية

106/09/17إقليم: تازةجابر بن حيانإقليم: تاونات 22 م التوزاني
اللغة العربية

06/09/17 24104Zبني افتح

202/09/16إقليم: تازةثانوية الزيتون التأهيليةإقليم: تاوناتثانوية الجبابرة العدادية 18 الجيللي قزيح
اللغة العربية

02/09/16 16679

D

أولد ازباير

ثانوية المير مولي رشيد 

العداية

ثانوية عمر بن عبد العزيز إقليم: تاونات

العدادية

113/02/17إقليم: إفران 18 يوسف خياعلي
اللغة العربية

13/02/17 10787Zتيمحضيت

128/03/17إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية أنوالإقليم: تاوناتثانوية  بوعروس العدادية 18  اسليماني الحساني عبد الهادي
اللغة العربية

28/03/17 21175

R

عين قنصرة

204/09/18إقليم: تازةبني فراسنإقليم: تاوناتثانوية راس الواد العدادية 16 وفاء أفقير
اللغة العربية

04/09/18 16676Aبني فراسن

1104/09/18إقليم: تازة أجديرإقليم: تاوناتثانوية  تبودة  العدادية 16 فاطمة الزهراء البورقادي
اللغة العربية

04/09/18 16666Pأجدير

الثانوية العدادية يوسف ابن إقليم: تاوناتثانوية  بوعروس العدادية

تاشفين

1204/09/18إقليم: الحاجب 16 قرشي خالد
اللغة العربية

04/09/18 19893Xأيت بوبيدمان

102/09/14عمالة: فاسالنسيمإقليم: تاوناتثانوية القدس العدادية 14 الهواري محسن
اللغة العربية

04/09/18 24498

C

زواغة )المقاطعة(

106/09/17عمالة: فاسإبن أجرومإقليم: تاوناتثانوية القدس العدادية 13 فدوى الشامخ
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 01969P)أكدال )المقاطعة

ثانوية المولى عبد العزيز 

العدادية

206/09/17عمالة: فاسعمر الخيامإقليم: تاونات 13 اكرام زكري
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 01970

R

أكدال )المقاطعة(

706/09/17إقليم: صفروثانوية م القري التأهيليةإقليم: تاوناتثانوية اولد داود العدادية 12 م الدريسي
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 02449L)البهاليل )البلدية

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

106/09/17إقليم: تاوناتثانوية القدس العداديةإقليم: تاونات 12 المختار الكريني
اللغة العربية

06/09/17 15931

R

قرية با م )البلدية(

ثانوية المير مولي رشيد 

العداية

ثانوية المولى عبد العزيز إقليم: تاونات

العدادية

406/09/17إقليم: تاونات 12 نوال زيدان
اللغة العربية

06/09/17 15940Aعين عائشة
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106/09/17إقليم: تاوناتثانوية المسيرة العداديةإقليم: تاوناتثانوية 2 مارس العدادية 12 هشام الزغبة
اللغة العربية

06/09/17 15938Y)تيسة )البلدية

الثانوية العدادية عمر ابن إقليم: تاوناتثانوية الجبابرة العدادية

الخطاب

1206/09/17إقليم: الحاجب 12 عادل الرملي
اللغة العربية

06/09/17 04230Xبطيط

ثانوية سيدي يحيى بني 

زروال العدادية

406/09/17إقليم: تاوناتثانوية المام علي العداديةإقليم: تاونات 12 الباردي يونس
اللغة العربية

06/09/17 15936

W

غفساي )البلدية(

ثانوية المير مولي رشيد 

العداية

ثانوية المولى عبد العزيز إقليم: تاونات

العدادية

406/09/17إقليم: تاونات 12 فااطمة الساهلي
اللغة العربية

06/09/17 15940Aعين عائشة

106/09/17إقليم: تاوناتثانوية المسيرة العداديةإقليم: تاوناتثانوية 11 يناير العدادية 12 الصيد رضا
اللغة العربية

06/09/17 15938Y)تيسة )البلدية

ثانوية المولى عبد العزيز 

العدادية

306/09/17إقليم: تاوناتثانوية 11 يناير العداديةإقليم: تاونات 12 اليازغي فاطمة الزهراء
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 15939Z)تيسة )البلدية

ثانوية المير مولي رشيد إقليم: تاوناتثانوية المام علي العدادية

العداية

1006/09/17إقليم: تاونات 12 زهير اتباتو
اللغة العربية

06/09/17 15929

N

بني وليد

ثانوية سيدي المخفي 

العدادية

206/09/17عمالة: فاسحمان الفطواكيإقليم: تاونات 12 نجية العبودي
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 02252X)زواغة )المقاطعة

506/09/17إقليم: إفرانثانوية المل العداديةإقليم: تاوناتثانوية الرتبة العدادية 12 عبد الرزاق اكنيوي
اللغة العربية

06/09/17 25260Fتيزكيت

الثانوية العدادية عمر ابن إقليم: تاوناتثانوية بوعادل العدادية

الخطاب

606/09/17إقليم: الحاجب 12 م دودوح
اللغة العربية

06/09/17 04230Xبطيط

106/09/17إقليم: تاوناتثانوية القدس العداديةإقليم: تاونات ثانوية الغوازي العدادية 12 م برعيش
اللغة العربية

06/09/17 15931

R

قرية با م )البلدية(

  ثانوية 20 غشت 

العدادية

206/09/17إقليم: تاوناتثانوية سلس العداديةإقليم: تاونات 12 غوال هناء
اللغة العربية

06/09/17 20982Fاورتزاغ

406/09/17عمالة: فاسابن بطوطةإقليم: تاوناتثانوية الولجة العدادية 12 حسن الفتحي
اللغة العربية

06/09/17 02061P جنان الورد

)المقاطعة(

406/09/17عمالة: فاسقاسم أمينإقليم: تاوناتثانوية الولجة العدادية 12 محسين الفتحي
اللغة العربية

06/09/17 02063S جنان الورد

)المقاطعة(

306/09/17عمالة: فاسجابر بن حيانإقليم: تاوناتثانوية كلز العدادية 12 الحمري م
اللغة العربية

06/09/17 23864

N

جنان الورد 

)المقاطعة(

ثانوية سيدي المخفي 

العدادية

406/09/17إقليم: تاوناتثانوية كلز العداديةإقليم: تاونات 12 دنيا الصابري
اللغة العربية

06/09/17 20040

G

كلز

206/09/17إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية الزيتونةإقليم: تاوناتثانوية خللفة العدادية 12 عيسى ازريدة
اللغة العربية

06/09/17 25977

K

أولد ميمون

206/09/17إقليم: تاوناتثانوية  بوعروس العداديةإقليم: تاوناتثانوية فناسة العدادية 12 عبد الحق التاجي
اللغة العربية

06/09/17 21903

G

بوعروس
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ثانوية المولى عبد العزيز 

العدادية

806/09/17إقليم: تاوناتثانوية المسيرة العداديةإقليم: تاونات 12 عماد دادي
اللغة العربية

06/09/17 15938Y)تيسة )البلدية

ثانوية عمر بن عبد العزيز إقليم: تاونات ثانوية الغوازي العدادية

العدادية

706/09/17إقليم: إفران 12 ليلى معاش
اللغة العربية

06/09/17 10787Zتيمحضيت

ثانوية عين معطوف 

العدادية

206/09/17إقليم: تاوناتثانوية اولد داود العداديةإقليم: تاونات 12 فائزة مديش
اللغة العربية

06/09/17 23921Aأولد داود

ثانوية سيدي يحيى بني 

زروال العدادية

106/09/17إقليم: تاوناتالثانوية العدادية مزراوةإقليم: تاونات 12 السعيد نورالدين
اللغة العربية

06/09/17 26949Sمزراوة

ثانوية سيدي يحيى بني إقليم: تاوناتثانوية  تبودة  العدادية

زروال العدادية

404/09/18إقليم: تاونات 6 م المكودي
اللغة العربية

04/09/18 25361

R

سيدي يحيى بني 

زروال

704/09/18إقليم: تاوناتثانوية خللفة العداديةإقليم: تاوناتثانوية تامضيت العدادية 6 بن الشيخ فوزية
اللغة العربية

04/09/18 22682

D

اخللفة

104/09/18إقليم: تاوناتثانوية الولجة العداديةإقليم: تاوناتثانوية كلز العدادية 6 مريم بن زرود
اللغة العربية

29/09/18 20038Eلولجة

ثانوية فاطمة الفهرية إقليم: تاوناتالثانوية العدادية مزراوة

العدادية

204/09/18إقليم: صفرو 6 وليد حيرش
اللغة العربية

04/09/18 25024Z)رباط الخير )البلدية

ثانوية سيدي يحيى بني 

زروال العدادية

904/09/18إقليم: تاوناتثانوية خللفة العداديةإقليم: تاونات 6 آسية العرجي
اللغة العربية

04/09/18 22682

D

اخللفة

1104/09/18إقليم: تازةالمغرب العربيإقليم: تاوناتثانوية  تبودة  العدادية 6 م الدحيمن
اللغة العربية

04/09/18 20174

C

أيت سغروشن

ثانوية عبد العزيز الفشتالي 

العدادية

504/09/18إقليم: تاوناتثانوية بوعادل العداديةإقليم: تاونات 6 جميلة الطاهري
اللغة العربية

04/09/18 25690Yبوعادل

804/09/18عمالة: فاسالمغرب العربيإقليم: تاوناتثانوية  بوعروس العدادية 6 قديدر حمزة
اللغة العربية

04/09/18 22674V جنان الورد

)المقاطعة(

ثانوية سيدي المخفي 

العدادية

104/09/18إقليم: تاوناتثانوية الولجة العداديةإقليم: تاونات 6 فرح عمران
اللغة العربية

04/09/18 20038Eلولجة

204/09/18عمالة: فاسم بالعربي العلويإقليم: تاوناتثانوية الجبابرة العدادية 6 رجاء الديوبة
اللغة العربية

04/09/18 02062

R

جنان الورد 

)المقاطعة(

ثانوية سيدي م المغراوي إقليم: تاوناتثانوية  تبودة  العدادية

العدادية

904/09/18إقليم: تاونات 6 سفيان لمسقي
اللغة العربية

04/09/18 15932S)قرية با م )البلدية

704/09/18إقليم: تاوناتالثانوية العدادية مزراوةإقليم: تاوناتثانوية الجبابرة العدادية 6 ابتهال ابراهمي
اللغة العربية

04/09/18 26949Sمزراوة

704/09/18إقليم: تاوناتثانوية اولد داود العداديةإقليم: تاوناتثانوية 16 نونبر العدادية 6 عتيقة العسري
اللغة العربية

04/09/18 23921Aأولد داود

304/09/18إقليم: تازةتيزي وسليإقليم: تاوناتثانوية أنوال العدادية 6 كوثر حموتي
اللغة العربية

04/09/18 16667

R

تيزي وسلي
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الثانوية العدادية زينب إقليم: تاوناتثانوية لل مريم العدادية

النفزاوية

907/09/05عمالة: مكناس 62 زكرياء موهوب
اللغة الفرنسية

03/09/13 25267

N

ويسلن )البلدية(

ثانوية عين مديونة 

العدادية

الثانوية التأهلية لحسن بن م إقليم: تاونات

بن مبارك

602/09/10عمالة: مكناس 46 حموري يوسف
اللغة الفرنسية

15/09/15 03945

M

مهاية

الثانوية العدادية م إقليم: تاوناتثانوية 2 مارس العدادية

الزرقطوني

902/09/14إقليم: مولي يعقوب 36 فردوس فحصي
اللغة الفرنسية

02/09/16 02254Zعين الشقف

1102/09/15عمالة: فاسالنسيمإقليم: تاوناتثانوية 11 يناير العدادية 30  فوزية الفدار
اللغة الفرنسية

06/09/17 24498

C

زواغة )المقاطعة(

ثانوية المولى عبد العزيز 

العدادية

503/09/13إقليم: تاوناتثانوية عين مديونة العداديةإقليم: تاونات 28 بلقاسم العبوبي
اللغة الفرنسية

02/09/16 25220

M

عين مديونة

ثانوية المختار السوسي إقليم: تاوناتثانوية فناسة العدادية

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

802/09/16 28 البيرماني دونية
اللغة الفرنسية

02/09/16 26299

K

الفنيدق )البلدية(

213/02/17إقليم: صفروثانوية المام علي العداديةإقليم: تاوناتثانوية فناسة العدادية 28 حفيظ عصمة
اللغة الفرنسية

13/02/17 23569T)البهاليل )البلدية

502/09/16عمالة: فاسالهدىإقليم: تاوناتثانوية 11 يناير العدادية 26 ايمان بوزيان
اللغة الفرنسية

06/09/17 27049A)زواغة )المقاطعة

ثانوية اوطابوعبان 

العدادية

706/09/17عمالة: فاسالمغرب العربيإقليم: تاونات 22 عبد العزيز امعي
اللغة الفرنسية

06/09/17 22674V جنان الورد

)المقاطعة(

ثانوية سيدي م المغراوي 

العدادية

الثانوية العدادية أحمد بن إقليم: تاونات

إدريس ملولي

1106/09/17عمالة: مكناس 22 تهراست مينة
اللغة الفرنسية

06/09/17 03943

K

نزالة بني عمار

الثانوية العدادية علل بن إقليم: تاوناتثانوية  بوعروس العدادية

عبد ا

906/09/17إقليم: مولي يعقوب 22 زروق رجاء
اللغة الفرنسية

06/09/17 02255Aالوادين

ثانوية سيدي المخفي 

العدادية

506/09/17إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية أنوالإقليم: تاونات 22 فاطمة الزهراء ورد
اللغة الفرنسية

06/09/17 21175

R

عين قنصرة

ثانوية عبد العزيز الفشتالي 

العدادية

الثانوية العدادية حمان إقليم: تاونات

الفطواكي

706/09/17إقليم: مولي يعقوب 22 فاطمة الزهراء الرمادي
اللغة الفرنسية

06/09/17 21830

C

لعجاجرة

1006/09/17إقليم: تازةالمجدإقليم: تاوناتثانوية الزريزر العدادية 22 أمال اليوسفي
اللغة الفرنسية

06/09/17 16664

M

تاهلة )البلدية(

ثانوية سيدي م المغراوي 

العدادية

ثانوية الحسن الثاني إقليم: تاونات

العدادية

106/09/17إقليم: إفران 22 يسرى منصوري
اللغة الفرنسية

06/09/17 10788Aعين اللوح

1106/09/17عمالة: فاسعبد المالك السعديإقليم: تاوناتثانوية الولجة العدادية 22 شيماء ابليلط
اللغة الفرنسية

06/09/17 25046Y جنان الورد

)المقاطعة(

1106/09/17عمالة: فاسالمختار السوسيإقليم: تاوناتثانوية اولد داود العدادية 22 فردوس لزرق
اللغة الفرنسية

06/09/17 24727

B

جنان الورد 

)المقاطعة(

505/09/16عمالة: فاسواد المخازنإقليم: تاوناتثانوية  بوعروس العدادية 21 بلماضية اسماء
اللغة الفرنسية

05/09/16إلتحاق بالزوج 22678Z)سايس )المقاطعة
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 الثانوية العدادية ابن إقليم: تاوناتثانوية بوعادل العدادية

بطوطة

402/09/16إقليم: الحاجب 19 ياسمين الحداد
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 04228V عين تاوجطات

)البلدية(

ثانوية سيدي يحيى بني 

زروال العدادية

602/09/16إقليم: تاوناتثانوية 11 يناير العداديةإقليم: تاونات 18 أحلم بن عيش
اللغة الفرنسية

02/09/16 15939Z)تيسة )البلدية

413/02/17إقليم: تازةوادي أمليلإقليم: تاوناتثانوية اولد عياد العدادية 18 هشام بودينة
اللغة الفرنسية

13/02/17إلتحاق بالزوجة 16665

N

واد امليل )البلدية(

الثانوية العدادية علل بن إقليم: تاوناتثانوية كلز العدادية

عبد ا

904/09/18إقليم: مولي يعقوب 16 وصال معروفي
اللغة الفرنسية

04/09/18 02255Aالوادين

ثانوية عين معطوف 

العدادية

1204/09/18إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية الزيتونةإقليم: تاونات 16 عادل بونجم
اللغة الفرنسية

04/09/18 25977

K

أولد ميمون

1004/09/18إقليم: تازةجابر بن حيانإقليم: تاوناتثانوية تامضيت العدادية 16 الكرميش نوال
اللغة الفرنسية

04/09/18 24104Zبني افتح

206/09/17إقليم: تاوناتثانوية علل الفاسي العداديةإقليم: تاوناتثانوية بوعادل العدادية 15 رشيد الدريسي البوزيدي
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 15926

K

تاونات )البلدية(

عمالة مقاطعة عين لحسن اويدارإقليم: تاوناتثانوية 11 يناير العدادية

الشق

102/09/16 14 مريم اليعقوبي
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 01663

G

عين الشق )المقاطعة(

106/09/17إقليم: صفروثانوية ابن الياسمين العداديةإقليم: تاوناتثانوية القدس العدادية 13 الغاري سلمى
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 02440

B

المنزل )البلدية(

106/09/17إقليم: تاوناتثانوية المام علي العداديةإقليم: تاوناتثانوية البيبان العدادية 12 عزيز هتافي
اللغة الفرنسية

06/09/17 15936

W

غفساي )البلدية(

ثانوية المولى عبد العزيز إقليم: تاوناتثانوية المام علي العدادية

العدادية

506/09/17إقليم: تاونات 12 المريزق احلم
اللغة الفرنسية

06/09/17 15940Aعين عائشة

ثانوية علل الفاسي 

العدادية

206/09/17إقليم: صفروثانوية عين سبو العداديةإقليم: تاونات 12 عمار كريم
اللغة الفرنسية

06/09/17 02442

D

أولد امكودو

ثانوية المولى عبد العزيز 

العدادية

106/09/17إقليم: بولمانالثانوية العدادية السلمإقليم: تاونات 12 سارة المرجاني
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 26760Lافريطيسة

ثانوية المولى عبد العزيز 

العدادية

806/09/17إقليم: تاوناتثانوية المسيرة العداديةإقليم: تاونات 12 اكرام الجملي
اللغة الفرنسية

06/09/17 15938Y)تيسة )البلدية

506/09/17إقليم: تازةمغراوةإقليم: تاونات ثانوية الغوازي العدادية 12 غزلن العيساوي
اللغة الفرنسية

06/09/17 16670

U

مغراوة

ثانوية سيدي المخفي 

العدادية

806/09/17إقليم: تاوناتثانوية 11 يناير العداديةإقليم: تاونات 12 فاطمة جعيدان
اللغة الفرنسية

06/09/17 15939Z)تيسة )البلدية

106/09/17عمالة: مكناسالثانوية العدادية الياسمينإقليم: تاوناتثانوية الولجة العدادية 12 منال ولد احمام
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 24763

R

ويسلن )البلدية(

ثانوية سيدي يحيى بني 

زروال العدادية

1106/09/17إقليم: صفروثانوية عين سبو العداديةإقليم: تاونات 12 الحجامي اشرف
اللغة الفرنسية

06/09/17 02442

D

أولد امكودو
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ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

906/09/17إقليم: تاوناتثانوية القدس العداديةإقليم: تاونات 12 أسماء السراط
اللغة الفرنسية

06/09/17 15931

R

قرية با م )البلدية(

ثانوية سيدي م المغراوي إقليم: تاونات ثانوية الغوازي العدادية

العدادية

106/09/17إقليم: تاونات 12 الشاكري فؤاد
اللغة الفرنسية

06/09/17 15932S)قرية با م )البلدية

ثانوية المولى عبد العزيز إقليم: تاوناتثانوية بوهودة العدادية

العدادية

506/09/17إقليم: تاونات 12 خديجة اشطينة
اللغة الفرنسية

06/09/17 15940Aعين عائشة

ثانوية عبد العزيز الفشتالي 

العدادية

106/09/17إقليم: تاوناتثانوية بوعادل العداديةإقليم: تاونات 12 أمين شهيد
اللغة الفرنسية

06/09/17 25690Yبوعادل

ثانوية سيدي م المغراوي إقليم: تاوناتثانوية القدس العدادية

العدادية

106/09/17إقليم: تاونات 12 موساتا نورة
اللغة الفرنسية

06/09/17 15932S)قرية با م )البلدية

206/09/17إقليم: تاوناتثانوية 11 يناير العداديةإقليم: تاوناتثانوية كلز العدادية 12 م العيشوشي
اللغة الفرنسية

06/09/17 15939Z)تيسة )البلدية

ثانوية عين معطوف 

العدادية

ثانوية سيدي م المغراوي إقليم: تاونات

العدادية

1006/09/17إقليم: تاونات 12 الراشدي مراد
اللغة الفرنسية

06/09/17 15932S)قرية با م )البلدية

206/09/17إقليم: تاوناتثانوية بوعادل العداديةإقليم: تاوناتثانوية خللفة العدادية 12 حنان زخنين
اللغة الفرنسية

06/09/17 25690Yبوعادل

ثانوية المير مولي رشيد 

العداية

206/09/17إقليم: تاوناتثانوية لل مريم العداديةإقليم: تاونات 12 بثينة العسري
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 15927L)تاونات )البلدية

806/09/17إقليم: تاوناتثانوية اولد داود العداديةإقليم: تاونات ثانوية الغوازي العدادية 12 عصام بوي
اللغة الفرنسية

06/09/17 23921Aأولد داود

ثانوية عبد العزيز الفشتالي 

العدادية

106/09/17إقليم: تاوناتثانوية القدس العداديةإقليم: تاونات 12 فدوى الخميمر
اللغة الفرنسية

06/09/17 15931

R

قرية با م )البلدية(

504/09/18إقليم: تاوناتثانوية كلز العداديةإقليم: تاوناتثانوية  تبودة  العدادية 6 عبد الرحمان كنيز
اللغة الفرنسية

04/09/18 20040

G

كلز

ثانوية مولي ادريس الكبر إقليم: تاوناتثانوية المسيرة العدادية

التأهيلية

704/09/18إقليم: صفرو 6 هلل حفصة
اللغة الفرنسية

22/10/18 02450

M

رباط الخير )البلدية(

604/09/18إقليم: تاوناتثانوية اوطابوعبان العداديةإقليم: تاوناتثانوية  تبودة  العدادية 6 فيصل العيان
اللغة الفرنسية

04/09/18 24411

H

اوطا بوعبان

804/09/18إقليم: تاوناتثانوية 2 مارس العداديةإقليم: تاوناتثانوية تامضيت العدادية 6 الهللي عبد المجيد
اللغة الفرنسية

04/09/18 15941

B

عين لكداح

504/09/18إقليم: تاوناتثانوية عين معطوف العداديةإقليم: تاوناتثانوية الرتبة العدادية 6 سرحان كوثر
اللغة الفرنسية

04/09/18 21795Pعين معطوف

804/09/18إقليم: تاوناتثانوية عين معطوف العداديةإقليم: تاوناتثانوية الرتبة العدادية 6 صارة الشويني
اللغة الفرنسية

04/09/18 21795Pعين معطوف

ثانوية سيدي المخفي إقليم: تاوناتثانوية  تبودة  العدادية

العدادية

504/09/18إقليم: تاونات 6 نبيل الجاي
اللغة الفرنسية

04/09/18 20039Fسيدي المخفي
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117/10/05إقليم: تاوناتثانوية  بوعروس العداديةإقليم: تاوناتثانوية اولد داود العدادية 68 صابر عفاف
اللغة النجليزية

نعمإلتحاق بالزوج 05/09/08 21903

G

بوعروس

604/09/12إقليم: تاوناتثانوية اولد داود العداديةإقليم: تاوناتثانوية  بوعروس العدادية 34 العلمي مراد
اللغة النجليزية

نعم 02/09/15 23921Aأولد داود

ثانوية المير مولي رشيد 

العداية

606/09/17إقليم: تاوناتثانوية لل مريم العداديةإقليم: تاونات 12 جمال البركة
اللغة النجليزية

06/09/17 15927L)تاونات )البلدية

ثانوية سيدي يحيى بني 

زروال العدادية

ثانوية المير مولي رشيد إقليم: تاونات

العداية

404/09/18إقليم: تاونات 6 سمية بشار
اللغة النجليزية

04/09/18 15929

N

بني وليد

ثانوية ابو الشتاء الصنهاجي 

العدادية

204/09/12عمالة: فاسثريا السقاطإقليم: تاونات 44 سناء الحقوني
الجتماعيات

02/09/14 02065

U

فاس المدينة 

)المقاطعة(

ثانوية المير مولي رشيد 

العداية

205/09/11عمالة: فاسالزهــــــورإقليم: تاونات 38  عبد السلم عشور
الجتماعيات

02/09/15 18668

R

سايس )المقاطعة(

905/09/11إقليم: تاوناتثانوية 2 مارس العداديةإقليم: تاوناتثانوية 11 يناير العدادية 34 نعيم بلعربي
الجتماعيات

نعم 02/09/15 15941

B

عين لكداح

402/09/15إقليم: مولي يعقوب إعدادية الحسن الولإقليم: تاوناتثانوية الجبابرة العدادية 34 هند بورفون
الجتماعيات

02/09/15 24722

W

عين الشقف

الثانوية العدادية عمر ابن إقليم: تاوناتثانوية الولجة العدادية

الخطاب

903/09/13إقليم: الحاجب 28 يونس اسماعلي
الجتماعيات

07/09/16 04230Xبطيط

904/09/12عمالة: فاسالوفاقإقليم: تاوناتثانوية  بوعروس العدادية 24 جمال القروطي
الجتماعيات

02/09/15 23863

M

زواغة )المقاطعة(

الثانوية العدادية علل بن إقليم: تاوناتثانوية الجبابرة العدادية

عبد ا العدادية

402/09/15إقليم: تاوريرت 24 م الكحص
الجتماعيات

02/09/15 04661

R

تاوريرت )البلدية(

ثانوية عين معطوف 

العدادية

306/09/17عمالة: فاسعبد القادر الفاسيإقليم: تاونات 22 م جناتي ادريسي
الجتماعيات

06/09/17 19582J جنان الورد

)المقاطعة(

ثانوية اوطابوعبان 

العدادية

517/02/17إقليم: تازةأحد امسيلةإقليم: تاونات 19 رجاء دحماني
الجتماعيات

17/02/17إلتحاق بالزوج 16673Xامسيلة

ثانوية سيدي م المغراوي 

العدادية

1005/09/11عمالة: فاسالجواهرإقليم: تاونات 18 عبد المنعم بلمة
الجتماعيات

02/11/16 25834E)زواغة )المقاطعة

ثانوية سيدي م المغراوي إقليم: تاونات ثانوية الغوازي العدادية

العدادية

202/09/16إقليم: تاونات 18 جمال أفرجي
الجتماعيات

02/09/16 15932S)قرية با م )البلدية

ثانوية سيدي يحيى بني 

زروال العدادية

302/09/16عمالة: فاسعمر بن الخطابإقليم: تاونات 18 م العساوي
الجتماعيات

02/09/16 22746Y)زواغة )المقاطعة

ثانوية عبد العزيز الفشتالي 

العدادية

الثانوية العدادية علل بن إقليم: تاونات

عبد ا

813/02/17إقليم: مولي يعقوب 18 عبدالصمد إدريسي
الجتماعيات

13/02/17 02255Aالوادين

113/02/17عمالة: فاسواد المخازنإقليم: تاوناتثانوية 11 يناير العدادية 18 عز الدين البقالي
الجتماعيات

13/02/17إلتحاق بالزوجة 22678Z)سايس )المقاطعة
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113/02/17عمالة: فاسعين هارونإقليم: تاوناتثانوية  بوعروس العدادية 18    بوبو عادل
الجتماعيات

13/02/17 02243

M

المرينيين )المقاطعة(

ثانوية أبو سالم العياشي إقليم: تاوناتثانوية الولجة العدادية

التأهيلية

302/09/16إقليم: صفرو 16 بويحياوي م
الجتماعيات

04/09/18 02452Pعين الشكاك

806/09/17إقليم: تاوناتثانوية  بوعروس العداديةإقليم: تاوناتثانوية أنوال العدادية 12 م النحيلي
الجتماعيات

06/09/17 21903

G

بوعروس

306/09/17إقليم: تاوناتثانوية  بوعروس العداديةإقليم: تاوناتالثانوية العدادية مزراوة 12 أنوار المجاهد
الجتماعيات

06/09/17 21903

G

بوعروس

106/09/17إقليم: تاوناتثانوية 11 يناير العداديةإقليم: تاوناتثانوية 2 مارس العدادية 12 عبد الرحيم عاوة
الجتماعيات

نعم 06/09/17 15939Z)تيسة )البلدية

606/09/17إقليم: تاوناتثانوية عين معطوف العداديةإقليم: تاوناتثانوية الرتبة العدادية 12 نبيل الكيحل
الجتماعيات

06/09/17 21795Pعين معطوف

ثانوية عين مديونة 

العدادية

406/09/17إقليم: تاوناتثانوية 11 يناير العداديةإقليم: تاونات 12 الكارتي كمال
الجتماعيات

06/09/17 15939Z)تيسة )البلدية

906/09/17إقليم: تاوناتالثانوية العدادية مزراوةإقليم: تاوناتثانوية الرتبة العدادية 12 مرابط يونس
الجتماعيات

06/09/17 26949Sمزراوة

ثانوية المولى عبد العزيز 

العدادية

404/09/12عمالة: الميةإبن رشيقإقليم: تاونات 6 سميرة بهدار
الجتماعيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 01904

U

المية )البلدية(

ثانوية سيدي يحيى بني 

زروال العدادية

604/09/18عمالة: فاسالشهيد عبد العالي بن شقرونإقليم: تاونات 6 خاليد القرشي
الجتماعيات

04/09/18 02241

K

المرينيين )المقاطعة(

604/09/18إقليم: تاوناتثانوية الولجة العداديةإقليم: تاوناتثانوية سلس العدادية 6 قبطى سناء
الجتماعيات

04/09/18 20038Eلولجة

1004/09/18إقليم: تاوناتثانوية الولجة العداديةإقليم: تاوناتثانوية  تبودة  العدادية 6 جمال السرجي
الجتماعيات

04/09/18 20038Eلولجة

1104/09/18عمالة: فاسفاطمة الفهريةإقليم: تاوناتثانوية  تبودة  العدادية 6 م البعوي
الجتماعيات

04/09/18 02058L فاس المدينة

)المقاطعة(

116/09/85عمالة: فاسابن طفيلإقليم: تاوناتثانوية النهضة العدادية 190 المصطفى الحجاجي
الرياضيات

16/09/85أقدمية 16 سنة 01978Z)سايس )المقاطعة

104/09/02إقليم: تاوناتثانوية ابن سينا التأهيليةإقليم: تاوناتثانوية النهضة العدادية 82 عبد الرحمان انفيسي
الرياضيات

06/09/17 24887A)تاونات )البلدية

107/09/04إقليم: صفروثانوية بئر طمطم العداديةإقليم: تاوناتثانوية  بوعروس العدادية 76 عبد العزيز المحرزي
الرياضيات

05/09/08 24314

C

بئر طم طم

ثانوية سيدي المخفي 

العدادية

502/09/15عمالة: فاسالوفاقإقليم: تاونات 34 رضوان العثماني
الرياضيات

02/09/15 23863

M

زواغة )المقاطعة(

ثانوية المولى عبد العزيز 

العدادية

502/09/16عمالة: وجدة - أنكادإع. عبد الرحمان حجيرةإقليم: تاونات 28 سارة الناصري
الرياضيات

02/09/16 24692

N

وجدة )البلدية(
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110/04/17إقليم: صفروثانوية عين الشكاك العداديةإقليم: تاوناتثانوية خللفة العدادية 28 م بنموسى
الرياضيات

10/04/17 25837

H

عين الشكاك

428/03/17إقليم: الحاجبالثانوية العدادية الخوارزميإقليم: تاوناتثانوية خللفة العدادية 28 سعيد بلقاعدة
الرياضيات

28/03/17 25470J)الحاجب )البلدية

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

106/09/17عمالة: فاسالفرحإقليم: تاونات 22 يوسف البوزيدي
الرياضيات

06/09/17 27048Z)زواغة )المقاطعة

106/09/17إقليم: تاوناتثانوية 11 يناير العداديةإقليم: تاوناتثانوية المسيرة العدادية 22 حبيبة البحاتي
الرياضيات

06/09/17 15939Z)تيسة )البلدية

206/09/17عمالة: فاسعين هارونإقليم: تاوناتثانوية الولجة العدادية 22 اكرام فكاك
الرياضيات

06/09/17 02243

M

المرينيين )المقاطعة(

306/09/17عمالة: فاسالهدىإقليم: تاونات ثانوية الغوازي العدادية 22 أمال الملقي
الرياضيات

06/09/17 27049A)زواغة )المقاطعة

102/09/16إقليم: تاوناتثانوية المسيرة العداديةإقليم: تاوناتثانوية بوهودة العدادية 18 بوشرى الغابي
الرياضيات

02/09/16 15938Y)تيسة )البلدية

عمالة: المضيق - ثانوية ابن زيدون العداديةإقليم: تاوناتثانوية تامضيت العدادية

الفنيدق

102/09/16 18 بلل الزواري
الرياضيات

02/09/16 25478T)الفنيدق )البلدية

213/02/17إقليم: تاوناتثانوية علل الفاسي العداديةإقليم: تاوناتثانوية خللفة العدادية 18 مبارك البغاطي
الرياضيات

13/02/17 15926

K

تاونات )البلدية(

الثانوية العدادية يعقوب إقليم: تاوناتثانوية المسيرة العدادية

المنصور

1017/02/17إقليم: الحاجب 18 يعقوبي م
الرياضيات

17/02/17 04232Z)اكوراي )البلدية

113/02/17إقليم: تازةالمجدإقليم: تاوناتثانوية 2 مارس العدادية 18 هشام الوردي
الرياضيات

13/02/17 16664

M

تاهلة )البلدية(

113/02/17إقليم: إفرانثانوية الفارابي العداديةإقليم: تاوناتثانوية أنوال العدادية 18 أيت حو سفيان
الرياضيات

13/02/17 22654Yواد إفران

ثانوية سيدي م المغراوي 

العدادية

213/02/17إقليم: تازةالعهد الجديدإقليم: تاونات 18 يونس صابر
الرياضيات

13/02/17 16652Z)تازة )البلدية

217/02/17إقليم: تاوناتثانوية النهضة العداديةإقليم: تاوناتثانوية الولجة العدادية 18 حمزة خلوفي
الرياضيات

17/02/17 15925J)تاونات )البلدية

ثانوية عبد العزيز الفشتالي 

العدادية

813/02/17إقليم: صفروثانوية م السادس التأهيليةإقليم: تاونات 18 نبيل بورماني
الرياضيات

13/02/17 02448

K

إيموزار كندر 

)البلدية(

ثانوية المولى عبد العزيز 

العدادية

الثانوية العدادية أمشيوط إقليم: تاونات

سلم بن بوشتى

1128/03/17عمالة: مكناس 18 م شليح
الرياضيات

28/03/17 03942Jمغاصيين

113/02/17إقليم: تازةالعهد الجديدإقليم: تاوناتثانوية اولد عياد العدادية 18 ياسين البوعناني
الرياضيات

13/02/17 16652Z)تازة )البلدية

704/09/18إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية احمد شوقيإقليم: تاوناتثانوية  بوعروس العدادية 16 الملياني يونس
الرياضيات

04/09/18 26735Jعين الشقف
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404/09/18عمالة: فاسأبو عبيدة بن الجراحإقليم: تاوناتثانوية  بوعروس العدادية 16 المشهوري سهام
الرياضيات

04/09/18 22748A)زواغة )المقاطعة

404/09/18عمالة: فاسابن بطوطةإقليم: تاوناتثانوية 2 مارس العدادية 16 العديوي أسماء
الرياضيات

04/09/18 02061P جنان الورد

)المقاطعة(

304/09/18عمالة: فاسعبد المالك السعديإقليم: تاوناتثانوية 2 مارس العدادية 16 شهبوني فاطمة الزهراء
الرياضيات

04/09/18 25046Y جنان الورد

)المقاطعة(

1104/09/18عمالة: فاسعبد المالك السعديإقليم: تاوناتثانوية  بوعروس العدادية 16 الشللي سارة
الرياضيات

04/09/18 25046Y جنان الورد

)المقاطعة(

ثانوية اوطابوعبان 

العدادية

104/09/18عمالة: فاسعين هارونإقليم: تاونات 16 مريم فريس
الرياضيات

04/09/18 02243

M

المرينيين )المقاطعة(

ثانوية عين معطوف 

العدادية

1004/09/18إقليم: مولي يعقوب إعدادية الحسن الولإقليم: تاونات 16 هناء شب
الرياضيات

04/09/18 24722

W

عين الشقف

304/09/18عمالة: فاسعمر بن الخطابإقليم: تاوناتثانوية اولد داود العدادية 16 مريم فلجة
الرياضيات

04/09/18 22746Y)زواغة )المقاطعة

504/09/18عمالة: فاسثريا السقاطإقليم: تاوناتثانوية بوعادل العدادية 16 أميمة لحمادي
الرياضيات

04/09/18 02065

U

فاس المدينة 

)المقاطعة(

ثانوية المولى عبد العزيز إقليم: تاوناتثانوية بوعادل العدادية

العدادية

706/09/17إقليم: تاونات 12 الدريسي وليد
الرياضيات

06/09/17 15940Aعين عائشة

ثانوية علل الفاسي 

العدادية

ثانوية عمر بن عبد العزيز إقليم: تاونات

العدادية

1006/09/17إقليم: إفران 12 أيوب عماري
الرياضيات

06/09/17 10787Zتيمحضيت

ثانوية سيدي م المغراوي 

العدادية

106/09/17عمالة: فاسالمختار السوسيإقليم: تاونات 12 عبد الله الكريمي
الرياضيات

06/09/17 24727

B

جنان الورد 

)المقاطعة(

ثانوية عبد العزيز الفشتالي 

العدادية

ثانوية سيدي م المغراوي إقليم: تاونات

العدادية

906/09/17إقليم: تاونات 12 سفيان الحابط
الرياضيات

06/09/17 15932S)قرية با م )البلدية

1006/09/17إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية احمد شوقيإقليم: تاوناتثانوية سلس العدادية 12 زوزو عبد الحق
الرياضيات

06/09/17 26735Jعين الشقف

106/09/17إقليم: تاوناتثانوية القدس العداديةإقليم: تاونات ثانوية الغوازي العدادية 12 عبدالله الحسناوي
الرياضيات

06/09/17 15931

R

قرية با م )البلدية(

706/09/17عمالة: فاسعبد المالك السعديإقليم: تاوناتثانوية 11 يناير العدادية 12 يوسف الحياني
الرياضيات

06/09/17 25046Y جنان الورد

)المقاطعة(

ثانوية سيدي المخفي 

العدادية

306/09/17إقليم: تاوناتثانوية النهضة العداديةإقليم: تاونات 12 خليفة القاهري
الرياضيات

06/09/17 15925J)تاونات )البلدية

906/09/17عمالة: فاسالمختار السوسيإقليم: تاوناتثانوية اولد داود العدادية 12 ايوب الحوت
الرياضيات

06/09/17 24727

B

جنان الورد 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية الحسين ابن إقليم: تاوناتثانوية بوعادل العدادية

علي

906/09/17إقليم: مولي يعقوب 12 عدنان أبو الصبر
الرياضيات

06/09/17 25793

K

عين الشقف
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ثانوية سيدي المخفي 

العدادية

406/09/17إقليم: بولمانالثانوية العدادية 3 مارسإقليم: تاونات 12 الحسين أقبوب
الرياضيات

06/09/17 08045

U

كيكو

ثانوية سيدي يحيى بني 

زروال العدادية

ثانوية مولي ادريس الكبر إقليم: تاونات

التأهيلية

1106/09/17إقليم: صفرو 12 ديدي صلح الدين
الرياضيات

06/09/17 02450

M

رباط الخير )البلدية(

ثانوية عبد العزيز الفشتالي 

العدادية

ثانوية سيدي م المغراوي إقليم: تاونات

العدادية

206/09/17إقليم: تاونات 12 ياسين حوضي
الرياضيات

06/09/17 15932S)قرية با م )البلدية

ثانوية أبو سالم العياشي إقليم: تاوناتثانوية كلز العدادية

التأهيلية

206/09/17إقليم: صفرو 12 زكرياء الفراجي
الرياضيات

06/09/17 02452Pعين الشكاك

ثانوية سيدي يحيى بني 

زروال العدادية

406/09/17إقليم: تاوناتثانوية خللفة العداديةإقليم: تاونات 12 بن فارس عادل
الرياضيات

06/09/17 22682

D

اخللفة

ثانوية عبد العزيز الفشتالي 

العدادية

106/09/17إقليم: تاوناتثانوية القدس العداديةإقليم: تاونات 12 يوسف عيشي
الرياضيات

06/09/17 15931

R

قرية با م )البلدية(

106/09/17إقليم: تاوناتثانوية القدس العداديةإقليم: تاوناتثانوية البيبان العدادية 12 الحبيب نقرو
الرياضيات

06/09/17 15931

R

قرية با م )البلدية(

706/09/17إقليم: تاوناتثانوية المسيرة العداديةإقليم: تاوناتثانوية كلز العدادية 12 عبد ا غلمي
الرياضيات

06/09/17 15938Y)تيسة )البلدية

ثانوية سيدي يحيى بني 

زروال العدادية

106/09/17إقليم: مولي يعقوب إعدادية الحسن الولإقليم: تاونات 12 العلمي محسن
الرياضيات

06/09/17 24722

W

عين الشقف

ثانوية عبد العزيز الفشتالي 

العدادية

ثانوية سيدي م المغراوي إقليم: تاونات

العدادية

106/09/17إقليم: تاونات 12 عبد العليم هداري
الرياضيات

06/09/17 15932S)قرية با م )البلدية

406/09/17إقليم: تاوناتثانوية المام علي العداديةإقليم: تاوناتثانوية الرتبة العدادية 12 كريم بنبوعزة
الرياضيات

06/09/17 15936

W

غفساي )البلدية(

ثانوية سيدي م المغراوي إقليم: تاونات ثانوية الغوازي العدادية

العدادية

106/09/17إقليم: تاونات 12 البوطي وفاء
الرياضيات

06/09/17 15932S)قرية با م )البلدية

206/09/17إقليم: تاوناتثانوية 11 يناير العداديةإقليم: تاوناتثانوية 16 نونبر العدادية 12 م الهاشمي
الرياضيات

06/09/17 15939Z)تيسة )البلدية

704/09/18إقليم: تاوناتثانوية اولد داود العداديةإقليم: تاوناتثانوية خللفة العدادية 6 مراد بن عيشي
الرياضيات

04/09/18 23921Aأولد داود

الثانوية العدادية علل بن إقليم: تاوناتثانوية 16 نونبر العدادية

عبد ا

704/09/18إقليم: مولي يعقوب 6 عز العرب العمراوي
الرياضيات

04/09/18 02255Aالوادين

304/09/18إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية سبوإقليم: تاوناتثانوية الجبابرة العدادية 6 طارق بن عبو
الرياضيات

04/09/18 25976Jسيدي داود

ثانوية المير مولي رشيد إقليم: تاوناتثانوية فناسة العدادية

العداية

104/09/18إقليم: تاونات 6 العسري عبد الواحد
الرياضيات

04/09/18 15929

N

بني وليد

304/09/18إقليم: تاوناتثانوية  بوعروس العداديةإقليم: تاوناتثانوية 16 نونبر العدادية 6 مراد رويشي
الرياضيات

04/09/18 21903

G

بوعروس
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الثانوية العدادية علل بن إقليم: تاوناتثانوية سلس العدادية

عبد ا

1004/09/18إقليم: مولي يعقوب 6 حسن العمراني
الرياضيات

04/09/18 02255Aالوادين

804/09/18إقليم: تاوناتثانوية 11 يناير العداديةإقليم: تاوناتثانوية راس الواد العدادية 6 أشرف بنيمينة
الرياضيات

04/09/18 15939Z)تيسة )البلدية

ثانوية عين معطوف 

العدادية

304/09/18إقليم: تاوناتثانوية  بوعروس العداديةإقليم: تاونات 6 فاطمة الزهراء العواني
الرياضيات

04/09/18 21903

G

بوعروس

1004/09/18إقليم: تاوناتثانوية الولجة العداديةإقليم: تاوناتثانوية اولد داود العدادية 6 م الحمر
الرياضيات

04/09/18 20038Eلولجة

704/09/18إقليم: تازةثانوية الصنوبرالتأهيليةإقليم: تاوناتثانوية المام علي العدادية 6 عنبو حفيظ
الرياضيات

20/09/18 24866

C

بوشفاعة

304/09/18إقليم: تاوناتثانوية اولد عياد العداديةإقليم: تاوناتثانوية الجبابرة العدادية 6 عثمان محفوظ
الرياضيات

04/09/18 21796

R

أولد عياد

604/09/18إقليم: تاوناتثانوية 16 نونبر العداديةإقليم: تاوناتثانوية الرتبة العدادية 6 واقلي ابراهيم
الرياضيات

04/09/18 15937Xتافرانت

ثانوية عبد العزيز الفشتالي إقليم: تاوناتثانوية 16 نونبر العدادية

العدادية

604/09/18إقليم: تاونات 6 عبد المالك البيرتي
الرياضيات

04/09/18 15933Tمولي بوشتى

704/09/18إقليم: تاوناتثانوية  بوعروس العداديةإقليم: تاوناتثانوية تامضيت العدادية 6 المنصور عبد الرحمان
الرياضيات

04/09/18 21903

G

بوعروس

الثانوية العدادية سيدي إقليم: تاوناتثانوية القدس العدادية

الشاهد

1204/09/18إقليم: مولي يعقوب 6 أحمد عزوزي
الرياضيات

16/10/18 25978Lميكس

604/09/18إقليم: تاوناتثانوية  بوعروس العداديةإقليم: تاوناتثانوية الرتبة العدادية 6 مراد اباحني
الرياضيات

04/09/18 21903

G

بوعروس

704/09/18إقليم: تاوناتثانوية اولد داود العداديةإقليم: تاوناتثانوية  تبودة  العدادية 6 احمد الغمور
الرياضيات

04/09/18 23921Aأولد داود

1404/09/18إقليم: تازة أجديرإقليم: تاوناتثانوية  تبودة  العدادية 6 ادريس اهادي
الرياضيات

04/09/18 16666Pأجدير

104/09/18إقليم: تاوناتثانوية المسيرة العداديةإقليم: تاوناتثانوية  تبودة  العدادية 6 الحسين اخموش
الرياضيات

04/09/18 15938Y)تيسة )البلدية

102/09/09عمالة: فاسعين بيضةإقليم: تاوناتثانوية النهضة العدادية 36 عزالدين بشار
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 22676Xعين البيضاء

ثانوية ابو الشتاء الصنهاجي إقليم: تاوناتثانوية بوهودة العدادية

العدادية

102/09/10إقليم: تاونات 28 نادية المهاجر
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 15928

M

عين مديونة

402/09/16عمالة: فاسالمغرب العربيإقليم: تاوناتثانوية  بوعروس العدادية 28 بوشعر حنان
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 22674V جنان الورد

)المقاطعة(

الثانوية العدادية م إقليم: تاوناتثانوية القدس العدادية

الزرقطوني

313/02/17إقليم: مولي يعقوب 28 يسين جباري
علوم الحياة 

والرض
13/02/17 02254Zعين الشقف
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 الثانوية العدادية ابن إقليم: تاوناتثانوية الولجة العدادية

بطوطة

1013/02/17إقليم: الحاجب 28 صلح الدين مسعودي
علوم الحياة 

والرض
13/02/17 04228V عين تاوجطات

)البلدية(

1013/02/17إقليم: الحاجبالثانوية العدادية ابن اجرومإقليم: تاوناتثانوية 11 يناير العدادية 28 أنس داودي
علوم الحياة 

والرض
13/02/17 04231Yجحجوح

ثانوية ابو الشتاء الصنهاجي 

العدادية

عمالة: الصخيرات 20 غشتإقليم: تاونات

 - تمارة

1004/09/12 24 حليم لزعر
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 23492J)الصخيرات )البلدية

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

502/09/14إقليم: الحاجبالثانوية العدادية ابن اجرومإقليم: تاونات 22 فتحي خديجة
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 04231Yجحجوح

106/09/17إقليم: صفروثانوية ابن الياسمين العداديةإقليم: تاوناتثانوية اولد داود العدادية 22 وفاء الصديق
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 02440

B

المنزل )البلدية(

ثانوية عبد العزيز الفشتالي 

العدادية

الثانوية العدادية حمان إقليم: تاونات

الفطواكي

506/09/17إقليم: مولي يعقوب 22 رجاء فحصي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 21830

C

لعجاجرة

ثانوية عبد العزيز الفشتالي 

العدادية

106/09/17إقليم: تاوناتثانوية القدس العداديةإقليم: تاونات 22 نصير الخنشوفي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 15931

R

قرية با م )البلدية(

ثانوية أبو سالم العياشي إقليم: تاوناتثانوية 2 مارس العدادية

التأهيلية

206/09/17إقليم: صفرو 22 العلمي فاطمة
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 02452Pعين الشكاك

ثانوية المولى عبد العزيز 

العدادية

106/09/17إقليم: تاوناتثانوية المسيرة العداديةإقليم: تاونات 22 نرجس المهادي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 15938Y)تيسة )البلدية

ثانوية يوسف بن تاشفين إقليم: تاوناتثانوية اولد داود العدادية

التأهيلية

306/09/17إقليم: تازة 22 ليلى املل
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 16678

C

مطماطة

302/09/16عمالة: مراكشالثانوية العدادية طه حسينإقليم: تاوناتثانوية بوهودة العدادية 18 طوقي عائشة
علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوج 02640

U

المنارة )المقاطعة(

الثانوية العدادية م إقليم: تاوناتثانوية 16 نونبر العدادية

الخامس

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/16 18 إكرام النالي
علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوج 15332P طنجة المدينة

)المقاطعة(

ثانوية سيدي م المغراوي 

العدادية

513/02/17عمالة: فاسالفرحإقليم: تاونات 18 ابراهيم بنصابر
علوم الحياة 

والرض
13/02/17 27048Z)زواغة )المقاطعة

ثانوية سيدي المخفي 

العدادية

404/09/18عمالة: فاسعبد المالك السعديإقليم: تاونات 16 صوفيا السمللي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 25046Y جنان الورد

)المقاطعة(

204/09/18عمالة: فاسأبو عبيدة بن الجراحإقليم: تاوناتثانوية المسيرة العدادية 16 بوسلمتي م
علوم الحياة 

والرض
03/10/18 22748A)زواغة )المقاطعة

804/09/18إقليم: صفروثانوية ابن الياسمين العداديةإقليم: تاوناتثانوية راس الواد العدادية 16 حسناء بنخجي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 02440

B

المنزل )البلدية(

ثانوية الحسن الثاني إقليم: تاوناتثانوية  تبودة  العدادية

العدادية

1304/09/18إقليم: إفران 16 حياة يعقوبي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 10788Aعين اللوح

ثانوية سيدي يحيى بني 

زروال العدادية

1004/09/18عمالة: فاسالهدىإقليم: تاونات 16 زهور الطباخ
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 27049A)زواغة )المقاطعة
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204/09/18عمالة: فاسأبو عبيدة بن الجراحإقليم: تاوناتثانوية فناسة العدادية 16 سارة لواتي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 22748A)زواغة )المقاطعة

ثانوية عين معطوف 

العدادية

406/09/17إقليم: تاوناتثانوية النهضة العداديةإقليم: تاونات 12 م الصوابني
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 15925J)تاونات )البلدية

106/09/17إقليم: تاوناتثانوية سلس العداديةإقليم: تاوناتثانوية المام علي العدادية 12 السقيلي عبد السلم
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 20982Fاورتزاغ

  ثانوية 20 غشت 

العدادية

106/09/17إقليم: تاوناتثانوية المام علي العداديةإقليم: تاونات 12 الفراسي ابراهيم
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 15936

W

غفساي )البلدية(

ثانوية عبد العزيز الفشتالي 

العدادية

1006/09/17إقليم: صفروثانوية ابن الياسمين العداديةإقليم: تاونات 12 م الشيخ
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 02440

B

المنزل )البلدية(

  ثانوية 20 غشت 

العدادية

ثانوية سيدي م المغراوي إقليم: تاونات

العدادية

706/09/17إقليم: تاونات 12 بوشكوك اسماعيل
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 15932S)قرية با م )البلدية

306/09/17إقليم: تاوناتثانوية بوهودة العداديةإقليم: تاوناتثانوية المام علي العدادية 12 علي الحجامي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 15930Pبوهودة

106/09/17إقليم: تاوناتثانوية المسيرة العداديةإقليم: تاوناتثانوية كلز العدادية 12 عبدالله العمراني
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 15938Y)تيسة )البلدية

ثانوية عين معطوف 

العدادية

ثانوية الحسن الثاني إقليم: تاونات

العدادية

106/09/17إقليم: تاونات 12 مريم الدريوش
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 15934

U

امكانسة

506/09/17إقليم: تاوناتثانوية 11 يناير العداديةإقليم: تاوناتثانوية 2 مارس العدادية 12 يونس الزكري
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 15939Z)تيسة )البلدية

106/09/17إقليم: تاونات  ثانوية 20 غشت العداديةإقليم: تاوناتثانوية سلس العدادية 12 حاتم سهام
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 15935V)غفساي )البلدية

ثانوية سيدي يحيى بني 

زروال العدادية

506/09/17إقليم: تاونات  ثانوية 20 غشت العداديةإقليم: تاونات 12 الكنوني نبيل
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 15935V)غفساي )البلدية

204/09/18إقليم: تاوناتثانوية المام علي العداديةإقليم: تاوناتثانوية الرتبة العدادية 6 م قرى
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 15936

W

غفساي )البلدية(

504/09/18إقليم: تاوناتثانوية اولد داود العداديةإقليم: تاوناتثانوية الرتبة العدادية 6 احمامو أنوار
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 23921Aأولد داود

ثانوية سيدي المخفي 

العدادية

704/09/18إقليم: تاوناتثانوية كلز العداديةإقليم: تاونات 6 جليلة خلفاوي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 20040

G

كلز

804/09/18إقليم: تاوناتثانوية  بوعروس العداديةإقليم: تاوناتثانوية المسيرة العدادية 6 سلمي عماد
علوم الحياة 

والرض
11/10/18 21903

G

بوعروس

ثانوية المير مولي رشيد 

العداية

414/09/02عمالة: مكناسالثانوية العدادية الرياضإقليم: تاونات 112 عبدا طوبطو
الفيزياء والكيمياء

14/09/02أقدمية 16 سنة 04083

M

مكناس )البلدية(

301/01/05إقليم: الحاجبالثانوية العدادية ابن رشدإقليم: تاوناتثانوية القدس العدادية 82 م  كميا
الفيزياء والكيمياء

05/09/08 24483L)سبع عيون )البلدية
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ثانوية المولى عبد العزيز 

العدادية

الثانوية العدادية إبن إقليم: تاونات

المناصف

802/09/10عمالة: مكناس 58 عزيز اجريش
الفيزياء والكيمياء

02/09/13 04086

R

مكناس )البلدية(

1102/09/16عمالة: فاسعين هارونإقليم: تاوناتثانوية أنوال العدادية 28 ازنود محسن
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 02243

M

المرينيين )المقاطعة(

ثانوية م الزرقطوني إقليم: تاوناتثانوية فناسة العدادية

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

802/09/16 28 رشيد خراز
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 23520P)الفنيدق )البلدية

102/09/15إقليم: تاوناتثانوية أنوال العداديةإقليم: تاوناتثانوية تامضيت العدادية 24 عبد الرحيم الزبطي
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 15947

H

طهر السوق )البلدية(

الثانوية العدادية عثمان بن إقليم: تاوناتثانوية المسيرة العدادية

عفان

806/09/17عمالة: مكناس 22 امينة لعبيدي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 03940

G

ويسلن )البلدية(

106/09/17عمالة: فاسعبد القادر الفاسيإقليم: تاوناتثانوية الولجة العدادية 22 طارق مقران
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 19582J جنان الورد

)المقاطعة(

ثانوية عبد العزيز الفشتالي 

العدادية

306/09/17عمالة: فاسأبي العباس السبتيإقليم: تاونات 22 أحمد الدباب
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 01975

W

المشور فاس الجديد 

)البلدية(

الثانوية الثأهيلية الشهيد إقليم: تاوناتثانوية راس الواد العدادية

مولي الطيب بن مولي لكبير

802/09/16إقليم: الرشيدية 18 حمداوي عبد اللطيف
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 09849E)الجرف )البلدية

ثانوية عبد العزيز الفشتالي إقليم: تاوناتثانوية الرتبة العدادية

العدادية

202/09/16إقليم: تاونات 18 الكنبوزي ابراهيم
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 15933Tمولي بوشتى

الثانوية العدادية يوسف ابن إقليم: تاوناتثانوية الزريزر العدادية

تاشفين

302/09/16إقليم: الحاجب 18 إبراهيم بودعوة
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 19893Xأيت بوبيدمان

102/09/16إقليم: صفروثانوية لل سكينة العداديةإقليم: تاوناتثانوية اولد داود العدادية 18 العلوي عزيز
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 02441

C

عزابة

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: تاوناتثانوية بوعادل العدادية

ا بن حساين

302/09/16إقليم: الحوز 18 م بوالصواب
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 18671

U

تمصلوحت

204/09/18إقليم: تاوناتثانوية عين معطوف العداديةإقليم: تاوناتثانوية المسيرة العدادية 16 الصاليح صفاء
الفيزياء والكيمياء

12/10/18 21795Pعين معطوف

ثانوية عين معطوف 

العدادية

1104/09/18عمالة: مكناسالثانوية العدادية خيبرإقليم: تاونات 16 تورية المكيوي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 03938E مولي ادريس

زرهون )البلدية(

ثانوية طارق بن زياد إقليم: تاوناتثانوية  تبودة  العدادية

التأهيلية

304/09/18إقليم: صفرو 16 مريم امشيش
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 02451

N

راس تابودة

504/09/18عمالة: فاسعبد المالك السعديإقليم: تاوناتثانوية  بوعروس العدادية 16 فيللي صدوق سلوى
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 25046Y جنان الورد

)المقاطعة(

ثانوية سيدي م المغراوي 

العدادية

602/09/16عمالة: فاسابن بطوطةإقليم: تاونات 14 سمير مزين
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 02061P جنان الورد

)المقاطعة(

ثانوية المير مولي رشيد 

العداية

406/09/17إقليم: تاوناتثانوية الزريزر العداديةإقليم: تاونات 12 م الشنتوفي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 21906

K

الزريزر
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406/09/17إقليم: تاوناتثانوية اولد داود العداديةإقليم: تاوناتثانوية ابن سينا التأهيلية 12 عبد العزيز موسى فارس
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 23921Aأولد داود

106/09/17إقليم: تاوناتثانوية  بوعروس العداديةإقليم: تاوناتثانوية راس الواد العدادية 12 أناس التريوي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 21903

G

بوعروس

الثانوية العدادية علل بن إقليم: تاوناتثانوية الجبابرة العدادية

عبد ا

806/09/17إقليم: مولي يعقوب 12 عبد العالي بوطيب
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 02255Aالوادين

904/09/18إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية الزيتونةإقليم: تاوناتثانوية الجبابرة العدادية 6 امين العواني
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 25977

K

أولد ميمون

104/09/18إقليم: تاوناتثانوية المسيرة العداديةإقليم: تاوناتثانوية فناسة العدادية 6 عبد الرحيم بوحزمة
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 15938Y)تيسة )البلدية

1104/09/18إقليم: صفروثانوية عين الشفاء العداديةإقليم: تاوناتثانوية الرتبة العدادية 6 ساري حسن
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 02444Fأيت السبع لجرف

704/09/18إقليم: تاوناتثانوية بوعادل العداديةإقليم: تاوناتثانوية المام علي العدادية 6 فدوة النافعي
الفيزياء والكيمياء

03/10/18 25690Yبوعادل

ثانوية سيدي يحيى بني 

زروال العدادية

204/09/18عمالة: مكناسالثانوية العدادية خيبرإقليم: تاونات 6 اسامة الشالي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 03938E مولي ادريس

زرهون )البلدية(

الثانوية العدادية إدريس إقليم: تاوناتثانوية 16 نونبر العدادية

الول

304/09/18عمالة: مكناس 6 وليد لبيهي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 03937

D

مولي ادريس 

زرهون )البلدية(

904/09/18إقليم: تاوناتثانوية 2 مارس العداديةإقليم: تاوناتثانوية بوهودة العدادية 6 توفيق بيي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 15941

B

عين لكداح

204/09/18إقليم: تاوناتثانوية المسيرة العداديةإقليم: تاوناتثانوية 2 مارس العدادية 6 شاكر نور الدين
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 15938Y)تيسة )البلدية

ثانوية سيدي المخفي 

العدادية

ثانوية المير مولي رشيد إقليم: تاونات

العداية

504/09/18إقليم: تاونات 6 هدى البوجيدي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 15929

N

بني وليد

ثانوية عين مديونة 

العدادية

206/09/01عمالة: مكناسالثانوية العدادية ويسلن 1إقليم: تاونات 104 عبد الرحيم   روماني
التربية السلمية

12/09/11أقدمية 12 سنة 26244A)ويسلن )البلدية

101/01/02إقليم: تاوناتثانوية المسيرة العداديةإقليم: تاوناتثانوية اولد داود العدادية 88 حميد   امطيط
التربية السلمية

02/09/15 15938Y)تيسة )البلدية

104/09/12إقليم: تاوناتثانوية عين مديونة العداديةإقليم: تاوناتثانوية بوعادل العدادية 30 عثماني م
التربية السلمية

06/09/17 25220

M

عين مديونة

202/09/15عمالة: فاسقاسم أمينإقليم: تاوناتثانوية القدس العدادية 28 زكرياء كرام
التربية السلمية

04/09/18 02063S جنان الورد

)المقاطعة(

  ثانوية 20 غشت 

العدادية

102/09/16عمالة: مكناسالثانوية العدادية التنميةإقليم: تاونات 28 مولي احمد سيد الخير
التربية السلمية

02/09/16 04087S)مكناس )البلدية

ثانوية المولى عبد العزيز 

العدادية

الثانوية العدادية أبو العلء إقليم: تاونات

المعري

1004/09/12إقليم: تطوان 24 رضوان الكرضة
التربية السلمية

04/09/18 23521

R

الحمراء
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102/09/15إقليم: تاوناتثانوية القدس العداديةإقليم: تاونات ثانوية الغوازي العدادية 24 حسنة اجبيلو
التربية السلمية

02/09/15 15931

R

قرية با م )البلدية(

ثانوية المولى عبد العزيز إقليم: تاوناتثانوية المام علي العدادية

العدادية

506/09/17إقليم: تاونات 22 دكا م
التربية السلمية

06/09/17 15940Aعين عائشة

102/09/16إقليم: العرائشالثانوية العدادية عياشةإقليم: تاوناتثانوية الرتبة العدادية 18 عبد الغني الدريسي
التربية السلمية

02/09/16 26300Lعياشة

802/09/16عمالة: فاسجابر بن حيانإقليم: تاوناتثانوية خللفة العدادية 18 شعايبي فيصل
التربية السلمية

02/09/16 23864

N

جنان الورد 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية علل بن إقليم: تاوناتثانوية الجبابرة العدادية

عبد ا

104/09/18إقليم: مولي يعقوب 16 بلقاسم العزيزي
التربية السلمية

04/09/18 02255Aالوادين

1104/09/18عمالة: فاسالشهيد عبد العالي بن شقرونإقليم: تاوناتثانوية فناسة العدادية 16 يحيى طلحى
التربية السلمية

04/09/18 02241

K

المرينيين )المقاطعة(

204/09/18إقليم: تاوناتثانوية 11 يناير العداديةإقليم: تاوناتثانوية 2 مارس العدادية 16 المحفوظ م
التربية السلمية

04/09/18 15939Z)تيسة )البلدية

ثانوية المولى عبد العزيز إقليم: تاوناتثانوية 16 نونبر العدادية

العدادية

104/09/18إقليم: تاونات 16 عبد الفتاح الزاوي
التربية السلمية

04/09/18 15940Aعين عائشة

604/09/18عمالة: فاسالشهيد عبد العالي بن شقرونإقليم: تاوناتثانوية  بوعروس العدادية 16 الشويرف فيصل
التربية السلمية

04/09/18 02241

K

المرينيين )المقاطعة(

ثانوية المير مولي رشيد 

العداية

الثانوية العدادية سيدي إقليم: تاونات

الشاهد

1004/09/18إقليم: مولي يعقوب 16 ادويهري حمزة
التربية السلمية

04/09/18 25978Lميكس

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

ثانوية سيدي م المغراوي إقليم: تاونات

العدادية

206/09/17إقليم: تاونات 12 منير  الوردي
التربية السلمية

06/09/17 15932S)قرية با م )البلدية

الثانوية العدادية أحمد بن إقليم: تاوناتثانوية بوعادل العدادية

إدريس ملولي

1106/09/17عمالة: مكناس 12 زهور الطويل
التربية السلمية

06/09/17 03943

K

نزالة بني عمار

ثانوية سيدي م المغراوي 

العدادية

306/09/17إقليم: تاونات ثانوية الغوازي العداديةإقليم: تاونات 12 البوطي م
التربية السلمية

06/09/17 23282Fاغوازي

ثانوية سيدي يحيى بني 

زروال العدادية

ثانوية سيدي المخفي إقليم: تاونات

العدادية

804/09/18إقليم: تاونات 6 م زهير
التربية السلمية

04/09/18 20039Fسيدي المخفي

ثانوية سيدي المخفي 

العدادية

204/09/18إقليم: تاوناتثانوية  بوعروس العداديةإقليم: تاونات 6 جمال المزكلدي
التربية السلمية

04/09/18 21903

G

بوعروس

ثانوية سيدي يحيى بني 

زروال العدادية

904/09/18إقليم: تاوناتثانوية بوعادل العداديةإقليم: تاونات 6 عبدالكريم البزور
التربية السلمية

04/09/18 25690Yبوعادل

404/09/18إقليم: تاوناتثانوية فناسة العداديةإقليم: تاوناتثانوية  تبودة  العدادية 6 عبد الكريم الوالي
التربية السلمية

04/09/18 24408Eفناسة باب الحيط

1404/09/18إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية سبوإقليم: تاوناتثانوية تامضيت العدادية 6 منيوي عبد ا
التربية السلمية

04/09/18 25976Jسيدي داود

107



المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

417/09/90عمالة: فاسم بن الحسن الوزانيإقليم: تاوناتثانوية لل مريم العدادية 140 عبد العزيز بنتهلة
التربية البدنية

16/09/95أقدمية 16 سنة 01979A)سايس )المقاطعة

ثانوية عين مديونة 

العدادية

116/09/95عمالة: فاسالفقيه التاوديإقليم: تاونات 122 جواد ارسلن
التربية البدنية

15/09/15أقدمية 16 سنة 24499

D

سايس )المقاطعة(

ثانوية المولى عبد العزيز 

العدادية

316/09/94عمالة: فاسالهدىإقليم: تاونات 120 بن شرقي عبد العالي
التربية البدنية

16/09/00أقدمية 16 سنة 27049A)زواغة )المقاطعة

1116/09/89عمالة: فاسالمختار السوسيإقليم: تاوناتثانوية الولجة العدادية 120 سعيد بنقاسم
التربية البدنية

16/09/99أقدمية 16 سنة 24727

B

جنان الورد 

)المقاطعة(

  ثانوية 20 غشت 

العدادية

1016/09/88عمالة: فاسسيدي جواد الصقليإقليم: تاونات 116 عبداللطيف مصباحي
التربية البدنية

05/09/01أقدمية 16 سنة 02244

N

المرينيين )المقاطعة(

ثانوية علل الفاسي 

العدادية

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية الفارابيإقليم: تاونات

أصيل

316/09/95 102 علي أكليد
التربية البدنية

02/10/10 20600

R

بني مكادة )المقاطعة(

316/09/99إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية واد زاإقليم: تاوناتثانوية البيبان العدادية 96 الرحاوي بوزيان
التربية البدنية

07/09/03إلتحاق بالزوجة 04664

U

تاوريرت )البلدية(

406/09/00عمالة: الميةشكيب أرسلنإقليم: تاوناتثانوية ابن سينا التأهيلية 76 سعيد  لمباركي
التربية البدنية

02/09/10إلتحاق بالزوجة 07857Pبني يخلف

ثانوية علل الفاسي 

العدادية

104/09/12إقليم: تاوناتثانوية ابن سينا التأهيليةإقليم: تاونات 46 صديق سعاد
التربية البدنية

09/10/15 24887A)تاونات )البلدية

ثانوية طارق بن زياد إقليم: تاوناتثانوية 16 نونبر العدادية

التأهيلية

1004/09/12إقليم: صفرو 42 سراو عبد الرحيم
التربية البدنية

04/09/12إلتحاق بالزوجة 02451

N

راس تابودة

ثانوية المير مولي رشيد 

العداية

105/09/11إقليم: تاوناتثانوية لل مريم العداديةإقليم: تاونات 41 عبد الرحيم العثماني
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 15927L)تاونات )البلدية

303/09/13إقليم: تاوناتثانوية بوهودة العداديةإقليم: تاوناتثانوية  تبودة  العدادية 28 مصطفى احنيش
التربية البدنية

02/09/16 15930Pبوهودة

204/09/12إقليم: تاوناتثانوية علل الفاسي العداديةإقليم: تاوناتثانوية بوهودة العدادية 28 زركان يوسف
التربية البدنية

04/09/18 15926

K

تاونات )البلدية(

ثانوية عين معطوف 

العدادية

702/09/15إقليم: تازة2 اكتوبر 1955إقليم: تاونات 25 فيصل غميمض
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 16690

R

اكنول )البلدية(

1302/09/15إقليم: جرسيفثانوية راس لقصر العداديةإقليم: تاوناتثانوية الرتبة العدادية 24 م باحسين
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 26716

N

راس القصر

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

ثانوية المولى عبد العزيز إقليم: تاونات

العدادية

102/09/15إقليم: تاونات 24 سوليمان بنعثمان
التربية البدنية

02/09/15 15940Aعين عائشة

802/09/15إقليم: سيدي سليمانابن  ياسينإقليم: تاوناتثانوية  تبودة  العدادية 24 مصطفى زعزوع
التربية البدنية

02/09/15 11183E سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

802/09/10إقليم: تاوناتثانوية المسيرة العداديةإقليم: تاوناتثانوية 16 نونبر العدادية 20 م منير
التربية البدنية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 15938Y)تيسة )البلدية
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505/09/11إقليم: تاوناتثانوية راس الواد العداديةإقليم: تاوناتثانوية أنوال العدادية 18 عبد الله العبد
التربية البدنية

02/09/16 21902Fرأس الواد

ثانوية الحسن الثاني إقليم: تاوناتثانوية الجبابرة العدادية

العدادية

702/09/16إقليم: تاونات 6 مزوش منعم
التربية البدنية

04/09/18 15934

U

امكانسة

105/09/11إقليم: تطوانالثانوية العدادية أحمد شوقيإقليم: تاوناتثانوية النهضة العدادية 18 حسوني عزيز
التربية التشكيلية

02/09/16 26517X)تطوان )البلدية

ثانوية ابو الشتاء الصنهاجي 

العدادية

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية الزياتنإقليم: تاونات

أصيل

102/09/10 68 سناء الخلدي
المعلوميات

02/09/10 26339

D

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

704/09/18عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية عين كرمةإقليم: تاوناتثانوية خللفة العدادية 16 خديجة العلمي
المعلوميات

04/09/18 04089

U

عين كرمة-واد الرمان

104/09/18إقليم: صفروثانوية عين سبو العداديةإقليم: تاوناتثانوية القدس العدادية 6 حسام ميمي
المعلوميات

22/10/18 02442

D

أولد امكودو

316/09/97إقليم: تازةالمير مولي رشيدإقليم: تازةعبد الكريم الخطابي 102 فريدة  مباركي
اللغة العربية

نعمأقدمية 12 سنة 05/09/07 16677

B

تازة )البلدية(

106/09/00إقليم: تازةعبد الكريم الخطابيإقليم: تازةالمير مولي رشيد 68 نزيهة  بيطاري
اللغة العربية

نعم 04/09/18 16659

G

تازة )البلدية(

الثانوية العدادية م إقليم: تازةوادي أمليل

الخامس

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/02 66 قيسي زليخة
اللغة العربية

05/09/11 15332P طنجة المدينة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية الفقيه أحمد إقليم: تازةأحد امسيلة

الحداد

202/09/09إقليم: تطوان 54 عبد الحق حريولي
اللغة العربية

02/09/14 05667J)تطوان )البلدية

الثانوية العدادية إبن حمدون إقليم: تازةأحد امسيلة

الكرتيلي

204/09/12عمالة: مكناس 48 سعيد البوبكاري
اللغة العربية

02/09/14 04088T)تولل )البلدية

205/09/08إقليم: تازةابن خلدونإقليم: تازة ابن المـقــفـــع 39 افاخ مجيدة
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 16655

C

تازة )البلدية(

203/09/13إقليم: تازةابن خلدونإقليم: تازةثانوية الصنوبرالتأهيلية 37 فاطمة الزهراء العاشور
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 16655

C

تازة )البلدية(

302/09/10إقليم: تازةأحد امسيلةإقليم: تازةالنبعاث 36 عبد المنعم هنوش
اللغة العربية

04/09/18 16673Xامسيلة

ثانوية عقبة بن نافع 

العدادية

402/09/10إقليم: تازةالمير مولي رشيدإقليم: تازة 36 استيتو فتيحة
اللغة العربية

02/09/15إلتحاق بالزوج 16677

B

تازة )البلدية(

204/09/12إقليم: تازةثانوية عقبة بن نافع العداديةإقليم: تازةبني فراسن 34 محسن قديدر
اللغة العربية

02/09/15 16675Zبني لنث

502/09/14إقليم: تازةعمر الخيامإقليم: تازةباب مرزوقة 27 م بوطالب
اللغة العربية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 16686L)تازة )البلدية

504/09/12إقليم: تازةأحد امسيلةإقليم: تازةتيزي وسلي 24 عبيبو حفيظة
اللغة العربية

02/09/15 16673Xامسيلة
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102/09/15إقليم: تازة ابن المـقــفـــعإقليم: تازةثانوية الزيتون التأهيلية 24 ازريول مجيدة
اللغة العربية

02/09/15إلتحاق بالزوج 23555

C

كلدمان

504/09/12إقليم: تازةأحد امسيلةإقليم: تازةبني فراسن 18 برعيش م
اللغة العربية

02/09/16 16673Xامسيلة

704/09/12إقليم: تازةثانوية الزيتون التأهيليةإقليم: تازةبني فراسن 18 ياسين قنبوع
اللغة العربية

02/09/16 16679

D

أولد ازباير

206/09/17إقليم: تازةباب مرزوقةإقليم: تازةالمغرب العربي 14 بشرى حدادي
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 16674Yباب مرزوقة

102/09/16إقليم: تازةالمجدإقليم: تازةوادي أمليل 10 لمسيح فاطمة الزهراء
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 16664

M

تاهلة )البلدية(

1007/09/16عمالة: الميةعلل بن عبد اإقليم: تازةتيزي وسلي 6 جواد ميلة
اللغة العربية

04/09/18 01909Z)المية )البلدية

216/09/93عمالة: فاسالدارسةإقليم: تازةالمجد 126 نهدة كدار
اللغة الفرنسية

16/09/96أقدمية 16 سنة 24726A)زواغة )المقاطعة

101/10/01إقليم: تازةابن خلدونإقليم: تازة ابن المـقــفـــع 99 صباح حموشي
اللغة الفرنسية

07/09/04إلتحاق بالزوج 16655

C

تازة )البلدية(

الثانوية التأهلية لحسن بن م إقليم: تازةجابر بن حيان

بن مبارك

503/09/13عمالة: مكناس 46 عللوش رجاء
اللغة الفرنسية

03/09/13 03945

M

مهاية

302/09/10إقليم: تازةنوفمبر 6إقليم: تازةوادي أمليل 37 حماد رجاء
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 26037A)تازة )البلدية

302/09/10إقليم: تازةعلل الفاسيإقليم: تازة ابن المـقــفـــع 35 جهان الفارسى
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوج 16654

B

تازة )البلدية(

502/09/14إقليم: تازة2 اكتوبر 1955إقليم: تازةبني فراسن 32 اسويلح عتيقة
اللغة الفرنسية

04/09/18 16690

R

اكنول )البلدية(

الثانوية التأهيلية أحمد بن إقليم: تازةأحد امسيلة

علي باسو

603/09/13عمالة: مكناس 30 فاطمة الزهراء بولعيد
اللغة الفرنسية

06/09/17 04090Vعين جمعة

502/09/14إقليم: تازةوادي أمليلإقليم: تازةثانوية الزيتون التأهيلية 28 البنوني سميرة
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 16665

N

واد امليل )البلدية(

102/09/09إقليم: تازةالعهد الجديدإقليم: تازةوادي أمليل 26 الفراني حنان
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوج 16652Z)تازة )البلدية

102/09/10إقليم: تازة ابن المـقــفـــعإقليم: تازةالنبعاث 26   عصام ازنيبلة
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 23555

C

كلدمان

802/09/15إقليم: تازةثانوية الزيتون التأهيليةإقليم: تازةالريف 26 وفاء كروج
اللغة الفرنسية

06/09/17 16679

D

أولد ازباير

304/09/12إقليم: تازةعمر الخيامإقليم: تازةوادي أمليل 25 اسمينة مونية
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوج 16686L)تازة )البلدية
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702/09/15إقليم: جرسيفثانوية المتنبي العداديةإقليم: تازة20غشت 24 العالية تالم
اللغة الفرنسية

02/09/15 23554

B

لمريجة

102/09/15إقليم: تازةالمير مولي رشيدإقليم: تازةجابر بن حيان 22 سهام منير
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 16677

B

تازة )البلدية(

206/09/17إقليم: تازةابن حزمإقليم: تازةالفرابي 22 سارة المشهوري
اللغة الفرنسية

06/09/17 16672

W

طايفة

802/09/16إقليم: تازةنوفمبر 6إقليم: تازةابن حزم 20 حكيمة ايت بلقاسم
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 26037A)تازة )البلدية

102/09/15إقليم: تازةالمير مولي رشيدإقليم: تازةأحد امسيلة 19 ليلى بلهيشمي
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 16677

B

تازة )البلدية(

703/09/13إقليم: تازة ابن المـقــفـــعإقليم: تازةبني فراسن 18 أزروال المصطفى
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 23555

C

كلدمان

202/09/16إقليم: تازةالنبعاثإقليم: تازةتاهلة 16 عادل زريق
اللغة الفرنسية

23/09/17إلتحاق بالزوجة 24103Yبوحلو

606/09/17إقليم: تازةابن حزمإقليم: تازةالفرابي 14 سارة زروال
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 16672

W

طايفة

الثانوية العدادية يعقوب إقليم: تازةمغراوة

المنصور

206/09/17إقليم: الحاجب 12 سارة الربيزة
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 04232Z)اكوراي )البلدية

804/09/18إقليم: تازةأحد امسيلةإقليم: تازةابن حزم 7 فاطمة الزهراء الدحماني
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 16673Xامسيلة

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن رشدإقليم: تازةثانوية الصنوبرالتأهيلية

أصيل

706/09/06 54 هجرة  حماني
اللغة النجليزية

02/09/10 15335T طنجة المدينة

)المقاطعة(

502/09/10إقليم: الناضورالثانوية العدادية تاويمةإقليم: تازةالمغرب العربي 54 حنان فارس
الجتماعيات

02/09/15 21549X)الناضور )البلدية

1005/09/11إقليم: تازةالمير مولي رشيدإقليم: تازةثانوية الزيتون التأهيلية 37 اسماء كتابي
الجتماعيات

02/09/14إلتحاق بالزوج 16677

B

تازة )البلدية(

604/09/12إقليم: تازةباب مرزوقةإقليم: تازةبني فراسن 31 قوقوش نعيمة
الجتماعيات

02/09/15إلتحاق بالزوج 16674Yباب مرزوقة

116/09/85إقليم: النواصرالثانوية العدادية بوسكورةإقليم: تازةالعهد الجديد 166 م بوزيدي
الرياضيات

16/09/87أقدمية 16 سنة 01678Y)بوسكورة )البلدية

316/09/88عمالة: مكناسالثانوية العدادية السعادةإقليم: تازةالمجد 152 م الهداري
الرياضيات

15/09/91أقدمية 16 سنة 19541P)مكناس )البلدية

316/09/95إقليم: تازةالمام مالكإقليم: تازةنوفمبر 6 100 نجاة القاسمي
الرياضيات

02/09/14 16658F)تازة )البلدية

116/09/97إقليم: تازةفخر الدين الرازيإقليم: تازةالعهد الجديد 94 فتيحة حطيطي
الرياضيات

02/09/16 16656

D

تازة )البلدية(
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عمالة: أكادير  إدا  ثانوية م السادس العداديةإقليم: تازةمغراوة

وتنان

102/09/15 24 مطش حكيم
الرياضيات

02/09/15إلتحاق بالزوجة 05010V)اكادير )البلدية

الثانوية العدادية إدريس إقليم: تازةابن حزم

الول

506/09/17عمالة: مكناس 22 اسراء ايكن
الرياضيات

06/09/17 03937

D

مولي ادريس 

زرهون )البلدية(

201/01/17إقليم: تازةنوفمبر 6إقليم: تازةبني فراسن 18 الهساك ايوب
الرياضيات

14/02/17 26037A)تازة )البلدية

104/09/18إقليم: تازةوادي أمليلإقليم: تازةثانوية الزيتون التأهيلية 16 الحسين الصحروي
الرياضيات

04/09/18 16665

N

واد امليل )البلدية(

404/09/18إقليم: تازةثانوية عقبة بن نافع العداديةإقليم: تازةباب مرزوقة 16 حسام لمقدمي
الرياضيات

04/09/18 16675Zبني لنث

ثانوية المولى عبد العزيز إقليم: تازةالمل

العدادية

104/09/18إقليم: تاونات 16 جمال أوبيري
الرياضيات

04/09/18 15940Aعين عائشة

306/09/17عمالة: فاسمحمود درويشإقليم: تازةثانوية الصنوبرالتأهيلية 12 م اسراطي
الرياضيات

06/09/17 26562

W

المرينيين )المقاطعة(

الثانوية العدادية م بن عبد إقليم: تازةابن حزم

ا

406/09/17عمالة: مكناس 12 شيماء الحطري
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 04082L)مكناس )البلدية

1006/09/17إقليم: تازةتاهلةإقليم: تازةالمغرب العربي 12 عبد  ا أعقا
الرياضيات

06/09/17 16663L)تاهلة )البلدية

306/09/17إقليم: تازةأحد امسيلةإقليم: تازةالفرابي 12 بلل قدوري
الرياضيات

06/09/17 16673Xامسيلة

706/09/17إقليم: تازةثانوية عقبة بن نافع العداديةإقليم: تازةالمل 12 عبد الحكيم  حميداني
الرياضيات

06/09/17 16675Zبني لنث

606/09/17إقليم: صفروثانوية ابن الياسمين العداديةإقليم: تازة20غشت 12 أديب أنوار
الرياضيات

06/09/17 02440

B

المنزل )البلدية(

506/09/17إقليم: تازةالمجدإقليم: تازةالريف 12 عبد الرحيم الطيبي
الرياضيات

06/09/17 16664

M

تاهلة )البلدية(

504/09/18إقليم: تازةأحد امسيلةإقليم: تازةجابر بن حيان 6 م افريقش
الرياضيات

04/09/18 16673Xامسيلة

904/09/18إقليم: تازة2 اكتوبر 1955إقليم: تازةأحد امسيلة 6 احمد بوحوش
الرياضيات

04/09/18 16690

R

اكنول )البلدية(

104/09/18إقليم: تازةجابر بن حيانإقليم: تازةابن حزم 6 عبد ا أجيكو
الرياضيات

04/09/18 24104Zبني افتح

ثانوية عقبة بن نافع 

العدادية

604/09/18إقليم: تازةابن حزمإقليم: تازة 6 مصطفى المتوني
الرياضيات

04/09/18 16672

W

طايفة

ثانوية عقبة بن نافع 

العدادية

804/09/18إقليم: تازةثانوية الزيتون التأهيليةإقليم: تازة 6 م الهواري
الرياضيات

04/09/18 16679

D

أولد ازباير
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104/08/18إقليم: تازةالمجدإقليم: تازة الزراردة 6 الدهبي عبد الله
الرياضيات

04/09/18 16664

M

تاهلة )البلدية(

904/09/18إقليم: تازة2 اكتوبر 1955إقليم: تازةبني فراسن 6 جنيح هشام
الرياضيات

04/09/18 16690

R

اكنول )البلدية(

ثانوية عقبة بن نافع 

العدادية

204/09/18إقليم: تازةالنبعاثإقليم: تازة 6 م امين الطيبي
الرياضيات

04/09/18 24103Yبوحلو

704/09/18إقليم: تازة الزراردةإقليم: تازةالمل 6 عبد الرحمان  بن الشرقي
الرياضيات

04/09/18 16671Vالزراردة

104/09/18إقليم: تاوناتثانوية كلز العداديةإقليم: تازةالريف 6 هشام مرضي
الرياضيات

04/09/18 20040

G

كلز

304/09/18إقليم: بولمانالثانوية العدادية الفتحإقليم: تازةمغراوة 6 اسليماني ابراهيم
الرياضيات

04/09/18 23372

D

أوطاط الحاج )البلدية(

1004/09/18إقليم: تازةثانوية عقبة بن نافع العداديةإقليم: تازةالفرابي 6 عبد الكريم غوال
الرياضيات

04/09/18 16675Zبني لنث

204/08/18إقليم: تازةتاهلةإقليم: تازة الزراردة 6 نور الدين بوبدارة
الرياضيات

04/09/18 16663L)تاهلة )البلدية

104/09/18إقليم: بولمانالثانوية العدادية الخوارزميإقليم: تازةبني فراسن 6 افتيس يوسف
الرياضيات

04/09/18 25803

W

أوطاط الحاج )البلدية(

103/09/13إقليم: تازةتاهلةإقليم: تازة الزراردة 36 فاطمة المسكين
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 16663L)تاهلة )البلدية

ثانوية يوسف بن تاشفين 

التأهيلية

102/09/15عمالة: فاسالحسن بنشقرونإقليم: تازة 18 ايمان الشلح
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 01977Y)سايس )المقاطعة

106/09/17إقليم: تازة2 اكتوبر 1955إقليم: تازة20غشت 12 احمد اسرار
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 16690

R

اكنول )البلدية(

104/09/18إقليم: تاوناتثانوية الولجة العداديةإقليم: تازةمغراوة 6 شفيق سمير
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 20038Eلولجة

الثانوية العدادية يعقوب إقليم: تازةبني فراسن

المنصور

204/09/18إقليم: الحاجب 6 لعبادل  هشام
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 04232Z)اكوراي )البلدية

1003/09/13عمالة: مكناسالثانوية العدادية الملإقليم: تازةوادي أمليل 38 عبد الغفور لعرج
التربية السلمية

02/09/15 22645

N

ويسلن )البلدية(

202/09/15إقليم: جرسيفثانوية النهضة التأهيليةإقليم: تازة20غشت 34 العيساوي حياة
التربية السلمية

02/09/15 18527

M

تادرت

502/09/15إقليم: تازةوادي أمليلإقليم: تازةبني فراسن 26 الحراق سندس
التربية السلمية

02/09/15إلتحاق بالزوج 16665

N

واد امليل )البلدية(

316/09/88إقليم: تازةوادي أمليلإقليم: تازة2 اكتوبر 1955 144 مستف  سعيد
التربية البدنية

16/09/94أقدمية 16 سنة 16665

N

واد امليل )البلدية(
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116/09/89إقليم: تازةوادي أمليلإقليم: تازة الزراردة 136 م دربال
التربية البدنية

16/09/94أقدمية 16 سنة 16665

N

واد امليل )البلدية(

416/09/92عمالة: فاسلسان الدين بن الخطيبإقليم: تازة الزراردة 120 الحسن الدرديخ
التربية البدنية

16/09/00أقدمية 16 سنة 02242L)المرينيين )المقاطعة

304/09/02إقليم: القنيطرة الثانوية العدادية ام البنينإقليم: تازةالمام مالك 74 صالح الطيبي
التربية التشكيلية

12/10/09 11174V)القنيطرة )البلدية

الثانوية العدادية زينب إقليم: تازةعلل الفاسي

النفزاوية

216/09/99عمالة: مكناس 64 درعي             لطيفة
التربية التشكيلية

04/11/11 25267

N

ويسلن )البلدية(

205/09/11إقليم: تازةالمام مالكإقليم: تازةتاهلة 48 م عرابي
التربية التشكيلية

05/09/11إلتحاق بالزوجة 16658F)تازة )البلدية

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن سيناإقليم: تازةفخر الدين الرازي

أصيل

302/09/09 18 أمينة أبو العيون
التربية التشكيلية

02/09/16 15342A)بني مكادة )المقاطعة

106/09/06إقليم: تازةثانوية الزيتون التأهيليةإقليم: تازةالنبعاث 70 سعيد لفقير
المعلوميات

01/09/13 16679

D

أولد ازباير

ثانوية عقبة بن نافع 

العدادية

305/09/07إقليم: تازةنوفمبر 6إقليم: تازة 58 العباسي محسن
المعلوميات

02/09/15إلتحاق بالزوجة 26037A)تازة )البلدية

1006/09/06إقليم: تازةثانوية عقبة بن نافع العداديةإقليم: تازةتاهلة 22 بوجمعة النضير
المعلوميات

06/09/17 16675Zبني لنث

106/09/17إقليم: تازةالمجدإقليم: تازةالفرابي 12   قزبور م أيمن
المعلوميات

06/09/17 16664

M

تاهلة )البلدية(

الثانوية العدادية احمد 

شوقي

ثانوية المولى عبد العزيز إقليم: مولي يعقوب

العدادية

101/01/02إقليم: تاونات 34 فوزية الماموق
اللغة العربية

04/09/18 15940Aعين عائشة

الثانوية العدادية علل 

الوديي

ثانوية أبو سالم العياشي إقليم: مولي يعقوب

التأهيلية

902/09/16إقليم: صفرو 18 هشمي الزهرة
اللغة العربية

02/09/16 02452Pعين الشكاك

702/09/16عمالة: فاسأبي العباس السبتيإقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية الزيتونة 18 الورضي لطيفة
اللغة العربية

02/09/16إلتحاق بالزوج 01975

W

المشور فاس الجديد 

)البلدية(

الثانوية العدادية علل 

الوديي

ثانوية فاطمة الفهرية إقليم: مولي يعقوب

العدادية

804/09/18إقليم: صفرو 16 عبد المنعم عمومي
اللغة العربية

04/09/18 25024Z)رباط الخير )البلدية

804/09/18إقليم: تازةالنبعاثإقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية الزيتونة 16 نصيرة عرود
اللغة العربية

04/09/18 24103Yبوحلو

الثانوية العدادية صلح إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية أنوال

الدين اليوبي

506/09/17عمالة: مكناس 12 سكينة العسري
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 23376

H

مكناس )البلدية(

106/09/17إقليم: مولي يعقوب إعدادية الحسن الولإقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية الزيتونة 12 عماد الزرق
اللغة العربية

06/09/17 24722

W

عين الشقف

الثانوية العدادية سيدي 

الشاهد

الثانوية العدادية حمان إقليم: مولي يعقوب

الفطواكي

106/09/17إقليم: مولي يعقوب 12 ابريغل ابراهيم
اللغة العربية

06/09/17 21830

C

لعجاجرة
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404/09/18عمالة: فاسالشهيد عبد العالي بن شقرونإقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية سبو 6 أسامة حمدوش
اللغة العربية

04/09/18 02241

K

المرينيين )المقاطعة(

111/09/00عمالة: فاسعين بيضةإقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية 11 يناير 112 زينب ميدوش
اللغة الفرنسية

04/09/02أقدمية 16 سنة 22676Xعين البيضاء

الثانوية العدادية علل 

الوديي

الثانوية العدادية عمر ابن إقليم: مولي يعقوب

الخطاب

406/09/17إقليم: الحاجب 22 فاطمة العدولي
اللغة الفرنسية

06/09/17 04230Xبطيط

813/02/17إقليم: إفرانثانوية ابن سينا العداديةإقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية الزيتونة 18 مريم الخدير
اللغة الفرنسية

13/02/17إلتحاق بالزوج 10789

B

سيدي المخفي

1106/09/17عمالة: فاسم بالعربي العلويإقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية سبو 13 فتيحة السانحي
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 02062

R

جنان الورد 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية سيدي 

الشاهد

1106/09/17عمالة: فاسثريا السقاطإقليم: مولي يعقوب 12 الدحموني نجوى
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 02065

U

فاس المدينة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية م 

الزرقطوني

106/09/00عمالة: فاسالقدسإقليم: مولي يعقوب 78 فتيحة الصالحي
الجتماعيات

06/09/06أقدمية 12 سنة 01967

M

أكدال )المقاطعة(

الثانوية العدادية احمد 

شوقي

الثانوية العدادية أبو بكر إقليم: مولي يعقوب

الصديق

402/09/09عمالة: مكناس 40 عبد العالي بوحيادي
الجتماعيات

02/09/16 04075

D

مكناس )البلدية(

الثانوية العدادية علل بن 

عبد ا

613/02/17إقليم: إفرانثانوية الرز العداديةإقليم: مولي يعقوب 18 حسن ايت سعيد
الجتماعيات

13/02/17 10792E)إفران )البلدية

916/02/17إقليم: تاوناتثانوية المسيرة العداديةإقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية أنوال 18 عبد اللطيف اليحياوي
الجتماعيات

16/02/17 15938Y)تيسة )البلدية

202/09/15إقليم: الخميساتاحمد الحنصاليإقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية الزيتونة 16 رضوان تبزيوي
الجتماعيات

04/09/18 24707Eالصفاصيف

الثانوية العدادية سيدي 

الشاهد

406/09/17إقليم: صفروثانوية ابن الياسمين العداديةإقليم: مولي يعقوب 12 بوجي مروان
الجتماعيات

06/09/17 02440

B

المنزل )البلدية(

الثانوية العدادية علل 

الوديي

906/09/17إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية أنوالإقليم: مولي يعقوب 12 عائشة عميمي
الجتماعيات

06/09/17 21175

R

عين قنصرة

الثانوية العدادية الحسين 

ابن علي

216/09/98عمالة: فاسالقدسإقليم: مولي يعقوب 48 الطعام المصطفى
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوجة 01967

M

أكدال )المقاطعة(

الثانوية العدادية سيدي 

الشاهد

204/09/02عمالة: فاسالمغرب العربيإقليم: مولي يعقوب 46 عبد العزيز الغادي
الرياضيات

03/09/13 22674V جنان الورد

)المقاطعة(

107/09/04إقليم: صفروثانوية عين الشكاك العداديةإقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية عين ا 36 سعيد لمي
الرياضيات

04/09/18 25837

H

عين الشكاك

الثانوية العدادية علل بن 

عبد ا

الثانوية العدادية علل بن إقليم: مولي يعقوب

عبد ا

302/09/15عمالة: مكناس 24 كوثر شجاع
الرياضيات

02/09/15إلتحاق بالزوج 03928

U

مكناس )البلدية(

102/09/15عمالة: فاسالنصرإقليم: مولي يعقوب إعدادية الحسن الول 22 البقالي الدريسي الحسني كريم
الرياضيات

04/09/18 25575Y)سايس )المقاطعة
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الثانوية العدادية سيدي 

الشاهد

الثانوية العدادية أحمد بن إقليم: مولي يعقوب

شقرون

606/09/17عمالة: مكناس 22 السعدي سناء
الرياضيات

06/09/17 03944Lواد الجديدة

الثانوية العدادية علل بن 

عبد ا

106/09/17عمالة: فاسالفقيه التاوديإقليم: مولي يعقوب 22 اكرام الدوالي
الرياضيات

06/09/17 24499

D

سايس )المقاطعة(

الثانوية العدادية احمد 

شوقي

الثانوية العدادية المسيرة إقليم: مولي يعقوب

الخضراء

113/02/17إقليم: بولمان 18 اسماعيل بوسكو
الرياضيات

نعم 06/09/17 08043S)ميسور )البلدية

الثانوية العدادية احمد 

شوقي

202/09/16إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية عين اإقليم: مولي يعقوب 14 رجاء صالح
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 02253Yسبع رواضي

الثانوية العدادية علل 

الوديي

1106/09/17إقليم: الحاجبالثانوية العدادية بويسمسادإقليم: مولي يعقوب 12 مراد لعميم
الرياضيات

06/09/17 26590

B

أيت حرز ا

الثانوية العدادية علل 

الوديي

ثانوية الحسن الثاني إقليم: مولي يعقوب

العدادية

106/09/17إقليم: إفران 12 علي اغزاوي
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوجة 10788Aعين اللوح

الثانوية التأهيلية أحمد بن إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية سبو

علي باسو

406/09/17عمالة: مكناس 12 حفيظ الكريمي
الرياضيات

06/09/17 04090Vعين جمعة

الثانوية العدادية الحسين ابن إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية الزيتونة

علي

206/09/17إقليم: مولي يعقوب 12 م الصنهاجي
الرياضيات

06/09/17 25793

K

عين الشقف

الثانوية العدادية علل بن 

عبد ا

116/09/94إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية عين اإقليم: مولي يعقوب 64 م حمومي
علوم الحياة 

والرض
04/09/12إلتحاق بالزوجة 02253Yسبع رواضي

الثانوية العدادية احمد 

شوقي

الثانوية العدادية م إقليم: مولي يعقوب

الزرقطوني

402/09/14إقليم: مولي يعقوب 32 بالقاضي مصطفى
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 02254Zعين الشقف

303/09/12إقليم: مولي يعقوب إعدادية الحسن الولإقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية الزيتونة 28 عبد اللطيف رشيق
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 24722

W

عين الشقف

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

602/09/16إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية احمد شوقيإقليم: مولي يعقوب 28 مساعدي سعاد
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 26735Jعين الشقف

الثانوية العدادية سيدي 

الشاهد

305/09/11عمالة: فاسالجواهرإقليم: مولي يعقوب 18 وفاء العزيزي
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 25834E)زواغة )المقاطعة

الثانوية العدادية علل بن 

عبد ا

902/09/16عمالة: فاسالوفاقإقليم: مولي يعقوب 18 فاطمة بلغادي
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 23863

M

زواغة )المقاطعة(

الثانوية العدادية علل بن 

عبد ا

116/09/92عمالة: فاسالحسن بنشقرونإقليم: مولي يعقوب 152 مبارك الزيواني
الفيزياء والكيمياء

16/09/92أقدمية 16 سنة 01977Y)سايس )المقاطعة

311/09/00عمالة: مكناسالثانوية العدادية البساتينإقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية 11 يناير 112 مصطفى صوصي علوي
الفيزياء والكيمياء

04/09/02أقدمية 16 سنة 03935

B

مكناس )البلدية(

ثانوية الشريف الدريسي إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية الزيتونة

العدادية

106/09/17إقليم: صفرو 22 مصطفى بوستة
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 23570

U

إيموزار كندر 

)البلدية(

الثانوية العدادية علل 

الوديي

102/09/16عمالة: فاسقاسم أمينإقليم: مولي يعقوب 18 الكاعي سفيان
الفيزياء والكيمياء

02/09/16إلتحاق بالزوجة 02063S جنان الورد

)المقاطعة(
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية أمشيوط إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية الزيتونة

سلم بن بوشتى

202/09/16عمالة: مكناس 28 المختار الحجامي
التربية السلمية

02/09/16 03942Jمغاصيين

الثانوية العدادية علل 

الوديي

202/09/15إقليم: بنسليمانالثانوية العدادية ماء العينينإقليم: مولي يعقوب 24 محجوبة غافر
التربية السلمية

02/09/15إلتحاق بالزوج 07849F)بوزنيقة )البلدية

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

302/09/15عمالة: فاسالهدىإقليم: مولي يعقوب 24 يوسف بوطة
التربية السلمية

02/09/15 27049A)زواغة )المقاطعة

الثانوية العدادية علل بن 

عبد ا

302/09/16عمالة: فاسالمغرب العربيإقليم: مولي يعقوب 20 ليلى كوكب
التربية السلمية

04/09/18 22674V جنان الورد

)المقاطعة(

103/09/13عمالة: فاسأبي العباس السبتيإقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية سبو 18 م المالكي
التربية السلمية

02/09/16 01975

W

المشور فاس الجديد 

)البلدية(

الثانوية العدادية سيدي 

الشاهد

الثانوية العدادية حمان إقليم: مولي يعقوب

الفطواكي

316/02/17إقليم: مولي يعقوب 18 عبدالنجاح السني
التربية السلمية

06/09/17 21830

C

لعجاجرة

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

105/09/07عمالة: فاسأبو عبيدة بن الجراحإقليم: مولي يعقوب 53 احمد كوكب
المعلوميات

04/09/12إلتحاق بالزوجة 22748A)زواغة )المقاطعة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

04

104/09/12إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية التقدمإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية المتنبي 41 زكية الغفولي
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوج 11206E)القنيطرة )البلدية

عمالة: الصخيرات البطحاءإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الزهور

 - تمارة

102/09/14 40 خليف م
اللغة العربية

02/09/14 25468

G

عين العودة )البلدية(

204/09/12إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية المتنبيإقليم: القنيطرة الثانوية العدادية الفتح 34 مزيان إيمان
اللغة العربية

02/09/16 26408

D

مناصرة

الثانوية العدادية الشريف 

الرضي

102/09/16عمالة: فاسعبد القادر الفاسيإقليم: القنيطرة 28 حنان بن الشرقي
اللغة العربية

05/09/16 19582J جنان الورد

)المقاطعة(

  الثانوية العدادية سيدي 

الطيبي

 الثانوية العدادية م إقليم: القنيطرة

الزفزاف

213/02/17عمالة: سل 28 احلم السليماني
اللغة العربية

13/02/17 25858F)تابريكت )المقاطعة

الثانوية العدادية ابن 

خلدون

113/02/17إقليم: سيدي سليمانم الزفزافإقليم: القنيطرة 28 حنان خلوق
اللغة العربية

13/02/17 25991Aالصفافعة

الثانوية العدادية أبي حامد 

الغزالي

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: القنيطرة

الغزولي

913/02/17عمالة: سل 28 لمياء الزوبير
اللغة العربية

13/02/17 01259Tعامر

الثانوية العدادية عبدا 

كنون

913/02/17عمالة: سلالثانوية العدادية إبن عبادإقليم: القنيطرة 28 نعيمة لطيف
اللغة العربية

13/02/17 01272

G

باب المريسة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية معاذ بن إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية المل

جبل

101/01/17إقليم: القنيطرة 26 مريم المنجلي
اللغة العربية

26/03/18 23471L سوق الربعاء

)البلدية(

602/09/10إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الصفصافإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الجاحض 24 قصبي مصطفى
اللغة العربية

نعم 02/09/16 26959

C

القنيطرة )البلدية(

الثانوية العدادية أبي حامد 

الغزالي

  الثانوية العدادية سيدي إقليم: القنيطرة

الطيبي

805/09/08إقليم: القنيطرة 22 العمراني عبد الواحد
اللغة العربية

06/09/17 23808

C

سيدي الطيبي

206/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الملإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الجاحض 22 اجديبة بهيجة
اللغة العربية

06/09/17 22061

D

سيدي علل التازي

الثانوية العدادية م بالحسن إقليم: القنيطرة الثانوية العدادية الفتح

الوزاني

406/09/17إقليم: القنيطرة 22 صباح بوروين
اللغة العربية

06/09/17 27058

K

بنمنصور

 الثانوية العدادية مصطفى 

المعاني

206/09/17إقليم: سيدي سليمانالحسن  الثانيإقليم: القنيطرة 22 فوزية قسماط
اللغة العربية

06/09/17 06804Vقصيبية

306/09/17إقليم: القنيطرةالثاوية العدادية المشاتلإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الرك 22 وفاء لحرور
اللغة العربية

06/09/17 25277Zسيدي الطيبي

206/09/17إقليم: القنيطرة الثانوية العدادية الفتحإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الجاحض 22 السعدية نجار
اللغة العربية

06/09/17 26743Tسيدي م بنمنصور

عمالة: الصخيرات معاذ بن جبلإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الرك

 - تمارة

106/09/17 22 بهيجة محبوب
اللغة العربية

06/09/17 25469

H

عين عتيق )البلدية(

118



المؤسسة الصلية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

 الثانوية العدادية عقبة بن إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية سبو

نافع

103/09/13إقليم: القنيطرة 20 السطي ادريس
اللغة العربية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 11179A)القنيطرة )البلدية

الثانوية العدادية أبي حامد 

الغزالي

113/02/17إقليم: الخميساتالجوهرةإقليم: القنيطرة 19 فاطمة الزهراء لصيان
اللغة العربية

13/02/17إلتحاق بالزوج 26960

D

عين جوهرة-سيدي 

بوخلخال

313/02/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الجاحضإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الوحدة 18 عائشة طاهيري
اللغة العربية

13/02/17 11189Lبنمنصور

عمالة: الصخيرات ابي الحسن المرينيإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية التسامح

 - تمارة

113/02/17 18 سعاد الزعكوني
اللغة العربية

13/02/17 19628Jصباح

 الثانوية العدادية أبي 

الحسن المريني

913/02/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الملإقليم: القنيطرة 18 اسماء وليد
اللغة العربية

نعم 13/02/17 22061

D

سيدي علل التازي

 الثانوية العدادية أبي إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية المل

الحسن المريني

113/02/17إقليم: القنيطرة 18 مليكة أبضار
اللغة العربية

نعم 13/02/17 25985

U

سيدي علل التازي

الثانوية العدادية عبدا 

كنون

313/02/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية م حجيإقليم: القنيطرة 18 رشيدة بزدي
اللغة العربية

13/02/17 26298Jسوق ثلثاء الغرب

 الثانوية العدادية عقبة بن 

نافع

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: القنيطرة

تاشفين

213/02/17إقليم: القنيطرة 18 رجاء الروكي
اللغة العربية

13/02/17 20984

H

مولي بوسلهام

الثانوية العدادية ادريس بن إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية المتنبي

زكري

204/09/12إقليم: القنيطرة 17 قزيح نجاة
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 26957A)مهدية )البلدية

 الثانوية العدادية عقبة بن 

نافع

113/02/17عمالة: الرباطلل كنزةإقليم: القنيطرة 16 مينة بوييع
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 01098T)حسان )المقاطعة

الثانوية العدادية ابي العلء 

المعري

304/09/18إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية أحمد شوقيإقليم: القنيطرة 16 المهدي الرميلي
اللغة العربية

04/09/18 27060

M

مكرن

الثانوية العدادية ابي العلء 

المعري

عمالة: الصخيرات ثانوية آسية الوديع العداديةإقليم: القنيطرة

 - تمارة

104/09/18 16 حنان حمود
اللغة العربية

04/09/18 26066

G

سيدي يحيى زعير

الثانوية العدادية عبدا إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية م حجي

كنون

106/09/17إقليم: القنيطرة 14 سعاد الهنا
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 24622

M

القنيطرة )البلدية(

الثانوية العدادية معاذ بن 

جبل

106/09/17إقليم: سيدي سليمانابن  ياسينإقليم: القنيطرة 14 حنان بنحمو
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 11183E سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

 الثانوية العدادية أبي 

الحسن المريني

الثانوية العدادية عبدا إقليم: القنيطرة

كنون

306/09/17إقليم: القنيطرة 14 عيش م
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 24622

M

القنيطرة )البلدية(

الثانوية العدادية معاذ بن 

جبل

206/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الوحدةإقليم: القنيطرة 13 ثورية غنيات
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 21054Jمكرن

ثانوية سيدي الحضري إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية التقدم

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

104/09/12 12 يونس فرشي
اللغة العربية

06/09/17 07677

U

سوق السبت أولد 

النمة )البلدية(

الثانوية العدادية ابي العلء 

المعري

806/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية م حجيإقليم: القنيطرة 12 خالد احمامو
اللغة العربية

06/09/17 26298Jسوق ثلثاء الغرب
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال
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المادة
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جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية معاذ بن 

جبل

الثانوية العدادية ابي القاسم  إقليم: القنيطرة

الشابي

306/09/17إقليم: القنيطرة 12 ايوب ازنيبر
اللغة العربية

06/09/17 23813

H

سيدي م لحمر

 الثانوية العدادية صلح إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية بني مالك

الدين اليوبي

306/09/17إقليم: القنيطرة 12 نعيمة البخياري
اللغة العربية

06/09/17 11187J سوق الربعاء

)البلدية(

 الثانوية العدادية مصطفى 

المعاني

706/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الجاحضإقليم: القنيطرة 12 أسماء البقالي
اللغة العربية

06/09/17 11189Lبنمنصور

الثانوية العدادية ابي 

القاسم  الشابي

106/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية السعادةإقليم: القنيطرة 12 علل الحمياني
اللغة العربية

06/09/17 25488

D

بحارة أولد عياد

 الثانوية العدادية مصطفى 

المعاني

106/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الزهورإقليم: القنيطرة 12 بشرى الشافعي
اللغة العربية

06/09/17 25491

G

لل ميمونة

الثانوية العدادية ابي العلء إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الزهور

المعري

606/09/17إقليم: القنيطرة 12 احمد العولة
اللغة العربية

06/09/17 23472

M

سيدي بوبكر الحاج

 الثانوية العدادية عقبة بن 

نافع

1106/09/17عمالة: سلالثانوية العدادية المام مالكإقليم: القنيطرة 12 سعيد الفلق
اللغة العربية

06/09/17 01289A)حصين )المقاطعة

الثانوية العدادية ابي 

القاسم  الشابي

1006/09/17إقليم: القنيطرة الثانوية العدادية الفتحإقليم: القنيطرة 12 كلثوم بزي
اللغة العربية

06/09/17 26743Tسيدي م بنمنصور

 الثانوية العدادية صلح 

الدين اليوبي

906/09/17إقليم: القنيطرة الثانوية العدادية الفتحإقليم: القنيطرة 12 رشيدة  كروم
اللغة العربية

06/09/17 26743Tسيدي م بنمنصور

الثانوية العدادية 

الصفصاف

711/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الجاحضإقليم: القنيطرة 12 فاطنة لغبيسي
اللغة العربية

نعم 11/09/17 11189Lبنمنصور

306/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية سبوإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية م حجي 12 فاطمة محفوضي
اللغة العربية

06/09/17 23812

G

سوق ثلثاء الغرب

 الثانوية العدادية صلح 

الدين اليوبي

206/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية بني مالكإقليم: القنيطرة 12 م نصرة
اللغة العربية

06/09/17 23811F سوق الربعاء

)البلدية(

الثانوية العدادية ادريس بن إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية التسامح

زكري

216/09/94إقليم: القنيطرة 126 حنان   لمرابط
اللغة الفرنسية

05/09/11أقدمية 16 سنة 26957A)مهدية )البلدية

 الثانوية العدادية المختار إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية 20 غشت

السوسي

416/09/92إقليم: القنيطرة 124 الفاري سعاد
اللغة الفرنسية

16/09/97أقدمية 16 سنة 11175

W

القنيطرة )البلدية(

الثانوية العدادية م بن إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الحريري

الحسن الوزاني

عمالة: طنجة - 

أصيل

416/09/92 92 ضياف الغضفة
اللغة الفرنسية

18/10/18أقدمية 12 سنة 15351

K

الشرف  السواني 

)المقاطعة(

506/09/04إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الوحدة 58 مستغفير الخنساء
اللغة الفرنسية

12/09/12إلتحاق بالزوج 11177Y)القنيطرة )البلدية

116/09/97إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية المتنبي 57 العربي المرابط
اللغة الفرنسية

01/09/16إلتحاق بالزوجة 11177Y)القنيطرة )البلدية

عمالة: الصخيرات ابن بطوطةإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الوحدة

 - تمارة

802/09/10 49 بويدمارن حياة
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 01380Z)تمارة )البلدية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية القصبةإقليم: القنيطرة

أصيل

216/09/96 48 الجباري عبد الرحمان
اللغة الفرنسية

05/09/11إلتحاق بالزوجة 15328

K

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية إبن حمدون إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية 20 غشت

الكرتيلي

102/09/10عمالة: مكناس 46 دبيزة نجلء
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوج 04088T)تولل )البلدية

الثانوية العدادية ابن 

خلدون

116/09/94إقليم: سيدي سليمانابن  ياسينإقليم: القنيطرة 42 حسن بجا
اللغة الفرنسية

06/09/17 11183E سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

 الثانوية العدادية المهدي بن إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية المل

تومرت

804/09/12إقليم: القنيطرة 34 مريم علوش
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 23474P)القنيطرة )البلدية

الثانوية العدادية الشريف 

الرضي

عمالة: الصخيرات الملإقليم: القنيطرة

 - تمارة

102/09/16 28 بوبكر النجار
اللغة الفرنسية

02/09/16 23491

H

تمارة )البلدية(

913/02/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الملإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية السعادة 28 ميح عبد القادر
اللغة الفرنسية

13/02/17 22061

D

سيدي علل التازي

613/02/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية القاضي عياضإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الغرب 28 ابتسام بوشنف
اللغة الفرنسية

13/02/17 15097J)سيدي قاسم )البلدية

الثانوية العدادية معاذ بن 

جبل

513/02/17إقليم: الخميسات مارس3إقليم: القنيطرة 28 مريم زعويط
اللغة الفرنسية

13/02/17 11562S)تيفلت )البلدية

الثانوية العدادية ابي 

القاسم  الشابي

902/09/15إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية أحمد شوقيإقليم: القنيطرة 26 كريمة فعرير
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوج 27060

M

مكرن

302/09/15إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية 20 غشتإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الزهور 24 فاطمة الزهراء بن زيد
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوج 11181

C

القنيطرة )البلدية(

الثانوية العدادية معاذ بن إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الرك

جبل

906/09/17إقليم: القنيطرة 22 نسرين جناح
اللغة الفرنسية

06/09/17 23471L سوق الربعاء

)البلدية(

706/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية بني مالكإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الرك 22 مليكة شعبان
اللغة الفرنسية

06/09/17 23811F سوق الربعاء

)البلدية(

316/09/99إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الحريريإقليم: القنيطرة الثانوية العدادية الفتح 21 مراد تكرط
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 11178Z)القنيطرة )البلدية

102/09/15إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الخوةإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الجاحض 21 رابحة ارموشي
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 23809

D

عامر السفلية

الثانوية العدادية معاذ بن 

جبل

الثانوية العدادية أبي حامد إقليم: القنيطرة

الغزالي

1013/02/17إقليم: القنيطرة 21 حنان الكزناي
اللغة الفرنسية

13/02/17إلتحاق بالزوج 25989Yعامر السفلية

 الثانوية العدادية صلح 

الدين اليوبي

802/09/15إقليم: القنيطرة الثانوية العدادية الفتحإقليم: القنيطرة 20 كوثر بلحسن
اللغة الفرنسية

06/09/17 26743Tسيدي م بنمنصور

113/02/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية 20 غشتإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية بني مالك 20 العسري نزهة
اللغة الفرنسية

13/02/17إلتحاق بالزوج 11181

C

القنيطرة )البلدية(

205/09/11إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية المتنبيإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الجاحض 19 اوخنيط سعدية
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 26408

D

مناصرة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

 الثانوية العدادية صلح 

الدين اليوبي

313/02/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية التسامحإقليم: القنيطرة 19 ريم فيتاس
اللغة الفرنسية

13/02/17إلتحاق بالزوج 25496

M

سيدي الطيبي

 الثانوية العدادية مصطفى 

المعاني

602/09/16عمالة: سلالثانوية العدادية الخوارزميإقليم: القنيطرة 18 رجاء الصالحي
اللغة الفرنسية

02/09/16 21535

G

تابريكت )المقاطعة(

1001/01/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الوحدةإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية المل 18 حيات البطيوي
اللغة الفرنسية

26/03/18إلتحاق بالزوج 21054Jمكرن

الثانوية العدادية ابي 

القاسم  الشابي

813/02/17إقليم: القنيطرة الثانوية العدادية الفتحإقليم: القنيطرة 18 منى العسيري
اللغة الفرنسية

13/02/17 26743Tسيدي م بنمنصور

الثانوية العدادية أبي حامد 

الغزالي

 الثانوية العدادية مصطفى إقليم: القنيطرة

المعاني

101/01/17إقليم: القنيطرة 16 غزلن الكريني
اللغة الفرنسية

06/09/17 11191

N

لل ميمونة

الثانوية العدادية ابي العلء 

المعري

904/09/18إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية م حجيإقليم: القنيطرة 16 خديجة الحياصي
اللغة الفرنسية

04/09/18 26298Jسوق ثلثاء الغرب

 الثانوية العدادية مصطفى 

المعاني

عمالة: الصخيرات الدريسيإقليم: القنيطرة

 - تمارة

404/09/18 16 كوثر المامي
اللغة الفرنسية

04/09/18 01384

D

الصخيرات )البلدية(

 الثانوية العدادية صلح إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الزهور

الدين اليوبي

1006/09/17إقليم: القنيطرة 12 سحر بوطيب
اللغة الفرنسية

06/09/17 11187J سوق الربعاء

)البلدية(

306/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية بني مالكإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الزهور 12 ضحى كروم
اللغة الفرنسية

06/09/17 23811F سوق الربعاء

)البلدية(

الثانوية العدادية ابي العلء 

المعري

804/09/18إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الوحدةإقليم: القنيطرة 7 بوشرى فتحي
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 21054Jمكرن

الثانوية العدادية ابي 

القاسم  الشابي

 الثانوية العدادية صلح إقليم: القنيطرة

الدين اليوبي

201/01/17إقليم: القنيطرة 6 يونس بلخضير
اللغة الفرنسية

10/07/18 11187J سوق الربعاء

)البلدية(

عمالة: الصخيرات عزيزامينإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الزهور

 - تمارة

304/09/18 6 خولة حيمد
اللغة الفرنسية

04/09/18 21502

W

عين العودة )البلدية(

الثانوية العدادية أحمد 

المنصور الذهبي

 الثانوية العدادية أبي إقليم: القنيطرة

الحسن المريني

804/09/18إقليم: القنيطرة 6 هناء بيت المال
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 25985

U

سيدي علل التازي

الثانوية العدادية الشريف 

الرضي

404/09/18عمالة: سل الثانوية العدادية لل حسناءإقليم: القنيطرة 6 خي حمو هاجر
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 01270E باب المريسة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية الشريف 

الرضي

 الثانوية العدادية م إقليم: القنيطرة

الزرقطوني

1004/09/18عمالة: سل 6 ماخوخ كميلية
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 01274J سيدي بوقنادل

)البلدية(

الثانوية العدادية ابي العلء 

المعري

404/09/18إقليم: الخميساتابن اجرومإقليم: القنيطرة 6 هناء البلبال
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 11563T)تيفلت )البلدية

 الثانوية العدادية مصطفى 

المعاني

804/09/18إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية م حجيإقليم: القنيطرة 6 فاطنة عيفر
اللغة الفرنسية

04/09/18 26298Jسوق ثلثاء الغرب

 الثانوية العدادية أبي 

الحسن المريني

903/09/13إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية م الطوبيإقليم: القنيطرة 18 الداودي صفية
اللغة النجليزية

02/10/16إلتحاق بالزوج 27057Jمناصرة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

103/09/13إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الغربإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الزهور 18 حنان خدب
اللغة النجليزية

02/09/16 11188

K

سوق الربعاء 

)البلدية(

الثانوية العدادية ابي 

القاسم  الشابي

الثانوية العدادية م بالحسن إقليم: القنيطرة

الوزاني

1003/09/13إقليم: القنيطرة 12 كوثر الرائر
اللغة النجليزية

02/05/18إلتحاق بالزوج 27058

K

بنمنصور

 الثانوية العدادية مصطفى 

المعاني

116/09/89إقليم: القنيطرة الثانوية العدادية ابن حزمإقليم: القنيطرة 134 علوي ثريا
الجتماعيات

16/09/99أقدمية 16 سنة 11171S)القنيطرة )البلدية

الثانوية العدادية الشريف 

الرضي

الثانوية العدادية الفقيه أحمد إقليم: القنيطرة

الحداد

806/09/06إقليم: تطوان 64 يوسف المتوكل
الجتماعيات

02/09/10 05667J)تطوان )البلدية

 الثانوية العدادية اولد 

اوجيه

الثانوية العدادية ادريس بن إقليم: القنيطرة

زكري

331/03/03إقليم: القنيطرة 60 المقريني نزهة
الجتماعيات

نعم 06/09/17 26957A)مهدية )البلدية

305/09/03إقليم: القنيطرة الثانوية العدادية ام البنينإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية المتنبي 60 بركوتة ليلى
الجتماعيات

02/09/14إلتحاق بالزوج 11174V)القنيطرة )البلدية

306/09/06إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية 20 غشتإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية المل 58 ثريا رفيع
الجتماعيات

05/09/11 11181

C

القنيطرة )البلدية(

606/09/01إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الخوارزميإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية المتنبي 56 الرحموني حنان
الجتماعيات

02/09/14إلتحاق بالزوج 11176X)القنيطرة )البلدية

الثانوية العدادية معاذ بن 

جبل

102/09/09إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الغربإقليم: القنيطرة 52 الملوع الخليفي
الجتماعيات

04/09/12 11188

K

سوق الربعاء 

)البلدية(

 الثانوية العدادية مولي 

اسماعيل

415/09/03إقليم: سيدي سليمانجابر بن حيانإقليم: القنيطرة 48 الصمدي  أحمد
الجتماعيات

06/09/17 11182

D

سيدي يحيى الغرب 

)البلدية(

الثانوية العدادية ادريس بن إقليم: القنيطرةالثاوية العدادية المشاتل

زكري

107/09/05إقليم: القنيطرة 36 بوعايد جواد
الجتماعيات

نعم 04/09/18 26957A)مهدية )البلدية

102/09/09إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية المتنبيإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الجاحض 35 عادل  ادمران
الجتماعيات

31/07/15إلتحاق بالزوجة 26408

D

مناصرة

105/09/08إقليم: الخميساتالمنصور الدهبيإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية سبو 34 عبد السلم الدهبي
الجتماعيات

23/09/15 11558

M

الخميسات )البلدية(

الثانوية العدادية ادريس 

بن زكري

213/02/17إقليم: القنيطرة الثانوية العدادية ام البنينإقليم: القنيطرة 28 فاطمة الزهراء الحري
الجتماعيات

نعم 13/02/17 11174V)القنيطرة )البلدية

113/02/17عمالة: سلالثانوية العدادية المام مالكإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية التسامح 28 خديجة الزكري
الجتماعيات

13/02/17 01289A)حصين )المقاطعة

الثانوية العدادية معاذ بن 

جبل

106/09/17إقليم: الخميساتالياسمينإقليم: القنيطرة 22 سكينة المنصوري
الجتماعيات

06/09/17 11576

G

الخميسات )البلدية(

الثانوية العدادية معاذ بن إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الغرب

جبل

106/09/17إقليم: القنيطرة 22 فتيحة اليونسي
الجتماعيات

06/09/17 23471L سوق الربعاء

)البلدية(

713/02/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية المتنبيإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الوحدة 21 عمر بهميدن
الجتماعيات

13/02/17إلتحاق بالزوجة 26408

D

مناصرة

123



المؤسسة الصلية

الرباط - سل - القنيطرة04الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

 الثانوية العدادية مصطفى 

المعاني

101/01/17إقليم: سيدي سليمانابن  ياسينإقليم: القنيطرة 19 نجاة لخضر
الجتماعيات

01/01/17إلتحاق بالزوج 11183E سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

الثانوية العدادية ابي العلء 

المعري

405/09/11إقليم: سيدي قاسمإعدادية دار الكداريإقليم: القنيطرة 18 عبد الرحمان بويا
الجتماعيات

02/09/16 15114

C

دار الكداري )البلدية(

الثانوية العدادية المام 

مسلم

602/09/16إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية أحمد شوقيإقليم: القنيطرة 18 بادحمان بهية
الجتماعيات

01/01/17 27060

M

مكرن

 الثانوية العدادية عمر بن إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية التسامح

الخطاب

813/02/17عمالة: سل 18 عبد الكبير ابن الخياط
الجتماعيات

13/02/17 01263X)بطانة )المقاطعة

313/02/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الوحدةإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية المتنبي 18 م ايد الحاج
الجتماعيات

نعم 13/02/17 21054Jمكرن

113/02/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية سبوإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية م حجي 18 م الصديق
الجتماعيات

13/02/17 23812

G

سوق ثلثاء الغرب

313/02/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية المتنبيإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الوحدة 18 ليلى عرش
الجتماعيات

نعم 13/02/17 26408

D

مناصرة

413/02/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية المام مسلمإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية م حجي 18  رباب الهجهوج
الجتماعيات

13/02/17 23810Eقرية بن عودة

 الثانوية العدادية مصطفى 

المعاني

204/09/18إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية م حجيإقليم: القنيطرة 16 مريم الوكيلي
الجتماعيات

04/09/18 26298Jسوق ثلثاء الغرب

 الثانوية العدادية مصطفى 

المعاني

704/09/18إقليم: القنيطرة الثانوية العدادية الفتحإقليم: القنيطرة 16 عبد الكريم العثماتني
الجتماعيات

04/09/18 26743Tسيدي م بنمنصور

الثانوية العدادية ابي 

القاسم  الشابي

206/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية م الطوبيإقليم: القنيطرة 13 عبد الرحيم الحرش
الجتماعيات

06/09/17إلتحاق بالزوجة 27057Jمناصرة

 الثانوية العدادية اولد إقليم: القنيطرة الثانوية العدادية ام البنين

اوجيه

102/09/10إقليم: القنيطرة 12 ثورية بوسكورن
الجتماعيات

نعم 06/09/17 11168

N

القنيطرة )البلدية(

الثانوية العدادية 

الصفصاف

806/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الزهورإقليم: القنيطرة 12 عبد الكريم أبرشيح
الجتماعيات

06/09/17 25491

G

لل ميمونة

 الثانوية العدادية أبي 

الحسن المريني

606/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية م حجيإقليم: القنيطرة 12 عبدالعالي البقيدي
الجتماعيات

06/09/17 26298Jسوق ثلثاء الغرب

الثانوية العدادية ادريس 

بن زكري

606/09/17إقليم: القنيطرةالثاوية العدادية المشاتلإقليم: القنيطرة 12 عبد اللطيف الحنوني
الجتماعيات

نعم 06/09/17 25277Zسيدي الطيبي

806/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الجاحضإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية م حجي 12 فاطمة الزهراء العشاكي
الجتماعيات

نعم 06/09/17 11189Lبنمنصور

806/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية م حجيإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الجاحض 12 سفيان بعل
الجتماعيات

نعم 06/09/17 26298Jسوق ثلثاء الغرب

الثانوية العدادية أحمد 

المنصور الذهبي

الثانوية العدادية ابي القاسم  إقليم: القنيطرة

الشابي

706/09/17إقليم: القنيطرة 12 أمينة بن رحو
الجتماعيات

06/09/17 23813

H

سيدي م لحمر
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية م بالحسن إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية السعادة

الوزاني

806/09/17إقليم: القنيطرة 12 هشام   بهيج
الجتماعيات

06/09/17 27058

K

بنمنصور

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الزهور

تاشفين

806/09/17إقليم: القنيطرة 12 مراد مقدم
الجتماعيات

06/09/17 20984

H

مولي بوسلهام

 الثانوية العدادية صلح 

الدين اليوبي

116/09/88إقليم: القنيطرة الثانوية العدادية ابن حزمإقليم: القنيطرة 168 عبد الرزاق بوشنافة
الرياضيات

16/09/88أقدمية 16 سنة 11171S)القنيطرة )البلدية

316/09/89إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية النهضةإقليم: القنيطرةالثاوية العدادية المشاتل 84 الرحموني صابر
الرياضيات

نعم 02/09/16 25489Eأولد سلمة

616/09/94إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية ابن ياسينإقليم: القنيطرة الثانوية العدادية الفتح 72 محسن بن برارة
الرياضيات

02/09/16 26297

H

حدادة

 الثانوية العدادية علل بن إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية المل

عبد ا

806/09/01إقليم: القنيطرة 52 ابراهيم قنزع
الرياضيات

04/09/12 11180

B

القنيطرة )البلدية(

الثانوية العدادية معاذ بن 

جبل

104/09/12إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الغربإقليم: القنيطرة 46 سناء اوراغ
الرياضيات

02/09/15 11188

K

سوق الربعاء 

)البلدية(

 الثانوية العدادية عقبة بن إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الجاحض

نافع

1002/09/14إقليم: القنيطرة 36 سارة الحطاب
الرياضيات

03/09/16 11179A)القنيطرة )البلدية

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية 20 غشت

تاشفين

1013/02/17إقليم: القنيطرة 28 الكريم عبد النبي
الرياضيات

13/02/17 20984

H

مولي بوسلهام

1003/09/13إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية المتنبيإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية م حجي 28 أحمد بنعساوي
الرياضيات

02/09/16 26408

D

مناصرة

 الثانوية العدادية المهدي 

بن تومرت

 الثانوية العدادية علل بن إقليم: القنيطرة

عبد ا

913/02/17إقليم: القنيطرة 28 رجاء الغالمي
الرياضيات

نعم 13/02/17 11180

B

القنيطرة )البلدية(

 الثانوية العدادية علل بن 

عبد ا

 الثانوية العدادية المهدي بن إقليم: القنيطرة

تومرت

913/02/17إقليم: القنيطرة 28 بامي  خديجة
الرياضيات

نعم 13/02/17 23474P)القنيطرة )البلدية

513/02/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الوحدةإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية ابن ياسين 28 حنان اجتهادي
الرياضيات

13/02/17 21054Jمكرن

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين

313/02/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الغربإقليم: القنيطرة 28 مديود امة الرحمان
الرياضيات

13/02/17 11188

K

سوق الربعاء 

)البلدية(

  الثانوية العدادية سيدي إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية القصبة

الطيبي

1013/02/17إقليم: القنيطرة 28 محسين شليخ
الرياضيات

نعم 13/02/17 23808

C

سيدي الطيبي

113/02/17عمالة: الرباطابي  هريرةإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية ابن ياسين 28 شكري نوار
الرياضيات

13/02/17 01114

K

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

813/02/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية ابن ياسينإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الوحدة 28 غزلن الدغوغي
الرياضيات

13/02/17 26297

H

حدادة

 الثانوية العدادية المهدي 

بن تومرت

202/09/14إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الصفصافإقليم: القنيطرة 22 الصاليح اسماعيل
الرياضيات

نعم 06/09/17 26959

C

القنيطرة )البلدية(
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

706/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الوحدةإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية سبو 22 اسماعيلي علوي اسماعيل
الرياضيات

06/09/17 21054Jمكرن

الثانوية العدادية معاذ بن 

جبل

106/09/17إقليم: الخميساتالمنصور الدهبيإقليم: القنيطرة 22 اسماء حبودان
الرياضيات

06/09/17 11558

M

الخميسات )البلدية(

الثانوية العدادية المام 

مسلم

706/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية م الطوبيإقليم: القنيطرة 22 الحسين سلمي
الرياضيات

06/09/17 27057Jمناصرة

الثانوية العدادية معاذ بن 

جبل

906/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الوحدةإقليم: القنيطرة 22 سكينة قاسمي
الرياضيات

06/09/17 21054Jمكرن

 الثانوية العدادية أبي إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية بني مالك

الحسن المريني

1006/09/17إقليم: القنيطرة 22 قاسي بثينة
الرياضيات

06/09/17 25985

U

سيدي علل التازي

 الثانوية العدادية عقبة بن 

نافع

913/02/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية 20 غشتإقليم: القنيطرة 18 فوم تيزي عادل
الرياضيات

نعم 13/02/17 11181

C

القنيطرة )البلدية(

 الثانوية العدادية مصطفى 

المعاني

عمالة مقاطعة الحي الدريسيإقليم: القنيطرة

الحسني

101/01/17 18 صارة شوقي
الرياضيات

27/01/17إلتحاق بالزوج 01670P الحي الحسني

)المقاطعة(

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية السعادة

تاشفين

101/01/17إقليم: القنيطرة 18 كوثر الناجح
الرياضيات

01/01/17 20984

H

مولي بوسلهام

 الثانوية العدادية عقبة بن 

نافع

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: القنيطرة

تاشفين

913/02/17إقليم: القنيطرة 18 أمزيل أنس
الرياضيات

13/02/17 20984

H

مولي بوسلهام

 الثانوية العدادية علل بن 

عبد ا

913/02/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الزهورإقليم: القنيطرة 18 م الزيات
الرياضيات

13/02/17 25491

G

لل ميمونة

 الثانوية العدادية علل بن 

عبد ا

913/02/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية 20 غشتإقليم: القنيطرة 18 زوهري كمال
الرياضيات

نعم 13/02/17 11181

C

القنيطرة )البلدية(

  الثانوية العدادية سيدي 

الطيبي

413/02/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية التسامحإقليم: القنيطرة 18 امعراك هشام
الرياضيات

نعم 13/02/17 25496

M

سيدي الطيبي

 الثانوية العدادية عقبة بن 

نافع

213/02/17عمالة: الرباطم الزرقطونيإقليم: القنيطرة 18 خالد شريف
الرياضيات

13/02/17 01101

W

اليوسفية )المقاطعة(

  الثانوية العدادية سيدي 

الطيبي

113/02/17عمالة: سلالثانوية العدادية الحديقةإقليم: القنيطرة 18 نبيلة السمعوني
الرياضيات

13/02/17إلتحاق بالزوج 26859

U

العيايدة )المقاطعة(

 الثانوية العدادية عقبة بن 

نافع

613/02/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الحريريإقليم: القنيطرة 18 سعد الدين المسناوي
الرياضيات

نعم 13/02/17 11178Z)القنيطرة )البلدية

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الحريري

تاشفين

913/02/17إقليم: القنيطرة 18 مريم اقريعة
الرياضيات

13/02/17 20984

H

مولي بوسلهام

 الثانوية العدادية عقبة بن إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الحريري

نافع

413/02/17إقليم: القنيطرة 18 م مليم
الرياضيات

نعم 13/02/17 11179A)القنيطرة )البلدية

 الثانوية العدادية المهدي بن إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية 20 غشت

تومرت

413/02/17إقليم: القنيطرة 18 بونوار إبراهيم
الرياضيات

نعم 13/02/17 23474P)القنيطرة )البلدية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

113/02/17إقليم: الخميساتتيفلتإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية 20 غشت 18 رضوان زويتنة
الرياضيات

13/02/17 26749Z)تيفلت )البلدية

 الثانوية العدادية عقبة بن إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية 20 غشت

نافع

913/02/17إقليم: القنيطرة 18 اسماعيل خليفي
الرياضيات

نعم 13/02/17 11179A)القنيطرة )البلدية

313/02/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية ابن ياسينإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية 20 غشت 18 مريم الكير
الرياضيات

نعم 13/02/17 26297

H

حدادة

الثانوية العدادية 

الصفصاف

 الثانوية العدادية علل بن إقليم: القنيطرة

عبد ا

612/02/17إقليم: القنيطرة 18 هذي عبد الرحيم
الرياضيات

نعم 12/02/17 11180

B

القنيطرة )البلدية(

 الثانوية العدادية علل بن إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية ابن ياسين

عبد ا

513/02/17إقليم: القنيطرة 18 الحسين المزواري
الرياضيات

نعم 13/02/17 11180

B

القنيطرة )البلدية(

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين

213/02/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الزهورإقليم: القنيطرة 18 يوسف الدر
الرياضيات

13/02/17 25491

G

لل ميمونة

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين

213/02/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الزهورإقليم: القنيطرة 18 عبد العزيز بوعليوات
الرياضيات

13/02/17 25491

G

لل ميمونة

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين

 الثانوية العدادية خالد بن إقليم: القنيطرة

الوليد

713/02/17عمالة: سل 18 نورالدين مبروك
الرياضيات

13/02/17 01268

C

بطانة )المقاطعة(

 الثانوية العدادية م إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية المل

الزفزاف

413/02/17عمالة: سل 18 إلياس بوطور
الرياضيات

13/02/17 25858F)تابريكت )المقاطعة

913/02/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الوحدةإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الخوة 18 عبير شباني
الرياضيات

نعم 13/02/17 21054Jمكرن

613/02/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الملإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الوحدة 18 ماوية جبوري
الرياضيات

13/02/17 22061

D

سيدي علل التازي

913/02/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الجاحضإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الوحدة 18 فاطمة الحمري
الرياضيات

13/02/17 11189Lبنمنصور

الثانوية العدادية عبدا 

كنون

313/02/17عمالة: سلالثانوية العدادية ابن رشدإقليم: القنيطرة 18 عبدالقادر جواد
الرياضيات

13/02/17إلتحاق بالزوجة 01149Y)بطانة )المقاطعة

 الثانوية العدادية علل بن 

عبد ا

 الثانوية العدادية عقبة بن إقليم: القنيطرة

نافع

113/02/17إقليم: القنيطرة 18 الخراز عبد ا
الرياضيات

نعم 13/02/17 11179A)القنيطرة )البلدية

 الثانوية العدادية عقبة بن 

نافع

613/02/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية 20 غشتإقليم: القنيطرة 18 أشرف هونكا
الرياضيات

نعم 13/02/17 11181

C

القنيطرة )البلدية(

413/02/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الوحدةإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الخوة 18 ايمان لعسار
الرياضيات

نعم 13/02/17 21054Jمكرن

713/02/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الخوةإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الوحدة 18 حمزة الدوهو
الرياضيات

نعم 13/02/17 23809

D

عامر السفلية

 الثانوية العدادية أبي 

الحسن المريني

513/02/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الملإقليم: القنيطرة 18 يمينة علي
الرياضيات

13/02/17 22061

D

سيدي علل التازي
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513/02/17إقليم: الخميساتابن الثيرإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الوحدة 18 أسماء أمزالي
الرياضيات

13/02/17 20128

C

مقام الطلبة

 الثانوية العدادية مصطفى 

المعاني

الثانوية العدادية م بالحسن إقليم: القنيطرة

الوزاني

504/09/18إقليم: القنيطرة 16 أشرف بنانة
الرياضيات

04/09/18 27058

K

بنمنصور

الثانوية العدادية ابي العلء 

المعري

504/09/18إقليم: سيدي قاسمإعدادية دار الكداريإقليم: القنيطرة 16 جواد معطاوي
الرياضيات

04/09/18 15114

C

دار الكداري )البلدية(

الثانوية العدادية ابي العلء 

المعري

904/09/18إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية سبوإقليم: القنيطرة 16 عزيز المهدوي
الرياضيات

04/09/18 23812

G

سوق ثلثاء الغرب

الثانوية العدادية أبي حامد إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية السعادة

الغزالي

106/09/17إقليم: القنيطرة 13 امينة   خديري
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 25989Yعامر السفلية

106/09/17عمالة: الرباطعمر بن الخطابإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية سبو 13 سهام منقوش
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 01089

H

أكدال الرياض 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية الشريف إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الرك

الرضي

106/09/17إقليم: القنيطرة 12 عماد اخرف
الرياضيات

06/09/17 11194Sعرباوة

806/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية القصبةإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية التسامح 12 البشري ايمان
الرياضيات

نعم 06/09/17 24181

H

مهدية )البلدية(

306/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية بني مالكإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية م حجي 12 م الحاتمي
الرياضيات

نعم 06/09/17 23811F سوق الربعاء

)البلدية(

906/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية سبوإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الزهور 12 كوثر الدحموني
الرياضيات

06/09/17 23812

G

سوق ثلثاء الغرب

 الثانوية العدادية صلح 

الدين اليوبي

406/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية م حجيإقليم: القنيطرة 12 محسن السالمي
الرياضيات

06/09/17 26298Jسوق ثلثاء الغرب

الثانوية العدادية الشريف 

الرضي

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: القنيطرة

تاشفين

1006/09/17إقليم: القنيطرة 12 يونس الصنهاجي
الرياضيات

06/09/17 20984

H

مولي بوسلهام

الثانوية العدادية الشريف إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية بني مالك

الرضي

706/09/17إقليم: القنيطرة 12 م الفلح
الرياضيات

06/09/17 11194Sعرباوة

306/09/17إقليم: القنيطرةالثاوية العدادية المشاتلإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية النهضة 12 ابتسام الفمش
الرياضيات

نعم 06/09/17 25277Zسيدي الطيبي

 الثانوية العدادية صلح 

الدين اليوبي

الثانوية العدادية معاذ بن إقليم: القنيطرة

جبل

406/09/17إقليم: القنيطرة 12 رضوان  امالو
الرياضيات

06/09/17 23471L سوق الربعاء

)البلدية(

الثانوية العدادية ابي 

القاسم  الشابي

106/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية بني مالكإقليم: القنيطرة 12 المهدي انعينيعة
الرياضيات

06/09/17 23811F سوق الربعاء

)البلدية(

206/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية سبوإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية المل 12 عبد اللطيف أيت مرزوق
الرياضيات

06/09/17 23812

G

سوق ثلثاء الغرب

306/09/17إقليم: الخميساتالمنصور الدهبيإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الرك 12 ابراهيم ايجو
الرياضيات

06/09/17 11558

M

الخميسات )البلدية(
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506/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية لل مريمإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الرك 12 إبتسام بلعسري
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 25276Y)القنيطرة )البلدية

506/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الخوةإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الوحدة 12 وداد بنشيخ
الرياضيات

نعم 06/09/17 23809

D

عامر السفلية

206/09/17إقليم: الخميسات20غشتإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية السعادة 12 بنصالح عمر
الرياضيات

06/09/17 11565Vأيت يدين

906/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الجاحضإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية م حجي 12 عادل بوحميدة
الرياضيات

نعم 06/09/17 11189Lبنمنصور

 الثانوية العدادية صلح 

الدين اليوبي

الثانوية العدادية معاذ بن إقليم: القنيطرة

جبل

106/09/17إقليم: القنيطرة 12 م بوكرين
الرياضيات

06/09/17 23471L سوق الربعاء

)البلدية(

 الثانوية العدادية مصطفى 

المعاني

206/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية المام مسلمإقليم: القنيطرة 12 طارق تابتي
الرياضيات

06/09/17 23810Eقرية بن عودة

 الثانوية العدادية صلح إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الزهور

الدين اليوبي

806/09/17إقليم: القنيطرة 12 هدى عرشي
الرياضيات

06/09/17 11187J سوق الربعاء

)البلدية(

806/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية م حجيإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية بني مالك 12 غزوي بثينة
الرياضيات

نعم 06/09/17 26298Jسوق ثلثاء الغرب

1006/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية م حجيإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الجاحض 12 عبد العالي كريم
الرياضيات

نعم 06/09/17 26298Jسوق ثلثاء الغرب

306/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية عبد المالك السعديإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الزهور 12 ابراهيم مبطول
الرياضيات

06/09/17 15105T)جرف الملحة )البلدية

ثانوية عبد الفتاح سباطة إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الغرب

العدادية

عمالة: الصخيرات 

 - تمارة

606/09/17 12 أسامة نزيه
الرياضيات

06/09/17 26065F)عين العودة )البلدية

الثانوية العدادية معاذ بن 

جبل

406/09/17إقليم: الخميساتيوسف بن تاشفينإقليم: القنيطرة 12 محفوظ أيوب
الرياضيات

06/09/17 22130

D

مرشوش

 الثانوية العدادية مصطفى 

المعاني

 الثانوية العدادية عقبة بن إقليم: القنيطرة

نافع

104/09/18إقليم: القنيطرة 7 عزيز بلخواجة
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوجة 11179A)القنيطرة )البلدية

الثانوية العدادية أحمد 

المنصور الذهبي

104/09/18إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الوحدةإقليم: القنيطرة 7 م مرصني
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوجة 21054Jمكرن

ثانوية عمر بن عبد العزيز إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الغرب

العدادية

1102/09/14إقليم: إفران 6 م رماش
الرياضيات

06/09/18 10787Zتيمحضيت

 الثانوية العدادية مصطفى 

المعاني

 الثانوية العدادية المنصور إقليم: القنيطرة

الذهبي

904/09/18عمالة: سل 6 سلمى بنعلل
الرياضيات

04/09/18 23034L)العيايدة )المقاطعة

الثانوية العدادية ابي العلء 

المعري

 الثانوية العدادية صلح إقليم: القنيطرة

الدين اليوبي

804/09/18إقليم: القنيطرة 6 وفاء ايت عل
الرياضيات

04/09/18 11187J سوق الربعاء

)البلدية(

الثانوية العدادية ابي العلء 

المعري

 الثانوية العدادية صلح إقليم: القنيطرة

الدين اليوبي

904/09/18إقليم: القنيطرة 6 حليمة الزعبولي
الرياضيات

04/09/18 11187J سوق الربعاء

)البلدية(
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 الثانوية العدادية اولد 

اوجيه

 الثانوية العدادية مولي إقليم: القنيطرة

علي الشريف

301/01/05إقليم: القنيطرة 52 دحماني فطيمة
علوم الحياة 

والرض
نعم 06/09/17 11169P)القنيطرة )البلدية

706/09/06إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية ابن ياسينإقليم: القنيطرةالثاوية العدادية المشاتل 50 بوحايك خالد
علوم الحياة 

والرض
نعم 02/09/16 26297

H

حدادة

الثانوية العدادية عبدا إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الحريري

كنون

804/09/02إقليم: القنيطرة 42 إيمان كارك
علوم الحياة 

والرض
نعم 06/09/17 24622

M

القنيطرة )البلدية(

الثانوية العدادية أحمد 

المنصور الذهبي

الثانوية العدادية الشريف إقليم: القنيطرة

الرضي

102/09/09إقليم: القنيطرة 42 الفلق فاطنة
علوم الحياة 

والرض
04/09/12 11194Sعرباوة

 الثانوية العدادية مولي 

علي الشريف

الثانوية العدادية ادريس بن إقليم: القنيطرة

زكري

126/03/03إقليم: القنيطرة 32 م    حبوط
علوم الحياة 

والرض
نعم 29/12/16 26957A)مهدية )البلدية

113/02/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية ابن ياسينإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية المتنبي 28 عفاف لعشيري
علوم الحياة 

والرض
نعم 13/02/17 26297

H

حدادة

 الثانوية العدادية عقبة بن 

نافع

213/02/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الحريريإقليم: القنيطرة 28 حنان الكحل
علوم الحياة 

والرض
نعم 13/02/17 11178Z)القنيطرة )البلدية

الثانوية العدادية معاذ بن إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الغرب

جبل

213/02/17إقليم: القنيطرة 28 عماد شليخ
علوم الحياة 

والرض
13/02/17 23471L سوق الربعاء

)البلدية(

213/02/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية المتنبيإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية ابن ياسين 28 صارة حجاوجي
علوم الحياة 

والرض
نعم 13/02/17 26408

D

مناصرة

106/09/06إقليم: إفران  ثانوية الطلس العداديةإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الخوة 20 الصالحي   فاطمة
علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوج 10784

W

ازرو )البلدية(

1004/09/12إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الحريريإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الجاحض 18 مروان  بنزيدية
علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوجة 11178Z)القنيطرة )البلدية

الثانوية العدادية عبدا إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الحريري

كنون

313/02/17إقليم: القنيطرة 18 بلكاوي أسماء
علوم الحياة 

والرض
نعم 13/02/17 24622

M

القنيطرة )البلدية(

1113/02/17عمالة: الرباطالخوارزميإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الحريري 18 الغزاوي يوسف
علوم الحياة 

والرض
13/02/17 01103Y)اليوسفية )المقاطعة

713/02/17إقليم: القنيطرةالثاوية العدادية المشاتلإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية ابن ياسين 18 الوادي مريم
علوم الحياة 

والرض
نعم 13/02/17 25277Zسيدي الطيبي

 الثانوية العدادية علل بن إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية القصبة

عبد ا

113/02/17عمالة: سل 18 جواد عبد اللوي
علوم الحياة 

والرض
13/02/17 18600S)حصين )المقاطعة

الثانوية العدادية عبدا 

كنون

813/02/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الحريريإقليم: القنيطرة 18 حفيظة بن عائشة سيدي
علوم الحياة 

والرض
نعم 13/02/17 11178Z)القنيطرة )البلدية

الثانوية العدادية عبدا 

كنون

 الثانوية العدادية عقبة بن إقليم: القنيطرة

نافع

813/02/17إقليم: القنيطرة 18 الحسين كربيض
علوم الحياة 

والرض
نعم 13/02/17 11179A)القنيطرة )البلدية

الثانوية العدادية أبي حامد 

الغزالي

الثانوية العدادية الشهيد إقليم: القنيطرة

الحسين بن علي

102/09/15عمالة: سل 16 نوال الدريدي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 01282T)تابريكت )المقاطعة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية الشريف 

الرضي

 الثانوية العدادية صلح إقليم: القنيطرة

الدين اليوبي

106/09/17إقليم: القنيطرة 12 سفيان الفرحي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 11187J سوق الربعاء

)البلدية(

  الثانوية العدادية سيدي إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الجاحض

الطيبي

411/09/17إقليم: القنيطرة 12 خالد  الحفياني
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوجة 23808

C

سيدي الطيبي

الثانوية العدادية عبد ا بن إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية بني مالك

ياسين

906/09/17عمالة: سل 12 ماجدة الدن
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 24193

W

سيدي بوقنادل 

)البلدية(

 الثانوية العدادية صلح إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الجاحض

الدين اليوبي

106/09/17إقليم: القنيطرة 12 فاطمة الزوهرة السباعي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 11187J سوق الربعاء

)البلدية(

706/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الجاحضإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الوحدة 12 كزثر الغرفي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 11189Lبنمنصور

 الثانوية العدادية مصطفى 

المعاني

1006/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الجاحضإقليم: القنيطرة 12 حلي فاطمة
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 11189Lبنمنصور

 الثانوية العدادية صلح 

الدين اليوبي

306/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية بني مالكإقليم: القنيطرة 12 أيوب رزقاوي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 23811F سوق الربعاء

)البلدية(

الثانوية العدادية الشريف 

الرضي

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: القنيطرة

تاشفين

1006/09/17إقليم: القنيطرة 12 زكرياء زواني
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 20984

H

مولي بوسلهام

706/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الجاحضإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الزهور 12 معاد زيزون
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 11189Lبنمنصور

الثانوية العدادية ادريس 

بن زكري

 الثانوية العدادية اولد إقليم: القنيطرة

اوجيه

106/09/17إقليم: القنيطرة 12 سناء معزيز
علوم الحياة 

والرض
نعم 06/09/17 11168

N

القنيطرة )البلدية(

404/09/18إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية القصبةإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الرك 9 نوال التشيش
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 24181

H

مهدية )البلدية(

 الثانوية العدادية مصطفى 

المعاني

704/09/18إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الوحدةإقليم: القنيطرة 6 مريم بوعلي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 21054Jمكرن

 الثانوية العدادية صلح 

الدين اليوبي

الثانوية العدادية معاذ بن إقليم: القنيطرة

جبل

102/09/11إقليم: القنيطرة 36 اشرشرة عبد الهادي
الفيزياء والكيمياء

30/09/16 23471L سوق الربعاء

)البلدية(

الثانوية العدادية الشريف 

الرضي

عمالة مقاطعات ثانوية الرشيدالعداديةإقليم: القنيطرة

سيدي البرنوصي

102/09/15 34 نجوى بارز
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 01749A سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

305/09/16إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية لل مريمإقليم: القنيطرةالثاوية العدادية المشاتل 24 م بوعسرية
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 25276Y)القنيطرة )البلدية

102/09/16إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية المتنبيإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الجاحض 24 انوار الراتي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 26408

D

مناصرة

 الثانوية العدادية عقبة بن إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية لل مريم

نافع

706/09/17إقليم: القنيطرة 22 مريم الدالعي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 11179A)القنيطرة )البلدية

الثانوية العدادية أبي حامد 

الغزالي

الثانوية العدادية عقبة بن إقليم: القنيطرة

نافع

306/09/17عمالة: سل 22 خديجة السايح
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 01275

K

باب المريسة 

)المقاطعة(
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

 الثانوية العدادية صلح 

الدين اليوبي

الثانوية العدادية معاذ بن إقليم: القنيطرة

جبل

106/09/17إقليم: القنيطرة 22 ابراهيم الشاهي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 23471L سوق الربعاء

)البلدية(

الثانوية العدادية الشريف 

الرضي

802/09/16إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية أحمد شوقيإقليم: القنيطرة 18 فاطمة الزهراء الكندوز
الفيزياء والكيمياء

05/09/16 27060

M

مكرن

الثانوية العدادية ادريس بن إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الحريري

زكري

113/02/17إقليم: القنيطرة 18 المعناوي احمد
الفيزياء والكيمياء

نعم 13/02/17 26957A)مهدية )البلدية

413/02/17عمالة: الرباطالجولنإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية لل مريم 18 عصام شجري
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 01109E يعقوب المنصور

)المقاطعة(

  الثانوية العدادية سيدي 

الطيبي

513/02/17إقليم: الخميساتتيفلتإقليم: القنيطرة 18 لعروسي جلل
الفيزياء والكيمياء

13/02/17 26749Z)تيفلت )البلدية

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية المتنبي

تاشفين

913/02/17إقليم: القنيطرة 18 ياسين الدحاني
الفيزياء والكيمياء

13/02/17 20984

H

مولي بوسلهام

 الثانوية العدادية صلح 

الدين اليوبي

113/02/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الغربإقليم: القنيطرة 18 م حدودايت
الفيزياء والكيمياء

13/02/17 11188

K

سوق الربعاء 

)البلدية(

 الثانوية العدادية علل بن 

عبد ا

 الثانوية العدادية عقبة بن إقليم: القنيطرة

نافع

1013/02/17إقليم: القنيطرة 18 م العيساوي
الفيزياء والكيمياء

نعم 13/02/17 11179A)القنيطرة )البلدية

313/02/17عمالة: الرباطالجولنإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية سبو 18 علء عماري
الفيزياء والكيمياء

13/02/17 01109E يعقوب المنصور

)المقاطعة(

 الثانوية العدادية عقبة بن 

نافع

1113/02/17عمالة: الرباطالعربي البنايإقليم: القنيطرة 18 مصطفى زيان
الفيزياء والكيمياء

13/02/17 01102X)اليوسفية )المقاطعة

 الثانوية العدادية صلح إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية بني مالك

الدين اليوبي

302/09/14إقليم: القنيطرة 16 م الدريسي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 11187J سوق الربعاء

)البلدية(

 الثانوية العدادية عقبة بن 

نافع

 الثانوية العدادية علل بن إقليم: القنيطرة

عبد ا

118/02/17إقليم: القنيطرة 14 دنيا البعلوك
الفيزياء والكيمياء

نعم 04/09/18 11180

B

القنيطرة )البلدية(

306/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية المام مسلمإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الغرب 12 م اعرابيش
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 23810Eقرية بن عودة

106/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية 20 غشتإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية القصبة 12 زكرياء الندلسي
الفيزياء والكيمياء

نعم 06/09/17 11181

C

القنيطرة )البلدية(

906/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الوحدةإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية م حجي 12 عادل الباز
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 21054Jمكرن

الثانوية العدادية المام 

مسلم

406/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية م حجيإقليم: القنيطرة 12 مريم الحريري
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 26298Jسوق ثلثاء الغرب

 الثانوية العدادية مصطفى إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الوحدة

المعاني

806/09/17إقليم: القنيطرة 12 جهاد الرفاعي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 11191

N

لل ميمونة

الثانوية العدادية ابي 

القاسم  الشابي

406/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية م حجيإقليم: القنيطرة 12 الزهراوي رشيد
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 26298Jسوق ثلثاء الغرب
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

 الثانوية العدادية عقبة بن 

نافع

906/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية بني مالكإقليم: القنيطرة 12 مصطفى الشبراوي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 23811F سوق الربعاء

)البلدية(

 الثانوية العدادية مصطفى 

المعاني

906/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية سبوإقليم: القنيطرة 12 علء الطحشي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 23812

G

سوق ثلثاء الغرب

الثانوية العدادية ابي 

القاسم  الشابي

906/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الجاحضإقليم: القنيطرة 12 زكرياء العاطي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 11189Lبنمنصور

الثانوية العدادية الشريف إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية سبو

الرضي

306/09/17إقليم: القنيطرة 12 هاجر بروش
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 11194Sعرباوة

 الثانوية العدادية مصطفى 

المعاني

606/09/17إقليم: القنيطرة الثانوية العدادية الفتحإقليم: القنيطرة 12 راضية بلحامدية
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 26743Tسيدي م بنمنصور

206/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الحريريإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية 20 غشت 12 عزيزة بوري
الفيزياء والكيمياء

نعم 06/09/17 11178Z)القنيطرة )البلدية

الثانوية العدادية ادريس 

بن زكري

206/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية القصبةإقليم: القنيطرة 12 بدرة حريش
الفيزياء والكيمياء

نعم 06/09/17 24181

H

مهدية )البلدية(

الثانوية العدادية م بالحسن إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الزهور

الوزاني

1006/09/17إقليم: القنيطرة 12 هاجر   حيبة
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 27058

K

بنمنصور

الثانوية العدادية معاذ بن 

جبل

 الثانوية العدادية صلح إقليم: القنيطرة

الدين اليوبي

106/09/17إقليم: القنيطرة 12 فؤاد عزوزي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 11187J سوق الربعاء

)البلدية(

الثانوية العدادية الشريف 

الرضي

206/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الركإقليم: القنيطرة 12 م كدة
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 25986Vعرباوة

906/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية سبوإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية م حجي 12 واحيدي بوشتى
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 23812

G

سوق ثلثاء الغرب

 الثانوية العدادية أبي 

الحسن المريني

الثانوية العدادية م بالحسن إقليم: القنيطرة

الوزاني

806/09/17إقليم: القنيطرة 12 الخطابي يوسف
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 27058

K

بنمنصور

الثانوية العدادية الشريف 

الرضي

  الثانوية العدادية سيدي إقليم: القنيطرة

الطيبي

304/09/18إقليم: القنيطرة 7 الشرقاوي صالح
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوجة 23808

C

سيدي الطيبي

104/09/18إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية لل مريمإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الرك 6 صامد مريم
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوج 25276Y)القنيطرة )البلدية

الثانوية  العسكرية الملكية إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية 20 غشت

الولى

106/09/00إقليم: القنيطرة 98 أمينة دكيري
التربية السلمية

18/10/05أقدمية 12 سنة 11205

D

القنيطرة )البلدية(

116/09/86إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية النهضةإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية المل 94 السعدي م
التربية السلمية

07/09/05أقدمية 12 سنة 25489Eأولد سلمة

 الثانوية العدادية المهدي 

بن تومرت

216/09/97إقليم: القنيطرة الثانوية العدادية ابن حزمإقليم: القنيطرة 92 نوار سليمة
التربية السلمية

02/09/15 11171S)القنيطرة )البلدية

 الثانوية العدادية وادي إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية بني مالك

الدهب

106/09/01إقليم: القنيطرة 90 الرحيمني عزيز
التربية السلمية

07/09/05إلتحاق بالزوجة 11170

R

القنيطرة )البلدية(
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

 الثانوية العدادية المهدي 

بن تومرت

116/09/99إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الصفصافإقليم: القنيطرة 88 سعيد الصالحي
التربية السلمية

02/09/15 26959

C

القنيطرة )البلدية(

الثانوية العدادية عبدا إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية النهضة

كنون

116/09/89إقليم: القنيطرة 80 المصمودي فاطمة
التربية السلمية

02/09/14 24622

M

القنيطرة )البلدية(

الثانوية العدادية ابن إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية سبو

الياسمين

101/01/02إقليم: تطوان 72 السعدي م
التربية السلمية

04/09/07أقدمية 12 سنة 26193Vسوق القديم

 الثانوية العدادية المهدي بن إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الحريري

تومرت

206/09/01إقليم: القنيطرة 52 الزوين البشير
التربية السلمية

02/09/14 23474P)القنيطرة )البلدية

الثانوية العدادية أبي حامد 

الغزالي

 الثانوية العدادية عقبة بن إقليم: القنيطرة

نافع

405/09/08إقليم: القنيطرة 50 العزري نورالدين
التربية السلمية

02/09/15 11179A)القنيطرة )البلدية

الثانوية العدادية معاذ بن 

جبل

110/10/00إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الغربإقليم: القنيطرة 42 احمد الحراق
التربية السلمية

15/09/15 11188

K

سوق الربعاء 

)البلدية(

105/09/11إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية النهضةإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية المتنبي 34 عبدالمالك البوعناني
التربية السلمية

06/09/17 25489Eأولد سلمة

  الثانوية العدادية سيدي 

الطيبي

104/09/12إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية المعمورةإقليم: القنيطرة 34 عادل  إيشير
التربية السلمية

02/09/15 27059L)القنيطرة )البلدية

104/09/12إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية المتنبيإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الوحدة 34 محفوظ صغير
التربية السلمية

02/09/16 26408

D

مناصرة

 الثانوية العدادية مصطفى 

المعاني

 الثانوية العدادية صلح إقليم: القنيطرة

الدين اليوبي

202/09/15إقليم: القنيطرة 34 السعيد بوطاها
التربية السلمية

02/09/15 11187J سوق الربعاء

)البلدية(

الثانوية العدادية ادريس بن إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية النهضة

زكري

105/09/08إقليم: القنيطرة 30 سعيد الحراك
التربية السلمية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 26957A)مهدية )البلدية

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية السعادة

تاشفين

605/09/16إقليم: القنيطرة 28 م بومعيز
التربية السلمية

05/09/16 20984

H

مولي بوسلهام

عمالة: الصخيرات ثانوية آسية الوديع العداديةإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الحريري

 - تمارة

113/02/17 22 المصطفى الزهراوي
التربية السلمية

13/02/17إلتحاق بالزوجة 26066

G

سيدي يحيى زعير

 الثانوية العدادية أبي 

الحسن المريني

 الثانوية العدادية المهدي بن إقليم: القنيطرة

تومرت

1006/09/17إقليم: القنيطرة 22 عمر إزم
التربية السلمية

06/09/17 23474P)القنيطرة )البلدية

306/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الوحدةإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية م حجي 22 خالد الدبدوبي
التربية السلمية

06/09/17 21054Jمكرن

الثانوية العدادية أبي حامد 

الغزالي

606/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الملإقليم: القنيطرة 22 عبد الحافظ العمري
التربية السلمية

06/09/17 22061

D

سيدي علل التازي

 الثانوية العدادية مصطفى 

المعاني

106/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الزهورإقليم: القنيطرة 22 بوسلهام الكرايوي
التربية السلمية

06/09/17 25491

G

لل ميمونة

106/09/17إقليم: الخميساتالزيتونإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الرك 22 عيسى بنكرين
التربية السلمية

06/09/17 11572

C

الخميسات )البلدية(
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها
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بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

106/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية م الطوبيإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية السعادة 22 عبد  اللطيف عكي
التربية السلمية

06/09/17 27057Jمناصرة

 الثانوية العدادية صلح 

الدين اليوبي

الثانوية العدادية معاذ بن إقليم: القنيطرة

جبل

206/09/17إقليم: القنيطرة 22 أيوب كرمة
التربية السلمية

06/09/17 23471L سوق الربعاء

)البلدية(

 الثانوية العدادية صلح 

الدين اليوبي

606/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية 20 غشتإقليم: القنيطرة 22 م موساوي
التربية السلمية

06/09/17 11181

C

القنيطرة )البلدية(

 الثانوية العدادية مصطفى 

المعاني

102/09/16إقليم: سيدي قاسمابن بصالإقليم: القنيطرة 18 مرية البوطي
التربية السلمية

02/09/16إلتحاق بالزوج 15102P مشرع بلقصيري

)البلدية(

 الثانوية العدادية عقبة بن 

نافع

113/02/17عمالة: الرباطيعقوب المنصورإقليم: القنيطرة 18 كوثر الفيللي
التربية السلمية

13/02/17إلتحاق بالزوج 01090J)حسان )المقاطعة

الثانوية العدادية عبد إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الجاحض

الرحمان حجي

404/09/18عمالة: سل 16 هدى عمراني
التربية السلمية

04/09/18 01273

H

باب المريسة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية ادريس 

بن زكري

106/09/17إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية التقدمإقليم: القنيطرة 13 هودى اليعقوبي
التربية السلمية

06/09/17إلتحاق بالزوج 11206E)القنيطرة )البلدية

 الثانوية العدادية مصطفى إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الزهور

المعاني

206/09/17إقليم: القنيطرة 12 احمد الكحل
التربية السلمية

06/09/17 11191

N

لل ميمونة

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين

 الثانوية العدادية مصطفى إقليم: القنيطرة

المعاني

106/09/17إقليم: القنيطرة 12 ايوب البزوي
التربية السلمية

06/09/17 11191

N

لل ميمونة

106/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الجاحضإقليم: القنيطرة الثانوية العدادية الفتح 12 وفاء القرشيين
التربية السلمية

06/09/17 11189Lبنمنصور

الثانوية العدادية الشريف 

الرضي

 الثانوية العدادية مصطفى إقليم: القنيطرة

المعاني

106/09/17إقليم: القنيطرة 12 م الكاس
التربية السلمية

06/09/17 11191

N

لل ميمونة

الثانوية العدادية الشريف إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الغرب

الرضي

106/09/17إقليم: القنيطرة 12 بكوري عادل
التربية السلمية

06/09/17 11194Sعرباوة

عمالة: الصخيرات البطحاءإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الرك

 - تمارة

306/09/17 12 م بلحسن
التربية السلمية

06/09/17 25468

G

عين العودة )البلدية(

عمالة: الصخيرات الدريسيإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية 20 غشت

 - تمارة

506/09/17 12 م بن قدور
التربية السلمية

06/09/17 01384

D

الصخيرات )البلدية(

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية السعادة

تاشفين

106/09/17إقليم: القنيطرة 12 عبد  الرحيم   بنم
التربية السلمية

06/09/17 20984

H

مولي بوسلهام

 الثانوية العدادية أبي 

الحسن المريني

206/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الحريريإقليم: القنيطرة 12 سفيان دروس
التربية السلمية

06/09/17 11178Z)القنيطرة )البلدية

 الثانوية العدادية صلح 

الدين اليوبي

306/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية بني مالكإقليم: القنيطرة 12 م مربوح
التربية السلمية

06/09/17 23811F سوق الربعاء

)البلدية(

 الثانوية العدادية أبي إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية م حجي

الحسن المريني

806/09/17إقليم: القنيطرة 12 العلوي فوزية
التربية السلمية

06/09/17 25985

U

سيدي علل التازي
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة
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بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

702/09/15عمالة: الميةابن الهيتم العداديةإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الجاحض 6 محسن لبيض
التربية السلمية

04/09/18 27189

C

بني يخلف

الثانوية العدادية ابي العلء 

المعري

104/09/18إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الزهورإقليم: القنيطرة 6 شراف العاثقي
التربية السلمية

04/09/18 25491

G

لل ميمونة

الثانوية العدادية معاذ بن 

جبل

116/09/98إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الغربإقليم: القنيطرة 128 بوالحباش أمال
التربية البدنية

16/09/98أقدمية 16 سنة 11188

K

سوق الربعاء 

)البلدية(

 الثانوية العدادية علل بن إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الغرب

عبد ا

116/09/95إقليم: القنيطرة 120 ايت حفيظ عيسى
التربية البدنية

16/09/00أقدمية 16 سنة 11180

B

القنيطرة )البلدية(

817/09/90إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية التقدمإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الوحدة 112 خاميز سعيد
التربية البدنية

04/09/02أقدمية 16 سنة 11206E)القنيطرة )البلدية

706/09/00إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الحريريإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الجاحض 58 م عسيلة
التربية البدنية

03/09/13 11178Z)القنيطرة )البلدية

الثانوية العدادية ابي 

القاسم  الشابي

الثانوية العدادية معاذ بن إقليم: القنيطرة

جبل

105/09/08إقليم: القنيطرة 49 عتيق الزحنوني
التربية البدنية

05/09/11إلتحاق بالزوجة 23471L سوق الربعاء

)البلدية(

  الثانوية العدادية سيدي 

الطيبي

316/09/87إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: القنيطرة 42 الهبيل توفيق
التربية البدنية

07/11/12إلتحاق بالزوجة 11177Y)القنيطرة )البلدية

الثانوية العدادية الشريف 

الرضي

1003/09/13إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية م الطوبيإقليم: القنيطرة 32 نبيل حبز
التربية البدنية

02/09/15 27057Jمناصرة

الثانوية العدادية الشريف 

الرضي

1102/09/16إقليم: بني مللثانوية اولد سعيد العداديةإقليم: القنيطرة 28 هجر صويب
التربية البدنية

05/09/16 07695

N

أولد سعيد الواد

الثانوية العدادية ابي العلء 

المعري

 الثانوية العدادية العلمة م إقليم: القنيطرة

بنعلي الدكالي

302/09/16عمالة: سل 28 ايمان بورجاعي
التربية البدنية

05/09/16 01285

W

العيايدة )المقاطعة(

عمالة: الصخيرات المعتمد بن عبادإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الزهور

 - تمارة

213/02/17 28 كريمة وشوش
التربية البدنية

13/02/17 21503X)تمارة )البلدية

116/09/96إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية المعمورةإقليم: القنيطرةالثاوية العدادية المشاتل 26 حكيم عسوال
التربية البدنية

02/09/17إلتحاق بالزوجة 27059L)القنيطرة )البلدية

802/09/15إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الوحدةإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية بني مالك 18 جهاد اغوتان
التربية البدنية

04/09/18 21054Jمكرن

الثانوية العدادية المام 

مسلم

913/02/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية م حجيإقليم: القنيطرة 18 فاطمة الزهراء الدفلي
التربية البدنية

13/02/17 26298Jسوق ثلثاء الغرب

عمالة: الصخيرات ابي الحسن المرينيإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية السعادة

 - تمارة

102/09/16 10 ادريس التملك
التربية البدنية

04/09/18 19628Jصباح

الثانوية العدادية ابي العلء 

المعري

402/09/16إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية بني مالكإقليم: القنيطرة 6 بن المداني زكرياء
التربية البدنية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 23811F سوق الربعاء

)البلدية(

الثانوية العدادية أبي حامد 

الغزالي

عمالة: الصخيرات ثانوية آسية الوديع العداديةإقليم: القنيطرة

 - تمارة

204/09/18 6 يوسف ارفودي
التربية البدنية

04/09/18 26066

G

سيدي يحيى زعير
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية عبدا إقليم: القنيطرة الثانوية العدادية الفتح

كنون

404/09/18إقليم: القنيطرة 6 عصام علوكي
التربية البدنية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 24622

M

القنيطرة )البلدية(

204/09/18إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية المام مسلمإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الزهور 6 شيماء قادي
التربية البدنية

04/09/18 23810Eقرية بن عودة

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين

804/09/18إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الجاحضإقليم: القنيطرة 6 ايت علي اقبال
التربية البدنية

04/09/18 11189Lبنمنصور

102/09/09إقليم: سيدي سليمانابن  ياسينإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الخوة 34 سهام لهرارمي
التربية السرية

06/09/17 11183E سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

107/09/04إقليم: بنسليمانالثانوية العدادية زيادإقليم: القنيطرة الثانوية العدادية ابن حزم 42 زغيدة م فهد
التربية الموسيقية

نعم 03/09/12 07847

D

بنسليمان )البلدية(

  الثانوية العدادية سيدي 

الطيبي

105/09/03عمالة: سل الثانوية العدادية البستانإقليم: القنيطرة 42 الدحماني خالد
المعلوميات

04/09/17 24190T)حصين )المقاطعة

 الثانوية العدادية المختار إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية ابن ياسين

السوسي

313/02/17إقليم: القنيطرة 28 فاطمة الزهراء عازمي
المعلوميات

13/02/17 11175

W

القنيطرة )البلدية(

713/02/17عمالة: الرباطلل كنزةإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية المل 28 سناء العايدي
المعلوميات

13/02/17 01098T)حسان )المقاطعة

113/02/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الخوارزميإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية المتنبي 18 عضراوي مريم
المعلوميات

13/02/17 11176X)القنيطرة )البلدية

113/02/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية سبو 18 زينب البولفساحي
المعلوميات

13/02/17 11177Y)القنيطرة )البلدية

 الثانوية العدادية وادي 

الدهب

116/09/92إقليم: القنيطرة الثانوية العدادية ابن حزمإقليم: القنيطرة 118 الرياحي    زروال
التكنولوجيا

20/10/04أقدمية 12 سنة 11171S)القنيطرة )البلدية

 الثانوية العدادية وادي 

الدهب

116/09/99إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية إبن المقفعإقليم: القنيطرة 98 امينة  الكركاطي
التكنولوجيا

24/09/04أقدمية 12 سنة 26958

B

القنيطرة )البلدية(

 الثانوية العدادية وادي إقليم: القنيطرةالثاوية العدادية المشاتل

الدهب

302/09/14إقليم: القنيطرة 22 العبابيد يونس
التكنولوجيا

06/09/17 11170

R

القنيطرة )البلدية(

عمالة: الصخيرات 20 غشتإقليم: الخميساتأحمد بن تيمية

 - تمارة

116/09/95 90 م جد
اللغة العربية

02/09/12 23492J)الصخيرات )البلدية

103/09/13إقليم: الخميساتالمسيرةإقليم: الخميساتسيدي علل لمصدر 32 كريمة المودن
اللغة العربية

02/09/16إلتحاق بالزوج 11560P)الخميسات )البلدية

101/01/17إقليم: الخميساتالمام مالكإقليم: الخميساتم القري 28 مليكة  بوتهرويت
اللغة العربية

02/01/17 11559

N

الخميسات )البلدية(

 الثانوية العدادية المنصور إقليم: الخميساتم الناصر

الذهبي

213/02/17عمالة: سل 28 سعاد هرى
اللغة العربية

13/02/17 23034L)العيايدة )المقاطعة

402/09/14إقليم: الخميساتسيدي علل لمصدرإقليم: الخميساتالمنصور الدهبي 22 بدر الدين جبور
اللغة العربية

04/09/18 26393

M

سيدي علل المصدر
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

106/09/17إقليم: الخميساتالنهضةإقليم: الخميسات20غشت 22 مونية كروجة
اللغة العربية

06/09/17 26862X)الخميسات )البلدية

الثانوية العدادية الشهيد إقليم: الخميساتيوسف بن تاشفين

الحسين بن علي

218/04/17عمالة: سل 21 ادقيش دليلة
اللغة العربية

18/04/17إلتحاق بالزوج 01282T)تابريكت )المقاطعة

ثانوية المام البوصيري 

العدادية

302/09/16إقليم: الخميساتاحمد الحنصاليإقليم: الخميسات 18 م يزيدي
اللغة العربية

02/09/16 24707Eالصفاصيف

913/02/17إقليم: الخميساتمولي اسماعيلإقليم: الخميسات11 يناير 18 شكيري فاطمة الزهراء
اللغة العربية

13/02/17 11557L)الخميسات )البلدية

813/02/17إقليم: الخميساتيوسف بن تاشفينإقليم: الخميساتأحمد بن تيمية 18 سناء حاميدي
اللغة العربية

13/02/17 22130

D

مرشوش

204/09/18عمالة: الرباطعمرو عالمإقليم: الخميساتمولي ادريس أغبال 16 فاطمة حمو
اللغة العربية

04/09/18 01104Z)اليوسفية )المقاطعة

ثانوية المام البوصيري 

العدادية

ثانوية عبد الفتاح سباطة إقليم: الخميسات

العدادية

عمالة: الصخيرات 

 - تمارة

1006/09/17 12 احمد التومي
اللغة العربية

06/09/17 26065F)عين العودة )البلدية

ملحقة جمعة مول البلد 

العدادية

506/09/17إقليم: الخميسات20غشتإقليم: الخميسات 12 عبد الرحمان بولنوار
اللغة العربية

06/09/17 11565Vأيت يدين

106/09/17إقليم: الخميساتسيدي علل لمصدرإقليم: الخميساتم الناصر 12 منصف وادو
اللغة العربية

06/09/17 26393

M

سيدي علل المصدر

404/09/18عمالة: سل الثانوية العدادية النخيلإقليم: الخميساتالمام مالك 6 عبد الغني اكيضيض
اللغة العربية

04/09/18 24835

U

العيايدة )المقاطعة(

104/09/18عمالة: سل الثانوية العدادية النخيلإقليم: الخميساتمولي اسماعيل 6 عبد العالي اوجاع
اللغة العربية

04/09/18 24835

U

العيايدة )المقاطعة(

704/09/18إقليم: الخميسات20غشتإقليم: الخميساتم القري 6 ايت سعيد إدريس
اللغة العربية

04/09/18 11565Vأيت يدين

604/09/18عمالة: سل الثانوية العدادية النخيلإقليم: الخميساتم الناصر 6 م الذهبي
اللغة العربية

04/09/18 24835

U

العيايدة )المقاطعة(

ملحقة جمعة مول البلد 

العدادية

404/09/18عمالة: سل الثانوية العدادية الياسمينإقليم: الخميسات 6 م لحسيني
اللغة العربية

04/09/18 26622Lعامر

116/09/89عمالة: الرباطأبي ذرالغفاريإقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمة 154 عائشة بادو
اللغة الفرنسية

16/09/89أقدمية 16 سنة 25785

B

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

116/09/95إقليم: الخميساتالجوهرةإقليم: الخميساتابن الثير 114 اسماعيل اشنيول
اللغة الفرنسية

16/09/99أقدمية 16 سنة 26960

D

عين جوهرة-سيدي 

بوخلخال

302/09/10إقليم: الخميساتالمسيرةإقليم: الخميسات20غشت 28 بنهراك فاطمة الزهراء
اللغة الفرنسية

02/09/16 11560P)الخميسات )البلدية

306/09/17إقليم: الخميساتابن الثيرإقليم: الخميساتم الناصر 22 بن علي عبد الواحد
اللغة الفرنسية

06/09/17 20128

C

مقام الطلبة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

805/09/16إقليم: الخميسات20غشتإقليم: الخميساتم القري 18 خلوق   دنيا
اللغة الفرنسية

05/09/16 11565Vأيت يدين

ثانوية المام البوصيري 

العدادية

الثانوية العدادية المام إقليم: الخميسات

الشافعي

402/09/16إقليم: آسفي 18 سامية سكاف
اللغة الفرنسية

02/09/16 26007Tالبدوزة

104/09/18عمالة: سل الثانوية العدادية الندلسإقليم: الخميساتمولي ادريس أغبال 16 سلمى مكيل
اللغة الفرنسية

04/09/18 25857E)تابريكت )المقاطعة

104/09/18عمالة: سل الثانوية العدادية الندلسإقليم: الخميساتمولي ادريس أغبال 16 لمياء بنتمار
اللغة الفرنسية

04/09/18 25857E)تابريكت )المقاطعة

406/09/17إقليم: الخميساتمولي اسماعيلإقليم: الخميسات20غشت 14 عبد العالي بولخيام
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 11557L)الخميسات )البلدية

314/09/17عمالة: الرباطم بن عبد السلم السايحإقليم: الخميساتم الناصر 14 هاني عبد الكبير
اللغة الفرنسية

14/09/17إلتحاق بالزوجة 01092L)حسان )المقاطعة

ملحقة جمعة مول البلد 

العدادية

عمالة: الصخيرات يعقوب المنصورإقليم: الخميسات

 - تمارة

212/09/17 12 عزيزة الحلو
اللغة الفرنسية

12/09/17إلتحاق بالزوج 25467F)الهرهورة )البلدية

1001/01/17إقليم: الخميسات20غشتإقليم: الخميسات مارس3 6 انس عياضي
اللغة الفرنسية

04/09/18 11565Vأيت يدين

ثانوية عبد الفتاح سباطة إقليم: الخميساتعبد ا بن ياسين

العدادية

عمالة: الصخيرات 

 - تمارة

1004/09/18 6 أشرف بنوري
اللغة الفرنسية

04/09/18 26065F)عين العودة )البلدية

الثانوية العدادية الحزام إقليم: الخميساتأحمد بن تيمية

الخضر

404/09/18عمالة: سل 6 عدنان العمراني
اللغة الفرنسية

04/09/18 24969P)حصين )المقاطعة

206/09/11إقليم: الخميساتحودرانإقليم: الخميساتالزحليكة 48 مريم بلحمرة
اللغة النجليزية

06/09/11إلتحاق بالزوج 25448

K

حودران

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: الخميساتالمير مولي رشيد

الغزولي

1203/09/13عمالة: سل 46 جهان دحى
اللغة النجليزية

03/09/13 01259Tعامر

ثانوية المام البوصيري 

العدادية

503/09/13إقليم: الخميساتالجاحظإقليم: الخميسات 46 مريم التراب
اللغة النجليزية

03/09/13 11564

U

أيت ميمون

1121/09/04إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية عبد المومنإقليم: الخميساتابن اجروم 34 مصطفى طهير
اللغة النجليزية

02/09/15 11975

R

تونفيت

103/09/13إقليم: الخميساتالجوهرةإقليم: الخميساتمولي ادريس أغبال 6 داود الهوش
اللغة النجليزية

04/09/18 26960

D

عين جوهرة-سيدي 

بوخلخال

116/09/97إقليم: الخميساتيوسف بن تاشفينإقليم: الخميساتالزحليكة 110 سعيد المسعودي
الجتماعيات

06/09/00أقدمية 16 سنة 22130

D

مرشوش

105/09/07إقليم: الخميساتمولي اسماعيلإقليم: الخميساتالنهضة 70 يوسف طاصيل
الجتماعيات

06/09/17 11557L)الخميسات )البلدية

404/09/12إقليم: الخميساتسوق السبتإقليم: الخميساتالمام الغزالي 28 بو زياني ادريسي عبد العالي
الجتماعيات

04/09/18 11539Sأيت بلقاسم
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية معاذ بن إقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمة

جبل

201/09/16إقليم: القنيطرة 28 حمدون خالد
الجتماعيات

02/09/16 23471L سوق الربعاء

)البلدية(

702/09/16إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الجاحضإقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمة 18 فروات عبد الصمد
الجتماعيات

02/09/16 11189Lبنمنصور

عمالة: المضيق - ثانوية ابن تومرت العداديةإقليم: الخميسات11 يناير

الفنيدق

1202/09/16 18 عبد ا الهاشمي ستيتو
الجتماعيات

02/01/17 25744

G

بليونش

113/02/17إقليم: الخميساتالقدسإقليم: الخميساتم الناصر 18 هند شبيك
الجتماعيات

13/02/17 11569Zسيدي عبد الرزاق

113/02/17إقليم: الخميساتعبد الرحمن بن عوفإقليم: الخميساتالزحليكة 18 سمير العجوري
الجتماعيات

13/02/17إلتحاق بالزوجة 22128

B

أيت  إيكو

ثانوية المام البوصيري 

العدادية

417/02/17إقليم: الخميساتالباروديإقليم: الخميسات 18 سارة لحصيني
الجتماعيات

17/02/17 18692Sخميس سيدي يحيى

706/09/17إقليم: الخميساتالنهضةإقليم: الخميساتم القري 12 م خالدي
الجتماعيات

06/09/17 26862X)الخميسات )البلدية

105/09/17إقليم: الخميساتم الناصرإقليم: الخميساتعبد الرحمن بن عوف 12 ادريس عسيوي
الجتماعيات

06/09/17 24980

B

أولماس

606/09/17إقليم: الخميساتالمسيرةإقليم: الخميسات20غشت 12 لبنى أمزال
الجتماعيات

06/09/17 11560P)الخميسات )البلدية

706/09/17إقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمةإقليم: الخميساتأحمد بن تيمية 12 ايوب مرو
الجتماعيات

06/09/17 11566

W

براشوة

506/09/17إقليم: الخميسات11 ينايرإقليم: الخميسات20غشت 12 سناء ساليم
الجتماعيات

06/09/17 11579

K

معازيز

206/09/17إقليم: الخميساتالمغرب العربيإقليم: الخميساتعبد ا بن ياسين 12 فؤاد النحلي
الجتماعيات

06/09/17 23915

U

الخميسات )البلدية(

ثانوية المام البوصيري 

العدادية

 الثانوية العدادية أحمد إقليم: الخميسات

بلفريج

604/09/18عمالة: سل 6 البريمي عبد ا
الجتماعيات

04/09/18 01281S)تابريكت )المقاطعة

الثانوية العدادية السيدة إقليم: الخميساتمولي ادريس أغبال

الحرة

204/09/18عمالة: سل 6 مهدي القساوي
الجتماعيات

04/09/18 01284V)تابريكت )المقاطعة

ملحقة جمعة مول البلد 

العدادية

504/09/18إقليم: سيدي قاسمإعدادية جابر ابن حيانإقليم: الخميسات 6 عزيز الغريبي
الجتماعيات

04/09/18 15128Tالخنيشات

116/09/93إقليم: الخميساتالجوهرةإقليم: الخميساتابن الثير 126 مروان اللوسي
الرياضيات

05/10/99أقدمية 16 سنة 26960

D

عين جوهرة-سيدي 

بوخلخال

عمالة: الصخيرات ابن بطوطةإقليم: الخميساتمولي اسماعيل

 - تمارة

116/09/97 106 بشرى الهراج
الرياضيات

17/09/15أقدمية 16 سنة 01380Z)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات ابن خلدونإقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمة

 - تمارة

206/09/01 72 بنعاشير دين
الرياضيات

05/09/07أقدمية 12 سنة 01382

B

تمارة )البلدية(
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

106/09/01إقليم: الخميساتالمام مالكإقليم: الخميساتالمنصور الدهبي 50 افزاز الحسين
الرياضيات

02/09/16 11559

N

الخميسات )البلدية(

216/09/88عمالة: الرباطعمرو عالمإقليم: الخميساتمولي اسماعيل 46 ادريس الصقلي
الرياضيات

02/09/16 01104Z)اليوسفية )المقاطعة

102/09/09إقليم: الخميساتزينب النفزويةإقليم: الخميسات مارس3 44 يونس العزعوزي
الرياضيات

02/09/16 23002

B

تيفلت )البلدية(

102/09/14إقليم: الخميساتمولي اسماعيلإقليم: الخميساتم الناصر 30 أسماء ناقية
الرياضيات

02/09/14 11557L)الخميسات )البلدية

عمالة: الصخيرات الملإقليم: الخميساتم الناصر

 - تمارة

503/09/13 28 يوسف بن عيسى
الرياضيات

02/09/16 23491

H

تمارة )البلدية(

103/09/13إقليم: الخميساتابن اجرومإقليم: الخميساتابن الثير 28 نبيل سبيطة
الرياضيات

02/09/16 11563T)تيفلت )البلدية

213/02/17إقليم: الخميساتابن الثيرإقليم: الخميساتم الناصر 28 م اوجيل
الرياضيات

13/02/17 20128

C

مقام الطلبة

203/09/13إقليم: الخميساتمولي اسماعيلإقليم: الخميساتالمنصور الدهبي 24 اورحو حميد
الرياضيات

04/09/18 11557L)الخميسات )البلدية

 الثانوية العدادية عبد المالك  إقليم: الخميساتابن اجروم

السعدي

320/03/18عمالة: سل 22 سكينة القرقوبي
الرياضيات

20/03/18 23446J)تابريكت )المقاطعة

103/09/13إقليم: الخميساتالخميساتإقليم: الخميساتعبد الرحمن بن عوف 18 عبد الرحمان العماري
الرياضيات

02/09/16 25783Z)الخميسات )البلدية

202/09/14إقليم: الخميساتالمغرب العربيإقليم: الخميساتالمنصور الدهبي 16 مسلوكي زهرة
الرياضيات

04/09/18 23915

U

الخميسات )البلدية(

عمالة: الصخيرات ثانوية آسية الوديع العداديةإقليم: الخميساتيوسف بن تاشفين

 - تمارة

104/09/18 16 توفيق اطرموا
الرياضيات

04/09/18 26066

G

سيدي يحيى زعير

406/09/17إقليم: الخميساتالمسيرةإقليم: الخميساتم القري 12 نور الدين  بلحرش
الرياضيات

14/09/17 11560P)الخميسات )البلدية

112/09/17عمالة: سل الثانوية العدادية المجدإقليم: الخميساتأحمد بن تيمية 12 منصف العلمي
الرياضيات

12/09/17 25318

U

تابريكت )المقاطعة(

911/09/17إقليم: الخميساتالزيتونإقليم: الخميسات20غشت 12 مامة بوعويش
الرياضيات

11/09/17 11572

C

الخميسات )البلدية(

عمالة: الصخيرات المهدي بن عبودإقليم: الخميسات20غشت

 - تمارة

1017/03/18 12 فيصل رومان
الرياضيات

17/03/18 01390

K

عين العودة )البلدية(

 الثانوية العدادية عبد العزيز إقليم: الخميسات11 يناير

أمين

104/09/18عمالة: سل 6 فؤاد غاريب
الرياضيات

04/09/18 25926E)العيايدة )المقاطعة

504/09/18عمالة: سلالثانوية العدادية ماء العينينإقليم: الخميساتالمير مولي رشيد 6 عادل المسعودي
الرياضيات

04/09/18 26071

M

بطانة )المقاطعة(
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نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية المام البوصيري 

العدادية

304/09/18إقليم: الخميساتالمنصور الدهبيإقليم: الخميسات 6  مستحسن ابراهيم
الرياضيات

04/09/18 11558

M

الخميسات )البلدية(

1004/09/18إقليم: الخميساتالمير مولي رشيدإقليم: الخميسات11 يناير 6 الحسين بوعزة
الرياضيات

04/09/18 11581

M

تيداس

404/09/18عمالة: سلالثانوية العدادية ابن رشدإقليم: الخميساتمولي ادريس أغبال 6 عبد المالك ابنصر العلوي
الرياضيات

04/09/18 01149Y)بطانة )المقاطعة

116/09/81إقليم: الخميساتمولي اسماعيلإقليم: الخميساتالنهضة 140 احمد شيهامي
علوم الحياة 

والرض
26/09/96أقدمية 16 سنة 11557L)الخميسات )البلدية

116/09/97إقليم: الخميساتالخميساتإقليم: الخميساتسجلماسة 102 م بلمجحوب
علوم الحياة 

والرض
10/10/07إلتحاق بالزوجة 25783Z)الخميسات )البلدية

304/09/02إقليم: الخميساتمجمع الطلبةإقليم: الخميساتحودران 98 ماشا ابراهيم
علوم الحياة 

والرض
05/09/09 26196Yمجمع الطلبة

عمالة: الصخيرات ابن خلدونإقليم: الخميساتيوسف بن تاشفين

 - تمارة

303/09/13 34 مريم الخودي
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 01382

B

تمارة )البلدية(

113/02/17إقليم: الخميساتالنهضةإقليم: الخميساتالمير مولي رشيد 28 رشيد يوسفي
علوم الحياة 

والرض
13/02/17 26862X)الخميسات )البلدية

ثانوية المام البوصيري 

العدادية

113/02/17إقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمةإقليم: الخميسات 18 قرطيبو جهان
علوم الحياة 

والرض
17/02/17إلتحاق بالزوج 11566

W

براشوة

406/09/17إقليم: الخميساتالقدسإقليم: الخميساتأحمد بن تيمية 12 بوعزة بوسلمة
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 11569Zسيدي عبد الرزاق

1006/09/17إقليم: الخميساتالياسمينإقليم: الخميسات20غشت 12  إلياس الداموح
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 11576

G

الخميسات )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثانوية المنفلوطي العداديةإقليم: الخميساتالزحليكة

ملول

106/09/16 6 شرف أيوبي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 27112

U

القليعة )البلدية(

 الثانوية العدادية أحمد إقليم: الخميساتمجمع الطلبة

بلفريج

204/09/18عمالة: سل 6 زكرياء الصغير
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 01281S)تابريكت )المقاطعة

الثانوية العدادية مولي إقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمة

رشيد

104/09/18عمالة: سل 6 سفيان فتوحي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 26205

H

العيايدة )المقاطعة(

ثانوية المام البوصيري 

العدادية

504/09/18إقليم: الخميساتاحمد الحنصاليإقليم: الخميسات 6 ياسين مومن
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 24707Eالصفاصيف

404/09/18إقليم: سيدي قاسمإعدادية الزيتونإقليم: الخميساتم الناصر 6 مولود لمطاعي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 25461Zلمرابيح

204/09/18إقليم: الخميساتسجلماسةإقليم: الخميسات20غشت 6 شيماء بوجات
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 23003

C

أيت اوريبل

717/09/90إقليم: الخميساتمولي اسماعيلإقليم: الخميساتالمام مالك 126 الغزواني حميد
الفيزياء والكيمياء

16/09/98أقدمية 16 سنة 11557L)الخميسات )البلدية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

116/09/92إقليم: الخميساتالجوهرةإقليم: الخميسات مارس3 98 العربي الحديوي
الفيزياء والكيمياء

02/09/09 26960

D

عين جوهرة-سيدي 

بوخلخال

403/09/13إقليم: الخميساتالنهضةإقليم: الخميساتسجلماسة 30 عابدي فاطمة
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 26862X)الخميسات )البلدية

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية الزلقةإقليم: الخميساتعبد ا بن ياسين

مولي رشيد

201/01/17 28 بسكار لطيفة
الفيزياء والكيمياء

01/01/17 01850

K

سيدي عثمان 

)المقاطعة(

102/09/14إقليم: الخميساتالمام مالكإقليم: الخميساتالمنصور الدهبي 22 خديجة العبيد
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 11559

N

الخميسات )البلدية(

202/09/16إقليم: القنيطرةالثاوية العدادية المشاتلإقليم: الخميسات20غشت 18 ابراهيم بن الحاج
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 25277Zسيدي الطيبي

113/02/17إقليم: الخميساتالقدسإقليم: الخميساتم الناصر 18 زهور عدو
الفيزياء والكيمياء

13/02/17 11569Zسيدي عبد الرزاق

313/02/17إقليم: الخميساتتيفلتإقليم: الخميساتأحمد بن تيمية 18 عثمان العيادي
الفيزياء والكيمياء

13/02/17 26749Z)تيفلت )البلدية

106/09/17إقليم: الخميساتم الناصرإقليم: الخميساتالقدس 12 مينة وزي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 24980

B

أولماس

706/09/17إقليم: الخميساتالمنصور الدهبيإقليم: الخميساتالزحليكة 12 م طويل
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 11558

M

الخميسات )البلدية(

106/09/17إقليم: الخميساتالنهضةإقليم: الخميساتالمير مولي رشيد 12 ابراهيم الشتيوي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 26862X)الخميسات )البلدية

406/09/17إقليم: الخميساتالنهضةإقليم: الخميسات11 يناير 12 عبد الله بوطيب
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 26862X)الخميسات )البلدية

806/09/17إقليم: الخميسات مارس3إقليم: الخميساتالزحليكة 12 ياسين باجا
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 11562S)تيفلت )البلدية

406/09/17إقليم: الخميسات مارس3إقليم: الخميسات11 يناير 12 خديجة ابحسيس
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 11562S)تيفلت )البلدية

506/09/17إقليم: الخميساتسجلماسةإقليم: الخميساتأحمد بن تيمية 12 توفيق بن الطالب
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 23003

C

أيت اوريبل

105/09/17عمالة: سلالثانوية العدادية ماء العينينإقليم: الخميساتعبد الرحمن بن عوف 12 تفتكة كوثر
الفيزياء والكيمياء

13/09/17إلتحاق بالزوج 26071

M

بطانة )المقاطعة(

 الثانوية العدادية عبد المالك  إقليم: الخميساتيوسف بن تاشفين

السعدي

106/09/17عمالة: سل 12 عدنان محسن
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 23446J)تابريكت )المقاطعة

402/09/15إقليم: الحاجبالثانوية العدادية بويسمسادإقليم: الخميسات مارس3 6 اقشتول م
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 26590

B

أيت حرز ا

204/09/18إقليم: الخميساتالقدسإقليم: الخميسات مارس3 6 الحسين ابرشيح
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 11569Zسيدي عبد الرزاق
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نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

104/09/18عمالة: سلالثانوية العدادية المام مالكإقليم: الخميساتتيفلت 6 م ابن يعيش
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 01289A)حصين )المقاطعة

604/09/18إقليم: الخميسات20غشتإقليم: الخميساتالبارودي 6 هشام بابا حدو
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 11565Vأيت يدين

ثانوية المام البوصيري 

العدادية

104/09/18إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية السعادةإقليم: الخميسات 6 حميد  الغربي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 25488

D

بحارة أولد عياد

ثانوية المام البوصيري 

العدادية

804/09/18إقليم: سيدي قاسمإعدادية الكنديإقليم: الخميسات 6 المهدي اجطيو
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 21423

K

سيدي الكامل

الثانوية العدادية الشريف إقليم: الخميساتم القري

الرضي

1004/09/18إقليم: القنيطرة 6 إلياس القاسمي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 11194Sعرباوة

704/09/18عمالة: سلالثانوية العدادية المام مالكإقليم: الخميساتم الناصر 6 عزيز بوراس
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 01289A)حصين )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: الخميساتمولي ادريس أغبال

الغزولي

412/09/02عمالة: سل 76 خضراوي مصطفى
التربية السلمية

03/09/08 01259Tعامر

116/11/01إقليم: الخميساتمولي اسماعيلإقليم: الخميساتالزيتون 72 بهيجة شيخي
التربية السلمية

03/09/13 11557L)الخميسات )البلدية

302/09/09إقليم: الخميساتالياسمينإقليم: الخميسات20غشت 42 الحسين  الخرازي
التربية السلمية

04/09/12 11576

G

الخميسات )البلدية(

ثانوية المام البوصيري 

العدادية

202/09/10إقليم: الخميساتالجوهرةإقليم: الخميسات 34 الشايب الحسين
التربية السلمية

02/09/15 26960

D

عين جوهرة-سيدي 

بوخلخال

مجموعة مدارس لحمادة إقليم: الخميساتم القري

البتدائية

1401/01/17إقليم: أسا - الزاك 18   مولود  أبراز
التربية السلمية

01/01/17 06838

G

لبويرات

113/02/17إقليم: الخميساتزينب النفزويةإقليم: الخميساتم الناصر 18 عماد الشرفي
التربية السلمية

13/02/17 23002

B

تيفلت )البلدية(

702/09/16إقليم: الخميساتزينب النفزويةإقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمة 16 ايوب البلبول
التربية السلمية

04/09/18 23002

B

تيفلت )البلدية(

عمالة: الصخيرات يعقوب المنصورإقليم: الخميساتالبارودي

 - تمارة

204/09/18 7 عبد العالي المزواري
التربية السلمية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 25467F)الهرهورة )البلدية

504/09/18إقليم: الخميساتالمام الغزاليإقليم: الخميسات20غشت 6 ايوب المنصوري
التربية السلمية

04/09/18 11570A سيدي علل البحراوي

)البلدية(

الثانوية التأهلية لحسن بن م إقليم: الخميساتالقدس

بن مبارك

1116/09/94عمالة: مكناس 130 حفيظ عبد الرزاق
التربية البدنية

16/09/95أقدمية 16 سنة 03945

M

مهاية

ثانوية المام البوصيري 

العدادية

106/09/06إقليم: الخميسات مارس3إقليم: الخميسات 58 اورحو سعيد
التربية البدنية

07/09/11 11562S)تيفلت )البلدية

504/09/02إقليم: الخميساتالباروديإقليم: الخميسات مارس3 40 عبد الرزاق تفراوت
التربية البدنية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 18692Sخميس سيدي يحيى
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405/09/11إقليم: الخميساتزينب النفزويةإقليم: الخميساتالمير مولي رشيد 30 بن عبو نعيم
التربية البدنية

02/09/14 23002

B

تيفلت )البلدية(

عمالة: الصخيرات صلح الدين اليوبيإقليم: الخميساتعبد ا بن ياسين

 - تمارة

103/09/13 28 عادل الجلولي
التربية البدنية

02/09/16 21501Vسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات ثانوية آسية الوديع العداديةإقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمة

 - تمارة

502/09/14 22 مصطفى عمراني
التربية البدنية

02/09/17 26066

G

سيدي يحيى زعير

602/09/16إقليم: الخميساتالجوهرةإقليم: الخميساتم الناصر 18 فوزية الغالي
التربية البدنية

02/09/16 26960

D

عين جوهرة-سيدي 

بوخلخال

ثانوية المام البوصيري 

العدادية

202/09/16إقليم: الخميساتعبد ا بن ياسينإقليم: الخميسات 6 م امين شاكر
التربية البدنية

04/09/18 11561

R

الرماني )البلدية(

ثانوية سيدي بومدين إقليم: الخميساتالمنصور الدهبي

العدادية

106/09/06إقليم: صفرو 30 ادريسية شقروف
التربية السرية

02/09/14 02439A)صفرو )البلدية

عمالة: الصخيرات المنفلوطيإقليم: الخميساتمولي اسماعيل

 - تمارة

916/09/97 124 فؤاد ناصري
التربية التشكيلية

16/09/99أقدمية 16 سنة 25501T)تمارة )البلدية

316/09/94إقليم: الخميساتالمسيرةإقليم: الخميساتالمام الغزالي 96 سعيد بنتهامي
التربية التشكيلية

05/09/11 11560P)الخميسات )البلدية

الثانوية العدادية إدريس إقليم: الخميساتيوسف بن تاشفين

الول

1123/09/04عمالة: مكناس 64 بوجندار عبد الفادر
التربية الموسيقية

02/09/10 03937

D

مولي ادريس 

زرهون )البلدية(

904/09/18إقليم: الخميساتالياسمينإقليم: الخميسات20غشت 6 حنان تبزيوي
المعلوميات

04/09/18 11576

G

الخميسات )البلدية(

116/09/89عمالة: الرباطالميرة عائشةعمالة: الرباطالخوارزمي 154 الجدي مينة
اللغة العربية

16/09/89أقدمية 16 سنة 01136J)اليوسفية )المقاطعة

307/09/04عمالة: الرباطبئر أنزرانعمالة: الرباطعمرو عالم 24 باباخي عايدة
اللغة العربية

29/09/16إلتحاق بالزوج 01113J يعقوب المنصور

)المقاطعة(

103/09/13إقليم: الناضورالثانوية العدادية صبراعمالة: الرباطالمغرب الكبير 12 مونية عيادي
اللغة العربية

04/09/18 12737

U

زايو )البلدية(

501/02/17عمالة: الرباطالعربي البنايعمالة: الرباطعمرو عالم 18 صفاء صلو
اللغة الفرنسية

01/02/17 01102X)اليوسفية )المقاطعة

101/02/17عمالة: الرباطبئر أنزرانعمالة: الرباطأبي ذرالغفاري 18 سلوى نالشاد
اللغة الفرنسية

01/02/17 01113J يعقوب المنصور

)المقاطعة(

301/02/17عمالة: الرباطالخوارزميعمالة: الرباطالعربي البناي 18 حكيمة ايت الحاج
اللغة الفرنسية

01/02/17 01103Y)اليوسفية )المقاطعة

عمالة: الصخيرات أحمدالنجاعيعمالة: الرباطالجولن

 - تمارة

120/09/83 140 بلحاج   فاطمة
الجتماعيات

06/09/02أقدمية 16 سنة 23796P)تمارة )البلدية

801/01/05إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية التسامحعمالة: الرباطلل كنزة 26 البريتي راضية
الجتماعيات

01/09/18 25496

M

سيدي الطيبي
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الثانوية العدادية السيدة عمالة: الرباطالمام البخاري

الحرة

102/09/15عمالة: سل 6 جمال سعود
الجتماعيات

04/09/18 01284V)تابريكت )المقاطعة

101/02/17عمالة: الرباطبئر أنزرانعمالة: الرباطابن بسام 18 أسماء والطاللب
الرياضيات

01/02/17 01113J يعقوب المنصور

)المقاطعة(

102/09/14إقليم: سيدي قاسمإعدادية أولد نوالعمالة: الرباطابي  هريرة 14 أمين بوعود
الرياضيات

01/09/18 25983Sاولد نوال

103/09/13عمالة: سلالثانوية العدادية الكتبيةعمالة: الرباطيعقوب المنصور 12 فرحات سناء
الرياضيات

06/09/17 24721V باب المريسة

)المقاطعة(

306/09/00عمالة: الرباطالمغرب الكبيرعمالة: الرباطالخوارزمي 29 مرية القبلي
علوم الحياة 

والرض
01/09/15إلتحاق بالزوج 01094

N

حسان )المقاطعة(

102/09/14عمالة: سل الثانوية العدادية الوحدةعمالة: الرباطابن خلدون 16 بلوك كريمة
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 01277

M

تابريكت )المقاطعة(

123/09/82عمالة: سلالثانوية العدادية الحديقةعمالة: الرباطالجولن 158 نزهة وكريم
الفيزياء والكيمياء

16/09/92أقدمية 16 سنة 26859

U

العيايدة )المقاطعة(

220/01/87عمالة: الرباطيعقوب المنصورعمالة: الرباطالعربي البناي 118 فهري فاسي م
الفيزياء والكيمياء

26/10/98أقدمية 16 سنة 01090J)حسان )المقاطعة

ثانوية م الزرقطوني عمالة: الرباطعمر بن الخطاب

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

803/09/13 20 بومعيز عبد ا
الفيزياء والكيمياء

01/09/16 23520P)الفنيدق )البلدية

 الثانوية العدادية م عمالة: الرباطسيدي المدني بلحسني

الزفزاف

1004/09/12عمالة: سل 18 فدوى الصنهاجي لويزي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 25858F)تابريكت )المقاطعة

201/02/17عمالة: الرباطابن بسامعمالة: الرباطالخوارزمي 18 ذهيبية دوش
الفيزياء والكيمياء

01/02/17 01108

D

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

101/02/17عمالة: الرباطالخوارزميعمالة: الرباطابن بسام 18 زينب الهايل
الفيزياء والكيمياء

01/02/17 01103Y)اليوسفية )المقاطعة

201/02/17عمالة: الرباطسيدي المدني بلحسنيعمالة: الرباطالميرة عائشة 18 مريم فهمي
الفيزياء والكيمياء

01/02/17 01111

G

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

901/02/17عمالة: الرباطم بن عبد السلم السايحعمالة: الرباططلحة بن عبيد ا 18 طويل فضيلة
الفيزياء والكيمياء

01/02/17 01092L)حسان )المقاطعة

201/02/17عمالة: الرباطابن بسامعمالة: الرباطحليمة السعدية 18 مينة ايت مولي الهاشمي
الفيزياء والكيمياء

01/02/17 01108

D

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

412/09/03إقليم: شفشاونالثانوية العدادية قاع أسراسعمالة: الرباطعمرو عالم 34 ايت بن الحاج ابراهيم
التربية السلمية

04/09/18 22910

B

تزكان

604/09/12إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن زهرعمالة: الرباطم بن عبد السلم السايح 6 ايت تضامنة هشام
التربية السلمية

04/09/18 24132Eلمراسلة

107/09/05عمالة: سل الثانوية العدادية المحيطعمالة: الرباطيعقوب المنصور 22 فوزية فوم
التربية السرية

06/09/17 25860

H

سيدي بوقنادل 

)البلدية(
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107/09/04عمالة: الرباطلل عائشةعمالة: الرباطم بن عبد السلم السايح 12 الحسناوي ليلى
التربية السرية

06/09/17 01091

K

حسان )المقاطعة(

عمالة: الصخيرات الملعمالة: الرباطمعاد بن جبل

 - تمارة

116/09/97 18 العرفاوي ربيعة
التربية التشكيلية

02/09/16 23491

H

تمارة )البلدية(

204/09/02عمالة: الرباطسيدي المدني بلحسنيعمالة: الرباطالجولن 34 خالد باكير
المعلوميات

06/09/17 01111

G

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

105/09/07عمالة: سل الثانوية العدادية الوحدةعمالة: الرباطم بن عبد السلم السايح 32 راشيدي لل نسرين
المعلوميات

06/09/17 01277

M

تابريكت )المقاطعة(

عمالة: الصخيرات ابن خلدونعمالة: الرباططلحة بن عبيد ا

 - تمارة

104/09/12 18 السعدية مرمول
المعلوميات

02/09/16 01382

B

تمارة )البلدية(

116/09/88عمالة: الرباطسيدي المدني بلحسنيعمالة: الرباطالجولن 112 م الراجي
التكنولوجيا

16/09/11 01111

G

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية أنس بن عمالة: الرباططلحة بن عبيد ا

مالك

116/09/98إقليم: شيشاوة 110 بن الطالب   حميد
التكنولوجيا

16/09/00أقدمية 16 سنة 19022Aمجاط

الثانوية العدادية المام 

مالك

116/09/89عمالة: الرباطالعرفانعمالة: سل 114 نعيمة لعريف
اللغة العربية

26/10/99أقدمية 16 سنة 01087F أكدال الرياض

)المقاطعة(

 الثانوية العدادية المام 

البخاري

الثانوية العدادية المام عمالة: سل

الشاطبي

116/09/99عمالة: سل 110 ثريا الشرقاوي
اللغة العربية

08/10/01أقدمية 16 سنة 21536

H

باب المريسة 

)المقاطعة(

 الثانوية العدادية علل بن عمالة: سل الثانوية العدادية الوحدة

عبد ا

105/09/03عمالة: سل 64 سناء الحجاجي
اللغة العربية

02/09/14 18600S)حصين )المقاطعة

 الثانوية العدادية م 

الزفزاف

الثانوية العدادية عقبة بن عمالة: سل

نافع

118/09/01عمالة: سل 56 حميد بلعبار
اللغة العربية

02/09/15 01275

K

باب المريسة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية حليمة 

السعدية

518/09/03عمالة: سل الثانوية العدادية الوحدةعمالة: سل 44 ايت قليلة امال
اللغة العربية

03/09/13 01277

M

تابريكت )المقاطعة(

 الثانوية العدادية المام 

البخاري

 الثانوية العدادية المنصور عمالة: سل

الذهبي

202/09/09عمالة: سل 42 حسنية الزين
اللغة العربية

03/09/12 23034L)العيايدة )المقاطعة

 الثانوية العدادية عبد العزيز عمالة: سل الثانوية العدادية الياسمين

أمين

201/01/02عمالة: سل 28 المصطفى الحمدوني
اللغة العربية

02/09/16 25926E)العيايدة )المقاطعة

 الثانوية العدادية المنصور 

الذهبي

1002/01/17عمالة: الرباطالعربي البنايعمالة: سل 28 رجاء معون
اللغة العربية

02/01/17 01102X)اليوسفية )المقاطعة

502/09/16عمالة: فاسعمر بن الخطابعمالة: سل الثانوية العدادية النخيل 28 زينب مرصود
اللغة العربية

02/09/16 22746Y)زواغة )المقاطعة

 الثانوية العدادية لل 

حسناء

الثانوية العدادية أحمد عمالة: سل

الناصري

513/09/01عمالة: سل 18 سعاد النجارة
اللغة العربية

نعم 02/09/16 01276L)تابريكت )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  18 نونبرعمالة: سل الثانوية العدادية الياسمين

 - تمارة

403/09/13 18 عتيقة الطرافي
اللغة العربية

02/09/16 24896

K

تمارة )البلدية(
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113/09/17عمالة: الرباطعبدالعزيز دينيةعمالة: سل الثانوية العدادية الفتح 14 فاطمة الزهري
اللغة العربية

14/09/17إلتحاق بالزوج 01112

H

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

403/09/13إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية التسامحعمالة: سل الثانوية العدادية الفتح 12 سميرة زيباوي
اللغة العربية

06/09/17 25496

M

سيدي الطيبي

الثانوية العدادية أحمد 

الناصري

614/09/17عمالة: سل الثانوية العدادية لل حسناءعمالة: سل 12 زكرياء حيمر
اللغة العربية

نعم 14/09/17 01270E باب المريسة

)المقاطعة(

612/09/17عمالة: سل الثانوية العدادية الفتحعمالة: سل الثانوية العدادية الريحان 12 الفقير سكينة
اللغة العربية

12/09/17 24192V)العيايدة )المقاطعة

302/09/15عمالة: سل الثانوية العدادية الفتحعمالة: سل الثانوية العدادية النخيل 6 أيوب سعدان
اللغة العربية

04/09/18 24192V)العيايدة )المقاطعة

الثانوية العدادية 

الخوارزمي

214/09/00عمالة: سلالثانوية العدادية الجاحظعمالة: سل 116 الوهابي سعاد
اللغة الفرنسية

06/09/01أقدمية 16 سنة 01266A)بطانة )المقاطعة

الثانوية العدادية مولي 

رشيد

116/09/93عمالة: سلالثانوية العدادية المقاومةعمالة: سل 90 سعاد النجار
اللغة الفرنسية

نعم 02/09/16 24715

N

باب المريسة 

)المقاطعة(

 الثانوية العدادية المام 

البخاري

 الثانوية العدادية العلمة م عمالة: سل

بنعلي الدكالي

206/09/00عمالة: سل 62 خديجة الطرفي
اللغة الفرنسية

14/10/09 01285

W

العيايدة )المقاطعة(

الثانوية العدادية مولي عمالة: سلالثانوية العدادية المقاومة

رشيد

111/10/00عمالة: سل 60 مينة عنقة السباعي
اللغة الفرنسية

نعم 04/09/18 26205

H

العيايدة )المقاطعة(

 الثانوية العدادية العلمة 

م بنعلي الدكالي

 الثانوية العدادية حمزة بن عمالة: سل

عبد المطلب

210/10/91عمالة: سل 42 نعيمة التائك
اللغة الفرنسية

04/09/12 01264Y)بطانة )المقاطعة

الثانوية العدادية أحمد 

الناصري

 الثانوية العدادية أحمد عمالة: سل

بليمني

302/09/10عمالة: سل 36 نعيمة زيدان
اللغة الفرنسية

03/09/13 21065

W

حصين )المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد 

العزيز بن شقرون

303/09/13إقليم: شفشاونالثانوية العدادية قاع أسراسعمالة: سل 34 فصيلة لعرابي
اللغة الفرنسية

02/09/14 22910

B

تزكان

الثانوية العدادية الشهيد 

الحسين بن علي

502/09/16عمالة: الرباطالشهيد علل بن احمد إميكعمالة: سل 28 رأفة اليازيدي
اللغة الفرنسية

02/09/16 01110F يعقوب المنصور

)المقاطعة(

202/09/14عمالة: فاسالنسيمعمالة: سل الثانوية العدادية الندلس 22 زروال حسناء
اللغة الفرنسية

02/09/16 24498

C

زواغة )المقاطعة(

106/09/17عمالة: الرباطعبدالعزيز دينيةعمالة: سل الثانوية العدادية البستان 22 سيمور خديجة
اللغة الفرنسية

06/09/17 01112

H

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

 الثانوية العدادية عبد 

المالك  السعدي

الثانوية العدادية أحمد عمالة: سل

الناصري

416/09/88عمالة: سل 18 جميلة طاهر الدين
اللغة الفرنسية

02/09/16 01276L)تابريكت )المقاطعة

عمالة: الصخيرات صلح الدين اليوبيعمالة: سل الثانوية العدادية الندلس

 - تمارة

504/09/12 18 زرهون احمد
اللغة الفرنسية

02/09/16 21501Vسيدي يحيى زعير

الثانوية العدادية حليمة 

السعدية

702/09/16عمالة: فاسجابر بن حيانعمالة: سل 18 هناء يوصفيحة
اللغة الفرنسية

02/01/17 23864

N

جنان الورد 

)المقاطعة(
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

 الثانوية العدادية لل 

حسناء

الثانوية العدادية معاذ بن عمالة: سل

جبل

201/02/17إقليم: القنيطرة 18 علول هشام
اللغة الفرنسية

01/02/17 23471L سوق الربعاء

)البلدية(

الثانوية العدادية المغرب 

العربي

الثانوية العدادية حليمة عمالة: سل

السعدية

601/02/17عمالة: سل 18 الوادي ضياء
اللغة الفرنسية

01/02/17 20908A)حصين )المقاطعة

الثانوية العدادية الحزام 

الخضر

الثانوية العدادية عبد العزيز عمالة: سل

بن شقرون

704/09/18عمالة: سل 16 هند حبيبربي
اللغة الفرنسية

04/09/18 01271F باب المريسة

)المقاطعة(

 الثانوية التأهيلية العباس 

مفتاح

606/09/17إقليم: الخميساتالباروديعمالة: سل 12 منال البخاري
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 18692Sخميس سيدي يحيى

عمالة: الصخيرات موحى احمو الزيانيعمالة: سل الثانوية العدادية الفتح

 - تمارة

106/09/17 12 كوثر البيدوري
اللغة الفرنسية

09/09/17 01387

G

مرس الخير

212/09/17عمالة: سل الثانوية العدادية الفتحعمالة: سل الثانوية العدادية النخيل 12 فايزة العسري
اللغة الفرنسية

12/09/17 24192V)العيايدة )المقاطعة

604/09/18عمالة: سل الثانوية العدادية البستانعمالة: سل الثانوية العدادية الريحان 6 زكرياء حلمي
اللغة الفرنسية

04/09/18 24190T)حصين )المقاطعة

1206/09/06إقليم: مديونةابن سيناعمالة: سل الثانوية العدادية الهناء 58 ابتسام روان
اللغة النجليزية

05/09/11 27186Z سيدي حجاج واد

حصار

الثانوية العدادية السيدة 

الحرة

 الثانوية العدادية أحمد عمالة: سل

بليمني

318/02/91عمالة: سل 152 شوقي سعيدة
الجتماعيات

16/09/94أقدمية 16 سنة 21065

W

حصين )المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد 

الرحمان حجي

116/09/89عمالة: سلالثانوية العدادية شالةعمالة: سل 70 عبد الكريم النكيضة
الجتماعيات

01/09/14 23849X باب المريسة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية 

الخوارزمي

الثانوية العدادية عقبة بن عمالة: سل

نافع

217/09/01عمالة: سل 60 لخميلي بشرى
الجتماعيات

30/09/15 01275

K

باب المريسة 

)المقاطعة(

 الثانوية العدادية خالد بن 

الوليد

عمالة: الصخيرات ابوفراس الحمدانيعمالة: سل

 - تمارة

216/09/03 54 وفاء  صابر
الجتماعيات

30/09/16 24187P)تمارة )البلدية

1102/09/15إقليم: تارودانتثأ. م السادسعمالة: سل الثانوية العدادية الندلس 34 عبد الرحيم أخدو
الجتماعيات

02/09/15 17305J)تالوين )البلدية

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين

عمالة: الصخيرات المام الشاطبيعمالة: سل

 - تمارة

705/09/08 30 عبد السلم لمزارعي
الجتماعيات

04/09/18 24186

N

الصخيرات )البلدية(

 الثانوية العدادية وادي 

المخازن

عمالة: الصخيرات التنميةعمالة: سل

 - تمارة

105/09/08 28 ياديني عبد السلم
الجتماعيات

04/09/18 27114

W

عين العودة )البلدية(

الثانوية العدادية عقبة بن 

نافع

 الثانوية العدادية عبد الكبير عمالة: سل

الخطيبي

202/09/09عمالة: سل 28 عبدالرحمان ايت احيمد
الجتماعيات

02/09/16 21513

H

حصين )المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد 

الرحمان حجي

103/09/13عمالة: سلالثانوية العدادية ماء العينينعمالة: سل 28 جوهاري أحمد
الجتماعيات

02/09/16 26071

M

بطانة )المقاطعة(

 الثانوية العدادية المنصور 

الذهبي

606/09/17عمالة: سلالثانوية العدادية الحديقةعمالة: سل 22 ابراهيم بلبطاح
الجتماعيات

06/09/17 26859

U

العيايدة )المقاطعة(
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

 الثانوية العدادية عبد ا 

كنون

406/09/17عمالة: سل الثانوية العدادية البستانعمالة: سل 22 برادة نجية
الجتماعيات

06/09/17 24190T)حصين )المقاطعة

106/09/16عمالة: سلالثانوية العدادية السمارةعمالة: سل الثانوية العدادية الياسمين 18 أمينة عنتر
الجتماعيات

06/09/16 01283

U

تابريكت )المقاطعة(

 الثانوية العدادية المنصور عمالة: سلالثانوية العدادية الحديقة

الذهبي

401/02/17عمالة: سل 18 عبد ا نجارة
الجتماعيات

01/02/17 23034L)العيايدة )المقاطعة

 الثانوية العدادية وادي عمالة: سل الثانوية العدادية الريحان

المخازن

804/09/18عمالة: سل 16 يونس الزوهري
الجتماعيات

04/09/18 01280

R

تابريكت )المقاطعة(

 الثانوية العدادية عبد 

الكبير الخطيبي

إقليم: شتوكة آيت ثأ. الفضيلةعمالة: سل

باها

302/09/15 12 سعيد فاضل
الجتماعيات

06/09/17 25270Sواد الصفا

الثانوية العدادية السيدة 

الحرة

 الثانوية العدادية خالد بن عمالة: سل

الوليد

206/09/17عمالة: سل 12 مزات سهام
الجتماعيات

06/09/17 01268

C

بطانة )المقاطعة(

الثانوية العدادية رضى 

السلوي

الثانوية العدادية المغرب عمالة: سل

العربي

106/09/17عمالة: سل 12 عبد الهادي الموسولي
الجتماعيات

نعم 06/09/18 25320

W

حصين )المقاطعة(

الثانوية العدادية المغرب 

العربي

الثانوية العدادية رضى عمالة: سل

السلوي

106/09/17عمالة: سل 12 شاني م
الجتماعيات

نعم 06/09/17 24608X)حصين )المقاطعة

 الثانوية العدادية المام 

البخاري

706/09/17عمالة: سل الثانوية العدادية الريحانعمالة: سل 12 أسماء المالكي
الجتماعيات

06/09/17 24609Yالسهول

الثانوية العدادية الحزام 

الخضر

312/09/17عمالة: الرباطالجولنعمالة: سل 12 عبدالعزيز الكناك
الجتماعيات

12/09/17 01109E يعقوب المنصور

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عقبة بن 

نافع

الثانوية العدادية عبد عمالة: سل

الرحمان حجي

106/09/17عمالة: سل 12 عبد الهادي الراضي
الجتماعيات

06/09/17 01273

H

باب المريسة 

)المقاطعة(

 الثانوية العدادية أحمد 

بلفريج

806/09/17عمالة: سلالثانوية العدادية الخوارزميعمالة: سل 12 زكية دعيكر
الجتماعيات

06/09/17 21535

G

تابريكت )المقاطعة(

106/09/17عمالة: الرباطعمرو عالمعمالة: سلالثانوية العدادية الحديقة 12 خديجة اولضور
الجتماعيات

06/09/17 01104Z)اليوسفية )المقاطعة

 الثانوية العدادية المام عمالة: سل الثانوية العدادية الفتح

البخاري

408/09/17عمالة: سل 12 نعيمة بيه
الجتماعيات

08/09/17 01286X)العيايدة )المقاطعة

الثانوية العدادية عقبة بن 

نافع

عمالة: الصخيرات عبدالسلم عامرعمالة: سل

 - تمارة

506/09/17 12 النوري بوشعيب
الجتماعيات

06/09/17 26346Lسيدي يحيى زعير

808/09/17عمالة: سل الثانوية العدادية الندلسعمالة: سلالثانوية العدادية السمارة 12 يونس الرحمي
الجتماعيات

08/09/17 25857E)تابريكت )المقاطعة

106/09/17عمالة: سلالثانوية العدادية الحديقةعمالة: سل الثانوية العدادية الريحان 12 هشام محسين
الجتماعيات

06/09/17 26859

U

العيايدة )المقاطعة(

الثانوية العدادية الحزام 

الخضر

308/09/17عمالة: سل الثانوية العدادية الفتحعمالة: سل 10 عبد الصمد الغماري
الجتماعيات

04/09/18 24192V)العيايدة )المقاطعة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

 الثانوية العدادية عمر بن 

الخطاب

 الثانوية العدادية عبد ا عمالة: سل

كنون

204/09/12عمالة: سل 6 نبيل كتابي
الجتماعيات

05/09/18إلتحاق بالزوجة 18599

R

حصين )المقاطعة(

 الثانوية العدادية عمر بن 

الخطاب

 الثانوية العدادية علل بن عمالة: سل

عبد ا

220/09/83عمالة: سل 174 حياة الشيخي
الرياضيات

15/09/84أقدمية 16 سنة 18600S)حصين )المقاطعة

 الثانوية العدادية عبد 

الكبير الخطيبي

عمالة: الصخيرات المام مالكعمالة: سل

 - تمارة

116/09/95 110 فاطنة    مرابط
الرياضيات

04/09/01أقدمية 16 سنة 01385E)عين عتيق )البلدية

 الثانوية العدادية عمر بن 

الخطاب

216/09/97عمالة: الرباطيعقوب المنصورعمالة: سل 106 لبنة كروج
الرياضيات

05/09/02أقدمية 16 سنة 01090J)حسان )المقاطعة

الثانوية العدادية رضى 

السلوي

216/09/99عمالة: الرباطمعاد بن جبلعمالة: سل 97 غزلن السحيمي
الرياضيات

16/09/07إلتحاق بالزوج 01085

D

أكدال الرياض 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية أحمد عمالة: سلالثانوية العدادية ابن رشد

الناصري

116/09/95عمالة: سل 92 صودي  إبراهيم
الرياضيات

02/09/16 01276L)تابريكت )المقاطعة

الثانوية العدادية المغرب 

العربي

216/09/94عمالة: سلالثانوية العدادية المام مالكعمالة: سل 74 خالد عمير
الرياضيات

02/09/16 01289A)حصين )المقاطعة

 الثانوية العدادية عبد 

العزيز أمين

الثانوية العدادية المام عمالة: سل

الشاطبي

213/09/00عمالة: سل 66 شكير فوزية
الرياضيات

05/09/11 21536

H

باب المريسة 

)المقاطعة(

 الثانوية العدادية م 

الزفزاف

116/02/87عمالة: سلالثانوية العدادية السمارةعمالة: سل 62 مرتبط  نور الدين
الرياضيات

01/09/16 01283

U

تابريكت )المقاطعة(

 الثانوية العدادية لل 

حسناء

316/09/88عمالة: سلالثانوية العدادية أنوالعمالة: سل 58 نورالدين      سكري
الرياضيات

02/09/16 25855

C

باب المريسة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد ا 

بن ياسين

505/09/07إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية 20 غشتعمالة: سل 40 بنعيسى كرينع
الرياضيات

02/09/16 11181

C

القنيطرة )البلدية(

الثانوية العدادية أحمد 

الناصري

عمالة: إنزكان ايت ثإ.المستقبلعمالة: سل

ملول

605/09/08 40 شمور رشيدة
الرياضيات

02/09/14 21878E)أيت ملول )البلدية

الثانوية العدادية عبد ا بن عمالة: سل الثانوية العدادية الياسمين

ياسين

202/09/09عمالة: سل 40 طارق البراكي
الرياضيات

02/09/15 24193

W

سيدي بوقنادل 

)البلدية(

101/09/16عمالة: سلالثانوية العدادية العيونعمالة: سل الثانوية العدادية الفتح 28 المشرافي منال
الرياضيات

02/09/16 01288Z)حصين )المقاطعة

الثانوية العدادية رضى عمالة: سل الثانوية العدادية الريحان

السلوي

302/01/17عمالة: سل 28 الرامي ايمان
الرياضيات

02/01/17 24608X)حصين )المقاطعة

301/09/14عمالة: سلالثانوية العدادية شالةعمالة: سل الثانوية العدادية البستان 23 خديجة القبة
الرياضيات

02/09/16إلتحاق بالزوج 23849X باب المريسة

)المقاطعة(

 الثانوية العدادية عمر بن عمالة: سلالثانوية العدادية ابن رشد

الخطاب

215/09/17عمالة: سل 22 م المنتصر طاووس
الرياضيات

15/09/17 01263X)بطانة )المقاطعة

102/09/16عمالة: سلالثانوية العدادية السمارةعمالة: سل الثانوية العدادية المجد 20 شيماء الفلق
الرياضيات

04/09/18 01283

U

تابريكت )المقاطعة(
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

 الثانوية العدادية م عمالة: سل الثانوية العدادية الندلس

الزفزاف

502/09/14عمالة: سل 18 م يونس الهاشمي
الرياضيات

02/09/16 25858F)تابريكت )المقاطعة

 الثانوية العدادية المنصور 

الذهبي

101/02/17عمالة: سلالثانوية العدادية الحديقةعمالة: سل 18 ابتسام الصباني
الرياضيات

01/09/18 26859

U

العيايدة )المقاطعة(

الثانوية العدادية الشهيد 

الحسين بن علي

الثانوية العدادية أحمد عمالة: سل

الناصري

201/02/17عمالة: سل 18 كوثر امين
الرياضيات

01/02/17 01276L)تابريكت )المقاطعة

الثانوية العدادية عقبة بن عمالة: سلالثانوية العدادية الكتبية

نافع

113/02/17عمالة: سل 18 إيمان بيشارة
الرياضيات

نعم 13/02/17 01275

K

باب المريسة 

)المقاطعة(

913/02/17عمالة: سل الثانوية العدادية لل حسناءعمالة: سلالثانوية العدادية الكتبية 18 نورة بنيشو
الرياضيات

13/02/17 01270E باب المريسة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية أحمد 

الناصري

الثانوية العدادية الشهيد عمالة: سل

الحسين بن علي

513/02/17عمالة: سل 16 أمال كمال
الرياضيات

14/09/17 01282T)تابريكت )المقاطعة

الثانوية العدادية أحمد 

الناصري

513/02/17عمالة: سلالثانوية العدادية السمارةعمالة: سل 16 سارة ابن عطية
الرياضيات

نعم 14/09/17 01283

U

تابريكت )المقاطعة(

 الثانوية العدادية المام 

البخاري

504/09/18عمالة: سل الثانوية العدادية البستانعمالة: سل 16 عزوز بوكرن
الرياضيات

04/09/18 24190T)حصين )المقاطعة

 الثانوية العدادية عبد 

العزيز أمين

عمالة: الصخيرات إعدادية سيدي يحيى زعيرعمالة: سل

 - تمارة

604/09/18 16 الزوراقي إيمان
الرياضيات

04/09/18 01386Fسيدي يحيى زعير

 الثانوية العدادية عبد 

العزيز أمين

عمالة: الصخيرات التنميةعمالة: سل

 - تمارة

504/09/18 16 هند إدريسي
الرياضيات

04/09/18 27114

W

عين العودة )البلدية(

الثانوية العدادية المام 

مالك

 الثانوية العدادية عبد الكبير عمالة: سل

الخطيبي

413/02/17عمالة: سل 14 حياة البوعناني
الرياضيات

04/09/18 21513

H

حصين )المقاطعة(

الثانوية العدادية المام 

الشاطبي

الثانوية العدادية عبد العزيز عمالة: سل

بن شقرون

506/09/17عمالة: سل 12 سلمى الحوراني
الرياضيات

نعم 06/09/17 01271F باب المريسة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية السيدة عمالة: سل الثانوية العدادية الندلس

الحرة

506/09/17عمالة: سل 12 حنان افضيل
الرياضيات

نعم 04/09/18 01284V)تابريكت )المقاطعة

406/09/17عمالة: سل الثانوية العدادية الندلسعمالة: سلالثانوية العدادية السمارة 12 هدى نزيه
الرياضيات

06/09/17 25857E)تابريكت )المقاطعة

 الثانوية العدادية م 

الزفزاف

106/09/17عمالة: سل الثانوية العدادية الريحانعمالة: سل 12 خربوش سعيد
الرياضيات

06/09/17 24609Yالسهول

الثانوية العدادية عقبة بن 

نافع

 الثانوية العدادية عبد المالك  عمالة: سل

السعدي

706/09/17عمالة: سل 12 ازرويل إيمان
الرياضيات

نعم 04/09/18 23446J)تابريكت )المقاطعة

 الثانوية العدادية عبد الكبير عمالة: سلالثانوية العدادية الحديقة

الخطيبي

706/09/17عمالة: سل 12 عويناتو  رقية
الرياضيات

06/09/17 21513

H

حصين )المقاطعة(

الثانوية العدادية أحمد عمالة: سلالثانوية العدادية السمارة

الناصري

306/09/17عمالة: سل 12 نادية رضوان
الرياضيات

نعم 06/09/17 01276L)تابريكت )المقاطعة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

 الثانوية العدادية عبد 

المالك  السعدي

الثانوية العدادية عقبة بن عمالة: سل

نافع

515/09/17عمالة: سل 12 فدوى ازرويل
الرياضيات

نعم 15/09/17 01275

K

باب المريسة 

)المقاطعة(

106/09/17عمالة: الرباطالخوارزميعمالة: سل الثانوية العدادية الهناء 12 بنطاهر سعيد
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوجة 01103Y)اليوسفية )المقاطعة

الثانوية العدادية السيدة عمالة: سل الثانوية العدادية الندلس

الحرة

206/09/17عمالة: سل 12 شيماء الطفطاف
الرياضيات

نعم 06/09/17 01284V)تابريكت )المقاطعة

الثانوية العدادية عبد 

العزيز بن شقرون

الثانوية العدادية المام عمالة: سل

الشاطبي

306/09/17عمالة: سل 12 عبد الرحيم بومور
الرياضيات

نعم 06/09/17 21536

H

باب المريسة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية إدريس 

بنزكري

112/09/17عمالة: سلالثانوية العدادية الكتبيةعمالة: سل 10 سفيان الزاكي
الرياضيات

نعم 04/09/18 24721V باب المريسة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية ماء 

العينين

 الثانوية العدادية المنصور عمالة: سل

الذهبي

702/09/15عمالة: سل 6 بلفرحونية احمد
الرياضيات

04/09/18 23034L)العيايدة )المقاطعة

الثانوية العدادية السيدة 

الحرة

204/09/18عمالة: سل الثانوية العدادية الندلسعمالة: سل 6 ايت حدوش كوثر
الرياضيات

نعم 04/09/18 25857E)تابريكت )المقاطعة

الثانوية العدادية السيدة 

الحرة

404/09/18عمالة: سل الثانوية العدادية الندلسعمالة: سل 6 لشهب خديجة
الرياضيات

نعم 04/09/18 25857E)تابريكت )المقاطعة

الثانوية العدادية عقبة بن 

نافع

الثانوية العدادية إدريس عمالة: سل

بنزكري

904/09/18عمالة: سل 6 سعيدي سلمى
الرياضيات

نعم 04/09/18 21534F)تابريكت )المقاطعة

 الثانوية العدادية العلمة م عمالة: سلالثانوية العدادية الحديقة

بنعلي الدكالي

104/09/18عمالة: سل 6 أسماء بوستة
الرياضيات

04/09/18 01285

W

العيايدة )المقاطعة(

الثانوية العدادية السيدة 

الحرة

105/09/08عمالة: سلالثانوية العدادية السمارةعمالة: سل 32 خديجة مجتهد
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 01283

U

تابريكت )المقاطعة(

 الثانوية العدادية المنصور 

الذهبي

101/02/17عمالة: سلالثانوية العدادية الحديقةعمالة: سل 28 فاطمة الفحوص
علوم الحياة 

والرض
01/02/17 26859

U

العيايدة )المقاطعة(

302/09/09عمالة: سل الثانوية العدادية الندلسعمالة: سل الثانوية العدادية الياسمين 24 بلقاضي فاطمة الزهراء
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 25857E)تابريكت )المقاطعة

 الثانوية العدادية خالد بن عمالة: سلالثانوية العدادية شالة

الوليد

801/02/17عمالة: سل 18 لبنى ثابت
علوم الحياة 

والرض
01/02/17 01268

C

بطانة )المقاطعة(

الثانوية العدادية الحزام 

الخضر

413/02/17عمالة: سلالثانوية العدادية المام مالكعمالة: سل 18 مريم  جبران
علوم الحياة 

والرض
13/02/17 01289A)حصين )المقاطعة

الثانوية العدادية السيدة عمالة: سل الثانوية العدادية الوحدة

الحرة

304/09/18عمالة: سل 16 فاطمة الزهراء لمخاط
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 01284V)تابريكت )المقاطعة

الثانوية العدادية المام 

مالك

الثانوية العدادية الحزام عمالة: سل

الخضر

706/09/17عمالة: سل 12 سلوى ورعي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 24969P)حصين )المقاطعة

 الثانوية العدادية المنصور عمالة: سلالثانوية العدادية الحديقة

الذهبي

106/09/17عمالة: سل 12 عبدوس هاجر
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 23034L)العيايدة )المقاطعة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

 الثانوية العدادية وادي 

المخازن

115/09/17عمالة: سلالثانوية العدادية السمارةعمالة: سل 12 إيمان العروش
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 01283

U

تابريكت )المقاطعة(

204/09/18عمالة: سل الثانوية العدادية المام عليعمالة: سل الثانوية العدادية الريحان 7 امينة حسبي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 01269

D

بطانة )المقاطعة(

الثانوية العدادية أحمد 

الناصري

الثانوية العدادية السيدة عمالة: سل

الحرة

304/09/18عمالة: سل 6 شيماء بلفقيه
علوم الحياة 

والرض
نعم 04/09/18 01284V)تابريكت )المقاطعة

الثانوية العدادية الشهيد 

الحسين بن علي

الثانوية العدادية السيدة عمالة: سل

الحرة

204/09/18عمالة: سل 6 الرياحية حمويات
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 01284V)تابريكت )المقاطعة

 الثانوية العدادية المنصور 

الذهبي

 الثانوية العدادية وادي عمالة: سل

المخازن

804/09/18عمالة: سل 6 ليلى بوحود
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 01280

R

تابريكت )المقاطعة(

204/09/18عمالة: سلالثانوية العدادية الحديقةعمالة: سل الثانوية العدادية النخيل 6 سارة محسن
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 26859

U

العيايدة )المقاطعة(

الثانوية العدادية السيدة 

الحرة

الثانوية العدادية أحمد عمالة: سل

الناصري

404/09/18عمالة: سل 6 فاطمة الزهراء سيمكة
علوم الحياة 

والرض
نعم 04/09/18 01276L)تابريكت )المقاطعة

الثانوية العدادية حليمة 

السعدية

 الثانوية العدادية أحمد عمالة: سل

بلفريج

505/09/07عمالة: سل 62 نزهة املوي
الفيزياء والكيمياء

04/09/12 01281S)تابريكت )المقاطعة

الثانوية العدادية سيدي م 

بن عبد ا

802/09/14إقليم: الجديدةثانوية م السادس العداديةعمالة: سل 40 فاطمة أبا تراب
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 08723Fأولد فرج

 الثانوية العدادية المام 

البخاري

ثانوية خالد بن الوليد عمالة: سل

العدادية

402/09/16إقليم: الجديدة 28 عبد ا شمراوي
الفيزياء والكيمياء

03/09/16 19833

G

أولد غانم

الثانوية العدادية عقبة بن 

نافع

عمالة مقاطعات ابن الثانوية العدادية ابن خلدونعمالة: سل

مسيك

302/09/16 28 كعلي مريم
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 01867

D

ابن امسيك 

)المقاطعة(

 الثانوية العدادية م 

الزفزاف

عمالة مقاطعات النصرعمالة: سل

الدار البيضاء أنفا

101/01/17 28 عابر قصاوي
الفيزياء والكيمياء

01/01/17 01480

H

المعاريف )المقاطعة(

 الثانوية العدادية لل 

حسناء

102/01/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية م الطوبيعمالة: سل 18 عبدالعالي لعكيدي
الفيزياء والكيمياء

02/01/17 27057Jمناصرة

الثانوية العدادية ماء 

العينين

1104/09/18عمالة: الرباطبئر أنزرانعمالة: سل 16 فاطمة الحيان
الفيزياء والكيمياء

28/10/18 01113J يعقوب المنصور

)المقاطعة(

 الثانوية العدادية عبد 

المالك  السعدي

1004/09/18عمالة: سلالثانوية العدادية إبن عبادعمالة: سل 16 فاطمة الزهراء سعودي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 01272

G

باب المريسة 

)المقاطعة(

  الثانوية العدادية معاد بن 

جبل

 الثانوية العدادية حمزة بن عمالة: سل

عبد المطلب

106/09/17عمالة: سل 12 سارة البشراوي
الفيزياء والكيمياء

نعم 06/09/17 01264Y)بطانة )المقاطعة

 الثانوية العدادية أحمد 

بلفريج

206/09/17عمالة: الرباطحليمة السعديةعمالة: سل 12 سارة عنيبر
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 01107

C

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

عمالة: الصخيرات البطحاءعمالة: سل الثانوية العدادية الهناء

 - تمارة

906/09/17 12 عبد الكريم العساوي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 25468

G

عين العودة )البلدية(
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية المام 

مالك

الثانوية العدادية حليمة عمالة: سل

السعدية

206/09/17عمالة: سل 12 اسماعيل نونح
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 20908A)حصين )المقاطعة

الثانوية العدادية المام 

مالك

506/09/17عمالة: سل الثانوية العدادية لل حسناءعمالة: سل 12 سعاد بايجا
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 01270E باب المريسة

)المقاطعة(

 الثانوية العدادية حمزة بن 

عبد المطلب

  الثانوية العدادية معاد بن عمالة: سل

جبل

904/09/18عمالة: سل 6 فؤاد المكناسي
الفيزياء والكيمياء

نعم 04/09/18 01279P)تابريكت )المقاطعة

الثانوية العدادية الشهيد 

الحسين بن علي

الثانوية العدادية مولي عمالة: سل

رشيد

116/09/89عمالة: سل 60 عبد اللطيف الربيعي
التربية السلمية

نعم 03/09/15 26205

H

العيايدة )المقاطعة(

الثانوية العدادية الشهيد 

الحسين بن علي

319/09/01عمالة: سلالثانوية العدادية الكتبيةعمالة: سل 60 بوراسي امينة
التربية السلمية

05/09/09 24721V باب المريسة

)المقاطعة(

 الثانوية العدادية أحمد 

بليمني

105/09/08عمالة: سلالثانوية العدادية الخوارزميعمالة: سل 46 ابراهيم الوردي
التربية السلمية

03/09/13 21535

G

تابريكت )المقاطعة(

الثانوية العدادية مولي 

رشيد

الثانوية العدادية الشهيد عمالة: سل

الحسين بن علي

104/09/12عمالة: سل 34 لحسن الغازي
التربية السلمية

نعم 02/09/15 01282T)تابريكت )المقاطعة

الثانوية العدادية عبد 

الرحمان حجي

704/09/12عمالة: سلالثانوية العدادية المام مالكعمالة: سل 24 براهمي عبد ا
التربية السلمية

02/09/15 01289A)حصين )المقاطعة

 الثانوية العدادية م 

الزرقطوني

 الثانوية العدادية أحمد عمالة: سل

بليمني

402/09/16عمالة: سل 20 مصطفى العزاوي
التربية السلمية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 21065

W

حصين )المقاطعة(

 الثانوية العدادية العلمة 

م بنعلي الدكالي

116/09/89إقليم: القنيطرة الثانوية العدادية ابن حزمعمالة: سل 160 عبد الكريم بلكادة
التربية البدنية

16/09/90أقدمية 16 سنة 11171S)القنيطرة )البلدية

عمالة: الصخيرات  18 نونبرعمالة: سل الثانوية العدادية النخيل

 - تمارة

505/09/07 36 عبد الحي حدادي
التربية البدنية

03/09/13 24896

K

تمارة )البلدية(

الثانوية العدادية ماء 

العينين

416/09/99عمالة: سل الثانوية العدادية النخيلعمالة: سل 28 صباح طاهري
التربية البدنية

10/09/15إلتحاق بالزوج 24835

U

العيايدة )المقاطعة(

1004/09/12عمالة: الرباطالخوارزميعمالة: سل الثانوية العدادية المجد 24 نبيل الزكاري
التربية البدنية

02/09/15 01103Y)اليوسفية )المقاطعة

701/02/17عمالة: الرباطالعربي البنايعمالة: سلالثانوية العدادية الحديقة 18 رشيد  غنيم
التربية البدنية

01/02/17 01102X)اليوسفية )المقاطعة

 الثانوية العدادية أحمد 

بلفريج

 الثانوية العدادية م عزيز عمالة: سل

الحبابي

111/09/00عمالة: سل 84 سناء الباز
التربية السرية

29/02/08أقدمية 12 سنة 26219Y)بطانة )المقاطعة

 الثانوية العدادية العلمة 

م بنعلي الدكالي

116/09/97عمالة: سل الثانوية العدادية الياسمينعمالة: سل 42 ملكة مسعودي
التربية السرية

05/09/12 26622Lعامر

 الثانوية العدادية عبد 

العزيز أمين

119/09/02إقليم: النواصرالثانوية العدادية الداخلةعمالة: سل 38 دحان أسماء
التربية السرية

06/09/17إلتحاق بالزوج 01681

B

النواصر )البلدية(

 الثانوية العدادية العلمة 

م بنعلي الدكالي

الثانوية العدادية مولي عمالة: سل

رشيد

105/09/07عمالة: سل 48 خالد دهاجي
التربية التشكيلية

05/09/11 26205

H

العيايدة )المقاطعة(

155



المؤسسة الصلية

الرباط - سل - القنيطرة04الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

  الثانوية العدادية معاد بن 

جبل

الثانوية العدادية ابن عمالة: سل

الجوزي

802/09/10إقليم: الحوز 28 ليلى كبيشي
المعلوميات

02/09/16 27074

C

تمصلوحت

 الثانوية العدادية المام 

البخاري

 الثانوية العدادية المنصور عمالة: سل

الذهبي

105/09/03عمالة: سل 20 م المرابط
المعلوميات

04/09/18 23034L)العيايدة )المقاطعة

 الثانوية العدادية العلمة 

م بنعلي الدكالي

 الثانوية العدادية م عزيز عمالة: سل

الحبابي

107/09/04عمالة: سل 16 شقرون عبد العزيز
المعلوميات

04/09/18 26219Y)بطانة )المقاطعة

 الثانوية العدادية لل 

حسناء

102/09/14عمالة: الرباطالعرفانعمالة: سل 14 عبوش أنس
المعلوميات

04/09/18 01087F أكدال الرياض

)المقاطعة(

 الثانوية التأهيلية الفارابي  

التقنية

306/09/00عمالة: الرباطمعاد بن جبلعمالة: سل 90 الجديري ياسين
التكنولوجيا

07/09/05أقدمية 12 سنة 01085

D

أكدال الرياض 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد 

الرحمان حجي

116/09/98عمالة: سلالثانوية العدادية المقاومةعمالة: سل 46 قبة عبد الرحيم
التكنولوجيا

02/09/16 24715

N

باب المريسة 

)المقاطعة(

106/09/01إقليم: سيدي قاسمإعدادية المهدي ابن تومرتإقليم: سيدي قاسمإعدادية القاضي عياض 84 رشيد مرصني
اللغة العربية

نعم 06/09/17 15096

H

سيدي قاسم )البلدية(

405/09/11إقليم: تازةوادي أمليلإقليم: سيدي قاسمإعدادية عمر الخيام 58 مغنية الزرق
اللغة العربية

05/09/11 16665

N

واد امليل )البلدية(

  الثانوية العدادية سيدي إقليم: سيدي قاسمإعدادية دار الكداري

الطيبي

703/09/13إقليم: القنيطرة 46 الغازي فاطمة
اللغة العربية

03/09/13 23808

C

سيدي الطيبي

103/09/13إقليم: سيدي قاسمإعدادية جابر ابن حيانإقليم: سيدي قاسمإعدادية أولد نوال 36 خديجة  بورواح
اللغة العربية

03/09/13 15128Tالخنيشات

103/09/13عمالة: الميةعين حرودةإقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عزوز 36 راضية شيب
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 01756

H

عين حرودة )البلدية(

702/09/15إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية المتنبيإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار الكداري 34 الحجام قاسم
اللغة العربية

02/09/15 26408

D

مناصرة

102/09/10إقليم: سيدي قاسمعمر ابن الخطابإقليم: سيدي قاسمثانوية بير الطالب اإعدادية 30 م علوات
اللغة العربية

02/09/16 19815

M

جرف الملحة )البلدية(

113/02/17إقليم: سيدي قاسمابن بصالإقليم: سيدي قاسمإعدادية النهضة 28  زكرياء  قزيبر
اللغة العربية

14/02/17 15102P مشرع بلقصيري

)البلدية(

313/02/17إقليم: سيدي سليمانالصفصافإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجي 28 فاطمة المتوكل
اللغة العربية

13/02/17 25490Fمساعدة

303/09/13عمالة: مكناسالثانوية العدادية الياسمينإقليم: سيدي قاسمإعدادية عمر الخيام 25 عبد الرفيع الهواري
اللغة العربية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 24763

R

ويسلن )البلدية(

406/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية يوسف ابن تاشفينإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجي 22 يطو الهومري
اللغة العربية

06/09/17 21422Jصفصاف

501/02/17إقليم: الخميساتالمنصور الدهبيإقليم: سيدي قاسمإعدادية جابر ابن حيان 18 علي اقباس
اللغة العربية

01/02/17 11558

M

الخميسات )البلدية(
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613/02/17إقليم: سيدي سليمانم الزفزافإقليم: سيدي قاسمإعدادية ابن باجة 18 خالد امجاد
اللغة العربية

13/02/17 25991Aالصفافعة

601/02/17إقليم: الخميساتالمنصور الدهبيإقليم: سيدي قاسمإعدادية جابر ابن حيان 18 عبد اللطيف الجطيوي
اللغة العربية

01/02/17 11558

M

الخميسات )البلدية(

513/02/17إقليم: الخميساتمولي اسماعيلإقليم: سيدي قاسمإعدادية ابن باجة 18 م الغانمي
اللغة العربية

13/02/17 11557L)الخميسات )البلدية

106/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية الليمونإقليم: سيدي قاسمإعدادية الكندي 16 الجاوي نادية
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 15103

R

مشرع بلقصيري 

)البلدية(

 الثانوية العدادية المام إقليم: سيدي قاسمعمر ابن الخطاب

البخاري

105/09/18عمالة: سل 16 دنيا ناصري
اللغة العربية

05/09/18 01286X)العيايدة )المقاطعة

عمالة: الصخيرات سيدي المدني بلحسنيإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجي

 - تمارة

404/09/18 16 سكينة البوكري
اللغة العربية

04/09/18 23101J)عين العودة )البلدية

406/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية القاضي عياضإقليم: سيدي قاسمإعدادية جوهرة 12 ايمان الطنجاوي
اللغة العربية

نعم 04/09/18 15097J)سيدي قاسم )البلدية

102/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية ابن باجةإقليم: سيدي قاسمإعدادية جابر ابن حيان 12 رميضة نوفل
اللغة العربية

02/09/17 22091Lزيرارة

706/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية جابر ابن حيانإقليم: سيدي قاسمإعدادية أولد نوال 12 سهناز المنصوري
اللغة العربية

06/09/17 15128Tالخنيشات

106/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية دار الكداريإقليم: سيدي قاسمإعدادية أولد نوال 12 سكينة رموح
اللغة العربية

06/09/17 15114

C

دار الكداري )البلدية(

406/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية عمر الخيامإقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عزوز 12 حماني زهرة
اللغة العربية

06/09/17 15109Xالحوافات

502/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية ابن باجةإقليم: سيدي قاسمإعدادية جابر ابن حيان 12 الصدقي حنان
اللغة العربية

02/09/17 22091Lزيرارة

الثانوية العدادية معاذ بن إقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عمر الحاضي

جبل

105/09/17إقليم: القنيطرة 12 رقية العلواني
اللغة العربية

05/09/17 23471L سوق الربعاء

)البلدية(

506/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عزوزإقليم: سيدي قاسمإعدادية الكندي 12 بشرى بوحاجة
اللغة العربية

06/09/17 25984Tسيدي عزوز

الثانوية العدادية معاذ بن إقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عمر الحاضي

جبل

405/09/17إقليم: القنيطرة 12 غزلن المسعود
اللغة العربية

05/09/17 23471L سوق الربعاء

)البلدية(

106/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجيإقليم: سيدي قاسمإعدادية الكندي 12 وداد نونح
اللغة العربية

06/09/17 23499Sدار العسلوجي

106/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية جوهرةإقليم: سيدي قاسمإعدادية المهدي ابن تومرت 12 صفاء خيرة بلكراب
اللغة العربية

نعم 06/09/17 24184L)سيدي قاسم )البلدية

 الثانوية العدادية المام إقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجي

البخاري

106/09/17عمالة: سل 12 عبد الحق ابو مدان
اللغة العربية

06/09/17 01286X)العيايدة )المقاطعة
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106/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجيإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار الكداري 12 ايمان زيات
اللغة العربية

06/09/17 23499Sدار العسلوجي

الثانوية العدادية الشريف إقليم: سيدي قاسمابن بصال

الرضي

804/09/18إقليم: القنيطرة 6 م أمين العوني
اللغة العربية

04/09/18 11194Sعرباوة

104/09/18إقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجيإقليم: سيدي قاسمإعدادية الكندي 6 رشيد البازي
اللغة العربية

04/09/18 23499Sدار العسلوجي

104/09/18إقليم: سيدي قاسمإعدادية الكنديإقليم: سيدي قاسمإعدادية عمر الخيام 6 يونس بلحسن
اللغة العربية

04/09/18 21423

K

سيدي الكامل

404/09/18إقليم: سيدي سليمانالزلقةإقليم: سيدي قاسمإعدادية الكندي 6 ابراهيم كديد
اللغة العربية

04/09/18 25990Zأولد حسين

عمالة: الصخيرات سيدي المدني بلحسنيإقليم: سيدي قاسمإعدادية النهضة

 - تمارة

1104/09/18 6 ايوب حمينة
اللغة العربية

04/09/18 23101J)عين العودة )البلدية

204/09/18إقليم: سيدي قاسمابن بصالإقليم: سيدي قاسمإعدادية النهضة 6 هاجر السباغ
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 15102P مشرع بلقصيري

)البلدية(

عمالة: الصخيرات عزيزامينإقليم: سيدي قاسمإعدادية المام البخاري

 - تمارة

104/09/18 6 عبد الله هيكال
اللغة العربية

04/09/18 21502

W

عين العودة )البلدية(

1004/09/18عمالة: سل الثانوية العدادية الريحانإقليم: سيدي قاسمإعدادية المام البخاري 6 حفيطة المنصوري
اللغة العربية

04/09/18 24609Yالسهول

 الثانوية العدادية مولي إقليم: سيدي قاسمإعدادية عبد المالك السعدي

علي الشريف

716/09/97إقليم: القنيطرة 116 فاطمة الزهراء سويد أحمد
اللغة الفرنسية

06/09/01أقدمية 16 سنة 11169P)القنيطرة )البلدية

116/09/97إقليم: سيدي قاسمابن بصالإقليم: سيدي قاسمإعدادية يوسف ابن تاشفين 114 المصطفى لفطس
اللغة الفرنسية

19/09/03أقدمية 16 سنة 15102P مشرع بلقصيري

)البلدية(

116/09/88إقليم: سيدي قاسمإعدادية ابن باجةإقليم: سيدي قاسمثانوية بير الطالب اإعدادية 80 لكبال الحسان
اللغة الفرنسية

02/09/16 22091Lزيرارة

206/09/00إقليم: سيدي قاسمإعدادية جوهرةإقليم: سيدي قاسمثانوية بير الطالب اإعدادية 74 عبدالواحد بلحاج المامون
اللغة الفرنسية

نعم 02/09/16 24184L)سيدي قاسم )البلدية

102/09/10إقليم: سيدي قاسمإعدادية النهضةإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار الكداري 54 الخيضر فتيحة
اللغة الفرنسية

02/09/10إلتحاق بالزوج 15104S)احد كورت )البلدية

105/09/08إقليم: سيدي قاسمابن بصالإقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عزوز 52 طارق محلوي
اللغة الفرنسية

02/09/15 15102P مشرع بلقصيري

)البلدية(

401/02/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية القاضي عياضإقليم: سيدي قاسمإعدادية جابر ابن حيان 28 اسفيري كمال
اللغة الفرنسية

01/02/17 15097J)سيدي قاسم )البلدية

402/09/15إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الملإقليم: سيدي قاسمإعدادية الكندي 24 توفيق بخاري
اللغة الفرنسية

02/09/15 22061

D

سيدي علل التازي

902/09/15إقليم: سيدي قاسمإعدادية عبد المالك السعديإقليم: سيدي قاسمإعدادية المام البخاري 24 مونة فتحي
اللغة الفرنسية

02/09/15 15105T)جرف الملحة )البلدية
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102/09/15إقليم: سيدي سليمانعمر بن الخطابإقليم: سيدي قاسمإعدادية الزيتون 24 الحمري بشير
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 11185

G

سيدي سليمان 

)البلدية(

عمالة: طنجة - النبعاثإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجي

أصيل

802/09/15 24 الخباز دنيا
اللغة الفرنسية

02/09/15 26894

G

بني مكادة )المقاطعة(

206/09/17إقليم: سيدي قاسمابن بصالإقليم: سيدي قاسمإعدادية النويرات 22 محسن ايت الطالب
اللغة الفرنسية

06/09/17 15102P مشرع بلقصيري

)البلدية(

106/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجيإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار الكداري 22 كوثر عاصمي
اللغة الفرنسية

06/09/17 23499Sدار العسلوجي

606/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية ابن سيناإقليم: سيدي قاسمإعدادية ابن باجة 22 المرابط نادية
اللغة الفرنسية

06/09/17 15098

K

سيدي قاسم )البلدية(

906/09/17إقليم: سيدي قاسمثانوية بير الطالب اإعداديةإقليم: سيدي قاسمإعدادية جوهرة 22 أسماء الدوادي
اللغة الفرنسية

نعم 04/09/18 26676Vبير الطالب

106/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجيإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار الكداري 22 أسية معلم
اللغة الفرنسية

06/09/17 23499Sدار العسلوجي

406/09/17إقليم: سيدي سليمانمحمود درويشإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجي 22 بلحاج كوثر
اللغة الفرنسية

06/09/17 25992

B

عامر الشمالية

106/09/17إقليم: سيدي سليمانالقصيبيةإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجي 22 نجوى سويبا
اللغة الفرنسية

06/09/17 24831Pقصيبية

706/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية الكنديإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار الكداري 20 سلوى اسعيدي
اللغة الفرنسية

04/09/18 21423

K

سيدي الكامل

103/09/13عمالة: سلالثانوية العدادية ابن رشدإقليم: سيدي قاسمابن بصال 18 لبنى بنياسين
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 01149Y)بطانة )المقاطعة

214/02/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية جوهرةإقليم: سيدي قاسمإعدادية المهدي ابن تومرت 18 ابراهيم بنبل
اللغة الفرنسية

نعم 14/02/17 24184L)سيدي قاسم )البلدية

1104/09/18عمالة: الرباطعمرو عالمإقليم: سيدي قاسمإعدادية توغيلت 16 بنعزوز فدوى
اللغة الفرنسية

04/09/18 01104Z)اليوسفية )المقاطعة

 الثانوية العدادية صلح إقليم: سيدي قاسمإعدادية الكندي

الدين اليوبي

506/09/17إقليم: القنيطرة 13 مريم عواد
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 11187J سوق الربعاء

)البلدية(

106/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية يوسف ابن تاشفينإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار الكداري 12 نعيمة حداوي
اللغة الفرنسية

06/09/17 21422Jصفصاف

206/09/17عمالة: الرباطابي  هريرةإقليم: سيدي قاسمإعدادية النهضة 12 اعميمري نهاد
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 01114

K

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

106/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية المام البخاريإقليم: سيدي قاسمإعدادية توغيلت 12 الوالي سعيد
اللغة الفرنسية

06/09/17 15108

W

عين الدفالي

106/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية توغيلتإقليم: سيدي قاسمعمر ابن الخطاب 12 حفصة حمومينة
اللغة الفرنسية

06/09/17 22090

K

توغيلت
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206/09/17إقليم: سيدي سليمانالصفصافإقليم: سيدي قاسمإعدادية النهضة 12 العفط م
اللغة الفرنسية

06/09/17 25490Fمساعدة

406/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية توغيلتإقليم: سيدي قاسمإعدادية المام البخاري 12 عماد محجوب
اللغة الفرنسية

06/09/17 22090

K

توغيلت

406/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عزوزإقليم: سيدي قاسمإعدادية الكندي 12 البرج م
اللغة الفرنسية

06/09/17 25984Tسيدي عزوز

606/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية المهدي ابن تومرتإقليم: سيدي قاسمإعدادية جوهرة 12 سهام حبران
اللغة الفرنسية

نعم 04/09/18 15096

H

سيدي قاسم )البلدية(

606/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الجاحضإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجي 12 سفيان العلواني
اللغة الفرنسية

06/09/17 11189Lبنمنصور

104/09/18عمالة: الرباطالجولنإقليم: سيدي قاسمإعدادية النهضة 9 منية الداودي
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 01109E يعقوب المنصور

)المقاطعة(

1103/09/13إقليم: تازةثانوية الزيتون التأهيليةإقليم: سيدي قاسمابن بصال 6 حميد كعداد
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 16679

D

أولد ازباير

 الثانوية العدادية المام إقليم: سيدي قاسمإعدادية القاضي عياض

البخاري

1104/09/18عمالة: سل 6 جهاد العزيزي
اللغة الفرنسية

04/09/18 01286X)العيايدة )المقاطعة

الثانوية العدادية أحمد إقليم: سيدي قاسمإعدادية ابن سينا

المنصور الذهبي

1104/09/18إقليم: القنيطرة 6 م مويلح
اللغة الفرنسية

04/09/18 25884Jوادي المخازن

104/09/18إقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجيإقليم: سيدي قاسمإعدادية الكندي 6 حميد عروبي
اللغة الفرنسية

04/09/18 23499Sدار العسلوجي

عمالة: الصخيرات التنميةإقليم: سيدي قاسمإعدادية النهضة

 - تمارة

1204/09/18 6 ياسين رحموني
اللغة الفرنسية

04/09/18 27114

W

عين العودة )البلدية(

204/09/18إقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجيإقليم: سيدي قاسمإعدادية المام البخاري 6 الشوين نزهة
اللغة الفرنسية

04/09/18 23499Sدار العسلوجي

704/09/18إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الزهورإقليم: سيدي قاسمإعدادية توغيلت 6 أخرباش سكينة
اللغة الفرنسية

04/09/18 25491

G

لل ميمونة

904/09/18إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الزهورإقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عمر الحاضي 6 فاطمة بلكير
اللغة الفرنسية

04/09/18 25491

G

لل ميمونة

عمالة: طنجة - ملحقة إعدادية أكزنايةإقليم: سيدي قاسمثانوية بير الطالب اإعدادية

أصيل

207/09/05 68 عبد الغفار لفتوحي
اللغة النجليزية

03/09/18 26870F)كزناية )البلدية

605/09/08إقليم: سيدي قاسمإعدادية ابن باجةإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار الكداري 58 كمال الكمري
اللغة النجليزية

05/09/11 22091Lزيرارة

الثانوية العدادية عبد ا إقليم: سيدي قاسمإعدادية الزيتون

كنون

عمالة: طنجة - 

أصيل

406/09/06 48 يونس حجوي
اللغة النجليزية

05/09/11 23226V)بني مكادة )المقاطعة

105/09/11إقليم: سيدي قاسمإعدادية جابر ابن حيانإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار الكداري 40 محسن الشوية
اللغة النجليزية

02/09/14 15128Tالخنيشات
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503/09/13إقليم: سيدي قاسمإعدادية الزيتونإقليم: سيدي قاسمإعدادية عمر الخيام 18 الحراث عبدالنبي
اللغة النجليزية

02/09/16 25461Zلمرابيح

1005/09/08عمالة: مراكشثانوية ازلي العداديةإقليم: سيدي قاسمإعدادية يوسف ابن تاشفين 58 م إصبارن
الجتماعيات

05/09/11 27072A)المنارة )المقاطعة

104/09/02إقليم: العرائشالثانوية العدادية الزوادةإقليم: سيدي قاسمإعدادية عبد المالك السعدي 44 الزويلي م
الجتماعيات

06/09/17 21844Tزوادة

103/09/13إقليم: سيدي قاسمإعدادية النويراتإقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عزوز 36 هجار عمي
الجتماعيات

نعمإلتحاق بالزوج 03/09/13 23498

R

انويرات

405/09/11إقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عزوزإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجي 30 زوان مراد
الجتماعيات

02/09/14 25984Tسيدي عزوز

102/09/16إقليم: سيدي قاسمإعدادية جابر ابن حيانإقليم: سيدي قاسمإعدادية أولد نوال 28 المصطفى شرافي
الجتماعيات

02/09/16 15128Tالخنيشات

102/09/16عمالة: مكناسالثانوية العدادية الزهرإقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عمر الحاضي 18 خالد صديقي
الجتماعيات

02/09/16إلتحاق بالزوجة 04076E)مكناس )البلدية

113/02/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجيإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار الكداري 18 العساوي مليكة
الجتماعيات

13/02/17 23499Sدار العسلوجي

عمالة: الصخيرات الدريسيإقليم: سيدي قاسمإعدادية جابر ابن حيان

 - تمارة

101/02/17 18 عبد الخالق حميد
الجتماعيات

01/02/17 01384

D

الصخيرات )البلدية(

عمالة: الصخيرات المنفلوطيإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجي

 - تمارة

113/02/17 18 م القاسمي
الجتماعيات

13/02/17 25501T)تمارة )البلدية

الثانوية العدادية الشريف إقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عزوز

الرضي

113/02/17إقليم: القنيطرة 18 عبد السلم الحوزي
الجتماعيات

13/02/17 11194Sعرباوة

314/02/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عمر الحاضيإقليم: سيدي قاسمإعدادية المام البخاري 18 عزالدين الوادي
الجتماعيات

14/02/17 21424Lسيدي اعمر الحاضي

208/02/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية ابن باجةإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجي 18 عادل شراح
الجتماعيات

08/02/17 22091Lزيرارة

الثانوية العدادية ابي العلء إقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عمر الحاضي

المعري

113/02/17إقليم: القنيطرة 18 مراد عبيلة
الجتماعيات

13/02/17إلتحاق بالزوجة 23472

M

سيدي بوبكر الحاج

813/02/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجيإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار الكداري 18 رشيد أياو
الجتماعيات

13/02/17 23499Sدار العسلوجي

102/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية أولد نوالإقليم: سيدي قاسمإعدادية جابر ابن حيان 12 خويدر فاطمة
الجتماعيات

02/09/17 25983Sاولد نوال

402/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية عمر الخيامإقليم: سيدي قاسمإعدادية جابر ابن حيان 12 لعريشي فاطمة الزهراء
الجتماعيات

02/09/17 15109Xالحوافات

407/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عزوزإقليم: سيدي قاسمإعدادية النويرات 12 لوبنة زنيطة
الجتماعيات

نعم 07/09/17 25984Tسيدي عزوز
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202/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية أولد نوالإقليم: سيدي قاسمإعدادية جابر ابن حيان 12 مريم بوستى
الجتماعيات

02/09/17 25983Sاولد نوال

206/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجيإقليم: سيدي قاسمإعدادية الكندي 12 هند قبة
الجتماعيات

06/09/17 23499Sدار العسلوجي

1104/09/18إقليم: سيدي سليمانالزلقةإقليم: سيدي قاسمإعدادية ابن سينا 6 خالد الكزولي
الجتماعيات

04/09/18 25990Zأولد حسين

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عمر الحاضي

الغزولي

104/09/18عمالة: سل 6 عزيز حمليلي
الجتماعيات

04/09/18 01259Tعامر

 الثانوية العدادية مصطفى إقليم: سيدي قاسمإعدادية توغيلت

المعاني

204/09/18إقليم: القنيطرة 6 الوردي عمر
الجتماعيات

13/10/18 11191

N

لل ميمونة

416/09/93إقليم: القنيطرة الثانوية العدادية ام البنينإقليم: سيدي قاسمإعدادية يوسف ابن تاشفين 116 انعنيعة عيسى
الرياضيات

06/09/01أقدمية 16 سنة 11174V)القنيطرة )البلدية

102/09/14إقليم: سيدي قاسمإعدادية الزيتونإقليم: سيدي قاسمإعدادية توغيلت 30 محسن ادريص
الرياضيات

02/09/14 25461Zلمرابيح

114/02/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية القاضي عياضإقليم: سيدي قاسمإعدادية ابن سينا 28 عبد الرحيم بنويس
الرياضيات

04/09/18 15097J)سيدي قاسم )البلدية

الثانوية العدادية معاذ بن إقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عمر الحاضي

جبل

402/09/15إقليم: القنيطرة 24 ادريس بلفقيه
الرياضيات

02/09/15 23471L سوق الربعاء

)البلدية(

104/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية عبد المالك السعديإقليم: سيدي قاسمإعدادية الزيتون 22 شرفي سكينة
الرياضيات

04/09/17 15105T)جرف الملحة )البلدية

106/09/17إقليم: الخميساتاحمد الحنصاليإقليم: سيدي قاسمثانوية بير الطالب اإعدادية 22 ايوب الدخيسي
الرياضيات

06/09/17 24707Eالصفاصيف

606/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية أحمد شوقيإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار الكداري 22 أميمة بوكريش
الرياضيات

04/09/18 27060

M

مكرن

الثانوية العدادية ابي العلء إقليم: سيدي قاسمإعدادية المام البخاري

المعري

1106/09/17إقليم: القنيطرة 20 سارة العبداللوي
الرياضيات

04/09/18 23472

M

سيدي بوبكر الحاج

101/01/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية الزيتونإقليم: سيدي قاسمإعدادية توغيلت 18 إلهام الملولي
الرياضيات

02/01/17 25461Zلمرابيح

813/02/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية ابن رشدإقليم: سيدي قاسمإعدادية القاضي عياض 18 عبد الرحيم السكري
الرياضيات

13/02/17 15095

G

سيدي قاسم )البلدية(

عمالة: الصخيرات موحى احمو الزيانيإقليم: سيدي قاسمإعدادية أنوال

 - تمارة

813/02/17 18 م عاصمي
الرياضيات

13/02/17 01387

G

مرس الخير

313/02/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية المهدي ابن تومرتإقليم: سيدي قاسمإعدادية القاضي عياض 18 بلوك سعيد
الرياضيات

13/02/17 15096

H

سيدي قاسم )البلدية(

813/02/17إقليم: سيدي سليمانالفارابيإقليم: سيدي قاسمإعدادية ابن رشد 18 بولشهوب مصطفى
الرياضيات

13/02/17 20985J سيدي سليمان

)البلدية(
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613/02/17إقليم: الخميسات مارس3إقليم: سيدي قاسمإعدادية ابن رشد 18 عبد الغني زكري
الرياضيات

04/09/18 11562S)تيفلت )البلدية

213/02/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية أنوالإقليم: سيدي قاسمإعدادية المهدي ابن تومرت 18 عبد العزيز دارو
الرياضيات

13/02/17 25460Y)سيدي قاسم )البلدية

108/02/17عمالة: سلالثانوية العدادية ابن رشدإقليم: سيدي قاسمإعدادية جوهرة 18 العرابي يونس
الرياضيات

13/02/17 01149Y)بطانة )المقاطعة

113/02/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية الليمونإقليم: سيدي قاسمإعدادية عمر الخيام 18 حمزة   يبة
الرياضيات

13/09/17 15103

R

مشرع بلقصيري 

)البلدية(

613/02/17عمالة: الرباطأم البنينإقليم: سيدي قاسمإعدادية ابن باجة 18 حاني عمر
الرياضيات

13/02/17 01106

B

اليوسفية )المقاطعة(

213/02/17إقليم: الخميساتابن اجرومإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجي 18 عزالدين الواحدي
الرياضيات

13/02/17 11563T)تيفلت )البلدية

513/02/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية القاضي عياضإقليم: سيدي قاسمثانوية بير الطالب اإعدادية 18 مروان النفاع
الرياضيات

13/02/17 15097J)سيدي قاسم )البلدية

713/02/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية ابن باجةإقليم: سيدي قاسمإعدادية الشبانات 18 يوسف الشرقاوي
الرياضيات

13/02/17 22091Lزيرارة

913/02/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية الليمونإقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عزوز 18 رشيد مونير
الرياضيات

13/02/17 15103

R

مشرع بلقصيري 

)البلدية(

501/02/17إقليم: سيدي سليمانعبد الخالق الطريسإقليم: سيدي قاسمإعدادية جابر ابن حيان 18 اكوري  رشيد
الرياضيات

01/02/17 11184F سيدي سليمان

)البلدية(

213/02/17إقليم: سيدي قاسمابن بصالإقليم: سيدي قاسمإعدادية يوسف ابن تاشفين 18 لحسن حميوي
الرياضيات

13/02/17 15102P مشرع بلقصيري

)البلدية(

1013/02/17إقليم: القنيطرة الثانوية العدادية الفتحإقليم: سيدي قاسمإعدادية الكندي 18 طه عرشي
الرياضيات

13/02/17 26743Tسيدي م بنمنصور

413/02/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية الزيتونإقليم: سيدي قاسمإعدادية عبد المالك السعدي 16 سيفي  عزيز
الرياضيات

06/09/17 25461Zلمرابيح

106/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية جوهرةإقليم: سيدي قاسمإعدادية الشبانات 15 سعدية ادخيسي
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 24184L)سيدي قاسم )البلدية

802/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية الشباناتإقليم: سيدي قاسمإعدادية جابر ابن حيان 12 لخلوف ناهلة
الرياضيات

02/09/17 26187

N

اشبانات

402/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية ابن باجةإقليم: سيدي قاسمإعدادية جابر ابن حيان 12 الدكوشي بدر
الرياضيات

02/09/17 22091Lزيرارة

 الثانوية العدادية المام إقليم: سيدي قاسمإعدادية الكندي

البخاري

606/09/17عمالة: سل 12 م حماد
الرياضيات

06/09/17 01286X)العيايدة )المقاطعة

706/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية دار الكداريإقليم: سيدي قاسمإعدادية النويرات 12 لمين مصطفى
الرياضيات

06/09/17 15114

C

دار الكداري )البلدية(
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306/09/17إقليم: سيدي سليمانالصفصافإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجي 12 يونس اندوري
الرياضيات

06/09/17 25490Fمساعدة

606/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عزوزإقليم: سيدي قاسمإعدادية عمر الخيام 12 يوسف بلعوجة
الرياضيات

06/09/17 25984Tسيدي عزوز

706/09/17إقليم: سيدي سليمانالفارابيإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجي 12 ادريس السفريوي
الرياضيات

06/09/17 20985J سيدي سليمان

)البلدية(

106/09/17إقليم: سيدي سليمانعبد الخالق الطريسإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجي 12 م رضا الهيدوري
الرياضيات

06/09/17 11184F سيدي سليمان

)البلدية(

106/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية المام البخاريإقليم: سيدي قاسمإعدادية الزيتون 12 عبد ا العلمي طرباق
الرياضيات

06/09/17 15108

W

عين الدفالي

406/09/17إقليم: الخميساتالنهضةإقليم: سيدي قاسمإعدادية الكندي 12 صالحي علء
الرياضيات

06/09/17 26862X)الخميسات )البلدية

906/09/17إقليم: سيدي سليمانجابر بن حيانإقليم: سيدي قاسمإعدادية الداخلة 12 غزلن بوحميد
الرياضيات

06/09/17 11182

D

سيدي يحيى الغرب 

)البلدية(

206/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عمر الحاضيإقليم: سيدي قاسمإعدادية عبد المالك السعدي 10 نجوى رضوان
الرياضيات

10/07/18 21424Lسيدي اعمر الحاضي

عمالة: الصخيرات عمار بن ياسرإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار الكداري

 - تمارة

906/09/17 10 عبد الناصر اليزيدي
الرياضيات

04/09/18 25226

U

عين العودة )البلدية(

704/09/18إقليم: سيدي قاسمإعدادية ابن سيناإقليم: سيدي قاسمإعدادية عبد المالك السعدي 6 ام كلتوم لمي
الرياضيات

04/09/18 15098

K

سيدي قاسم )البلدية(

104/09/18إقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجيإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار الكداري 6 قمر عيدودي
الرياضيات

04/09/18 23499Sدار العسلوجي

104/09/18إقليم: سيدي قاسمإعدادية عبد المالك السعديإقليم: سيدي قاسمإعدادية الزيتون 6 خالد حاضري
الرياضيات

04/09/18 15105T)جرف الملحة )البلدية

504/09/18إقليم: سيدي سليمانجابر بن حيانإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار الكداري 6 رشيد ناجي
الرياضيات

04/09/18 11182

D

سيدي يحيى الغرب 

)البلدية(

104/09/18إقليم: سيدي قاسمإعدادية دار الكداريإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجي 6 ايوب احبيش
الرياضيات

04/09/18 15114

C

دار الكداري )البلدية(

 الثانوية العدادية عبد العزيز إقليم: سيدي قاسمإعدادية النهضة

أمين

204/09/18عمالة: سل 6 زكرياء بونوالة
الرياضيات

04/09/18 25926E)العيايدة )المقاطعة

104/09/18إقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عزوزإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجي 6 حمزة معاش
الرياضيات

04/09/18 25984Tسيدي عزوز

904/09/18إقليم: الخميساتالمنصور الدهبيإقليم: سيدي قاسمإعدادية النهضة 6 م اجبلي
الرياضيات

04/09/18 11558

M

الخميسات )البلدية(

 الثانوية العدادية عبد العزيز إقليم: سيدي قاسمإعدادية النهضة

أمين

104/09/18عمالة: سل 6 خالد سينا
الرياضيات

04/09/18 25926E)العيايدة )المقاطعة
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104/09/18إقليم: سيدي سليمانم الزفزافإقليم: سيدي قاسمإعدادية عمر الخيام 6 السيتل   أنوار
الرياضيات

04/09/18 25991Aالصفافعة

104/09/18إقليم: سيدي قاسمإعدادية دار الكداريإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجي 6 أيوب بالعرعار
الرياضيات

04/09/18 15114

C

دار الكداري )البلدية(

404/09/18إقليم: الخميساتابن الثيرإقليم: سيدي قاسمإعدادية عمر الخيام 6 زهير طهلول
الرياضيات

04/09/18 20128

C

مقام الطلبة

104/09/18إقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجيإقليم: سيدي قاسمإعدادية عمر الخيام 6 ادريس الشهب
الرياضيات

04/09/18 23499Sدار العسلوجي

 الثانوية العدادية مصطفى إقليم: سيدي قاسمإعدادية أولد نوال

المعاني

104/09/18إقليم: القنيطرة 6 سفيان بودينة
الرياضيات

04/09/18 11191

N

لل ميمونة

 الثانوية العدادية مصطفى إقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عزوز

المعاني

204/09/18إقليم: القنيطرة 6 شيماء العراش
الرياضيات

04/09/18 11191

N

لل ميمونة

104/09/18إقليم: سيدي سليماناللعبياتإقليم: سيدي قاسمإعدادية أولد نوال 6 بنعيسى سايس
الرياضيات

04/09/18 20070Pأولد حسين

504/09/18إقليم: الخميساتالقدسإقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عمر الحاضي 6 نبيل الحاج
الرياضيات

04/09/18 11569Zسيدي عبد الرزاق

الثانوية العدادية م بن عبد إقليم: سيدي قاسمإعدادية ابن سينا

ا

131/03/03عمالة: مكناس 36 نورالدين امركاص
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 04082L)مكناس )البلدية

902/09/15إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية أحمد شوقيإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار الكداري 34 حلحول سعيدة
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 27060

M

مكرن

الثانوية العدادية أحمد بن إقليم: سيدي قاسمإعدادية جابر ابن حيان

إدريس ملولي

1202/09/15عمالة: مكناس 22 زكية بودينة
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 03943

K

نزالة بني عمار

605/09/17إقليم: القنيطرة الثانوية العدادية الفتحإقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عمر الحاضي 22 صلح الدين بنصالح
علوم الحياة 

والرض
05/09/17 26743Tسيدي م بنمنصور

813/02/17عمالة: الرباطالخوارزميإقليم: سيدي قاسمإعدادية الشبانات 18 السبكي مهدي
علوم الحياة 

والرض
13/02/17 01103Y)اليوسفية )المقاطعة

عمالة: الصخيرات إعدادية سيدي يحيى زعيرإقليم: سيدي قاسمإعدادية النويرات

 - تمارة

521/02/17 18 حسن كوالحسن
علوم الحياة 

والرض
21/02/17 01386Fسيدي يحيى زعير

213/02/17عمالة: سل الثانوية العدادية النخيلإقليم: سيدي قاسمإعدادية الكندي 16 عبد الصمد  تويوين
علوم الحياة 

والرض
05/09/17 24835

U

العيايدة )المقاطعة(

306/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية المام البخاريإقليم: سيدي قاسمإعدادية الزيتون 12 يونس الحنويشي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 15108

W

عين الدفالي

106/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية جابر ابن حيانإقليم: سيدي قاسمإعدادية عمر الخيام 12 بوجمعة فاتي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 15128Tالخنيشات

206/09/17إقليم: سيدي قاسمابن بصالإقليم: سيدي قاسمإعدادية النويرات 12 زينب مبروكي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 15102P مشرع بلقصيري

)البلدية(
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

106/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية النويراتإقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عزوز 12 نعيمة بويغف
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 23498

R

انويرات

306/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية النويراتإقليم: سيدي قاسمإعدادية عمر الخيام 12 ايوب تيشا
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 23498

R

انويرات

106/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية الزيتونإقليم: سيدي قاسمإعدادية توغيلت 10 سفيان الناشيط
علوم الحياة 

والرض
16/07/18 25461Zلمرابيح

704/09/18إقليم: سيدي سليمانابن  ياسينإقليم: سيدي قاسمإعدادية أولد نوال 6 صفوان الغداني
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 11183E سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

102/09/16عمالة: مكناسالثانوية العدادية إبن طفيلإقليم: سيدي قاسمإعدادية الداخلة 28 سليمان عمري
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 03933Z)مكناس )البلدية

ثانوية مولي إسماعيل إقليم: سيدي قاسمإعدادية توغيلت

العدادية

101/01/17إقليم: سيدي بنور 28 م العطري
الفيزياء والكيمياء

02/01/17 26672

R

جابرية

الثانوية العدادية عبد ا بن إقليم: سيدي قاسمإعدادية أولد نوال

ياسين

102/09/15عمالة: سل 24 ياسين بنعلي
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 24193

W

سيدي بوقنادل 

)البلدية(

عمالة: الصخيرات عثمان جوريوإقليم: سيدي قاسمإعدادية النهضة

 - تمارة

406/09/17 22 الكركور مريم
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 26751

B

سيدي يحيى زعير

802/09/16إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الشويطرإقليم: سيدي قاسمإعدادية عمر الخيام 18 عبد العزيز  بويحيى
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 26643Jسيدي عبد ا غيات

502/09/16عمالة: الميةابن الهيتم العداديةإقليم: سيدي قاسمإعدادية أولد نوال 18 الموا عبد الكريم
الفيزياء والكيمياء

02/01/17 27189

C

بني يخلف

213/02/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية ابن رشدإقليم: سيدي قاسمإعدادية جوهرة 18 نسرين كرا
الفيزياء والكيمياء

13/02/17 15095

G

سيدي قاسم )البلدية(

عمالة: الصخيرات عمار بن ياسرإقليم: سيدي قاسمإعدادية الشبانات

 - تمارة

313/02/17 18 جمال الراوي
الفيزياء والكيمياء

13/02/17 25226

U

عين العودة )البلدية(

313/02/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية ابن سيناإقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عزوز 18 م كصاني
الفيزياء والكيمياء

13/02/17 15098

K

سيدي قاسم )البلدية(

713/02/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية م الطوبيإقليم: سيدي قاسمإعدادية الكندي 18 عمر بل أهمو
الفيزياء والكيمياء

13/02/17 27057Jمناصرة

813/02/17إقليم: سيدي قاسمثانوية بير الطالب اإعداديةإقليم: سيدي قاسمإعدادية ابن سينا 16 كريم التوينسي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 26676Vبير الطالب

202/09/16إقليم: سيدي سليمانم الزفزافإقليم: سيدي قاسمإعدادية ابن رشد 14 يوسف بولغمان
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 25991Aالصفافعة

106/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية يوسف ابن تاشفينإقليم: سيدي قاسمإعدادية النهضة 12 الريطب عبد الرحيم
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 21422Jصفصاف

506/09/17إقليم: سيدي قاسمابن بصالإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار الكداري 10 زهير الراشدي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 15102P مشرع بلقصيري

)البلدية(
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

806/09/17إقليم: سيدي قاسمثانوية بير الطالب اإعداديةإقليم: سيدي قاسمعمر ابن الخطاب 10 فاطمة الزهراء النكادي
الفيزياء والكيمياء

05/09/18 26676Vبير الطالب

404/09/18إقليم: سيدي قاسمإعدادية يوسف ابن تاشفينإقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عزوز 6 أيوب المختاري
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 21422Jصفصاف

 الثانوية العدادية مصطفى إقليم: سيدي قاسمإعدادية عبد المالك السعدي

المعاني

404/09/18إقليم: القنيطرة 6 كمال ابو المجد
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 11191

N

لل ميمونة

604/09/18إقليم: سيدي قاسمإعدادية المام البخاريإقليم: سيدي قاسمإعدادية الداخلة 6 هاجر بنيس
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 15108

W

عين الدفالي

عمالة: الصخيرات البطحاءإقليم: سيدي قاسمإعدادية الكندي

 - تمارة

904/09/18 6 عمر بوتوميت
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 25468

G

عين العودة )البلدية(

304/09/18إقليم: سيدي قاسمعمر ابن الخطابإقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عمر الحاضي 6 سكينة السرغيني
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 19815

M

جرف الملحة )البلدية(

104/09/18إقليم: سيدي قاسمإعدادية الداخلةإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجي 6 بثينة اشتيوي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 15107Vزكوطة

104/09/18إقليم: سيدي قاسمإعدادية دار الكداريإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجي 6 فتح ا كرنون
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 15114

C

دار الكداري )البلدية(

الثانوية العدادية الشهيد إقليم: سيدي قاسمابن بصال

الحسين بن علي

621/09/01عمالة: سل 118 وفاء مزهاري
التربية السلمية

04/09/02أقدمية 16 سنة 01282T)العيايدة )المقاطعة

230/01/91إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية إبن المقفعإقليم: سيدي قاسمإعدادية المهدي ابن تومرت 112 عائشة واحمان
التربية السلمية

27/09/07أقدمية 12 سنة 26958

B

القنيطرة )البلدية(

102/09/14عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية المام عليإقليم: سيدي قاسمإعدادية الداخلة 36 نسرين المرزوقي
التربية السلمية

02/09/16 03954X)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية  ابن إقليم: سيدي قاسمإعدادية دار الكداري

النفيس

عمالة: طنجة - 

أصيل

602/09/16 28 حمودان عبد الحفيظ
التربية السلمية

01/01/17 26574J)بني مكادة )المقاطعة

102/09/16إقليم: سيدي قاسمإعدادية عبد المالك السعديإقليم: سيدي قاسمإعدادية جابر ابن حيان 28 م  العواد
التربية السلمية

02/09/16 15105T)جرف الملحة )البلدية

102/09/16إقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عزوزإقليم: سيدي قاسمإعدادية يوسف ابن تاشفين 28 رشيد اضريف
التربية السلمية

نعم 02/09/16 25984Tسيدي عزوز

1006/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية الشباناتإقليم: سيدي قاسمإعدادية الداخلة 22 محسن براس
التربية السلمية

06/09/17 26187

N

اشبانات

الثانوية العدادية عمر إقليم: سيدي قاسمإعدادية النهضة

الجيدي

902/09/16إقليم: شفشاون 18 مصطفى أخرف
التربية السلمية

02/09/16 06416Yاسطيحة

502/09/16إقليم: العرائشالثانوية العدادية عزيز بللإقليم: سيدي قاسمإعدادية الكندي 18 محسن الجباري
التربية السلمية

02/09/16 24426Zبني عروس

702/09/16إقليم: سيدي قاسمإعدادية عبد المالك السعديإقليم: سيدي قاسمإعدادية الزيتون 18 اسماعيلي بلغيت
التربية السلمية

02/09/16 15105T)جرف الملحة )البلدية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

904/09/18إقليم: سيدي قاسمإعدادية الداخلةإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجي 16 م براس
التربية السلمية

04/09/18 15107Vزكوطة

606/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية يوسف ابن تاشفينإقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عزوز 12 حمزة بورجاج
التربية السلمية

نعم 06/09/17 21422Jصفصاف

504/09/18إقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجيإقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عمر الحاضي 6 غزلن الجهد
التربية السلمية

04/09/18 23499Sدار العسلوجي

204/09/18إقليم: سيدي سليمانالصفصافإقليم: سيدي قاسمإعدادية الشبانات 6  مرابطي م
التربية السلمية

04/09/18 25490Fمساعدة

عمالة: الصخيرات التنميةإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجي

 - تمارة

304/09/18 6 يوسف اوعبد الدايم
التربية السلمية

04/09/18 27114

W

عين العودة )البلدية(

804/09/18عمالة: الرباطالعربي البنايإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجي 6 فاطمة الزهراء السرغيني
التربية السلمية

04/09/18 01102X)اليوسفية )المقاطعة

104/09/18إقليم: سيدي قاسمإعدادية المام البخاريإقليم: سيدي قاسمإعدادية النهضة 6 عائشة بنيس
التربية السلمية

04/09/18 15108

W

عين الدفالي

704/09/18إقليم: سيدي قاسمإعدادية دار الكداريإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجي 6 زكرياء زعيم
التربية السلمية

04/09/18 15114

C

دار الكداري )البلدية(

الثانوية العدادية أحمد بن إقليم: سيدي قاسمابن بصال

شقرون

416/09/93عمالة: مكناس 128 م حليوة
التربية البدنية

16/09/99أقدمية 16 سنة 03944Lواد الجديدة

الثانوية العدادية إبن حمدون إقليم: سيدي قاسمإعدادية المام البخاري

الكرتيلي

416/09/98عمالة: مكناس 124 عبدالمغيث شاوي
التربية البدنية

16/09/99أقدمية 16 سنة 04088T)تولل )البلدية

516/09/97إقليم: القنيطرةالثاوية العدادية المشاتلإقليم: سيدي قاسمإعدادية النويرات 100 هشام الملوكي
التربية البدنية

07/09/04أقدمية 12 سنة 25277Zسيدي الطيبي

604/09/12إقليم: سيدي سليمانالوفاقإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار الكداري 34 شراف الرحموني
التربية البدنية

02/09/15 23017Tأولد بن حمادي

702/09/15إقليم: سيدي قاسمابن بصالإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجي 24 سعد الصحراوي
التربية البدنية

02/09/15 15102P مشرع بلقصيري

)البلدية(

الثانوية العدادية مولي إقليم: سيدي قاسمإعدادية ابن رشد

إسماعيل

عمالة: طنجة - 

أصيل

305/09/03 74 م بابا
التربية التشكيلية

06/10/11 15160

C

الشرف  السواني 

)المقاطعة(

 الثانوية العدادية عبد العزيز إقليم: سيدي قاسمابن بصال

أمين

305/09/11عمالة: سل 34 الكايدي م
التربية الموسيقية

02/09/15 25926E)العيايدة )المقاطعة

105/09/07إقليم: العرائشالثانوية العدادية المام مسلمإقليم: سيدي قاسمعمر ابن الخطاب 64 الشويخ  الشريف
المعلوميات

02/09/10 05978X)القصر الكبير )البلدية

205/09/08إقليم: سيدي قاسمإعدادية جوهرةإقليم: سيدي قاسمإعدادية باب تيوكا 33 سلوى الباز
المعلوميات

06/09/17إلتحاق بالزوج 24184L)سيدي قاسم )البلدية

304/09/18إقليم: سيدي قاسمإعدادية عبد المالك السعديإقليم: سيدي قاسمإعدادية المام البخاري 16 الزغوطي حفصة
المعلوميات

04/09/18 15105T)جرف الملحة )البلدية
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

102/09/14إقليم: سيدي قاسمإعدادية باب تيوكاإقليم: سيدي قاسمإعدادية الشبانات 12 أنوار لشهب
المعلوميات

06/09/17 26301

M

باب تيوكا

804/09/18إقليم: سيدي قاسمإعدادية جابر ابن حيانإقليم: سيدي قاسمإعدادية أولد نوال 6 م النافري
المعلوميات

04/09/18 15128Tالخنيشات

104/09/18إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الغربإقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عمر الحاضي 6 مروان الجعفاري
المعلوميات

04/09/18 11188

K

سوق الربعاء 

)البلدية(

122/09/03إقليم: سيدي سليمانالسلمإقليم: سيدي سليمانالياسمين 72 مفتاح فوزية
اللغة العربية

05/09/07أقدمية 12 سنة 11186

H

سيدي سليمان 

)البلدية(

106/09/01إقليم: سيدي سليمانالنهضةإقليم: سيدي سليماناللعبيات 70 عبد العزيز بنعطوش
اللغة العربية

02/09/10 26316

D

بومعيز

915/10/81إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: سيدي سليمانالسلم 68 حماني المصطفى
اللغة العربية

05/09/18 11177Y)القنيطرة )البلدية

504/09/02إقليم: سيدي سليمانالفارابيإقليم: سيدي سليمانم الزفزاف 68 بوعريف بنعيسى
اللغة العربية

03/09/13 20985J سيدي سليمان

)البلدية(

 الثانوية العدادية عقبة بن إقليم: سيدي سليماناللعبيات

نافع

305/09/11إقليم: القنيطرة 48 اليعلوي عبد الجبار
اللغة العربية

05/09/11 11179A)القنيطرة )البلدية

702/09/10إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية 20 غشتإقليم: سيدي سليمانالخنساء 40 عبد العاطي  الحلفي
اللغة العربية

02/09/16 11181

C

القنيطرة )البلدية(

303/09/13إقليم: سيدي سليمانالوفاقإقليم: سيدي سليمانالصفصاف 32 فاطمة الزهراء برنيشو
اللغة العربية

02/09/16إلتحاق بالزوج 23017Tأولد بن حمادي

206/09/17إقليم: سيدي سليمانجابر بن حيانإقليم: سيدي سليماناشبال الجو 22 مليكة حبيش
اللغة العربية

نعم 06/09/17 11182

D

سيدي يحيى الغرب 

)البلدية(

504/09/18إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية م الطوبيإقليم: سيدي سليمانالزلقة 16 ندى حرودة
اللغة العربية

04/09/18 27057Jمناصرة

 الثانوية العدادية صلح إقليم: سيدي سليمانالزلقة

الدين اليوبي

104/09/18إقليم: القنيطرة 16 حنان لكحل
اللغة العربية

04/09/18 11187J سوق الربعاء

)البلدية(

الثانوية العدادية عبد العزيز إقليم: سيدي سليمانالفارابي

بن شقرون

106/09/17عمالة: سل 12 مينة باغروس
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 01271F باب المريسة

)المقاطعة(

602/09/16إقليم: سيدي سليماناشبال الجوإقليم: سيدي سليمانجابر بن حيان 6 عبد الصمد الحفياني
اللغة العربية

نعم 04/09/18 21053

H

دار بلعامري

116/09/98إقليم: سيدي سليمانالتضامنإقليم: سيدي سليمانالوفاق 80 م بهلول
اللغة الفرنسية

02/09/10 24621Lدار بلعامري

الثانوية العدادية بن عيسى إقليم: سيدي سليمانثانوية 11 يناير العدادية

الجرواني

104/09/12عمالة: مكناس 52 لمياء محسين
اللغة الفرنسية

04/09/12 03946

N

سيدي سليمان مول 

الكيفان

103/09/13إقليم: سيدي سليمانعمر بن الخطابإقليم: سيدي سليمانالتضامن 37 مريم بوحيري
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 11185

G

سيدي سليمان 

)البلدية(
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206/09/17إقليم: سيدي سليمانعبد الخالق الطريسإقليم: سيدي سليمانالصفصاف 22 أحمد صمران
اللغة الفرنسية

06/09/17 11184F سيدي سليمان

)البلدية(

906/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الملإقليم: سيدي سليمانمحمود درويش 22 حورية ايت مبارك
اللغة الفرنسية

06/09/17 22061

D

سيدي علل التازي

الثانوية العدادية عبد ا بن إقليم: سيدي سليمانالحسن  الثاني

ياسين

306/09/17عمالة: سل 22 إكرام الطيبي
اللغة الفرنسية

06/09/17 24193

W

سيدي بوقنادل 

)البلدية(

206/09/17عمالة: الرباطابن زيدونإقليم: سيدي سليمانالنهضة 22 ليلى تقريمشة
اللغة الفرنسية

06/09/17 01105A)اليوسفية )المقاطعة

عمالة: الصخيرات ثانوية آسية الوديع العداديةإقليم: سيدي سليمانالصفصاف

 - تمارة

104/09/18 16 سعيدة ساغرو
اللغة الفرنسية

04/09/18 26066

G

سيدي يحيى زعير

106/09/17إقليم: سيدي سليمانم الزفزافإقليم: سيدي سليمانالحسن  الثاني 12 م الزايدي
اللغة الفرنسية

06/09/17 25991Aالصفافعة

406/09/17إقليم: سيدي سليمانالنهضةإقليم: سيدي سليمانثانوية 11 يناير العدادية 12 لكبير خماس
اللغة الفرنسية

06/09/17 26316

D

بومعيز

 الثانوية العدادية علل بن إقليم: سيدي سليمانالصفصاف

عبد ا

106/09/17عمالة: سل 12 إديونس صفاء
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 18600S)حصين )المقاطعة

106/09/17إقليم: سيدي سليمانالحسن  الثانيإقليم: سيدي سليمانمحمود درويش 12 امباركي وفاء
اللغة الفرنسية

06/09/17 06804Vقصيبية

الثانوية العدادية ابي العلء إقليم: سيدي سليمانم الزفزاف

المعري

1128/12/17إقليم: القنيطرة 12 السعيد سحيت
اللغة الفرنسية

04/01/18 23472

M

سيدي بوبكر الحاج

806/09/17إقليم: سيدي سليمانالوفاقإقليم: سيدي سليمانالصفصاف 12 حسن بن الطاسية
اللغة الفرنسية

06/09/17 23017Tأولد بن حمادي

904/09/18إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الزهورإقليم: سيدي سليمانالزلقة 6 لمياء الزهاو
اللغة النجليزية

04/09/18 25491

G

لل ميمونة

105/09/11عمالة: فاسم بن الحسن الوزانيإقليم: سيدي سليمانالنهضة 38 مستقيم     عادل
الجتماعيات

02/09/15 01979A)سايس )المقاطعة

603/09/13إقليم: سيدي سليمانالنهضةإقليم: سيدي سليمانالزلقة 36 إلهام لشهاب
الجتماعيات

03/09/13 26316

D

بومعيز

506/09/17إقليم: سيدي سليمانمحمود درويشإقليم: سيدي سليمانثانوية 11 يناير العدادية 22 عزيز الشهب
الجتماعيات

06/09/17 25992

B

عامر الشمالية

106/09/00إقليم: سيدي سليمانالسلمإقليم: سيدي سليمانالفارابي 86 عثمان أبردان
الرياضيات

05/09/08 11186

H

سيدي سليمان 

)البلدية(

116/09/98إقليم: سيدي سليمانالياسمينإقليم: سيدي سليمانالفارابي 80 عبدالجبار القصري
الرياضيات

29/09/11 24461

M

سيدي سليمان 

)البلدية(

716/09/94إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية 20 غشتإقليم: سيدي سليمانجابر بن حيان 66 نبيل دومة
الرياضيات

05/09/11 11181

C

القنيطرة )البلدية(
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204/09/12إقليم: سيدي سليمانالياسمينإقليم: سيدي سليمانم الزفزاف 34 يوسف مقسط
الرياضيات

02/09/15 24461

M

سيدي سليمان 

)البلدية(

105/09/08إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الحريريإقليم: سيدي سليمانجابر بن حيان 28 العلجي جمال
الرياضيات

02/09/16 11178Z)القنيطرة )البلدية

206/09/17عمالة: سلالثانوية العدادية المام مالكإقليم: سيدي سليمانمحمود درويش 22 فاطمة الزهراء قاسمي
الرياضيات

06/09/17 01289A)حصين )المقاطعة

106/09/17إقليم: سيدي قاسمابن بصالإقليم: سيدي سليمانم الزفزاف 22 وفاء الفراع
الرياضيات

06/09/17 15102P مشرع بلقصيري

)البلدية(

الثانوية العدادية حليمة إقليم: سيدي سليمانالصفصاف

السعدية

106/09/17عمالة: سل 22 حنان العالي
الرياضيات

06/09/17 20908A)حصين )المقاطعة

الثانوية العدادية عبدا إقليم: سيدي سليماناللعبيات

كنون

102/09/16إقليم: القنيطرة 18 سهر بلغيتي
الرياضيات

02/09/16إلتحاق بالزوج 24622

M

القنيطرة )البلدية(

104/09/18إقليم: سيدي سليمانالقصيبيةإقليم: سيدي سليمانمحمود درويش 16 حسان العبار
الرياضيات

04/09/18 24831Pقصيبية

502/09/14إقليم: سيدي سليمانالوفاقإقليم: سيدي سليمانالحسن  الثاني 12 الصغير يوسف
الرياضيات

06/09/17 23017Tأولد بن حمادي

402/09/14إقليم: بركانابن الخطيبإقليم: سيدي سليمانالسلم 12 منصوري رضى
الرياضيات

06/09/17 23255

B

اكليم )البلدية(

406/09/17إقليم: سيدي سليمانالتضامنإقليم: سيدي سليمانالصفصاف 12 أسماء حردول
الرياضيات

06/09/17 24621Lدار بلعامري

106/09/17إقليم: سيدي سليمانجابر بن حيانإقليم: سيدي سليمانابن  ياسين 12 آسية كاو
الرياضيات

06/09/17 11182

D

سيدي يحيى الغرب 

)البلدية(

906/09/17إقليم: سيدي سليمانابن  ياسينإقليم: سيدي سليمانالقصيبية 12 إيمان العلوي المغرافي
الرياضيات

06/09/17 11183E سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

 الثانوية العدادية وادي إقليم: سيدي سليمانجابر بن حيان

المخازن

206/09/17عمالة: سل 12 جهان هبان
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 01280

R

تابريكت )المقاطعة(

306/09/17عمالة: الرباطابن سيناإقليم: سيدي سليمانجابر بن حيان 12 رجاء شاووش
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 01134

G

السويسي )المقاطعة(

606/09/17إقليم: سيدي سليماناللعبياتإقليم: سيدي سليمانالوفاق 12 نورا النعيمي
الرياضيات

06/09/17 20070Pأولد حسين

906/09/17إقليم: سيدي سليمانم الزفزافإقليم: سيدي سليمانالصفصاف 10 جميلة بنيحيى
الرياضيات

04/09/18 25991Aالصفافعة

الثانوية العدادية ابي العلء إقليم: سيدي سليمانمحمود درويش

المعري

1104/09/18إقليم: القنيطرة 6 جواد العرعاري
الرياضيات

04/09/18 23472

M

سيدي بوبكر الحاج

604/09/18إقليم: الخميسات20غشتإقليم: سيدي سليماناللعبيات 6 زهير درو
الرياضيات

04/09/18 11565Vأيت يدين
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106/09/01إقليم: سيدي سليمانالتضامنإقليم: سيدي سليمانالوفاق 94 بنبراهيم كريمة
علوم الحياة 

والرض
04/09/12 24621Lدار بلعامري

106/09/01إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الخوةإقليم: سيدي سليمانجابر بن حيان 50 مصطفى اقنيزيعة
علوم الحياة 

والرض
11/09/15 23809

D

عامر السفلية

302/09/10إقليم: سيدي سليمانالسلمإقليم: سيدي سليمانم الزفزاف 36 راضية بنمزان
علوم الحياة 

والرض
نعم 03/09/13 11186

H

سيدي سليمان 

)البلدية(

306/09/17إقليم: سيدي سليمانم الزفزافإقليم: سيدي سليمانالحسن  الثاني 22 فاطمة ليموني
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 25991Aالصفافعة

606/09/17إقليم: سيدي سليمانالتضامنإقليم: سيدي سليمانالزلقة 22 سعيدة وعزيز
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 24621Lدار بلعامري

204/09/18إقليم: سيدي سليمانالحسن  الثانيإقليم: سيدي سليمانمحمود درويش 16 جميلة الشاحت
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 06804Vقصيبية

606/09/17إقليم: سيدي سليمانم الزفزافإقليم: سيدي سليمانالسلم 12 السامي عتيقة
علوم الحياة 

والرض
نعم 06/09/17 25991Aالصفافعة

906/09/17إقليم: سيدي سليمانالحسن  الثانيإقليم: سيدي سليمانابن  ياسين 12 نبيلة زهير
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 06804Vقصيبية

1007/09/16إقليم: سيدي سليماناللعبياتإقليم: سيدي سليمانالزلقة 6 غيثة المناوي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 20070Pأولد حسين

404/09/02إقليم: مديونةالتحديإقليم: سيدي سليمانالفارابي 92 صابر سهام
الفيزياء والكيمياء

04/09/12 23761

B

سيدي حجاج واد 

حصار

404/09/02إقليم: مديونةالتحديإقليم: سيدي سليمانالتضامن 82 رامي عبد المجيد
الفيزياء والكيمياء

05/09/07أقدمية 12 سنة 23761

B

سيدي حجاج واد 

حصار

101/09/11إقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن مالكإقليم: سيدي سليمانالوفاق 58 عمر بوعرب
الفيزياء والكيمياء

01/09/11 26527

H

بوسكورة )البلدية(

302/09/16إقليم: سيدي سليمانالوفاقإقليم: سيدي سليمانالزلقة 18 خرباش عبد الجلل
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 23017Tأولد بن حمادي

102/09/15إقليم: سيدي قاسمإعدادية عبد المالك السعديإقليم: سيدي سليمانجابر بن حيان 16 محسن الخنوسي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 15105T)جرف الملحة )البلدية

621/09/17إقليم: سيدي سليمانالحسن  الثانيإقليم: سيدي سليمانم الزفزاف 12 رضوان خنارو
الفيزياء والكيمياء

21/09/17 06804Vقصيبية

306/09/17إقليم: سيدي سليمانالقصيبيةإقليم: سيدي سليمانالمهدي بن بركة 12 عزيز الساوة
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 24831Pقصيبية

عمالة: الصخيرات البطحاءإقليم: سيدي سليماناللعبيات

 - تمارة

304/09/18 6 عمر ايت حميدوش
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 25468

G

عين العودة )البلدية(

106/09/01إقليم: سيدي سليماناشبال الجوإقليم: سيدي سليمانالتضامن 88 محي  بنعاشر
التربية السلمية

06/09/07أقدمية 12 سنة 21053

H

دار بلعامري
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602/09/14إقليم: سيدي سليمانالتضامنإقليم: سيدي سليماناللعبيات 40 م الكرني
التربية السلمية

02/09/14 24621Lدار بلعامري

402/09/14إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية سبوإقليم: سيدي سليمانابن  ياسين 32 كحول فريد
التربية السلمية

02/09/16 23812

G

سوق ثلثاء الغرب

906/09/17إقليم: سيدي سليمانالتضامنإقليم: سيدي سليمانعبد الخالق الطريس 22 التهامي الوحداني
التربية السلمية

06/09/17 24621Lدار بلعامري

102/09/16إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الحريريإقليم: سيدي سليمانمحمود درويش 18 فاتحة النصاري
التربية السلمية

02/09/16 11178Z)القنيطرة )البلدية

عمالة: الصخيرات المام الشاطبيإقليم: سيدي سليمانالصفصاف

 - تمارة

604/09/18 6 زينب فرج
التربية السلمية

04/09/18 24186

N

الصخيرات )البلدية(

عمالة: الصخيرات الملإقليم: سيدي سليمانالياسمين

 - تمارة

316/09/92 106 العموري م
التربية البدنية

13/10/10 23491

H

تمارة )البلدية(

505/09/07عمالة: فاسعلل بن عبداإقليم: سيدي سليمانابن  ياسين 42 الصغير خالد
التربية البدنية

04/09/12إلتحاق بالزوجة 02059

M

فاس المدينة 

)المقاطعة(

104/09/18إقليم: سيدي سليمانالقصيبيةإقليم: سيدي سليماناللعبيات 6 امين دريقن
التربية البدنية

04/09/18 24831Pقصيبية

116/09/97إقليم: سيدي سليمانالياسمينإقليم: سيدي سليمانالفارابي 96 رميلي خليد
التربية التشكيلية

04/10/06أقدمية 12 سنة 24461

M

سيدي سليمان 

)البلدية(

607/09/04إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية إبن المقفعإقليم: سيدي سليمانالسلم 38 فندي إلهام
التربية التشكيلية

03/09/13إلتحاق بالزوج 26958

B

القنيطرة )البلدية(

706/09/06إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية القصبةإقليم: سيدي سليمانابن  ياسين 18 اشديري م
التربية الموسيقية

02/09/16 24181

H

مهدية )البلدية(

 الثانوية العدادية وادي إقليم: سيدي سليمانابن  ياسين

الدهب

807/09/04إقليم: القنيطرة 66 رجاء البوحي
التكنولوجيا

21/10/10 11170

R

القنيطرة )البلدية(

عمالة: الصخيرات 20 غشتإقليم: سيدي سليمانعمر بن الخطاب

 - تمارة

204/09/12 28 صفاء العزوزي
التكنولوجيا

02/09/16 23492J)الصخيرات )البلدية

عمالة: الصخيرات المام الشاطبيإقليم: سيدي سليمانالسلم

 - تمارة

202/09/10 26 الوخيدي خليل
التكنولوجيا

06/09/17 24186

N

الصخيرات )البلدية(

202/09/09إقليم: سيدي سليمانالسلمإقليم: سيدي سليمانالفارابي 22 م الوضاف
التكنولوجيا

06/09/17 11186

H

سيدي سليمان 

)البلدية(

عمالة: الصخيرات  - صلح الدين اليوبي

تمارة

عمالة: الصخيرات ابن بطوطة

 - تمارة

216/09/99 110 عمراني نجاة
اللغة العربية

10/09/01أقدمية 16 سنة 01380Z)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - سيدي المدني بلحسني

تمارة

عمالة: الصخيرات موحى احمو الزياني

 - تمارة

116/09/99 76 م الفارسي
اللغة العربية

28/09/07أقدمية 12 سنة 01387

G

مرس الخير

عمالة: الصخيرات  -  18 نونبر

تمارة

عمالة: الصخيرات أحمدالنجاعي

 - تمارة

206/09/01 50 رضوان شقرطيل
اللغة العربية

04/09/18 23796P)تمارة )البلدية
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عمالة: الصخيرات  - معاذ بن جبل

تمارة

107/09/04عمالة: الرباطحليمة السعدية 48 المداح الشعيبية
اللغة العربية

02/09/16إلتحاق بالزوج 01107

C

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

عمالة: الصخيرات  - 20 غشت

تمارة

عمالة: الصخيرات يعقوب المنصور

 - تمارة

107/09/05 46 زهراء                   تود
اللغة العربية

04/09/12 25467F)الهرهورة )البلدية

ثانوية آسية الوديع 

العدادية

عمالة: الصخيرات  - 

تمارة

507/09/05عمالة: الرباطابي  هريرة 40 لبنة جليل
اللغة العربية

02/09/14 01114

K

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

عمالة: الصخيرات  - سيدي المدني بلحسني

تمارة

عمالة: الصخيرات المعتمد بن عباد

 - تمارة

303/09/13 36 فاطمة بيضوضان
اللغة العربية

03/09/13 21503X)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - 11 يناير

تمارة

الثانوية العدادية رضى 

السلوي

103/09/13عمالة: سل 16 هند مكزارني
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 24608X)حصين )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - عمار بن ياسر

تمارة

عمالة: الصخيرات  18 نونبر

 - تمارة

1004/09/18 16 حليمة الناصري
اللغة العربية

04/09/18 24896

K

تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  -  18 نونبر

تمارة

207/09/04عمالة: الرباطابن زيدون 8 حنان رباح
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 01105A)اليوسفية )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - صلح الدين اليوبي

تمارة

عمالة: الصخيرات مبن زاكور

 - تمارة

106/09/00 106 عيادة سليمة
اللغة الفرنسية

06/09/01أقدمية 16 سنة 01302P)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - المل

تمارة

عمالة: الصخيرات المعتمد بن عباد

 - تمارة

216/09/97 96 الدهبي طهيرة
اللغة الفرنسية

05/10/05أقدمية 12 سنة 21503X)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - المهدي بن عبود

تمارة

عمالة: الصخيرات عثمان جوريو

 - تمارة

106/09/01 90 نوال زريوال
اللغة الفرنسية

07/09/04أقدمية 12 سنة 26751

B

سيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - موحى احمو الزياني

تمارة

عمالة: الصخيرات ابن بسام

 - تمارة

216/09/96 78 الهام مراحي
اللغة الفرنسية

06/09/06أقدمية 12 سنة 22643L)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عمار بن ياسر

تمارة

عمالة: الصخيرات موحى احمو الزياني

 - تمارة

106/09/01 48 وداد العصامي
اللغة الفرنسية

02/09/15 01387

G

مرس الخير

عمالة: الصخيرات  -  18 نونبر

تمارة

عمالة: الصخيرات المل

 - تمارة

305/09/08 40 نوال حسوني
اللغة الفرنسية

03/09/13 23491

H

تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - مبن زاكور

تمارة

1004/09/12إقليم: الجديدةثانوية وادي الذهب العدادية 34 نفيسة الناصيري
اللغة الفرنسية

02/09/16 24732

G

أولد عيسى

عمالة: الصخيرات  - صلح الدين اليوبي

تمارة

عمالة: الصخيرات إعدادية سيدي يحيى زعير

 - تمارة

205/09/11 30 لطيفة لكحل
اللغة الفرنسية

02/09/14 01386Fسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - موحى احمو الزياني

تمارة

1106/09/17عمالة: الرباطعمرو عالم 22 ليلى صاحب الطابع
اللغة الفرنسية

06/09/17 01104Z)اليوسفية )المقاطعة

ثانوية عبد الفتاح سباطة 

العدادية

عمالة: الصخيرات  - 

تمارة

عمالة: الصخيرات ابن خلدون

 - تمارة

301/01/17 20 نعيمة العلوي
اللغة الفرنسية

01/01/17إلتحاق بالزوج 01382

B

تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - معاذ بن جبل

تمارة

عمالة: الصخيرات الخوارزمي

 - تمارة

113/02/17 18 أمين وحيدي
اللغة الفرنسية

13/02/17 01383

C

تمارة )البلدية(
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عمالة: الصخيرات  - الدريسي

تمارة

عمالة: الصخيرات  18 نونبر

 - تمارة

504/09/18 16 كوثر العياشي
اللغة الفرنسية

04/09/18 24896

K

تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - عزيزامين

تمارة

عمالة: الصخيرات المهدي بن عبود

 - تمارة

106/09/17 12 هند بلخيرة
اللغة الفرنسية

06/09/17 01390

K

عين العودة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - عثمان جوريو

تمارة

الثانوية العدادية م بالحسن 

الوزاني

602/09/16إقليم: القنيطرة 6 امان عرابة
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 27058

K

بنمنصور

عمالة: الصخيرات  - ابي بكر الصديق

تمارة

عمالة: الصخيرات الزيتون

 - تمارة

104/09/18 6 اكرام حسايري
اللغة الفرنسية

04/09/18 24603S)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - البطحاء

تمارة

عمالة: الصخيرات يعقوب المنصور

 - تمارة

207/09/05 42 صفاء الشتوكة
اللغة النجليزية

04/09/12 25467F)الهرهورة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - ابوفراس الحمداني

تمارة

116/09/95عمالة: الرباطالعرفان 75 اعشير سعيد
الجتماعيات

05/09/07إلتحاق بالزوجة 01087F أكدال الرياض

)المقاطعة(

عمالة: الصخيرات  - الدريسي

تمارة

عمالة: الصخيرات المام مالك

 - تمارة

203/09/13 38 رضوان القباب
الجتماعيات

02/09/15 01385E)عين عتيق )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عبدالسلم عامر

تمارة

عمالة: الصخيرات إعدادية سيدي يحيى زعير

 - تمارة

106/09/01 36 ابراهيم اقديم
الجتماعيات

06/09/17 01386Fسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - البطحاء

تمارة

عمالة: الصخيرات المهدي بن عبود

 - تمارة

102/09/14 36 ام أوشكور
الجتماعيات

06/09/16 01390

K

عين العودة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - المهدي بن عبود

تمارة

202/01/17إقليم: وزانالثانوية العدادية ازغيرة 28 زهرة ابجابجة
الجتماعيات

02/01/17 23497Pازغيرة

ثانوية آسية الوديع 

العدادية

عمالة: الصخيرات  - 

تمارة

عمالة: الصخيرات عثمان جوريو

 - تمارة

116/09/89 24 ثورية الدقاقي
الجتماعيات

02/09/15 26751

B

سيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - 20 غشت

تمارة

عمالة: الصخيرات الخوارزمي

 - تمارة

413/02/17 18 لطيفة الشرع
الجتماعيات

13/02/17 01383

C

تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  -  18 نونبر

تمارة

عمالة: الصخيرات ابن بطوطة

 - تمارة

105/09/08 12 عبد العزيز الفاطمي
الجتماعيات

06/09/17 01380Z)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - المام الشاطبي

تمارة

عمالة: الصخيرات يعقوب المنصور

 - تمارة

606/09/17 12 عبد الرحمان اوطيب
الجتماعيات

06/09/17 25467F)الهرهورة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عمار بن ياسر

تمارة

عمالة: الصخيرات المهدي بن عبود

 - تمارة

104/09/18 6 خالد منصوري
الجتماعيات

04/09/18 01390

K

عين العودة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - المهدي بن عبود

تمارة

عمالة: الصخيرات ثانوية آسية الوديع العدادية

 - تمارة

1004/09/18 6 كمال الخطابي
الجتماعيات

04/09/18 26066

G

سيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - الخوارزمي

تمارة

116/09/88عمالة: الرباطأبي ذرالغفاري 108 لفداوش كريم
الرياضيات

05/09/03أقدمية 16 سنة 25785

B

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

عمالة: الصخيرات  - صلح الدين اليوبي

تمارة

عمالة: الصخيرات المنفلوطي

 - تمارة

116/09/86 102 عرقبي سليمان
الرياضيات

05/09/02أقدمية 16 سنة 25501T)تمارة )البلدية
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عمالة: الصخيرات  - مولي ادريس الزهر

تمارة

عمالة: الصخيرات مبن زاكور

 - تمارة

219/05/03 74 حميمو حسن
الرياضيات

02/09/10 01302P)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - المام مالك

تمارة

عمالة: الصخيرات 11 يناير

 - تمارة

301/01/05 66 لغريب الحسنية
الرياضيات

02/09/16 01379Y)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - ابن بطوطة

تمارة

عمالة: الصخيرات المعتمد بن عباد

 - تمارة

507/09/04 40 المسعودي فاطمة
الرياضيات

نعم 02/09/17 21503X)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عبدالسلم عامر

تمارة

عمالة: الصخيرات الفردوس

 - تمارة

106/09/00 34 مخزر عبد الكريم
الرياضيات

04/09/18 22642

K

تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - عمار بن ياسر

تمارة

عمالة مقاطعات لثانوية العدادية ثريا السقاط

سيدي البرنوصي

102/09/14 32 مريم قصبي
الرياضيات

02/09/16 24939

G

سيدي مومن 

)المقاطعة(

عمالة: الصخيرات  - ابن خلدون

تمارة

عمالة: الصخيرات الخوارزمي

 - تمارة

213/02/17 28 بلهادي مصطفى
الرياضيات

13/02/17 01383

C

تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  -  18 نونبر

تمارة

عمالة: الصخيرات عثمان جوريو

 - تمارة

203/09/13 24 بلمختار حنان
الرياضيات

02/09/15 26751

B

سيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - 20 غشت

تمارة

عمالة: الصخيرات الدريسي

 - تمارة

106/09/17 22 زينب قبيل
الرياضيات

نعم 06/09/17 01384

D

الصخيرات )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - الخوارزمي

تمارة

عمالة: الصخيرات المل

 - تمارة

206/09/17 22 فاطمة الزهراء محسين
الرياضيات

06/09/17 23491

H

تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - الخوارزمي

تمارة

عمالة: الصخيرات ثانوية آسية الوديع العدادية

 - تمارة

906/09/17 22 سارة ضريف
الرياضيات

06/09/17 26066

G

سيدي يحيى زعير

ثانوية آسية الوديع 

العدادية

عمالة: الصخيرات  - 

تمارة

عمالة: الصخيرات  18 نونبر

 - تمارة

206/09/17 22 م الزواني
الرياضيات

06/09/17 24896

K

تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - الدريسي

تمارة

عمالة: الصخيرات 20 غشت

 - تمارة

203/09/13 20 الخارجي  الحسين
الرياضيات

نعم 04/09/18 23492J)الصخيرات )البلدية

عمالة: الصخيرات  - معاذ بن جبل

تمارة

عمالة: الصخيرات المام مالك

 - تمارة

113/02/17 18 فاطمة الزهرة بوجداين
الرياضيات

نعم 13/02/17 01385E)عين عتيق )البلدية

عمالة: الصخيرات  - إعدادية سيدي يحيى زعير

تمارة

عمالة: الصخيرات عبدالسلم عامر

 - تمارة

413/02/17 18 سكينة أوساح
الرياضيات

13/02/17 26346Lسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - ابن خلدون

تمارة

213/02/17عمالة: الرباطابن بسام 18 اليوسفي حفصة
الرياضيات

13/02/17إلتحاق بالزوج 01108

D

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

عمالة: الصخيرات  - عبد ا كنون

تمارة

عمالة: الصخيرات الفردوس

 - تمارة

213/02/17 18 مريم اجداعي
الرياضيات

نعم 13/02/17 22642

K

تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - المل

تمارة

1113/02/17عمالة: الرباطالعربي البناي 18 اجدير  سفيان
الرياضيات

13/02/17 01102X)اليوسفية )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - الفردوس

تمارة

عمالة: الصخيرات عبد ا كنون

 - تمارة

413/02/17 18 وليد باعبيد
الرياضيات

نعم 13/02/17 01381A)تمارة )البلدية
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

عمالة: الصخيرات  - ابي الحسن المريني

تمارة

عمالة: الصخيرات الدريسي

 - تمارة

213/02/17 18 طارق نظارة
الرياضيات

نعم 13/02/17 01384

D

الصخيرات )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - الدريسي

تمارة

عمالة: الصخيرات ابي الحسن المريني

 - تمارة

305/09/08 16 حسن  العنابي
الرياضيات

نعم 04/09/18 19628Jصباح

ثانوية عبد الفتاح سباطة 

العدادية

عمالة: الصخيرات  - 

تمارة

عمالة: الصخيرات صلح الدين اليوبي

 - تمارة

904/09/18 16 رجاء الصائغ
الرياضيات

04/09/18 21501Vسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - المام مالك

تمارة

عمالة: الصخيرات معاذ بن جبل

 - تمارة

106/09/17 12 اميمة مرابط
الرياضيات

نعم 06/09/17 25469

H

عين عتيق )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - المعتمد بن عباد

تمارة

عمالة: الصخيرات ابن بطوطة

 - تمارة

406/09/17 12 عمري عصام
الرياضيات

نعم 06/09/17 01380Z)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - ابي بكر الصديق

تمارة

عمالة: الصخيرات الفردوس

 - تمارة

206/09/17 12 لحسن بنعمر
الرياضيات

نعم 06/09/17 22642

K

تمارة )البلدية(

ثانوية آسية الوديع 

العدادية

عمالة: الصخيرات  - 

تمارة

عمالة: الصخيرات المام الشاطبي

 - تمارة

204/09/18 7 الدكزوي فاطمة الزهراء
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 24186

N

الصخيرات )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - الفردوس

تمارة

عمالة: الصخيرات ابي بكر الصديق

 - تمارة

102/09/15 6 رضا الشباهي
الرياضيات

نعم 04/09/18 19629

K

المنزه

عمالة: الصخيرات  - أحمدالنجاعي

تمارة

513/09/01عمالة: الرباطسيدي المدني بلحسني 70 نوال حباد
علوم الحياة 

والرض
02/09/09 01111

G

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

عمالة: الصخيرات  - مرس الخير

تمارة

عمالة: الصخيرات أحمدالنجاعي

 - تمارة

104/09/02 50 عبد العزيز عنايا
علوم الحياة 

والرض
01/09/14 23796P)تمارة )البلدية

ثانوية آسية الوديع 

العدادية

عمالة: الصخيرات  - 

تمارة

الثانوية العدادية معاذ بن 

جبل

913/02/17إقليم: القنيطرة 28 اجبيلو فاطمة الزهراء
علوم الحياة 

والرض
13/02/17 23471L سوق الربعاء

)البلدية(

عمالة: الصخيرات  - 20 غشت

تمارة

عمالة: الصخيرات المام الشاطبي

 - تمارة

106/09/17 22 ليلة مبركي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 24186

N

الصخيرات )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - سيدي المدني بلحسني

تمارة

عمالة: الصخيرات مرس الخير

 - تمارة

1002/09/09 18 يامنة بوكوس
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 24604Tمرس الخير

عمالة: الصخيرات  - عزيزامين

تمارة

عمالة: الصخيرات ثانوية آسية الوديع العدادية

 - تمارة

602/09/10 18 نادية عاتق
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 26066

G

سيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - ابي بكر الصديق

تمارة

عمالة: الصخيرات إعدادية سيدي يحيى زعير

 - تمارة

804/09/18 16 علوي حنلن
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 01386Fسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - سيدي المدني بلحسني

تمارة

عمالة: الصخيرات ابي الحسن المريني

 - تمارة

406/09/17 12 مراد تويت
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 19628Jصباح

عمالة: الصخيرات  - ابن خلدون

تمارة

1102/09/10عمالة: فاسأبو عبيدة بن الجراح 6 حنان الزغاري
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 22748A)زواغة )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - البطحاء

تمارة

عمالة: الصخيرات سيدي المدني بلحسني

 - تمارة

104/09/18 6 فاطمة بوقراب
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 23101J)عين العودة )البلدية
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عمالة: الصخيرات  -  18 نونبر

تمارة

عمالة: الصخيرات مبن زاكور

 - تمارة

102/09/10 34 هشام ازناك
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 01302P)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - البطحاء

تمارة

عمالة: الصخيرات سيدي المدني بلحسني

 - تمارة

302/09/14 30 حرشي سكينة
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 23101J)عين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - صلح الدين اليوبي

تمارة

عمالة: الصخيرات ابوفراس الحمداني

 - تمارة

202/01/17 19 فتيحة اكليلي
الفيزياء والكيمياء

02/01/17إلتحاق بالزوج 24187P)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - الدريسي

تمارة

الثانوية العدادية عبدا 

كنون

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

402/01/17 18 غزلن نعيم
الفيزياء والكيمياء

02/01/17إلتحاق بالزوج 22897

M

سيدي مومن 

)المقاطعة(

عمالة: الصخيرات  - عثمان جوريو

تمارة

101/01/17عمالة: سل الثانوية العدادية المجد 18 ازهوري فاطمة الزهراء
الفيزياء والكيمياء

01/01/17إلتحاق بالزوج 25318

U

تابريكت )المقاطعة(

عمالة: الصخيرات  - ابوفراس الحمداني

تمارة

702/09/15عمالة: سل الثانوية العدادية الهناء 16 فايزة مشنوع
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 25324A)العيايدة )المقاطعة

ثانوية آسية الوديع 

العدادية

عمالة: الصخيرات  - 

تمارة

عمالة: الصخيرات احمد البيضاوي

 - تمارة

102/09/14 34 عزيز الواسيني
التربية السلمية

06/09/17 26752

C

سيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - المام الشاطبي

تمارة

102/09/15عمالة: سل الثانوية العدادية الفتح 34 ابراهيم السيطي
التربية السلمية

02/09/15 24192V)العيايدة )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - احمد البيضاوي

تمارة

 الثانوية العدادية م 

الزرقطوني

1102/09/16عمالة: سل 18 اسماعيل امنون
التربية السلمية

02/09/16 01274J سيدي بوقنادل

)البلدية(

عمالة: الصخيرات  - البطحاء

تمارة

502/09/16عمالة: سل الثانوية العدادية المجد 18 عبد القادر أولميس
التربية السلمية

02/09/16 25318

U

تابريكت )المقاطعة(

عمالة: الصخيرات  - الدريسي

تمارة

عمالة: الصخيرات 20 غشت

 - تمارة

102/09/10 16 رشيد ابزو
التربية السلمية

04/09/18 23492J)الصخيرات )البلدية

عمالة: الصخيرات  - ابن رشد

تمارة

116/09/86عمالة: الرباطأبي ذرالغفاري 148 عبد اللطيف المودن
التربية البدنية

16/09/93أقدمية 16 سنة 25785

B

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

عمالة: الصخيرات  - المل

تمارة

عمالة: الصخيرات الدريسي

 - تمارة

216/09/86 128 الصغير سعيد
التربية البدنية

12/10/05أقدمية 12 سنة 01384

D

الصخيرات )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - المهدي بن عبود

تمارة

216/09/95عمالة: الرباطم بن عبد السلم السايح 120 حاجوي سمير
التربية البدنية

16/09/00أقدمية 16 سنة 01092L)حسان )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - 11 يناير

تمارة

عمالة: المضيق - ثانوية المام مالك العدادية

الفنيدق

416/09/98 84 الفانيس جواد
التربية البدنية

02/09/16 27183

W

الفنيدق )البلدية(

عمالة: الصخيرات  -  18 نونبر

تمارة

104/09/02عمالة: الرباطابن زيدون 73 زينب صادق
التربية البدنية

09/11/10إلتحاق بالزوج 01105A)اليوسفية )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - البطحاء

تمارة

216/09/99عمالة: الرباطم الزرقطوني 48 مولود دادس
التربية البدنية

04/09/11 01101

W

اليوسفية )المقاطعة(

ثانوية آسية الوديع 

العدادية

عمالة: الصخيرات  - 

تمارة

عمالة: الصخيرات 11 يناير

 - تمارة

616/09/95 33 خديجة بهير
التربية البدنية

03/09/14إلتحاق بالزوج 01379Y)تمارة )البلدية
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عمالة: الصخيرات  - سيدي المدني بلحسني

تمارة

عمالة: الصخيرات البطحاء

 - تمارة

102/09/14 30 القادمي سكينة
التربية البدنية

02/09/14 25468

G

عين العودة )البلدية(

ثانوية عبد الفتاح سباطة 

العدادية

عمالة: الصخيرات  - 

تمارة

102/09/04عمالة: الرباطالعربي البناي 40 حنان آسخيرة
التربية السرية

02/10/16 01102X)اليوسفية )المقاطعة

ثانوية آسية الوديع 

العدادية

عمالة: الصخيرات  - 

تمارة

عمالة: الصخيرات عبدالسلم عامر

 - تمارة

116/09/95 14 سقام عبد العزيز
التربية التشكيلية

04/09/18 26346Lسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - إعدادية سيدي يحيى زعير

تمارة

عمالة: الصخيرات ثانوية آسية الوديع العدادية

 - تمارة

106/09/06 54 عزيز المعتمد
المعلوميات

02/09/10 26066

G

سيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - المام الشاطبي

تمارة

عمالة: الصخيرات أحمدالنجاعي

 - تمارة

213/02/17 18 وفاء البوكيلي
المعلوميات

13/02/17 23796P)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - صلح الدين اليوبي

تمارة

عمالة: الصخيرات أحمد الشرقاوى

 - تمارة

106/09/01 90 الزاكي الرحماني
التكنولوجيا

06/09/04أقدمية 12 سنة 26345

K

سيدي يحيى زعير
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

05

ثانوية م السادس 

العدادية واويزغت

عمالة: الصخيرات الدريسيإقليم: أزيلل

 - تمارة

121/09/87 162 احمد لهللي
اللغة العربية

21/09/87أقدمية 16 سنة 01384

D

الصخيرات )البلدية(

401/01/02إقليم: أزيللالثانوية العدادية الجديدةإقليم: أزيللثانوية آيت ام التأهيلية 104 امغار موحى
اللغة العربية

05/10/07أقدمية 12 سنة 21712Z)أزيلل )البلدية

ثانوية مولي يوسف 

العدادية

الثانوية العدادية رياض إقليم: أزيلل

العروس

201/01/02عمالة: مراكش 100 خديجة  أوهى
اللغة العربية

07/09/04أقدمية 12 سنة 26792

W

حربيل

الثانوية العدادية المعتمد ابن إقليم: أزيللثانوية الزرقطوني التأهيلية

عباد

303/09/13إقليم: الحوز 30 الحنفي زهرة
اللغة العربية

02/09/16 24823F)أيت أورير )البلدية

ثانوية مولي اسماعيل إقليم: أزيللثانوية الخوارزمي العدادية

العدادية

307/09/17إقليم: أزيلل 22 م المودن
اللغة العربية

07/09/17 22055X)دمنات )البلدية

ثانوية المختار السوسي 

العدادية

ثانوية مولي يوسف إقليم: أزيلل

العدادية

102/09/16إقليم: أزيلل 18 سعيد منصوري
اللغة العربية

02/09/16 23627F)دمنات )البلدية

ثانوية المختار السوسي 

العدادية

ثانوية المام الغزالي إقليم: أزيلل

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

202/09/16 18 احمد بوعامر
اللغة العربية

02/09/16 25864

M

أولد عياد )البلدية(

ثانوية المختار السوسي 

العدادية

ثانوية حمان الفطواكي إقليم: أزيلل

العدادية

302/09/16إقليم: أزيلل 18 مراد بولكروش
اللغة العربية

02/09/16 07277J)دمنات )البلدية

423/01/17إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية تازيزاوتإقليم: أزيللثانوية تاكلفت العدادية 16 فاطمة مصري
اللغة العربية

07/09/17 11983Zالقباب

104/09/18إقليم: أزيللثانوية تيفاريتي التأهيليةإقليم: أزيللثانوية تنانت العدادية 16 عبد الكبير المفيد
اللغة العربية

04/09/18 07295

D

بزو

102/09/16إقليم: بني مللثانوية وادي الذهب التأهيليةإقليم: أزيللثانوية أفورار العدادية 15 زكرياء سناء
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 07683Aأولد امبارك

106/09/17إقليم: أزيللثانوية الزرقطوني التأهيليةإقليم: أزيللثانوية بني حسان العدادية 12 يونس راجي
اللغة العربية

06/09/17 18480Lتنانت

إقليم: الفقيه بن ثانوية أم الربيع التأهيليةإقليم: أزيللثانوية واد العبيد التأهيلية

صالح

806/09/17 10 خالد العنكري
اللغة العربية

04/09/18 07687Eأحد بوموسى

504/09/18إقليم: بني مللثانوية أولد يوسف العداديةإقليم: أزيللثانوية تاكلفت العدادية 8 الهش فاطمة
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 24305Tأولد يوسف

ثانوية م السادس العدادية إقليم: أزيللثانوية تاكلفت العدادية

واويزغت

304/09/18إقليم: أزيلل 6 عبد الحليم امين
اللغة العربية

04/09/18 07285Tواويزغت

ثانوية تيفرت نايت حمزة 

العدادية

1004/09/18إقليم: أزيللثانوية تنانت العداديةإقليم: أزيلل 6 ياسين كروزي
اللغة العربية

04/09/18 25786

C

تنانت

204/09/18إقليم: أزيللثانوية تاكلفت العداديةإقليم: أزيللثانوية آيت أوقبلي العدادية 6 اوبوحى عبد السلم
اللغة العربية

04/09/18 26691Lتاكلفت
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين
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بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية المختار السوسي 

العدادية

ثانوية حمان الفطواكي إقليم: أزيلل

العدادية

104/09/18إقليم: أزيلل 6 نوال اكزال
اللغة العربية

04/09/18 07277J)دمنات )البلدية

ثانوية م السادس 

العدادية واويزغت

216/09/85إقليم: أزيللثانوية ابن المقفع العداديةإقليم: أزيلل 160 الحسين  بحلو
اللغة الفرنسية

16/09/90أقدمية 16 سنة 07276

H

أزيلل )البلدية(

ثانوية أحمد الحنصالي 

العدادية

206/09/00عمالة: مراكشالثانوية العدادية الفارابيإقليم: أزيلل 66 انفضواك مصطفى
اللغة الفرنسية

03/09/13 02704

N

مراكش المدينة 

)المقاطعة(

ثانوية شاعر الحمراء 

العدادية

إقليم: الفقيه بن ثانوية عقبة بن نافع العداديةإقليم: أزيلل

صالح

102/09/14 30 السعدية وكريم
اللغة الفرنسية

02/09/14 20127

B

سيدي عيسى بن علي

ثانوية المختار السوسي 

العدادية

عمالة: الصخيرات المام الشاطبيإقليم: أزيلل

 - تمارة

102/09/16 18 أشرف الخنوسي
اللغة الفرنسية

02/09/16 24186

N

الصخيرات )البلدية(

ثانوية مولي رشيد 

العدادية

الثانوية العدادية عثمان بن إقليم: أزيلل

عفان

401/01/17إقليم: خريبكة 18 الحسين أطويل
اللغة الفرنسية

01/01/17 12251

R

حطان )البلدية(

ثانوية المختار السوسي 

العدادية

الثانوية العدادية المير إقليم: أزيلل

مولي عبدا

104/09/18إقليم: خنيفرة 16 فتيحة ايوبي
اللغة الفرنسية

04/09/18 11962

B

خنيفرة )البلدية(

ثانوية سيدي علي بن 

ابراهيم العدادية

ثانوية م السادس العدادية إقليم: أزيلل

واويزغت

101/01/17إقليم: أزيلل 14 خوداوي عزيز
اللغة الفرنسية

04/09/18 07285Tواويزغت

807/09/17إقليم: أزيللثانوية ابن المقفع العداديةإقليم: أزيللثانوية المام علي العدادية 12 حسان الروتابي
اللغة الفرنسية

07/09/17 07276

H

أزيلل )البلدية(

إقليم: الفقيه بن   الثانوية العدادية لمغاريرإقليم: أزيللثانوية بني حسان العدادية

صالح

107/09/17 12 وعديش سناء
اللغة الفرنسية

07/09/17إلتحاق بالزوج 25202Tدار ولد زيدوح

106/09/17إقليم: أزيللثانوية المام علي العداديةإقليم: أزيللثانوية ايت بوولي العدادية 12 طارق بادي
اللغة الفرنسية

06/09/17 07281

N

امليل

ثانوية حمان الفطواكي إقليم: أزيللثانوية تنانت العدادية

العدادية

207/09/17إقليم: أزيلل 10 خالد بن ملوي
اللغة الفرنسية

04/09/18 07277J)دمنات )البلدية

ثانوية سيدي اعمر أوحلي إقليم: أزيللثانوية ايت بوولي العدادية

التأهيلية

1104/09/18إقليم: بني ملل 6 حمزة المكوني
اللغة الفرنسية

04/09/18 23666Yاغبالة

ملحقة ثانوية مولي عيسى 

بن ادريس العدادية 

ثانوية سيدي علي بن ابراهيم إقليم: أزيلل

العدادية

504/09/18إقليم: أزيلل 6 مريم متوشي
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 18482

N

بني عياط

إقليم: الفقيه بن ثانوية ابن عباد  العداديةإقليم: أزيللثانوية الطلس العدادية

صالح

504/09/18 6 محسن افرياض
اللغة الفرنسية

04/09/18 21222Sدار ولد زيدوح

ثانوية سيدي بولخلف إقليم: أزيللثانوية الطلس العدادية

العدادية

604/09/18إقليم: أزيلل 6 هشام ابوالزعاف
اللغة الفرنسية

04/09/18 27061

N

سيدي بوخالف

ثانوية زاوية احنصال 

العدادية

604/09/18إقليم: أزيللثانوية تنانت العداديةإقليم: أزيلل 6 هشام مودو
اللغة الفرنسية

04/09/18 25786

C

تنانت

ثانوية مولي يوسف 

العدادية

407/09/05إقليم: بنسليمانالثانوية العدادية بوزنيقة 1إقليم: أزيلل 90 حنان     عليل
اللغة النجليزية

11/10/06أقدمية 12 سنة 26946

N

بوزنيقة )البلدية(
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 
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ت.التعيين 
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جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ملحقة ثانوية شللت أزود 

العدادية

805/09/08إقليم: أزيللثانوية ابن الهيثم العداديةإقليم: أزيلل 52 مكافح كمال
اللغة النجليزية

04/09/12 22058Aتاونزا

ثانوية مولي يوسف إقليم: أزيللثانوية الخوارزمي العدادية

العدادية

307/09/05إقليم: أزيلل 44 السعيد مازيزي
اللغة النجليزية

04/09/18 23627F)دمنات )البلدية

الثانوية العدادية رياض إقليم: أزيللثانوية الزرقطوني التأهيلية

المسك

1004/09/12عمالة: مراكش 42 اسماء  الدويك
اللغة النجليزية

04/09/12إلتحاق بالزوج 26892Eحربيل

402/09/14إقليم: الدريوشإع. مولي يوسفإقليم: أزيللثانوية تبانت العدادية 30 خالد الكوي
اللغة النجليزية

02/09/14 22741T)الدريوش )البلدية

ثانوية مولي عيسى بن 

ادريس العدادية

ثانوية تيفرت نايت حمزة إقليم: أزيلل

العدادية

104/09/18إقليم: أزيلل 6 فاطمة نادر
اللغة النجليزية

04/09/18 24304Sتيفرت نايت حمزة

206/09/01إقليم: بني مللثانوية موحى وحمو التأهيليةإقليم: أزيللثانوية اللوز العدادية 112 الحسين اغريس
الجتماعيات

05/09/03أقدمية 16 سنة 07705Z)بني ملل )البلدية

ثانوية شاعر الحمراء 

العدادية

801/01/02إقليم: أزيللثانوية البحيرة العداديةإقليم: أزيلل 104 سعيد   الطالب
الجتماعيات

04/09/18أقدمية 12 سنة 07287Vبين الويدان

ثانوية عمر بن عبد العزيز إقليم: أزيللثانوية البحيرة العدادية

التأهيلية

104/09/02إقليم: أزيلل 72 حسن ورضان
الجتماعيات

06/09/17 07284Sتيموليلت

ثانوية المختار السوسي 

العدادية

1102/09/14عمالة: مراكشإقليم: أزيلل 36 بن الراوي م
الجتماعيات

02/09/16 25658

N

حربيل

702/09/16إقليم: بني مللثانوية المسيرة العداديةإقليم: أزيللثانوية الزيتون العدادية 28 بنعمر مولي هشام
الجتماعيات

02/09/16 07680X)قصبة تادلة )البلدية

ثانوية مولي اسماعيل إقليم: أزيللثانوية الخوارزمي العدادية

العدادية

107/09/17إقليم: أزيلل 22 رشيد ميغي
الجتماعيات

07/09/17 22055X)دمنات )البلدية

ثانوية مولي رشيد 

العدادية

107/09/17إقليم: أزيللثانوية الزيتون العداديةإقليم: أزيلل 22 هشام حمدوش
الجتماعيات

07/09/17 22059

B

واولى

ثانوية عمر بن عبد العزيز 

التأهيلية

102/09/14إقليم: بني مللثانوية وادي الذهب التأهيليةإقليم: أزيلل 19 صالحة فاضل
الجتماعيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 07683Aأولد امبارك

1202/09/16إقليم: سيدي افنيالثانوية العدادية أنفكإقليم: أزيللثانوية تيلوكيت العدادية 18 كايا مصطفى
الجتماعيات

02/09/16 24654Xانفك

ثإ العدادية الشهيد المدني إقليم: أزيللثانوية الطلس العدادية

شفيق

102/09/16إقليم: ورزازات 18 م الماصري
الجتماعيات

02/09/16 13503

B

توندوت

ثانوية شاعر الحمراء إقليم: أزيللثانوية آيت ام التأهيلية

العدادية

307/09/17إقليم: أزيلل 12 العمراوي عزيز
الجتماعيات

07/09/17 07280

M

فم الجمعة

ثانوية تيفرت نايت حمزة 

العدادية

207/09/17إقليم: أزيللثانوية تاكلفت العداديةإقليم: أزيلل 12 احماد اكوجيل
الجتماعيات

07/09/17 26691Lتاكلفت

ثانوية سيدي بولخلف إقليم: أزيللثانوية بني حسان العدادية

العدادية

106/09/17إقليم: أزيلل 12 عمر الساخي
الجتماعيات

06/09/17 27061

N

سيدي بوخالف
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نوعم. النقط
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التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال
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المديرية القليمية 
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية حمان الفطواكي إقليم: أزيللثانوية بني حسان العدادية

العدادية

106/09/17إقليم: أزيلل 12 م لنداوي
الجتماعيات

06/09/17 07277J)دمنات )البلدية

604/09/18إقليم: بني مللثانوية الزيتون التأهيليةإقليم: أزيللثانوية تاكلفت العدادية 8 زهرة فوقاري
الجتماعيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 21224

U

فم العنصر

ثانوية المختار السوسي إقليم: أزيللثانوية الطلس العدادية

العدادية

604/09/18إقليم: أزيلل 6 حسن فارس
الجتماعيات

04/09/18 26352Tتدلي فطواكة

ثانوية زاوية احنصال 

العدادية

204/09/18إقليم: أزيللثانوية مولي رشيد العداديةإقليم: أزيلل 6 رضوان حموني
الجتماعيات

04/09/18 26353

U

تابية

ثانوية المختار السوسي 

العدادية

ثانوية مولي يوسف إقليم: أزيلل

العدادية

404/09/18إقليم: أزيلل 6 عبد الهادي زيدان
الجتماعيات

04/09/18 23627F)دمنات )البلدية

504/09/18إقليم: أزيللثانوية بني حسان العداديةإقليم: أزيللثانوية تاكلفت العدادية 6 عبد الصمد بوخني
الجتماعيات

04/09/18 26607Vبني حسن

ثانوية زاوية احنصال 

العدادية

204/09/18إقليم: أزيللثانوية تاكلفت العداديةإقليم: أزيلل 6 عبد الرحمان شهيد
الجتماعيات

04/09/18 26691Lتاكلفت

204/09/18إقليم: أزيللثانوية بني حسان العداديةإقليم: أزيللثانوية تبانت العدادية 6 جواد الشامي
الجتماعيات

04/09/18 26607Vبني حسن

ثانوية أحمد الحنصالي 

العدادية

117/09/90عمالة: مراكشالثانوية العدادية المجدإقليم: أزيلل 134 بنعدي  م
الرياضيات

16/09/98أقدمية 16 سنة 02628F)جليز )المقاطعة

202/09/14إقليم: أزيللثانوية النهضة العداديةإقليم: أزيللثانوية تيلوكيت العدادية 40 ادحوم يوسف
الرياضيات

02/09/14 26213Sواويزغت

ثانوية الحسن الثاني 

التأهيلية

104/09/12إقليم: بني مللثانوية ابن طفيل التأهيليةإقليم: أزيلل 34 مولود لزهار
الرياضيات

02/09/16 07684

B

أولد ايعيش

الثانوية العدادية بوعبيد  إقليم: أزيللثانوية إغير العدادية

الشرقي

102/09/15إقليم: خريبكة 34 اسماء دامي
الرياضيات

02/09/15 12249

N

ابي الجعد )البلدية(

ثانوية مولي اسماعيل إقليم: أزيللثانوية الخوارزمي العدادية

العدادية

107/09/17إقليم: أزيلل 22 عزالدين بادو
الرياضيات

07/09/17 22055X)دمنات )البلدية

ثانوية الحسن الثاني 

التأهيلية

ثانوية عبد المالك السعدي إقليم: أزيلل

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

107/09/17 22 أناس الفتوح
الرياضيات

07/09/17 07689

G

أولد زمام

ثانوية مولي عيسى بن 

ادريس العدادية

1002/09/16إقليم: جرادةإعدادية قنفودةإقليم: أزيلل 18 علل زيد
الرياضيات

01/01/17 04801Tكنفودة

عمالة: أكادير  إدا ثانوية عقبة بن نافع العداديةإقليم: أزيللثانوية الطلس العدادية

وتنان

1102/09/16 18 عبد اللطيف ايت منصور
الرياضيات

02/09/16 25647

B

تدرارت

ثانوية مولي اسماعيل إقليم: أزيللثانوية الخوارزمي العدادية

العدادية

119/01/17إقليم: أزيلل 18 عبدالصمد اسكتر
الرياضيات

19/01/17 22055X)دمنات )البلدية

ثانوية المختار السوسي 

العدادية

ثانوية سيدي بولخلف إقليم: أزيلل

العدادية

219/01/17إقليم: أزيلل 18 ابراهيم محرش
الرياضيات

23/01/17 27061

N

سيدي بوخالف
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية مولي عيسى بن 

ادريس العدادية

ثانوية حمان الفطواكي إقليم: أزيلل

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

323/01/17 16 زكرياء فائز
الرياضيات

06/09/17 22010Yأولد بورحمون

104/09/18إقليم: بني مللثانوية سمكث العداديةإقليم: أزيللثانوية آيت أوقبلي العدادية 16 التعرمتي علوي ياسر
الرياضيات

04/09/18 26818Zسمكت

904/09/18إقليم: بني مللثانوية تانوغة العداديةإقليم: أزيللثانوية الخوارزمي العدادية 16 علي القادري
الرياضيات

04/09/18 26274

H

تانوغة

104/09/18إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية القدسإقليم: أزيللثانوية تيفاريتي التأهيلية 16 يوسف عكي
الرياضيات

04/09/18 11971Lتيغسالين

104/09/18إقليم: بني مللثانوية أولد يوسف العداديةإقليم: أزيللثانوية آيت أوقبلي العدادية 16 مرشيد عبد العزيز
الرياضيات

04/09/18 24305Tأولد يوسف

ثانوية شاعر الحمراء إقليم: أزيللثانوية تنانت العدادية

العدادية

104/09/18إقليم: أزيلل 16 لطفني م
الرياضيات

04/09/18 07280

M

فم الجمعة

ثانوية أحمد الحنصالي 

العدادية

301/01/17إقليم: أزيللالثانوية العدادية الجديدةإقليم: أزيلل 14 حفيظة إعرابن
الرياضيات

04/09/18 21712Z)أزيلل )البلدية

ثانوية شاعر الحمراء 

العدادية

123/01/17إقليم: خريبكةالثانوية العدادية المسيرةإقليم: أزيلل 14 أنس عاطين
الرياضيات

04/09/18 12239

C

خريبكة )البلدية(

107/09/17إقليم: أزيللثانوية الحسن الثاني التأهيليةإقليم: أزيللثانوية آيت ام التأهيلية 13 رجاء قيس
الرياضيات

07/09/17إلتحاق بالزوج 07289Xبني عياط

707/09/17إقليم: خريبكةالثانوية العدادية المسيرةإقليم: أزيللثانوية الزيتون العدادية 12 نسمة البسغيري
الرياضيات

07/09/17 12239

C

خريبكة )البلدية(

ثانوية حمان الفطواكي 

العدادية

206/09/17إقليم: أزيللثانوية إغير العداديةإقليم: أزيلل 12 يوسف حمي
الرياضيات

06/09/17 26659

B

دمنات )البلدية(

ثانوية حمان الفطواكي إقليم: أزيللثانوية الطلس العدادية

العدادية

107/09/17إقليم: أزيلل 12 عبد الصمد حسناوي
الرياضيات

07/09/17 07277J)دمنات )البلدية

ثانوية م السادس 

العدادية تنفردة

ثانوية سيدي الحضري إقليم: أزيلل

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

207/09/17 12 نعيمة مزيان
الرياضيات

07/09/17إلتحاق بالزوج 07677

U

سوق السبت أولد 

النمة )البلدية(

107/09/17إقليم: بني مللثانوية السلم العداديةإقليم: أزيللثانوية ابن الهيثم العدادية 12 رشيد احديد
الرياضيات

07/09/17 07685

C

أولد ايعيش

106/09/17إقليم: أزيللثانوية الزيتون العداديةإقليم: أزيللثانوية ايت بوولي العدادية 12 عبد ا العسري
الرياضيات

06/09/17 22059

B

واولى

ثانوية م السادس العدادية إقليم: أزيللثانوية تيلوكيت العدادية

تنفردة

207/09/17إقليم: أزيلل 12 موتسين عبد العزيز
الرياضيات

07/09/17 07288

W

بني عياط

ثانوية زاوية احنصال 

العدادية

106/09/17إقليم: أزيللثانوية أيت ام العاديةإقليم: أزيلل 12 م اعدو
الرياضيات

06/09/17 27062Pأيت ام

ثانوية شللت أزود 

العدادية

ثانوية م السادس العدادية إقليم: أزيلل

تنفردة

207/09/17إقليم: أزيلل 10 رضوان أزاك
الرياضيات

04/09/18 07288

W

بني عياط
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 
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بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

تانوية القاضي عياض 

التأهيلية

607/09/17إقليم: أزيللثانوية الحسن الثاني التأهيليةإقليم: أزيلل 10 المهدي براح
الرياضيات

04/09/18 07289Xبني عياط

ثانوية مولي عيسى بن 

ادريس العدادية

ثانوية المام الغزالي إقليم: أزيلل

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

206/09/17 10 الحبيب المؤدن
الرياضيات

04/09/18 25864

M

أولد عياد )البلدية(

706/09/17إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية ابن عبدونإقليم: أزيللثانوية البحيرة العدادية 10 ناصري سفيان
الرياضيات

04/09/18 11963

C

خنيفرة )البلدية(

ثانوية عمر ابن عبد العزيز إقليم: أزيللثانوية ارفالة العدادية

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

107/09/17 8 رابيع ربيع
الرياضيات

04/09/18 24800Fأولد ناصر

104/09/18إقليم: بني مللثانوية معاد بن جبل العداديةإقليم: أزيللثانوية تيفاريتي التأهيلية 8 مينة المغني
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 25477S)بني ملل )البلدية

إقليم: الفقيه بن   الثانوية العدادية لمغاريرإقليم: أزيللثانوية تيلوكيت العدادية

صالح

1204/09/18 6 ايت انزار سكينة
الرياضيات

04/09/18 25202Tدار ولد زيدوح

ثانوية المختار السوسي 

العدادية

104/09/18إقليم: أزيللثانوية تساوت العداديةإقليم: أزيلل 6 م اوغبال
الرياضيات

04/09/18 23831

C

انزو

ثانوية مولي رشيد 

العدادية

904/09/18إقليم: أزيللثانوية ارفالة العداديةإقليم: أزيلل 6 مصطفى معيسو
الرياضيات

04/09/18 26218Xارفالة

إقليم: الفقيه بن ثانوية  اولد ادريس التأهيليةإقليم: أزيللثانوية بني حسان العدادية

صالح

704/09/18 6 سلوان رشيد
الرياضيات

04/09/18 25201Sبرادية

إقليم: الفقيه بن ثانوية الموحدين التأهيليةإقليم: أزيللثانوية ابن الهيثم العدادية

صالح

504/09/18 6 م العمراني
الرياضيات

04/09/18 07694

M

الخالفية

ثانوية المختار السوسي 

العدادية

204/09/18إقليم: أزيللثانوية إغير العداديةإقليم: أزيلل 6 نبيل بنيوسف
الرياضيات

04/09/18 26659

B

دمنات )البلدية(

804/09/18إقليم: أزيللثانوية ابن الهيثم العداديةإقليم: أزيللثانوية تنانت العدادية 6 صديقي م
الرياضيات

04/09/18 22058Aتاونزا

الثانوية العدادية وادي إقليم: أزيللثانوية الزيتون العدادية

الذهب

304/09/18إقليم: خريبكة 6 جمال بوالن
الرياضيات

04/09/18 12246

K

وادي زم )البلدية(

204/09/18إقليم: أزيللثانوية آيت أوقبلي العداديةإقليم: أزيللثانوية ايت بوولي العدادية 6 الحسين تقبيبت
الرياضيات

04/09/18 24303

R

أيت اوقبلي

404/09/18إقليم: أزيللثانوية البحيرة العداديةإقليم: أزيللثانوية تاكلفت العدادية 6 راضي جواد
الرياضيات

04/09/18 07287Vبين الويدان

ثانوية المختار السوسي إقليم: أزيللثانوية الطلس العدادية

العدادية

204/09/18إقليم: أزيلل 6 عبد الرحيم اشلول
الرياضيات

04/09/18 26352Tتدلي فطواكة

الثانوية العدادية عمر بن إقليم: أزيللثانوية الزيتون العدادية

الخطاب

204/09/18إقليم: خريبكة 6 ادريس ناجي
الرياضيات

04/09/18 12243

G

وادي زم )البلدية(

ملحقة ثانوية شللت أزود 

العدادية

ثانوية أحمد الحنصالي إقليم: أزيلل

العدادية

204/09/18إقليم: أزيلل 6 جمال ازلماضن
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوجة 07275

G

أزيلل )البلدية(
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
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المديرية القليمية 
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المديرية القليمية 
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جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية زاوية احنصال 

العدادية

204/09/18إقليم: أزيللثانوية آيت أوقبلي العداديةإقليم: أزيلل 6 سعيد معسو
الرياضيات

04/09/18 24303

R

أيت اوقبلي

1104/09/18إقليم: بني مللثانوية بوتفردة العداديةإقليم: أزيللثانوية تبانت العدادية 6 أشرف صابر
الرياضيات

04/09/18 26710

G

بوتفردة

ملحقة ثانوية مولي عيسى إقليم: أزيللثانوية ابن الهيثم العدادية

بن ادريس العدادية أسمسيل

204/09/02إقليم: أزيلل 106 خليفة امزيل
علوم الحياة 

والرض
07/09/05أقدمية 12 سنة 23628

G

تسقي

ثانوية سيدي علي بن 

ابراهيم العدادية

201/01/02إقليم: أزيللثانوية أفورار العداديةإقليم: أزيلل 104 عبد الرحمان      الوعدودي
علوم الحياة 

والرض
05/10/07أقدمية 12 سنة 07283

R

افورار

ثانوية جابر بن حيان إقليم: أزيللثانوية آيت ام التأهيلية

العدادية

101/01/02إقليم: أزيلل 104 الحسين أيت تزناكت
علوم الحياة 

والرض
05/10/07أقدمية 12 سنة 25827X)أزيلل )البلدية

ملحقة ثانوية مولي عيسى 

بن ادريس العدادية 

عمالة مقاطعة عين لحسن اويدارإقليم: أزيلل

الشق

202/09/15 34 سعاد لوردي
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 01663

G

عين الشق )المقاطعة(

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الموز العداديةإقليم: أزيللثانوية تساوت العدادية

وتنان

202/09/14 30 اغلس الحسن
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 19981Tأورير

ثانوية علل بن عبد ا إقليم: أزيللثانوية ارفالة العدادية

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

301/09/14 30 سومية     البصراوي
علوم الحياة 

والرض
01/09/14 07696Pسيدي عيسى بن علي

ثانوية الحسن الثاني 

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن ثانوية عقبة بن نافع العداديةإقليم: أزيلل

صالح

903/09/13 18 الراعي سعيد
علوم الحياة 

والرض
نعم 02/09/16 20127

B

سيدي عيسى بن علي

ثانوية شاعر الحمراء إقليم: أزيللثانوية بني حسان العدادية

العدادية

306/09/17إقليم: أزيلل 12 كريم الباكور
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 07280

M

فم الجمعة

ثانوية زاوية احنصال 

العدادية

607/09/17إقليم: أزيللثانوية تاكلفت العداديةإقليم: أزيلل 12 احمد مرادي
علوم الحياة 

والرض
07/09/17 26691Lتاكلفت

ثانوية سيدي بولخلف إقليم: أزيللثانوية الطلس العدادية

العدادية

107/09/17إقليم: أزيلل 12 زهرة اللدمي
علوم الحياة 

والرض
07/09/17 27061

N

سيدي بوخالف

ثانوية سيدي علي بن ابراهيم إقليم: أزيللثانوية ايت بوولي العدادية

العدادية

304/09/18إقليم: أزيلل 6 علي الوردي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 18482

N

بني عياط

ثانوية مولي عيسى بن 

ادريس العدادية

602/09/14إقليم: الجديدةثانوية وادي الذهب العداديةإقليم: أزيلل 30 ياسين خالد
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 24732

G

أولد عيسى

202/09/16إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية المام مالكإقليم: أزيللثانوية تاكلفت العدادية 28 عادل لقسومي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 12237A)خريبكة )البلدية

الثانوية العدادية مولي إقليم: أزيللثانوية تبانت العدادية

رشيد

601/01/17إقليم: الحوز 28 م هنيس
الفيزياء والكيمياء

01/01/17 03787

R

أيت أورير )البلدية(

1002/09/14عمالة: مراكشالثانوية العدادية الحسنىإقليم: أزيللثانوية إغير العدادية 26 الزاكي م
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 26559Tواحة سيدي ابراهيم

إقليم: الفقيه بن ملحقة الوحدةإقليم: أزيللثانوية آيت أوقبلي العدادية

صالح

301/01/17 18 حميد دزيزة
الفيزياء والكيمياء

01/01/17 21220Pسيدي  حمادي
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
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رمزها
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية المختار السوسي 

العدادية

102/09/16إقليم: أزيللثانوية إغير العداديةإقليم: أزيلل 18 م الرضواني
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 26659

B

دمنات )البلدية(

ثانوية حمان الفطواكي إقليم: أزيللثانوية بني حسان العدادية

العدادية

606/09/17إقليم: أزيلل 12 اسماعيل بكا
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 07277J)دمنات )البلدية

ثانوية مولي رشيد 

العدادية

الثانوية التأهيلية الحسين إقليم: أزيلل

بولنوار

907/09/17إقليم: خنيفرة 12 عزيز مجدوب
الفيزياء والكيمياء

07/09/17 20932

B

أحد بوحسوسن

ثانوية مولي اسماعيل إقليم: أزيللثانوية الخوارزمي العدادية

العدادية

307/09/17إقليم: أزيلل 10 يونس لحباس
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 22055X)دمنات )البلدية

ثانوية المختار السوسي إقليم: أزيللثانوية الطلس العدادية

العدادية

604/09/18إقليم: أزيلل 6 مصطفى تالحرتيت
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 26352Tتدلي فطواكة

ثانوية المام الغزالي إقليم: أزيللثانوية ابن الهيثم العدادية

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

904/09/18 6 عبد العزيز الصبحي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 25864

M

أولد عياد )البلدية(

ثانوية المختار السوسي 

العدادية

204/09/18إقليم: أزيللثانوية الخوارزمي العداديةإقليم: أزيلل 6 اسماعيل بوكريشة
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 25051

D

سيدي يعقوب

ثانوية سيدي بولخلف إقليم: أزيللثانوية الطلس العدادية

العدادية

104/09/18إقليم: أزيلل 6 سفيان الوداعي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 27061

N

سيدي بوخالف

ثانوية المختار السوسي إقليم: أزيللثانوية ايت بوولي العدادية

العدادية

804/09/18إقليم: أزيلل 6 زكرياء ابراغ
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 26352Tتدلي فطواكة

ثانوية مولي عيسى بن إقليم: أزيللثانوية تبانت العدادية

ادريس العدادية

404/09/18إقليم: أزيلل 6 سعيد اغير
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 07279L مولي عيسى بن

إدريس

1104/09/18إقليم: بني مللثانوية تاكزيرت التأهيليةإقليم: أزيللثانوية تيلوكيت العدادية 6 اوسار جمال
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوجة 07711Fتاكزيرت

ثانوية شاعر الحمراء 

العدادية

عمالة مقاطعات عين فاقي السطاتيإقليم: أزيلل

السبع الحي الم

313/11/00 104 زينب   عبقاوي
التربية السلمية

03/09/03أقدمية 16 سنة 01593F الصخور السوداء

)المقاطعة(

ثانوية حمان الفطواكي إقليم: أزيللثانوية الزيتون العدادية

العدادية

202/09/15إقليم: أزيلل 34 اعزيزي عثمان
التربية السلمية

02/09/15 07277J)دمنات )البلدية

702/09/15إقليم: النواصرالثانوية العدادية الداخلةإقليم: أزيللثانوية الزرقطوني التأهيلية 24 حكيمة ويدار
التربية السلمية

02/09/15إلتحاق بالزوج 01681

B

النواصر )البلدية(

606/09/17إقليم: أزيللثانوية الزرقطوني التأهيليةإقليم: أزيللثانوية بني حسان العدادية 22 رشيد وعزان
التربية السلمية

06/09/17 18480Lتنانت

ثانوية سيدي بولخلف إقليم: أزيللثانوية ايت بوولي العدادية

العدادية

106/09/17إقليم: أزيلل 22 فريد أمكدول
التربية السلمية

06/09/17 27061

N

سيدي بوخالف

1501/01/17إقليم: تارودانتالنواة العدادية تاشتولتإقليم: أزيللثانوية تبانت العدادية 18 علي العسري
التربية السلمية

01/01/17 18208

R

توغمرت

1502/09/16إقليم: تارودانتثإ.أسكاونإقليم: أزيللثانوية تاكلفت العدادية 18 مصطفى واحسون
التربية السلمية

02/09/16 23316Tاسكاون
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506/09/17إقليم: أزيللثانوية الزيتون العداديةإقليم: أزيللثانوية آيت أوقبلي العدادية 12 عبد الرحمان المتصدق
التربية السلمية

06/09/17 22059

B

واولى

304/09/18إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية القدسإقليم: أزيللثانوية تاكلفت العدادية 6 اواعجيك فاطمة
التربية السلمية

04/09/18 11971Lتيغسالين

104/09/18إقليم: أزيللثانوية بني حسان العداديةإقليم: أزيللثانوية الطلس العدادية 6 عبد ا زاوك
التربية السلمية

04/09/18 26607Vبني حسن

ملحقة ثانوية مولي عيسى 

بن ادريس العدادية بتسقي

ثانوية المام الغزالي إقليم: أزيلل

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

604/09/18 6 عماد رظواني
التربية السلمية

04/09/18 25864

M

أولد عياد )البلدية(

ثانوية زاوية احنصال 

العدادية

ثانوية المختار السوسي إقليم: أزيلل

العدادية

904/09/18إقليم: أزيلل 6 اسماعيل المنصوري
التربية السلمية

04/09/18 26352Tتدلي فطواكة

ثانوية م السادس 

العدادية واويزغت

ثانوية عبد الكريم الخطابي إقليم: أزيلل

العدادية

716/09/96إقليم: بني ملل 132 م شاكري
التربية البدنية

16/09/98أقدمية 16 سنة 07674

R

بني ملل )البلدية(

ثانوية مولي اسماعيل إقليم: أزيللثانوية الزرقطوني التأهيلية

التأهيلية

1002/09/09إقليم: بني ملل 66 م بولمجوج
التربية البدنية

05/09/11 07707

B

قصبة تادلة )البلدية(

605/09/11إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية مولي رشيدإقليم: أزيللثانوية النهضة العدادية 52 عبد العلي القدوسي
التربية البدنية

02/09/14 11984Aاكلموس

204/09/12إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية الخوارزميإقليم: أزيللثانوية تاكلفت العدادية 42 الهبري حياة
التربية البدنية

04/09/12 23547

U

اكلموس

ثانوية حمان الفطواكي 

العدادية

104/09/12عمالة: الرباطعبدالعزيز دينيةإقليم: أزيلل 42 عبد العزيز اخويا
التربية البدنية

04/09/12 01112

H

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

ثانوية شاعر الحمراء 

العدادية

702/09/14إقليم: ميدلتزاوية سيدي حمزةإقليم: أزيلل 40 عبد الرحيم عكاوي
التربية البدنية

02/09/14 26434

G

زاوية سيدي حمزة

1302/09/14إقليم: تاوناتثانوية المسيرة العداديةإقليم: أزيللثانوية البحيرة العدادية 40 اشملل فريد
التربية البدنية

02/09/14 15938Y)تيسة )البلدية

802/09/14إقليم: سيدي سليمانالزلقةإقليم: أزيللثانوية ابن سينا العدادية 40 محسن احمامض
التربية البدنية

02/09/14 25990Zأولد حسين

  الثانوية العدادية سيدي إقليم: أزيللثانوية ارفالة العدادية

الطيبي

101/09/14إقليم: القنيطرة 40 سوسي هشام
التربية البدنية

01/09/14 23808

C

سيدي الطيبي

إقليم: الفقيه بن ثانوية م السادس العداديةإقليم: أزيللثانوية إغير العدادية

صالح

102/09/14 36 الشرقاوي الشباكي
التربية البدنية

02/09/16 07676T سوق السبت أولد

النمة )البلدية(

ثانوية حمان الفطواكي 

العدادية

عمالة مقاطعة الحي م عابد الجابريإقليم: أزيلل

الحسني

102/09/15 28 أيوب فنجيرو
التربية البدنية

02/10/18 26500

D

الحي الحسني 

)المقاطعة(

ثانوية المختار السوسي إقليم: أزيللثانوية تبانت العدادية

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

1601/01/17 28 أحمد مستـور
التربية البدنية

01/01/17 07691Jاهل مربع

102/09/15إقليم: أزيللثانوية البحيرة العداديةإقليم: أزيللثانوية تيفاريتي التأهيلية 18 مصطفى والخشى
التربية البدنية

04/09/18 07287Vبين الويدان
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1102/09/16عمالة: سلالثانوية العدادية الحديقةإقليم: أزيللثانوية آيت ام التأهيلية 18 م الصادق
التربية البدنية

02/09/16 26859

U

العيايدة )المقاطعة(

ثانوية شاعر الحمراء 

العدادية

الثانوية العدادية الحسن إقليم: أزيلل

الول

1701/01/17إقليم: خنيفرة 18 م مرزاق
التربية البدنية

01/01/17 21912Sسبت ايت رحو

501/01/17إقليم: أزيللثانوية الزيتون العداديةإقليم: أزيللثانوية تبانت العدادية 18 هشام السوداري
التربية البدنية

01/01/17 22059

B

واولى

1102/09/16إقليم: الخميساتالقدسإقليم: أزيللثانوية الزيتون العدادية 18 محة اسامة
التربية البدنية

02/09/16 11569Zسيدي عبد الرزاق

1602/09/16إقليم: تاوناتثانوية فناسة العداديةإقليم: أزيللثانوية الطلس العدادية 18 ادريس اوالشى
التربية البدنية

02/09/16 24408Eفناسة باب الحيط

804/09/18إقليم: أزيللثانوية الزيتون العداديةإقليم: أزيللثانوية تيلوكيت العدادية 7 علمي لمياء
التربية البدنية

04/09/18إلتحاق بالزوج 22059

B

واولى

ثانوية زاوية احنصال 

العدادية

704/09/18إقليم: أزيللثانوية تاكلفت العداديةإقليم: أزيلل 6 المهدي فرحة
التربية البدنية

04/09/18 26691Lتاكلفت

104/09/18إقليم: أزيللثانوية تبانت العداديةإقليم: أزيللثانوية ايت بوولي العدادية 6 طارق ادره
التربية البدنية

04/09/18 21711Yتبانت

ثانوية حمان الفطواكي إقليم: أزيللثانوية الخوارزمي العدادية

العدادية

304/09/18إقليم: أزيلل 6 ادريس هرى
التربية البدنية

04/09/18 07277J)دمنات )البلدية

104/09/18إقليم: أزيللثانوية بني حسان العداديةإقليم: أزيللثانوية ايت بوولي العدادية 6 يوسف علوش
التربية البدنية

04/09/18 26607Vبني حسن

ثانوية جابر بن حيان إقليم: أزيللثانوية تشيبيت العدادية

العدادية

107/09/04إقليم: أزيلل 100 م    موديرى
المعلوميات

07/09/04أقدمية 12 سنة 25827X)أزيلل )البلدية

504/09/18إقليم: بني مللتانوية فم وودي العداديةإقليم: أزيللثانوية آيت ام التأهيلية 6 اهروش مريم
المعلوميات

04/09/18 26293

D

فم اودي

217/09/90إقليم: بني مللثانوية المية العداديةإقليم: أزيللثانوية اللوز العدادية 132 صالح الغالي
التكنولوجيا

16/09/97أقدمية 16 سنة 07669

K

بني ملل )البلدية(

ثانوية عبد الكريم الخطابي إقليم: بني مللثانوية ابن تومرت العدادية

العدادية

216/09/93إقليم: بني ملل 116 أحمد قدوري
اللغة العربية

06/09/02أقدمية 16 سنة 07674

R

بني ملل )البلدية(

ثانوية أولد يوسف 

العدادية

ثانوية احمد الصومعي إقليم: بني ملل

العدادية

406/09/00إقليم: بني ملل 116 حليمة مؤذن
اللغة العربية

06/09/01أقدمية 16 سنة 07672

N

بني ملل )البلدية(

406/09/01إقليم: بني مللثانوية ابن المقفع العداديةإقليم: بني مللثانوية أم الرمان التأهيلية 112 الحسنية  مطيع
اللغة العربية

04/09/02أقدمية 16 سنة 07675S)بني ملل )البلدية

ثانوية احمد الصومعي إقليم: بني مللثانوية وادي الذهب التأهيلية

العدادية

505/09/03إقليم: بني ملل 56 امينة عياد
اللغة العربية

04/09/12إلتحاق بالزوج 07672

N

بني ملل )البلدية(

104/09/12إقليم: بني مللثانوية تاكزيرت التأهيليةإقليم: بني مللثانوية تانوغة العدادية 36 الدويمي سهام
اللغة العربية

02/09/15 07711Fتاكزيرت
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202/09/14إقليم: بني مللثانوية ابن تومرت العداديةإقليم: بني مللثانوية ناوور العدادية 32 مداني هشام
اللغة العربية

02/09/16 21223Tدير القصيبة

403/09/13عمالة: مكناسأولد سليمإقليم: بني مللثانوية الطلس الـتأهيلية 28 أسي سعيدة
اللغة العربية

05/10/16 26948

R

مهاية

423/01/17إقليم: بني مللثانوية تانوغة العداديةإقليم: بني مللثانوية التفاح التأهيلية 28 خالد معصي
اللغة العربية

23/01/17 26274

H

تانوغة

623/01/17إقليم: بني مللثانوية المسيرة العداديةإقليم: بني مللثانوية التفاح التأهيلية 28 حنان  بوهلل
اللغة العربية

23/01/17 07680X)قصبة تادلة )البلدية

ثانوية سيدي اعمر أوحلي 

التأهيلية

1023/01/17إقليم: بني مللثانوية أم الرمان التأهيليةإقليم: بني ملل 26 عبير المرابط
اللغة العربية

06/09/17 07708

C

زاوية الشيخ )البلدية(

ثانوية سيدي اعمر أوحلي 

التأهيلية

1004/09/18إقليم: بني مللثانوية الطلس الـتأهيليةإقليم: بني ملل 16 يوسف فارس
اللغة العربية

04/09/18 07681Y)زاوية الشيخ )البلدية

416/09/92إقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية السلمإقليم: بني مللثانوية وادي الذهب التأهيلية 144 حميد الدحماني
اللغة الفرنسية

16/09/94أقدمية 16 سنة 26292

C

بوزنيقة )البلدية(

ثانوية أولد يوسف 

العدادية

416/09/96إقليم: بني مللثانوية ابن المقفع العداديةإقليم: بني ملل 132 حميد الحسيني
اللغة الفرنسية

16/09/97أقدمية 16 سنة 07675S)بني ملل )البلدية

206/09/06إقليم: بني مللثانوية كطاية العداديةإقليم: بني مللثانوية اولد سعيد العدادية 50 مينة   سعيد
اللغة الفرنسية

03/09/13 26711

H

كطاية

405/09/11إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية أمالوإقليم: بني مللثانوية الطلس الـتأهيلية 28 رشيدالغالي
اللغة الفرنسية

02/09/16 23548V)خنيفرة )البلدية

ثانوية سيدي اعمر أوحلي 

التأهيلية

ثانوية مولي اسماعيل إقليم: بني ملل

التأهيلية

507/09/17إقليم: بني ملل 22 م رضى بن الوركة
اللغة الفرنسية

07/09/17 07707

B

قصبة تادلة )البلدية(

102/09/15إقليم: بني مللثانوية ابن طفيل التأهيليةإقليم: بني مللثانوية كطاية العدادية 21 رشيدة صقري
اللغة الفرنسية

26/09/17إلتحاق بالزوج 07684

B

أولد ايعيش

407/09/17إقليم: بني مللثانوية وادي الذهب التأهيليةإقليم: بني مللثانوية التفاح التأهيلية 13 بديعة العمري
اللغة الفرنسية

07/09/17إلتحاق بالزوج 07683Aأولد امبارك

404/09/18إقليم: بني مللثانوية تاكزيرت التأهيليةإقليم: بني مللثانوية ناوور العدادية 8 اسماء الزهري
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 07711Fتاكزيرت

ثانوية سيدي اعمر أوحلي 

التأهيلية

ثانوية المام الغزالي إقليم: بني ملل

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

602/09/16 6 فسكة محسن
اللغة الفرنسية

04/09/18 25864

M

أولد عياد )البلدية(

612/10/05عمالة: الميةالمروةإقليم: بني مللثانوية ابن تومرت العدادية 84 زهير الباشة
اللغة النجليزية

12/10/05أقدمية 12 سنة 26391

K

الشللت

ثانوية موحى وحمو 

التأهيلية

ثانوية عمر بن عبد العزيز إقليم: بني ملل

التأهيلية

107/09/05إقليم: أزيلل 40 الراقي الحبيب
اللغة النجليزية

06/09/17 07284Sتيموليلت

ثانوية عباد المجاطي 

العدادية

الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: بني ملل

زياد

1102/09/10إقليم: ميدلت 36 بن الطالب علء
اللغة النجليزية

06/09/17 09856

M

كرامة
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ثانوية موحا و سعيد 

العدادية

 الثانوية العدادية ابراهيم إقليم: بني ملل

الراجي

105/09/11إقليم: خنيفرة 50 م جوهري
الجتماعيات

03/09/13 24998

W

أم الربيع

402/09/14عمالة: مكناسأولد سليمإقليم: بني مللثانوية ناوور العدادية 30 التزاني عزوز
الجتماعيات

02/09/14 26948

R

مهاية

ثانوية احمد الحنصالي 

العدادية

103/09/13إقليم: بني مللثانوية الزهور العداديةإقليم: بني ملل 26 يوسف درموش
الجتماعيات

03/09/18إلتحاق بالزوجة 24801

G

أولد كناو

104/09/12إقليم: بني مللثانوية تاكزيرت التأهيليةإقليم: بني مللثانوية التنمية العدادية 26 هند رحيلي
الجتماعيات

04/09/18 07711Fتاكزيرت

302/09/16عمالة: الميةالمعتمد بن عبادإقليم: بني مللثانوية المسيرة العدادية 18 إدريس العابد
الجتماعيات

02/09/16 24331

W

الشللت

923/01/17إقليم: بني مللثانوية الطلس الـتأهيليةإقليم: بني مللثانوية التنمية العدادية 18 ابراهيم بولمان
الجتماعيات

نعم 23/01/17 07681Y)زاوية الشيخ )البلدية

ثانوية عباد المجاطي 

العدادية

ثانوية عبد الكريم الخطابي إقليم: بني ملل

العدادية

423/01/17إقليم: بني ملل 18 بومسيك مريم
الجتماعيات

07/09/17إلتحاق بالزوج 07674

R

بني ملل )البلدية(

ثانوية احمد الحنصالي إقليم: بني مللثانوية المسيرة العدادية

العدادية

607/09/17إقليم: بني ملل 14 خديجة اواجاي
الجتماعيات

07/09/17إلتحاق بالزوج 07673P)بني ملل )البلدية

إقليم: الفقيه بن ثانوية ابن عباد  العداديةإقليم: بني مللثانوية الطلس الـتأهيلية

صالح

804/09/18 6 سومية سربوت
الجتماعيات

04/09/18 21222Sدار ولد زيدوح

504/09/18إقليم: بني مللثانوية التنمية العداديةإقليم: بني مللثانوية الطلس الـتأهيلية 6 حسناء الغربي
الجتماعيات

نعم 04/09/18 26204

G

أولد ايعيش

217/09/79إقليم: بني مللثانوية ابن المقفع العداديةإقليم: بني مللثانوية السلم العدادية 138 عمر لهديلي
الرياضيات

16/09/93أقدمية 16 سنة 07675S)بني ملل )البلدية

316/09/97إقليم: بني مللثانوية القدس العداديةإقليم: بني مللثانوية الزيتون التأهيلية 62 م ناجيم  حسان
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوجة 07671

M

بني ملل )البلدية(

ثانوية موحا و سعيد 

العدادية

105/09/07إقليم: بني مللثانوية الزيتون التأهيليةإقليم: بني ملل 58 تمزيط عمر
الرياضيات

03/09/13 21224

U

فم العنصر

104/09/12إقليم: بني مللثانوية ابن المقفع العداديةإقليم: بني مللثانوية الزيتون التأهيلية 33 الماش سهام
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 07675S)بني ملل )البلدية

ثانوية موحا و سعيد 

العدادية

204/09/12إقليم: بني مللثانوية القدس العداديةإقليم: بني ملل 32 علي شمال
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوجة 07671

M

بني ملل )البلدية(

ثانوية عبد الكريم الخطابي إقليم: بني مللثانوية ابن طفيل التأهيلية

العدادية

706/09/06إقليم: بني ملل 31 هند  بلكومري
الرياضيات

02/09/15إلتحاق بالزوج 07674

R

بني ملل )البلدية(

ثانوية أولد يوسف 

العدادية

123/01/17إقليم: بني مللثانوية ابن طفيل التأهيليةإقليم: بني ملل 28 المصطفى ثلثي
الرياضيات

23/01/17 07684

B

أولد ايعيش

102/09/15إقليم: بني مللتانوية فم وودي العداديةإقليم: بني مللثانوية الزهور العدادية 24 عبد الرحيم الحبيب
الرياضيات

04/09/18 26293

D

فم اودي
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ثانوية سيدي اعمر أوحلي 

التأهيلية

502/09/16إقليم: الحاجبالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: بني ملل 18 سعيد علو
الرياضيات

02/09/16 04226T)الحاجب )البلدية

502/09/15إقليم: بني مللثانوية الزهور العداديةإقليم: بني مللثانوية كطاية العدادية 16 ياسين براح
الرياضيات

06/09/17 24801

G

أولد كناو

204/09/18إقليم: بني مللثانوية السلم العداديةإقليم: بني مللثانوية أم الرمان التأهيلية 16 حسناء مردى
الرياضيات

04/09/18 07685

C

أولد ايعيش

ثانوية موحا و سعيد إقليم: بني مللثانوية الطلس الـتأهيلية

العدادية

107/09/17إقليم: بني ملل 12 عزيزة علوطي
الرياضيات

07/09/17 07682Z)القصيبة )البلدية

إقليم: الفقيه بن ثانوية الحسن الول التأهيليةإقليم: بني مللثانوية بوتفردة العدادية

صالح

404/09/18 6 ياسين شجري
الرياضيات

04/09/18 07710Eدار ولد زيدوح

704/09/18إقليم: بني مللثانوية كطاية العداديةإقليم: بني مللثانوية التفاح التأهيلية 6 حميد كرماني
الرياضيات

04/09/18 26711

H

كطاية

ثانوية أولد يوسف 

العدادية

101/01/02إقليم: بني مللثانوية المية العداديةإقليم: بني ملل 52 عبد الحكيم خليل
علوم الحياة 

والرض
02/09/15إلتحاق بالزوجة 07669

K

بني ملل )البلدية(

ثانوية سيدي اعمر أوحلي 

التأهيلية

503/09/13إقليم: بني مللثانوية سمكث العداديةإقليم: بني ملل 28 حسن الهادي
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 26818Zسمكت

302/09/16إقليم: الرشيديةمولي اسماعيلإقليم: بني مللثانوية التفاح التأهيلية 28 سكنتي سعاد
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 18473

D

الرتب

107/09/17إقليم: خريبكةالثانوية العدادية الخنساءإقليم: بني مللثانوية اولد سعيد العدادية 12 دغنوش سعاد
علوم الحياة 

والرض
07/09/17إلتحاق بالزوج 12241E)خريبكة )البلدية

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية البحتريإقليم: بني مللثانوية المسيرة العدادية

سيدي البرنوصي

124/10/84 164 شريفة عبد اللطيف
الفيزياء والكيمياء

29/09/89أقدمية 16 سنة 24699

W

سيدي مومن 

)المقاطعة(

ثانوية ادريس بن زكري إقليم: بني مللثانوية ابن العوام التأهيلية

العدادية

516/09/86إقليم: بني ملل 162 م بوطالب
الفيزياء والكيمياء

16/09/89إلتحاق بالزوجة 24798

D

بني ملل )البلدية(

103/09/13إقليم: أزيللثانوية تيلوكيت العداديةإقليم: بني مللثانوية أم الرمان التأهيلية 18 العيدي علي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 20423Yتيلوكيت

ثانوية سيدي اعمر أوحلي 

التأهيلية

307/09/17إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية القدسإقليم: بني ملل 12 معاد طعبيش
الفيزياء والكيمياء

07/09/17 11971Lتيغسالين

507/09/17إقليم: بني مللثانوية الزيتون التأهيليةإقليم: بني مللثانوية التفاح التأهيلية 12 عبد القادر السحباني
الفيزياء والكيمياء

07/09/17إلتحاق بالزوجة 21224

U

فم العنصر

507/09/17إقليم: بني مللثانوية سمكث العداديةإقليم: بني مللثانوية تانوغة العدادية 22 عبد العاطي الفاضلي
التربية السلمية

07/09/17 26818Zسمكت

ثانوية أولد يوسف 

العدادية

ثانوية ادريس بن زكري إقليم: بني ملل

العدادية

116/09/95إقليم: بني ملل 134 عمر الزهري
التربية البدنية

16/09/97أقدمية 16 سنة 24798

D

بني ملل )البلدية(

106/09/01إقليم: بني مللثانوية ايت اعمر العداديةإقليم: بني مللثانوية اولد سعيد العدادية 108 ام حيداوي
التربية البدنية

05/10/05أقدمية 12 سنة 27070Y)قصبة تادلة )البلدية
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402/09/09عمالة: الرباطيعقوب المنصورإقليم: بني مللثانوية داي العدادية 62 خـــالد ززة
التربية التشكيلية

02/09/09إلتحاق بالزوجة 01090J)حسان )المقاطعة

306/09/06إقليم: بني مللتانوية فم وودي العداديةإقليم: بني مللثانوية أم الرمان التأهيلية 60 سعيد سراب
التربية الموسيقية

02/09/09 26293

D

فم اودي

ثانوية معاد بن جبل 

العدادية

703/09/13عمالة: مراكشالثانوية العدادية المام عليإقليم: بني ملل 12 اشرف ابغيل
التربية الموسيقية

06/09/17 02835F)النخيل )المقاطعة

605/09/07إقليم: بني مللثانوية موحى وحمو التأهيليةإقليم: بني مللثانوية وادي الذهب التأهيلية 56 رجاء غراوي
المعلوميات

01/09/11 07705Z)بني ملل )البلدية

ثانوية مولي اسماعيل 

التأهيلية

106/09/06إقليم: بني مللثانوية التنمية العداديةإقليم: بني ملل 50 ميداني عبد الناجي
المعلوميات

03/09/13 26204

G

أولد ايعيش

ثانوية سيدي اعمر أوحلي 

التأهيلية

123/01/17إقليم: بني مللثانوية أيت اعلي العداديةإقليم: بني ملل 18 امين التجاني
المعلوميات

23/01/17 26431

D

كطاية

116/09/97إقليم: بني مللثانوية معاد بن جبل العداديةإقليم: بني مللثانوية تاكزيرت التأهيلية 86 عبدالهادي       ايت العلم
التكنولوجيا

نعمأقدمية 12 سنة 07/09/06 25477S)بني ملل )البلدية

ثانوية معاد بن جبل 

العدادية

116/09/94إقليم: بني مللثانوية تاكزيرت التأهيليةإقليم: بني ملل 78 احمد مرشيد
التكنولوجيا

نعم 14/09/14 07711Fتاكزيرت

ثانوية موحى وحمو 

التأهيلية

905/09/11إقليم: آسفيالثانوية العدادية البحتريإقليم: بني ملل 46 خلدون  حنان
التكنولوجيا

02/09/14 24576

M

سيدي أتيجي

104/09/12إقليم: بني مللثانوية فرياطة العداديةإقليم: بني مللثانوية السلم العدادية 30 العرساوي يوسف
التكنولوجيا

04/09/18 26294Eتاكزيرت

ثانوية المام الغزالي 

العدادية

216/09/87إقليم: الحوزالثانوية العدادية سد نفيسإقليم: الفقيه بن صالح 162 لشكر سعيد
اللغة العربية

16/09/87أقدمية 16 سنة 21862

M

لل تكركوست

ثانوية عبد المالك السعدي 

العدادية

إقليم: الفقيه بن ثانوية 2 مارس العداديةإقليم: الفقيه بن صالح

صالح

116/09/92 134 الحسنية  الواعي
اللغة العربية

16/09/94أقدمية 16 سنة 07679

W

الفقيه بن صالح 

)البلدية(

ثانوية حمان الفطواكي 

العدادية

416/09/98إقليم: بني مللثانوية موحى وحمو التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالح 116 مصطفى البقالي
اللغة العربية

04/09/02أقدمية 16 سنة 07705Z)بني ملل )البلدية

ثانوية عبد المالك السعدي 

العدادية

إقليم: الفقيه بن إعدادية عثمان بن عفانإقليم: الفقيه بن صالح

صالح

104/09/02 94 فاطمة  ساطع
اللغة العربية

07/09/04أقدمية 12 سنة 26542Z الفقيه بن صالح

)البلدية(

ثانوية عقبة بن نافع 

العدادية

ثانوية عبد المالك السعدي إقليم: الفقيه بن صالح

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

103/09/13 46 ابتسام الناعيم
اللغة العربية

03/09/13 07689

G

أولد زمام

إقليم: الفقيه بن ثانوية عقبة بن نافع العداديةإقليم: الفقيه بن صالحملحقة الوحدة

صالح

202/09/14 26 النضراوي المصطفى
اللغة العربية

02/09/16 20127

B

سيدي عيسى بن علي

ثانوية سيدي الحضري إقليم: الفقيه بن صالح  الثانوية العدادية لمغارير

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

102/09/15 25 زهور عواد
اللغة العربية

02/09/15إلتحاق بالزوج 07677

U

سوق السبت أولد 

النمة )البلدية(

ثا.صلح الدين اليوبي 

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن إعدادية عثمان بن عفانإقليم: الفقيه بن صالح

صالح

120/08/15 24 أبو الخير سارة
اللغة العربية

28/08/15 26542Z الفقيه بن صالح

)البلدية(
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ثانوية يوسف بن تاشفين 

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن ثانوية ابن الخطيب العداديةإقليم: الفقيه بن صالح

صالح

206/09/17 22 عصام العللي
اللغة العربية

06/09/17 25770

K

الفقيه بن صالح 

)البلدية(

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية

ثانوية المنصور الذهبي إقليم: الفقيه بن صالح

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

102/09/16 20 عبد الرحمان ملحمي
اللغة العربية

04/09/18 23623

B

سوق السبت أولد 

النمة )البلدية(

إقليم: الفقيه بن ثانوية  اولد ادريس التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية الموحدين التأهيلية

صالح

302/09/16 20 سعيد النجي
اللغة العربية

04/09/18 25201Sبرادية

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية

عمالة مقاطعة عين الحسنىإقليم: الفقيه بن صالح

الشق

201/01/17 18 زينب بخاخ
اللغة العربية

02/01/17 01664

H

عين الشق )المقاطعة(

إقليم: الفقيه بن ثانوية ابن الخطيب العداديةإقليم: الفقيه بن صالحملحقة الوحدة

صالح

402/01/17 18 رشيد الحيضري
اللغة العربية

02/01/17 25770

K

الفقيه بن صالح 

)البلدية(

ثانوية عمر ابن عبد العزيز 

العدادية

101/01/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية عبد المالك السعديإقليم: الفقيه بن صالح 18 لبنى الكرويطي
اللغة العربية

01/01/17إلتحاق بالزوج 15105T)جرف الملحة )البلدية

إقليم: الفقيه بن ثانوية 2 مارس العداديةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية عمر الخيام العدادية

صالح

404/09/18 16 الشرقاوي التمراوي
اللغة العربية

04/09/18 07679

W

الفقيه بن صالح 

)البلدية(

ثانوية ابن الخطيب 

العدادية

506/09/17إقليم: بني مللثانوية وادي الذهب التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالح 12 سارة دهاب
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 07683Aأولد امبارك

ثانوية م السادس 

العدادية

ثانوية عبد المالك السعدي إقليم: الفقيه بن صالح

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

506/09/17 12 ربيعة لمهني
اللغة العربية

06/09/17 07689

G

أولد زمام

ثانوية حمان الفطواكي إقليم: الفقيه بن صالحإعدادية عثمان بن عفان

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

206/09/17 10 عبداللطيف جدري
اللغة العربية

04/09/18 22010Yأولد بورحمون

إقليم: الفقيه بن ثانوية م السادس العداديةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية أم الربيع التأهيلية

صالح

302/09/16 6 وفاء أيت المستضرف
اللغة العربية

04/09/18 07676T سوق السبت أولد

النمة )البلدية(

ثانوية م السادس 

العدادية

الثانوية العدادية مولي إقليم: الفقيه بن صالح

رشيد

102/09/10إقليم: الحوز 36 الصامت م
اللغة الفرنسية

02/09/16 03787

R

أيت أورير )البلدية(

إقليم: الفقيه بن ثانوية م السادس العداديةإقليم: الفقيه بن صالح  الثانوية العدادية لمغارير

صالح

302/09/14 30 زكية نجيد
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 07676T سوق السبت أولد

النمة )البلدية(

ثانوية عمر ابن عبد العزيز 

العدادية

601/01/17إقليم: الخميساتالمنصور الدهبيإقليم: الفقيه بن صالح 28 وفاء   وحتى
اللغة الفرنسية

01/01/17 11558

M

الخميسات )البلدية(

ثانوية عبد المالك السعدي 

العدادية

302/09/16إقليم: خريبكةالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: الفقيه بن صالح 20 مصطفى المحبوبي
اللغة الفرنسية

04/09/18 12240

D

خريبكة )البلدية(

ثانوية موحا و سعيد إقليم: الفقيه بن صالحثانوية ابن عباد  العدادية

العدادية

1006/09/17إقليم: بني ملل 20 رشيد أمدرار
اللغة الفرنسية

04/09/18 07682Z)القصيبة )البلدية

ثانوية ابن الخطيب 

العدادية

ثانوية ادريس بن زكري إقليم: الفقيه بن صالح

العدادية

106/09/17إقليم: بني ملل 13 سناء مونير
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 24798

D

بني ملل )البلدية(

ثانوية المام الغزالي 

العدادية

ثانوية عبد المالك السعدي إقليم: الفقيه بن صالح

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

406/09/17 12 عزي رزيقة
اللغة الفرنسية

06/09/17 07689

G

أولد زمام
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ثانوية عبد المالك السعدي 

العدادية

806/09/17إقليم: بني مللثانوية أولد يوسف العداديةإقليم: الفقيه بن صالح 11 عائشة ايت همو
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 24305Tأولد يوسف

ثانوية المام الغزالي 

العدادية

401/01/17إقليم: بني مللثانوية ابن طفيل التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالح 10 رجاء بوعلم
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 07684

B

أولد ايعيش

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن ثانوية الموحدين التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالح

صالح

904/09/18 6 إيمان تائب
اللغة الفرنسية

04/09/18 07694

M

الخالفية

ثانوية علل بن عبد ا 

التأهيلية

الثانوية العدادية الزبير بن إقليم: الفقيه بن صالح

العوام

703/09/13إقليم: اليوسفية 46 اميدة اسماء
اللغة النجليزية

03/09/13 13585

R

الشماعية )البلدية(

ثانوية م السادس 

العدادية

216/09/89إقليم: الحاجبالثانوية العدادية الخوارزميإقليم: الفقيه بن صالح 154 عزيز شكراني
الجتماعيات

16/09/89أقدمية 16 سنة 25470J)الحاجب )البلدية

الثانوية العدادية مولي علي إقليم: الفقيه بن صالحثانوية ابن عباد  العدادية

الشريف

702/09/09إقليم: الحاجب 60 م ليصار
الجتماعيات

02/09/09 04227

U

سبع عيون )البلدية(

الثانوية العدادية اولد علي 

منصور

106/09/17إقليم: بني مللثانوية اولد سعيد العداديةإقليم: الفقيه بن صالح 20 بودلل لطيفة
الجتماعيات

04/09/18 07695

N

أولد سعيد الواد

206/09/17إقليم: أزيللثانوية تاكلفت العداديةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية الموحدين التأهيلية 12 أعصام عبدالوافي
الجتماعيات

06/09/17 26691Lتاكلفت

ثانوية المام الغزالي 

العدادية

إقليم: الفقيه بن ثانوية  اولد ادريس التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالح

صالح

606/09/17 12 حليمة مربيطي
الجتماعيات

06/09/17 25201Sبرادية

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية

ثانوية المام الغزالي إقليم: الفقيه بن صالح

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

1006/09/17 12 بنقاسم يوسف
الجتماعيات

06/09/17 25864

M

أولد عياد )البلدية(

ثانوية حمان الفطواكي 

العدادية

116/09/92إقليم: بني مللثانوية وادي الذهب التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالح 114 ادريس وحديف
الرياضيات

04/09/02أقدمية 16 سنة 07683Aأولد امبارك

ثانوية عمر ابن عبد العزيز 

العدادية

701/01/17إقليم: العيونالثانوية العدادية الرازيإقليم: الفقيه بن صالح 28 م  برهومي
الرياضيات

01/01/17 25332J)العيون )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الخوارزميإقليم: الفقيه بن صالح  الثانوية العدادية لمغارير

ملول

601/01/17 18 علي الوارما
الرياضيات

01/01/17 19135Y)القليعة )البلدية

إقليم: الفقيه بن ثانوية م السادس العداديةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية أم الربيع التأهيلية

صالح

806/09/17 12 سعيد أيت تمغارت
الرياضيات

06/09/17 07676T سوق السبت أولد

النمة )البلدية(

الثانوية العدادية عسو إقليم: الفقيه بن صالحثانوية أم الربيع التأهيلية

اوباسلم

306/09/17إقليم: خنيفرة 12 خالد معديني
الرياضيات

06/09/17 26592

D

خنيفرة )البلدية(

ثانوية موحا و سعيد إقليم: الفقيه بن صالحثانوية ابن عباد  العدادية

العدادية

606/09/17إقليم: بني ملل 12 مهدي بوسيف
الرياضيات

07/09/17 07682Z)القصيبة )البلدية

ثانوية المام الغزالي 

العدادية

106/09/17إقليم: أزيللثانوية تبانت العداديةإقليم: الفقيه بن صالح 10 م أمزان
الرياضيات

04/09/18 21711Yتبانت

ثانوية م السادس 

العدادية

106/09/17إقليم: بني مللثانوية موحى وحمو التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالح 10 صفاء طالبي
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 07705Z)بني ملل )البلدية
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1004/09/18إقليم: بني مللثانوية اولد سعيد العداديةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية أم الربيع التأهيلية 6 أحمد قاسمي
الرياضيات

04/09/18 07695

N

أولد سعيد الواد

ثانوية علل بن عبد ا إقليم: الفقيه بن صالحثانوية عمر الخيام العدادية

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

204/09/18 6 مصطفى  كازا
الرياضيات

04/09/18 07696Pسيدي عيسى بن علي

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية

104/09/18إقليم: بني مللثانوية الزهور العداديةإقليم: الفقيه بن صالح 6 سهام شقلب
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 24801

G

أولد كناو

ثانوية المختار السوسي 

العدادية

إقليم: الفقيه بن ثانوية 2 مارس العداديةإقليم: الفقيه بن صالح

صالح

201/01/05 80 حميد بولعرف
علوم الحياة 

والرض
نعم 02/09/09 07679

W

الفقيه بن صالح 

)البلدية(

إقليم: الفقيه بن ثانوية الكندي التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية عمر الخيام العدادية

صالح

302/09/14 40 سهام برطاط
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 07706A الفقيه بن صالح

)البلدية(

ثانوية المام الغزالي 

العدادية

إقليم: الفقيه بن ثانوية التغناري التقنيةإقليم: الفقيه بن صالح

صالح

802/09/15 34 الكندي فاطمة
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 07692

K

الفقيه بن صالح 

)البلدية(

ثانوية عقبة بن نافع 

العدادية

404/09/12إقليم: أزيللثانوية الحسن الثاني التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالح 28 إسماعيل أوتوراخت
علوم الحياة 

والرض
نعم 02/09/16 07289Xبني عياط

ثانوية علل بن عبد ا 

التأهيلية

304/09/12إقليم: الخميساتحودرانإقليم: الفقيه بن صالح 18 عابد فاطمة الزهرة
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 25448

K

حودران

ثانوية المختار السوسي إقليم: الفقيه بن صالحثانوية 2 مارس العدادية

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

104/09/12 18 كمال نعوم
علوم الحياة 

والرض
نعم 02/09/16 07691Jاهل مربع

ثانوية المام الغزالي إقليم: الفقيه بن صالحثانوية أبو تمام العدادية

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

204/09/18 16 فدوى حلماوي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 25864

M

أولد عياد )البلدية(

ثانوية المام الغزالي 

العدادية

الثانوية العدادية اولد إقليم: الفقيه بن صالح

الشرقي

إقليم: قلعة 

 السراغنة

501/01/17 14 مريم القصوري
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 26717Pأولد الشرقي

إقليم: الفقيه بن ثانوية عمر الخيام العداديةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية أم الربيع التأهيلية

صالح

1004/09/18 6 حمزة صابر
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 24799Eبني شكدال

ثانوية سيدي الحضري 

العدادية

الثانوية العدادية السيدة إقليم: الفقيه بن صالح

الحرة

316/09/84عمالة: سل 136 عبد المالك             لمروزي
الفيزياء والكيمياء

29/09/00أقدمية 16 سنة 01284V)تابريكت )المقاطعة

ثانوية عمر ابن عبد العزيز 

العدادية

ثانوية المنصور الذهبي إقليم: الفقيه بن صالح

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

116/09/86 118 حاجي خليفة
الفيزياء والكيمياء

05/09/08 23623

B

سوق السبت أولد 

النمة )البلدية(

ثانوية عمر ابن عبد العزيز 

العدادية

ثانوية سيدي الحضري إقليم: الفقيه بن صالح

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

206/09/01 88 بركاك قاسم
الفيزياء والكيمياء

20/09/08 07677

U

سوق السبت أولد 

النمة )البلدية(

ثانوية المام الغزالي 

العدادية

601/01/02إقليم: خريبكةالثانوية العدادية المسيرةإقليم: الفقيه بن صالح 60 م قدار
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 12239

C

خريبكة )البلدية(

إقليم: الفقيه بن إعدادية عثمان بن عفانإقليم: الفقيه بن صالح  الثانوية العدادية لمغارير

صالح

206/09/17 10 يسين قشمار
الفيزياء والكيمياء

06/09/18إلتحاق بالزوجة 26542Z الفقيه بن صالح

)البلدية(

إقليم: الفقيه بن ثانوية عمر الخيام العداديةإقليم: الفقيه بن صالحإعدادية عثمان بن عفان

صالح

104/09/18 6 ابن الفقيه سلمان
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 24799Eبني شكدال
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إقليم: الفقيه بن ثانوية ابن عباد  العداديةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية عمر الخيام العدادية

صالح

204/09/18 6 حسن تبيات
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 21222Sدار ولد زيدوح

ثانوية المام الغزالي إقليم: الفقيه بن صالحثانوية عمر الخيام العدادية

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

204/09/18 6 رشيد فاضلي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 25864

M

أولد عياد )البلدية(

ثانوية المختار السوسي 

العدادية

الثانوية العدادية عثمان بن إقليم: الفقيه بن صالح

عفان

102/09/14عمالة: مكناس 32 جلل رشيد
التربية السلمية

02/09/16 03940

G

ويسلن )البلدية(

ثانوية علل بن عبد ا إقليم: الفقيه بن صالحثانوية أم الربيع التأهيلية

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

406/09/17 11 الزراوي نعيمة
التربية السلمية

08/10/18إلتحاق بالزوج 07696Pسيدي عيسى بن علي

621/09/87عمالة: مراكشالثانوية العدادية احمد شوقيإقليم: الفقيه بن صالحثانوية ابن خلدون العدادية 131 عبد الواحد أزناكيي
التربية البدنية

20/09/99إلتحاق بالزوجة 02700J مراكش المدينة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية إعدادية إقليم: الفقيه بن صالحثانوية أم الربيع التأهيلية

المجد

407/09/04إقليم: الحوز 60 عثماوي مصطفى
التربية البدنية

02/09/09 25060

N

تحناوت )البلدية(

ثانوية عمر بن الخطاب 

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن ثانوية ابن خلدون العداديةإقليم: الفقيه بن صالح

صالح

112/09/02 49 بوشعيب بوزردة
التربية البدنية

05/09/11إلتحاق بالزوجة 07678V الفقيه بن صالح

)البلدية(

الثانوية العدادية عثمان بن إقليم: الفقيه بن صالح  الثانوية العدادية لمغارير

عفان

504/09/12عمالة: مراكش 42 رفيق رشيد
التربية البدنية

04/09/12 02642

W

الوداية

ثانوية المختار السوسي 

العدادية

503/09/13إقليم: بني مللثانوية موحى وحمو التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالح 37 رفيقة جطيوي
التربية البدنية

03/09/13إلتحاق بالزوج 07705Z)بني ملل )البلدية

إقليم: الفقيه بن   الثانوية العدادية لمغاريرإقليم: الفقيه بن صالحثانوية أم الربيع التأهيلية

صالح

606/09/17 12 عبد الصديق وهبي
التربية البدنية

06/09/17 25202Tدار ولد زيدوح

إقليم: الفقيه بن ثانوية الكندي التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية عمر الخيام العدادية

صالح

416/09/99 60 سهام اللباط
التربية السرية

02/09/09 07706A الفقيه بن صالح

)البلدية(

104/09/12عمالة: الرباطالمام البخاريإقليم: الفقيه بن صالحثانوية عمر الخيام العدادية 52 الرايس هدى
المعلوميات

04/09/12 01086E أكدال الرياض

)المقاطعة(

ثانوية م السادس 

العدادية

105/09/08إقليم: بني مللثانوية ابن العوام التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالح 44 سعيد بلبشير
المعلوميات

02/09/16 07686

D

سيدي جابر

ثانوية حمان الفطواكي إقليم: الفقيه بن صالحثانوية أم الربيع التأهيلية

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

104/09/18 6 عبد الرحيم قاسمي
المعلوميات

04/09/18 22010Yأولد بورحمون

الثانوية العدادية طارق  بن  إقليم: الفقيه بن صالحثانوية 2 مارس العدادية

زياد

802/09/09إقليم: خريبكة 58 هرموزي خليفة
التكنولوجيا

02/09/15 12252Sبولنوار

الثانوية العدادية الشهيد إقليم: الفقيه بن صالحإعدادية عثمان بن عفان

صالح ورداني

504/09/12إقليم: خريبكة 14 اشرف نبلوي
التكنولوجيا

04/09/18 24658

B

وادي زم )البلدية(

الثانوية العدادية ابن 

عبدون

216/09/97عمالة: مراكشالثانوية العدادية النخيلإقليم: خنيفرة 130 بومسهولي امال
اللغة العربية

16/09/98أقدمية 16 سنة 02626

D

جليز )المقاطعة(

التانوية التأهيلية م 

السادس

106/09/01إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية بدرإقليم: خنيفرة 96 لمسلم عبد الكريم
اللغة العربية

13/10/08 11964

D

خنيفرة )البلدية(
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين
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بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

204/09/02إقليم: الحاجب الثانوية العدادية الطلسإقليم: خنيفرة 84 فاطمة ميحمي
اللغة العربية

02/10/07أقدمية 12 سنة 18514Y)الحاجب )البلدية

 الثانوية العدادية أحمد إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية أمالو

بليمني

807/09/04عمالة: سل 78 الحمياني  صباح
اللغة العربية

29/09/09 21065

W

حصين )المقاطعة(

الثانوية العدادية ابن 

الخطيب

407/09/05إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية ابن عبدونإقليم: خنيفرة 70 صالحي حورية
اللغة العربية

02/09/09 11963

C

خنيفرة )البلدية(

105/09/07إقليم: خنيفرة الثانوية العدادية 13 نونبرإقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية تازيزاوت 62 سعيد بوتمجين
اللغة العربية

04/09/12 24997Vلهري

الثانوية العدادية المير إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية القدس

مولي عبدا

103/09/13إقليم: خنيفرة 36 قموتا هند
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 11962

B

خنيفرة )البلدية(

302/09/15عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية عين كرمةإقليم: خنيفرةالثانوية العدادية المقاومة 34 غزلن سلمي
اللغة العربية

02/09/15 04089

U

عين كرمة-واد الرمان

 الثانوية العدادية ابراهيم 

الراجي

الثانوية العدادية يعقوب إقليم: خنيفرة

المنصور

102/09/15إقليم: الحاجب 34 خويطي م
اللغة العربية

02/09/15 04232Z)اكوراي )البلدية

الثانوية العدادية سيدي 

يحيى وسعد

الثانوية العدادية أبي حامد إقليم: خنيفرة

الغزالي

302/09/16إقليم: القنيطرة 28 المساتي خديجة
اللغة العربية

02/09/16 25989Yعامر السفلية

706/09/17إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية م الخامسإقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية القدس 22 م هلومي
اللغة العربية

06/09/17 11977T)خنيفرة )البلدية

101/01/17إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية بدرإقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية القدس 20 حسناء الغزاوي
اللغة العربية

01/01/17إلتحاق بالزوج 11964

D

خنيفرة )البلدية(

الثانوية العدادية ابن 

الخطيب

الثانوية العدادية حمان إقليم: خنيفرة

الفطواكي

506/09/17إقليم: خنيفرة 12 تــودرت  عبد الحــق
اللغة العربية

06/09/17 11967

G

مريرت )البلدية(

الثانوية العدادية ابن 

الخطيب

304/09/18إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية المقاومةإقليم: خنيفرة 6 بويعقــــوب  محمــد
اللغة العربية

04/09/18 24475

C

مريرت )البلدية(

502/09/09عمالة: مكناسالثانوية العدادية  بوفكرانإقليم: خنيفرةالثانوية العدادية أمالو 60 أعروصي نادية
اللغة الفرنسية

02/09/14 25493J)بوفكران )البلدية

204/09/12إقليم: ميدلتثانوية الشهداء العداديةإقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية القدس 46 سميرة صالحي
اللغة الفرنسية

02/09/15 23879E)ميدلت )البلدية

الثانوية العدادية سيدي 

يحيى وسعد

203/09/13إقليم: بني مللثانوية الطلس الـتأهيليةإقليم: خنيفرة 46 مصباح رقية
اللغة الفرنسية

03/09/13 07681Y)زاوية الشيخ )البلدية

 الثانوية العدادية ابراهيم 

الراجي

207/09/04إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية بدرإقليم: خنيفرة 39 بوانزة مصطفى
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 11964

D

خنيفرة )البلدية(

1003/09/13إقليم: خريبكةالثانوية العدادية المسيرةإقليم: خنيفرةالثانوية العدادية الزاوية 38 مختصر سعيد
اللغة الفرنسية

02/09/15 12239

C

خريبكة )البلدية(

عمالة: الصخيرات معاذ بن جبلإقليم: خنيفرة الثانوية العدادية 11 يناير

 - تمارة

503/09/13 32 سعيدة رفيق
اللغة الفرنسية

02/09/15 25469

H

عين عتيق )البلدية(
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

الثانوية العدادية سيدي إقليم: خنيفرة

بوزكري

504/09/12عمالة: مكناس 32 خديجة أقمحي
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 26186

M

مكناس )البلدية(

الثانوية العدادية ابن 

الخطيب

402/09/14إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية ابن عبدونإقليم: خنيفرة 31 منية البغدادي
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 11963

C

خنيفرة )البلدية(

الثانوية التأهيلية المنصور 

الدهبي

الثانوية التأهيلية أحمد بن إقليم: خنيفرة

علي باسو

802/09/14عمالة: مكناس 30 سعيد كنة
اللغة الفرنسية

02/09/14 04090Vعين جمعة

ثانوية أحمد الحنصالي إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية الزاوية

العدادية

223/01/17إقليم: أزيلل 26 لغمام فاطمة
اللغة الفرنسية

06/09/17 07275

G

أزيلل )البلدية(

الثانوية العدادية ابن 

الخطيب

الثانوية العدادية أحمد بن إقليم: خنيفرة

إدريس ملولي

1002/09/15عمالة: مكناس 24 زهرة لخبيزي
اللغة الفرنسية

02/09/15 03943

K

نزالة بني عمار

الثانوية التأهيلية مولي 

رشيد

101/01/17إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية القدسإقليم: خنيفرة 18 حمزاوي حنان
اللغة الفرنسية

01/01/17 11971Lتيغسالين

الثانوية العدادية الحسن 

الول

601/01/17إقليم: خنيفرةالتانوية التأهيلية م السادسإقليم: خنيفرة 18 برشيشو وزان
اللغة الفرنسية

01/01/17 11985

B

خنيفرة )البلدية(

الثانوية العدادية ابن 

الخطيب

406/09/17إقليم: بني مللثانوية الزيتون التأهيليةإقليم: خنيفرة 12 حيحـــال   منـــال
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 21224

U

فم العنصر

الثانوية التأهيلية مولي 

رشيد

الثانوية العدادية حمان إقليم: خنيفرة

الفطواكي

106/09/17إقليم: خنيفرة 12 ابلوش بناصر
اللغة الفرنسية

06/09/17 11967

G

مريرت )البلدية(

الثانوية التأهيلية الحسين 

بولنوار

202/09/15إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية المقاومةإقليم: خنيفرة 6 ادريس الدواني
اللغة الفرنسية

04/09/18 24475

C

مريرت )البلدية(

الثانوية العدادية الحسن 

الول

304/09/18إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية القدسإقليم: خنيفرة 6 سعيد علوي
اللغة الفرنسية

04/09/18 11971Lتيغسالين

الثانوية العدادية ابن 

الخطيب

الثانوية العدادية القاضي إقليم: خنيفرة

عياض

205/09/11إقليم: خنيفرة 58 حميد كرسيت
اللغة النجليزية

05/09/11 26595

G

اكلمام ازكزا

623/01/17إقليم: بني مللثانوية ابن تومرت العداديةإقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية القدس 10 خالد عبد الرحيم
اللغة النجليزية

02/09/18 21223Tدير القصيبة

 الثانوية العدادية ابراهيم 

الراجي

الثانوية العدادية حمان إقليم: خنيفرة

الفطواكي

306/09/06إقليم: خنيفرة 82 هاشي عبد الرحيم
الجتماعيات

02/09/09 11967

G

مريرت )البلدية(

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

الثانوية العدادية طارق ابن إقليم: خنيفرة

زياد

302/09/14إقليم: الحاجب 40 البحري نورة
الجتماعيات

02/09/14 24743

U

عين تاوجطات 

)البلدية(

الثانوية العدادية يعقوب إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية القدس

المنصور

802/09/15إقليم: الحاجب 34 فتيحة السعودي
الجتماعيات

02/09/15 04232Z)اكوراي )البلدية

 الثانوية العدادية ابن إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية القدس

بطوطة

202/09/15إقليم: الحاجب 34 الهام بن طج
الجتماعيات

02/09/15 04228V عين تاوجطات

)البلدية(

الثانوية التأهيلية الحسين 

بولنوار

 الثانوية العدادية مولي إقليم: خنيفرة

اسماعيل

902/09/15إقليم: القنيطرة 24 رحمة البقالي
الجتماعيات

02/09/15إلتحاق بالزوج 23473

N

القنيطرة )البلدية(
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الثانوية العدادية الحسن 

الول

الثانوية التأهيلية الحسين إقليم: خنيفرة

بولنوار

606/09/17إقليم: خنيفرة 12 الحسين أكضى
الجتماعيات

06/09/17 20932

B

أحد بوحسوسن

الثانوية التأهيلية موسى بن إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية تازيزاوت

نصير

601/01/17إقليم: ميدلت 10 يوسف أناصر
الجتماعيات

04/09/18 11988Eبومية

الثانوية التأهيلية الحسين إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية 20 غشت

بولنوار

304/09/18إقليم: خنيفرة 6 مصطفى سعيد
الجتماعيات

04/09/18 20932

B

أحد بوحسوسن

الثانوية العدادية عسو 

اوباسلم

131/03/88إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية أنوالإقليم: خنيفرة 104 رشيد بن احمدان
الرياضيات

02/09/16 26225E)خنيفرة )البلدية

 الثانوية العدادية 13 

نونبر

105/09/08إقليم: بني مللثانوية الزيتون التأهيليةإقليم: خنيفرة 52 مصطفى الشقيرني
الرياضيات

02/09/15 21224

U

فم العنصر

الثانوية العدادية جابر بن 

حيان

الثانوية العدادية صهريج إقليم: خنيفرة

السواني

804/09/12عمالة: مكناس 52 مناوي فاطمة
الرياضيات

04/09/12 04077F)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسين 

بولنوار

الثانوية العدادية زينب إقليم: خنيفرة

النفزاوية

202/09/15عمالة: مكناس 34 م حساوي
الرياضيات

02/09/15 25267

N

ويسلن )البلدية(

102/09/15إقليم: الخميساتمولي ادريسإقليم: خنيفرةالثانوية العدادية أمالو 34 بن شامة علي
الرياضيات

02/09/15 19264

N

سيدي علل البحراوي 

)البلدية(

102/09/15عمالة: مراكشالثانوية العدادية العيونإقليم: خنيفرةالثانوية العدادية بدر 24 موحنيطو مريم
الرياضيات

02/09/15إلتحاق بالزوج 02706

R

مراكش المدينة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

ثانوية موحا و سعيد إقليم: خنيفرة

العدادية

207/09/04إقليم: بني ملل 16 وحديف  هشام
الرياضيات

27/09/18 07682Z)القصيبة )البلدية

204/09/18إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية بدرإقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية تازيزاوت 16 خديجة العيساوي
الرياضيات

04/09/18 11964

D

خنيفرة )البلدية(

104/09/18إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية بدرإقليم: خنيفرةالثانوية العدادية المقاومة 16 م براش
الرياضيات

04/09/18 11964

D

خنيفرة )البلدية(

الثانوية التأهيلية م 

الخامس

الثانوية العدادية جابر بن إقليم: خنيفرة

حيان

102/09/16إقليم: خنيفرة 14 يوسف الحمداوي
الرياضيات

04/09/18 26228

H

مريرت )البلدية(

ثانوية موحا و سعيد إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية 20 غشت

العدادية

206/09/17إقليم: بني ملل 12 المنديلي م
الرياضيات

07/09/17 07682Z)القصيبة )البلدية

206/09/17إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية م الخامسإقليم: خنيفرةالثانوية العدادية الزاوية 12 أسامة برددوش
الرياضيات

06/09/17 11977T)خنيفرة )البلدية

الثانوية العدادية ابن 

الخطيب

الثانوية العدادية المير إقليم: خنيفرة

مولي عبدا

106/09/17إقليم: خنيفرة 12 بوحويــدة  أنــس
الرياضيات

06/09/17 11962

B

خنيفرة )البلدية(

206/09/17إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية أمالوإقليم: خنيفرةالثانوية العدادية الزاوية 12 هند لمليح
الرياضيات

06/09/17 23548V)خنيفرة )البلدية

الثانوية التأهيلية المنصور 

الدهبي

104/09/18إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية م الخامسإقليم: خنيفرة 8 عائشة  البدري
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 11977T)خنيفرة )البلدية

200



المؤسسة الصلية

بني ملل - خنيفرة05الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية ابن 

الخطيب

الثانوية العدادية الحسن إقليم: خنيفرة

الول

804/09/18إقليم: خنيفرة 6 نافيل  عبد الغني
الرياضيات

04/09/18 21912Sسبت ايت رحو

الثانوية التأهيلية المنصور 

الدهبي

الثانوية العدادية جابر بن إقليم: خنيفرة

حيان

804/09/18إقليم: خنيفرة 6 سميرة  مرغادي
الرياضيات

04/09/18 26228

H

مريرت )البلدية(

الثانوية العدادية ابن 

الخطيب

الثانوية العدادية حمان إقليم: خنيفرة

الفطواكي

504/09/18إقليم: خنيفرة 6   بــدا محمــــد
الرياضيات

04/09/18 11967

G

مريرت )البلدية(

204/09/18إقليم: خنيفرةالتانوية التأهيلية م السادسإقليم: خنيفرةالثانوية العدادية 20 غشت 6 رشيد فركوس
الرياضيات

04/09/18 11985

B

خنيفرة )البلدية(

الثانوية العدادية المير إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية واومنة

مولي عبدا

205/09/11إقليم: خنيفرة 40 نعيمة طالب
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 11962

B

خنيفرة )البلدية(

116/09/93إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية أنوالإقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية القدس 130 ايت شابو سعيد
الفيزياء والكيمياء

16/09/98أقدمية 16 سنة 26225E)خنيفرة )البلدية

الثانوية العدادية الحسن 

الول

الثانوية العدادية جابر بن إقليم: خنيفرة

حيان

802/09/15إقليم: خنيفرة 34 أعروش م
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 26228

H

مريرت )البلدية(

702/09/16إقليم: إفرانثانوية ابن سينا العداديةإقليم: خنيفرةالثانوية العدادية المقاومة 28 عزيز اليوسفي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 10789

B

سيدي المخفي

الثانوية التأهيلية الحسين 

بولنوار

402/09/15إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية المقاومةإقليم: خنيفرة 24 مريم بوهيا
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 24475

C

مريرت )البلدية(

الثانوية التأهيلية المنصور 

الدهبي

302/09/16إقليم: خريبكةالثانوية العدادية بني سميرإقليم: خنيفرة 18 مراد ياسين
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 24367

K

بني سمير

101/01/17عمالة: مكناسالثانوية العدادية القدسإقليم: خنيفرةالثانوية العدادية الزاوية 18 زوهير حناوي
الفيزياء والكيمياء

01/01/17إلتحاق بالزوجة 03932Y)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية ابن 

الخطيب

206/09/17إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية مولي رشيدإقليم: خنيفرة 12 أمحــزون  حفيــظ
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 11984Aاكلموس

116/09/98إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية م الخامسإقليم: خنيفرةالثانوية العدادية أنوال 96 فاطمة المكاوي
التربية السلمية

02/09/14 11977T)خنيفرة )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

الخامس

106/09/01إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية أنوالإقليم: خنيفرة 88 أكربيش الحسن
التربية السلمية

04/09/12 26225E)خنيفرة )البلدية

 الثانوية العدادية 13 

نونبر

105/09/11عمالة: مراكشالثانوية العدادية تانسيفتإقليم: خنيفرة 34 فراح لعبا ب
التربية السلمية

02/09/15 18547Jواحة سيدي ابراهيم

الثانوية العدادية ابن 

الخطيب

الثانوية العدادية يعقوب إقليم: خنيفرة

المنصور

302/09/15إقليم: الحاجب 34 وعدي ابراهيم
التربية السلمية

02/09/15 04232Z)اكوراي )البلدية

902/09/14إقليم: خنيفرة الثانوية العدادية 13 نونبرإقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية القدس 32 خالد معاشي
التربية السلمية

02/09/16 24997Vلهري

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

902/09/15عمالة: مكناسالثانوية العدادية الياسمينإقليم: خنيفرة 30 شقرون عبد الحنين
التربية السلمية

06/09/17 24763

R

ويسلن )البلدية(
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الثانوية التأهيلية م 

الخامس

الثانوية العدادية حمان إقليم: خنيفرة

الفطواكي

102/09/16إقليم: خنيفرة 28 مستعد يونس
التربية السلمية

02/09/16 11967

G

مريرت )البلدية(

الثانوية التأهيلية الحسين 

بولنوار

الثانوية العدادية المير إقليم: خنيفرة

مولي عبدا

502/09/15إقليم: خنيفرة 24 لوبنى قيبو
التربية السلمية

02/09/15 11962

B

خنيفرة )البلدية(

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

723/01/17إقليم: أزيللثانوية الزيتون العداديةإقليم: خنيفرة 16 م حوري
التربية السلمية

06/09/17 22059

B

واولى

606/09/17إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية م الخامسإقليم: خنيفرةالثانوية العدادية 20 غشت 12 لزرك يوسف
التربية السلمية

06/09/17 11977T)خنيفرة )البلدية

الثانوية العدادية ابن 

الخطيب

906/09/17إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية واومنةإقليم: خنيفرة 12 كمـــال  محمــد
التربية السلمية

06/09/17 20616

H

واو مانة

الثانوية العدادية الحسن 

الول

806/09/17إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية م الخامسإقليم: خنيفرة 12 ادريس شكري
التربية السلمية

06/09/17 11977T)خنيفرة )البلدية

التانوية التأهيلية م 

السادس

116/09/85عمالة: مكناسالثانوية العدادية إبن رشدإقليم: خنيفرة 180 المرابط مصطفى
التربية البدنية

16/09/85أقدمية 16 سنة 21491J)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

رشيد

الثانوية العدادية سيدي إقليم: خنيفرة

بوزكري

117/09/90عمالة: مكناس 141 اقاس سعيد
التربية البدنية

16/09/93إلتحاق بالزوجة 26186

M

مكناس )البلدية(

الثانوية العدادية يوسف ابن إقليم: خنيفرة الثانوية العدادية 11 يناير

تاشفين

317/09/90إقليم: الحاجب 130 سويفي م
التربية البدنية

16/09/95أقدمية 16 سنة 19893Xأيت بوبيدمان

116/09/95عمالة: فاسعين هارونإقليم: خنيفرةالثانوية العدادية الزاوية 126 شيبا ني  سعيد
التربية البدنية

06/09/00أقدمية 16 سنة 02243

M

المرينيين )المقاطعة(

الثانوية العدادية الحسن 

الول

1104/09/12إقليم: الرشيديةالنخيلإقليم: خنيفرة 42 مونية ناصري
التربية البدنية

04/09/12إلتحاق بالزوج 23381

N

عرب صباح اغريس

105/09/11إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية الزاويةإقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية القدس 24 والزين مراد
المعلوميات

02/09/18 26226Fأيت اسحاق

الثانوية التأهيلية المنصور 

الدهبي

الثانوية العدادية عسو إقليم: خنيفرة

اوباسلم

106/09/17إقليم: خنيفرة 12 أمين  موكيل
المعلوميات

06/09/17 26592

D

خنيفرة )البلدية(

704/09/18إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية القدسإقليم: خنيفرةالثانوية العدادية 20 غشت 6 منصف الكوهو
المعلوميات

04/09/18 11971Lتيغسالين

الثانوية التأهيلية مولي 

رشيد

الثانوية التأهيلية فاطمة إقليم: خنيفرة

الزهراء

402/09/10إقليم: خنيفرة 64 ويكمان عبد العزيز
التكنولوجيا

02/09/10 11978

U

خنيفرة )البلدية(

الثانوية التأهيلية فاطمة 

الزهراء

504/09/12إقليم: خنيفرة الثانوية العدادية 13 نونبرإقليم: خنيفرة 28 واحي  حسن
التكنولوجيا

04/09/18 24997Vلهري

الثانوية العدادية خالد بن 

الوليد

الثانوية العدادية القاضي إقليم: خريبكة

عياض

116/09/91إقليم: خريبكة 146 شمام السعدية
اللغة العربية

16/09/91أقدمية 16 سنة 12236Z)خريبكة )البلدية

الثانوية العدادية ابن 

خلدون

الثانوية العدادية مولي إقليم: خريبكة

رشيد

105/09/03إقليم: خريبكة 76 طاووس لطيفة
اللغة العربية

04/09/18 12238

B

خريبكة )البلدية(
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الثانوية العدادية م 

السادس

الثانوية العدادية طارق  بن  إقليم: خريبكة

زياد

405/09/11إقليم: خريبكة 48 نادية  الحرار
اللغة العربية

05/09/11 12252Sبولنوار

الثانوية العدادية اولد 

عيسى

102/09/14إقليم: خريبكةالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: خريبكة 40 زازي عزيزة
اللغة العربية

02/09/14 12240

D

خريبكة )البلدية(

الثانوية العدادية عمر بن 

الخطاب

402/09/10إقليم: خريبكةالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: خريبكة 36 حفص عبدالمجيد
اللغة العربية

03/09/13 12240

D

خريبكة )البلدية(

الثانوية العدادية عمر بن 

الخطاب

404/09/12إقليم: خريبكةالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: خريبكة 30 زاهية   شعرة
اللغة العربية

02/09/14 12240

D

خريبكة )البلدية(

103/09/13إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية تاشرافتإقليم: خريبكةالثانوية العدادية أحمد أمين 28 نور الدين حمزاوي
اللغة العربية

02/09/16 23667Zتشرافت

الثانوية العدادية المام  

الشافعي

402/09/14إقليم: خريبكةالثانوية العدادية العيونإقليم: خريبكة 28 حفيظ الزهراوي
اللغة العربية

نعم 06/09/17 21592

U

مفاسيس

الثانوية العدادية 

الزرقطوني

الثانوية العدادية خالد بن إقليم: خريبكة

الوليد

801/01/17إقليم: خريبكة 28 سعيد تبات
اللغة العربية

01/01/17 12250P)بوجنيبة )البلدية

الثانوية العدادية اولد إقليم: خريبكةالثانوية العدادية البراكسة

عيسى

401/01/17إقليم: خريبكة 18 فردوس اليوسفي
اللغة العربية

01/01/17 25769Jاولد عيسى

الثانوية العدادية سيدي 

عبد العزيز

501/01/17عمالة: الرباطعمرو عالمإقليم: خريبكة 14 خديجة اضراب
اللغة العربية

04/09/18 01104Z)اليوسفية )المقاطعة

الثانوية العدادية المام  إقليم: خريبكةالثانوية العدادية العيون

الشافعي

306/09/17إقليم: خريبكة 12 آسية التريني
اللغة العربية

نعم 06/09/17 12255Vبني يخلف

الثانوية العدادية خالد بن 

الوليد

الثانوية العدادية مولي إقليم: خريبكة

رشيد

116/09/92إقليم: خريبكة 146 سيمومي مليكة
اللغة الفرنسية

16/09/92أقدمية 16 سنة 12238

B

خريبكة )البلدية(

الثانوية العدادية ابن 

خلدون

121/09/87إقليم: خريبكةالثانوية العدادية بدرإقليم: خريبكة 130 م اسكايويت
اللغة الفرنسية

26/09/03أقدمية 16 سنة 12242F)خريبكة )البلدية

الثانوية العدادية الشهيد 

الجيللي بن لبصير

الثانوية  العسكرية الملكية إقليم: خريبكة

الولى

816/09/99إقليم: القنيطرة 77 اخموش رشيدة
اللغة الفرنسية

05/09/07إلتحاق بالزوج 11205

D

القنيطرة )البلدية(

الثانوية العدادية القاضي إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية ورديغة

عياض

306/09/06إقليم: خريبكة 68 هرادة ابتسام
اللغة الفرنسية

04/09/12إلتحاق بالزوج 12236Z)خريبكة )البلدية

الثانوية العدادية عمر بن 

الخطاب

الثانوية العدادية القاضي إقليم: خريبكة

عياض

202/09/10إقليم: خريبكة 38 شعيب  الكاموني
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوجة 12236Z)خريبكة )البلدية

202/09/15إقليم: خريبكةالثانوية العدادية المسيرةإقليم: خريبكةالثانوية العدادية القادسية 34 خديجة ملوك
اللغة الفرنسية

02/09/15 12239

C

خريبكة )البلدية(

الثانوية العدادية اولد 

عيسى

102/09/14إقليم: خريبكةالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: خريبكة 30 نويبات فاطمة
اللغة الفرنسية

02/09/14 12240

D

خريبكة )البلدية(

الثانوية العدادية الشهيد 

م كدامة

702/09/15إقليم: بني مللثانوية اولد سعيد العداديةإقليم: خريبكة 24 خديجة حثمان
اللغة الفرنسية

02/09/15 07695

N

أولد سعيد الواد
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إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية اولد 

عيسى

ثانوية سيدي اعمر أوحلي إقليم: خريبكة

التأهيلية

323/01/17إقليم: بني ملل 18 النجمي الساعيد
اللغة الفرنسية

23/01/17 23666Yاغبالة

الثانوية العدادية ابو  

القاسم  السجلماسي

إقليم: الفقيه بن ثانوية م السادس العداديةإقليم: خريبكة

صالح

323/01/17 18 لمياء مقور
اللغة الفرنسية

07/09/17إلتحاق بالزوج 07676T سوق السبت أولد

النمة )البلدية(

الثانوية العدادية 

الزرقطوني

ثانوية المام الغزالي إقليم: خريبكة

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

204/09/18 16 صباح ربيع
اللغة الفرنسية

04/09/18 25864

M

أولد عياد )البلدية(

الثانوية العدادية حافظ 

ابراهيم

504/09/18إقليم: خريبكةالثانوية العدادية القادسيةإقليم: خريبكة 16        الكطابي الحبيب
اللغة الفرنسية

04/09/18 21593Vشكران

الثانوية العدادية عثمان بن 

عفان

ثانوية احمد الصومعي إقليم: خريبكة

العدادية

107/09/17إقليم: بني ملل 13 بوحريبة نعيمة
اللغة الفرنسية

07/09/17إلتحاق بالزوج 07672

N

بني ملل )البلدية(

الثانوية العدادية عثمان بن 

عفان

الثانوية العدادية خالد بن إقليم: خريبكة

الوليد

107/09/17إقليم: خريبكة 13 رشيدة ناوي
اللغة الفرنسية

07/09/17إلتحاق بالزوج 12250P)بوجنيبة )البلدية

الثانوية العدادية الشهيد 

اعمربالحاج

ثانوية يوسف بن تاشفين إقليم: خريبكة

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

506/09/17 12 فرطيط  م
اللغة الفرنسية

06/09/17 07693Lالخالفية

ثانوية المام الغزالي إقليم: خريبكةالثانوية العدادية بني سمير

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

406/09/17 12 احماد أمغار
اللغة الفرنسية

06/09/17 25864

M

أولد عياد )البلدية(

الثانوية العدادية الشهيد 

صالح ورداني

ثانوية عبد المالك السعدي إقليم: خريبكة

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

906/09/17 12 عبد الله ايت رحو
اللغة الفرنسية

06/09/17 07689

G

أولد زمام

الثانوية العدادية الشهيد 

البوهالي بن القائد

الثانوية العدادية عثمان بن إقليم: خريبكة

عفان

404/09/18إقليم: خريبكة 6 اللوسي سكينة
اللغة الفرنسية

04/09/18 12251

R

حطان )البلدية(

الثانوية العدادية حافظ 

ابراهيم

604/09/18إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية ورديغةإقليم: خريبكة 6        قصطال حسناء
اللغة الفرنسية

04/09/18 12254

U

بئر مزوي

الثانوية العدادية 

الزرقطوني

الثانوية العدادية المام  إقليم: خريبكة

الشافعي

704/09/18إقليم: خريبكة 6 نجاة جويشة
اللغة الفرنسية

04/09/18 12255Vبني يخلف

الثانوية العدادية الشهيد إقليم: خريبكةالثانوية العدادية اولد فنان

صالح ورداني

304/09/18إقليم: خريبكة 6 أيوب راشدي
اللغة الفرنسية

04/09/18 24658

B

وادي زم )البلدية(

الثانوية العدادية عمر بن إقليم: خريبكةالثانوية العدادية البراكسة

الخطاب

804/09/18إقليم: خريبكة 6 احمد لميري
اللغة الفرنسية

04/09/18 12243

G

وادي زم )البلدية(

الثانوية العدادية الشهيد 

م العنصري

الثانوية العدادية مولي إقليم: خريبكة

رشيد

806/09/06إقليم: آسفي 88 الحمامي بوشعيب
اللغة النجليزية

06/09/06أقدمية 12 سنة 13994

K

جماعة سحيم 

)البلدية(

الثانوية العدادية ابو  

القاسم  السجلماسي

705/09/11إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية بني مالكإقليم: خريبكة 48 حيمد عبد الصماد
اللغة النجليزية

05/09/11 23811F سوق الربعاء

)البلدية(

الثانوية العدادية وادي 

الذهب

الثانوية التأهيلية عمر إقليم: خريبكة

المختار

1303/09/13عمالة: المية 46 صلون فاطمة الزهراء
اللغة النجليزية

02/09/16 25583

G

سيدي موسى 

المجدوب

504/09/18إقليم: بني مللثانوية كطاية العداديةإقليم: خريبكةالثانوية العدادية بني سمير 6 أمين أمزان
اللغة النجليزية

04/09/18 26711

H

كطاية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية وادي 

الذهب

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: خريبكة

العزيز

116/09/97إقليم: خريبكة 106 خزان المولودي
الجتماعيات

03/09/03أقدمية 16 سنة 12245J)وادي زم )البلدية

الثانوية العدادية سيدي 

عبد العزيز

204/09/12إقليم: الخميساتالمام الغزاليإقليم: خريبكة 42 عبد الكريم وشاطي
الجتماعيات

06/09/17 11570A سيدي علل البحراوي

)البلدية(

الثانوية العدادية ابن 

خلدون

إقليم: الفقيه بن ثانوية م السادس العداديةإقليم: خريبكة

صالح

123/01/17 28 زهير الهبازي
الجتماعيات

07/09/17 07676T سوق السبت أولد

النمة )البلدية(

201/01/17إقليم: تاوناتثانوية النهضة العداديةإقليم: خريبكةالثانوية العدادية بني سمير 18 فيصل لغماري
الجتماعيات

01/01/17إلتحاق بالزوجة 15925J)تاونات )البلدية

الثانوية العدادية عمر بن 

الخطاب

323/01/17إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية القدسإقليم: خريبكة 18 زينب بلقاضي
الجتماعيات

23/01/17 11971Lتيغسالين

الثانوية العدادية طارق  بن  

زياد

الثانوية العدادية اولد علي إقليم: خريبكة

منصور

إقليم: الفقيه بن 

صالح

123/01/17 18 إزاوي المصطفى
الجتماعيات

06/09/17 26047Lبرادية

الثانوية العدادية الشهيد إقليم: خريبكةالثانوية العدادية أحمد أمين

اعمربالحاج

606/09/17إقليم: خريبكة 12 قسو لحميدي
الجتماعيات

04/09/18 24361

D

قصبة  الطرش

الثانوية العدادية الشهيد 

اعمربالحاج

الثانوية العدادية وادي إقليم: خريبكة

الذهب

206/09/17إقليم: خريبكة 12 فوزي  م
الجتماعيات

06/09/17 12246

K

وادي زم )البلدية(

406/09/17إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية القدسإقليم: خريبكةالثانوية العدادية أحمد أمين 12 عبد الرحيم اسبيسي
الجتماعيات

06/09/17 11971Lتيغسالين

الثانوية العدادية الشهيد 

م العنصري

106/09/17إقليم: خريبكةالثانوية العدادية القادسيةإقليم: خريبكة 12 عبد الحق افنيش
الجتماعيات

06/09/17 21593Vشكران

الثانوية العدادية اولد 

عيسى

الثانوية العدادية عمر بن إقليم: خريبكة

الخطاب

704/09/18إقليم: خريبكة 6 صلح الدين مورادي
الجتماعيات

04/09/18 12243

G

وادي زم )البلدية(

الثانوية العدادية الشهيد 

م كدامة

1004/09/18إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية الزاويةإقليم: خريبكة 6 رضوان موساوي
الجتماعيات

04/09/18 26226Fأيت اسحاق

الثانوية العدادية طارق  بن  

زياد

الثانوية العدادية خالد بن إقليم: خريبكة

الوليد

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

116/09/93 114 خديجة محبوبي
الرياضيات

16/09/99أقدمية 16 سنة 01861X)سباتة )المقاطعة

الثانوية العدادية ابن 

خلدون

الثانوية العدادية مولي إقليم: خريبكة

رشيد

216/09/88إقليم: خريبكة 108 المصطفى عبيدات
الرياضيات

06/09/17 12238

B

خريبكة )البلدية(

الثانوية العدادية ابو  القاسم  إقليم: خريبكةالثانوية العدادية أحمد أمين

السجلماسي

116/09/86إقليم: خريبكة 100 شهيد م
الرياضيات

07/09/04أقدمية 12 سنة 12248

M

ابي الجعد )البلدية(

الثانوية العدادية المام  

الشافعي

الثانوية العدادية مولي إقليم: خريبكة

رشيد

216/09/95إقليم: خريبكة 34 عبد العزيز الصالح
الرياضيات

02/09/15 12238

B

خريبكة )البلدية(

الثانوية العدادية ابو  

القاسم  السجلماسي

الثانوية العدادية بوعبيد  إقليم: خريبكة

الشرقي

116/09/92إقليم: خريبكة 34 الوادي عبدالواحد
الرياضيات

02/09/15 12249

N

ابي الجعد )البلدية(

الثانوية العدادية الشهيد 

اعمربالحاج

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: خريبكة

العزيز

116/09/98إقليم: خريبكة 28 م بلحاج
الرياضيات

04/09/18 12245J)وادي زم )البلدية
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المؤسسة الصلية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية وادي 

الذهب

الثانوية العدادية مولي إقليم: خريبكة

رشيد

101/01/17إقليم: خريبكة 28 فهد راشيد
الرياضيات

17/09/18 12238

B

خريبكة )البلدية(

الثانوية العدادية عثمان بن 

عفان

223/01/17إقليم: خريبكةالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: خريبكة 28 نورة زواوي
الرياضيات

06/09/17 12240

D

خريبكة )البلدية(

الثانوية العدادية ابن 

خلدون

الثانوية العدادية الشهيد إقليم: خريبكة

المعلم العربي

216/09/94إقليم: خريبكة 24 م   غزال
الرياضيات

04/09/18 24656Z)خريبكة )البلدية

الثانوية العدادية عمر بن 

الخطاب

103/09/13إقليم: الحاجب الثانوية العدادية الطلسإقليم: خريبكة 24 فاطمة البدوي
الرياضيات

02/09/16إلتحاق بالزوج 18514Y)الحاجب )البلدية

الثانوية العدادية الشهيد 

اعمربالحاج

الثانوية العدادية طارق  بن  إقليم: خريبكة

زياد

202/09/15إقليم: خريبكة 24 مطران  مريم
الرياضيات

02/09/15 12252Sبولنوار

الثانوية العدادية مولي 

رشيد

إقليم: الفقيه بن ثانوية المام علي العداديةإقليم: خريبكة

صالح

607/09/17 22 مريم رهيف
الرياضيات

04/09/18 21225Vكريفات

إقليم: الفقيه بن ثانوية م السادس العداديةإقليم: خريبكةالثانوية العدادية اولد فنان

صالح

706/09/17 22 بهي صالحة
الرياضيات

06/09/17 07676T سوق السبت أولد

النمة )البلدية(

الثانوية العدادية م 

الخامس

105/09/07إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية ورديغةإقليم: خريبكة 16 عبد العزيز بلعيساوي
الرياضيات

06/09/17 12254

U

بئر مزوي

116/09/99إقليم: سطاتثانوية امريزيك العداديةإقليم: خريبكةالثانوية العدادية العيون 12 عياد بنموسى
الرياضيات

06/09/17 27188

B

امريزيك

الثانوية العدادية عثمان بن 

عفان

406/09/17إقليم: خريبكةالثانوية العدادية الخنساءإقليم: خريبكة 12 هكوي سكينة
الرياضيات

06/09/17 12241E)خريبكة )البلدية

الثانوية العدادية اولد 

عيسى

الثانوية العدادية عثمان بن إقليم: خريبكة

عفان

206/09/17إقليم: خريبكة 12 فيروز عزوزي
الرياضيات

04/09/18 12251

R

حطان )البلدية(

ثانوية المام الغزالي إقليم: خريبكةالثانوية العدادية أحمد أمين

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

307/09/17 12 ابن الفقيه يوسف
الرياضيات

07/09/17 25864

M

أولد عياد )البلدية(

الثانوية العدادية الشهيد إقليم: خريبكةالثانوية العدادية القادسية

البوهالي بن القائد

307/09/17إقليم: خريبكة 12 مريم مسبيح
الرياضيات

07/09/17 23846

U

أولد عزوز

الثانوية العدادية عمر بن 

الخطاب

306/09/17إقليم: بني مللثانوية السلم العداديةإقليم: خريبكة 12 عبد الرحمان تلفنا
الرياضيات

04/09/18 07685

C

أولد ايعيش

الثانوية العدادية عمر بن إقليم: خريبكةالثانوية العدادية البراكسة

الخطاب

204/09/18إقليم: خريبكة 6 عبد العزيز حسناوي
الرياضيات

04/09/18 12243

G

وادي زم )البلدية(

الثانوية العدادية 

الزرقطوني

الثانوية العدادية المام  إقليم: خريبكة

الشافعي

1004/09/18إقليم: خريبكة 6 أحمد معاوية
الرياضيات

04/09/18 12255Vبني يخلف

الثانوية العدادية وادي إقليم: خريبكةالثانوية العدادية بني سمير

الذهب

504/09/18إقليم: خريبكة 6 م حجي
الرياضيات

04/09/18 12246

K

وادي زم )البلدية(

الثانوية العدادية وادي 

الذهب

904/09/18إقليم: خريبكةالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: خريبكة 6 م انفاوي
الرياضيات

04/09/18 12240

D

خريبكة )البلدية(
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية سيدي 

عبد العزيز

604/09/18إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية ابن تومرتإقليم: خريبكة 6 اسماء بوهش
الرياضيات

04/09/18 12257Xلكفاف

الثانوية العدادية طارق  بن  

زياد

304/09/18إقليم: خريبكةالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: خريبكة 6 نعيمة فقيدي
الرياضيات

04/09/18 12240

D

خريبكة )البلدية(

الثانوية العدادية م 

السادس

104/09/18إقليم: خريبكةالثانوية العدادية الخنساءإقليم: خريبكة 6 أمين بوشرى
الرياضيات

04/09/18 12241E)خريبكة )البلدية

الثانوية العدادية م 

السادس

الثانوية العدادية عثمان بن إقليم: خريبكة

عفان

104/09/18إقليم: خريبكة 6 وكيب نجلء
الرياضيات

04/09/18 12251

R

حطان )البلدية(

الثانوية العدادية م 

الخامس

إقليم: الفقيه بن ثانوية م السادس العداديةإقليم: خريبكة

صالح

523/01/17 28 إيمان خنوبي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 07676T سوق السبت أولد

النمة )البلدية(

ثانوية المنصور الذهبي إقليم: خريبكةالثانوية العدادية الخنساء

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

102/09/15 18 فاطمة الزهراء شلخي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 23623

B

سوق السبت أولد 

النمة )البلدية(

الثانوية العدادية م 

السادس

301/01/17عمالة: فاسعبد المالك السعديإقليم: خريبكة 18 سفيان لفركسو
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 25046Y جنان الورد

)المقاطعة(

الثانوية العدادية الشهيد 

م كدامة

إقليم: الفقيه بن ثانوية م السادس العداديةإقليم: خريبكة

صالح

601/01/17 18 وفاء طلحة
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 07676T سوق السبت أولد

النمة )البلدية(

الثانوية العدادية زينب إقليم: خريبكةالثانوية العدادية اولد فنان

النفزاوية

101/01/17إقليم: برشيد 18 بشرى شاوي
علوم الحياة 

والرض
01/01/17إلتحاق بالزوج 24793Y)برشيد )البلدية

الثانوية العدادية بوعبيد  

الشرقي

إقليم: الفقيه بن إعدادية عثمان بن عفانإقليم: خريبكة

صالح

223/01/17 18 سهام العميري
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 26542Z الفقيه بن صالح

)البلدية(

الثانوية العدادية م 

الخامس

ثانوية عمر بن الخطاب إقليم: خريبكة

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

113/02/17 18 هجار رصحافي
علوم الحياة 

والرض
13/02/17إلتحاق بالزوج 07712

G

برادية

الثانوية العدادية سيدي 

عبد العزيز

701/01/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية الشباناتإقليم: خريبكة 14 كوثر السمللي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 26187

N

اشبانات

الثانوية العدادية القاضي 

عياض

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: خريبكة

العزيز

102/09/14إقليم: خريبكة 13 بلعساوي حسن
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوجة 12245J)وادي زم )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني

106/09/17إقليم: خريبكةالثانوية العدادية المسيرةإقليم: خريبكة 12 م أكنير
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 12239

C

خريبكة )البلدية(

الثانوية العدادية سيدي 

عبد العزيز

201/01/17إقليم: الرحامنةالثانوية العدادية النهضةإقليم: خريبكة 6 كريم بعاطي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوجة 25482X)ابن جرير )البلدية

الثانوية العدادية الشهيد 

م العنصري

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: خريبكة

العزيز

604/09/18إقليم: خريبكة 6 هشام سباعي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 12245J)وادي زم )البلدية

616/09/98إقليم: خريبكةالثانوية العدادية بدرإقليم: خريبكةالثانوية العدادية العيون 82 أحمد هبادي
الفيزياء والكيمياء

24/12/07أقدمية 12 سنة 12242F)خريبكة )البلدية

الثانوية العدادية طارق  بن  

زياد

الثانوية العدادية القاضي إقليم: خريبكة

عياض

116/09/95إقليم: خريبكة 81 بركة الصديق
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوجة 12236Z)خريبكة )البلدية
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الثانوية العدادية الساقية إقليم: خريبكةالثانوية العدادية بدر

الحمراء

217/09/92إقليم: خريبكة 76 الحسين صحري
الفيزياء والكيمياء

08/09/09 12256

W

أولد عبدون

106/09/01إقليم: خريبكةالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: خريبكةالثانوية العدادية بني سمير 74 الغبرة عبد الفتاح
الفيزياء والكيمياء

05/09/07إلتحاق بالزوجة 12240

D

خريبكة )البلدية(

الثانوية العدادية الساقية 

الحمراء

الثانوية العدادية طارق ابن إقليم: خريبكة

زياد

305/09/08عمالة: مراكش 48 اشراق راجل
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 02639T)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية الشهيد 

اعمربالحاج

الثانوية العدادية طارق  بن  إقليم: خريبكة

زياد

116/09/99إقليم: خريبكة 39 المصطفى شمام
الفيزياء والكيمياء

03/09/13إلتحاق بالزوجة 12252Sبولنوار

416/09/98عمالة: فاسأبي العباس السبتيإقليم: خريبكةالثانوية العدادية المسيرة 28 عبدالرحمان الصوابي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 01975

W

المشور فاس الجديد 

)البلدية(

الثانوية العدادية 

الزرقطوني

201/01/17إقليم: خريبكةالثانوية العدادية العيونإقليم: خريبكة 28 سامية المرنان
الفيزياء والكيمياء

01/01/17 21592

U

مفاسيس

الثانوية العدادية م 

الخامس

 الثانوية العدادية مولي إقليم: خريبكة

اسماعيل

105/09/08إقليم: القنيطرة 76 مصطفى ابراش
التربية السلمية

05/09/08 23473

N

القنيطرة )البلدية(

الثانوية العدادية م 

الخامس

 الثانوية العدادية علل بن إقليم: خريبكة

عبد ا

105/09/08إقليم: القنيطرة 76 الشاني سهام
التربية السلمية

05/09/08 11180

B

القنيطرة )البلدية(

الثانوية العدادية ابو  

القاسم  السجلماسي

1006/09/08إقليم: بنسليمانالثانوية العدادية الزيايدةإقليم: خريبكة 48 غيثة بن حيمود
التربية السلمية

02/09/14 26023

K

زيايدة

الثانوية العدادية سيدي 

عبد العزيز

704/09/12إقليم: خريبكةالثانوية العدادية بدرإقليم: خريبكة 38 الصمدي السعيد
التربية السلمية

02/09/14 12242F)خريبكة )البلدية

الثانوية العدادية وادي 

الذهب

الثانوية التأهيلية خالد بن إقليم: خريبكة

الوليد

202/09/15إقليم: برشيد 24 العزيزي رضوان
التربية السلمية

02/09/15 14647V)اولد عبو )البلدية

الثانوية العدادية طارق  بن  

زياد

106/09/17إقليم: أزيللثانوية ايت بوولي العداديةإقليم: خريبكة 22 أحمد كسمي
التربية السلمية

06/09/17 26827Jأيت بوولي

الثانوية العدادية حمان إقليم: خريبكةالثانوية العدادية أحمد أمين

الفطواكي

206/09/17إقليم: خنيفرة 22 خالد هاشي
التربية السلمية

06/09/17 11967

G

مريرت )البلدية(

إقليم: الفقيه بن ثانوية  اولد ادريس التأهيليةإقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية تاشرافت

صالح

706/09/17 22 شعبة مرية
التربية السلمية

06/09/17 25201Sبرادية

الثانوية العدادية سيدي 

عبد العزيز

ثانوية المختار السوسي إقليم: خريبكة

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

706/09/17 22 ابو عطاء ا م
التربية السلمية

04/09/18 07691Jاهل مربع

الثانوية العدادية عمر بن 

الخطاب

303/09/13عمالة: الرباطابن زيدونإقليم: خريبكة 18 نوال السحايمي
التربية السلمية

02/09/16إلتحاق بالزوج 01105A)اليوسفية )المقاطعة

الثانوية العدادية م 

السادس

الثانوية العدادية عمر بن إقليم: خريبكة

الخطاب

204/09/18إقليم: خريبكة 6 ناشط سعيد
التربية السلمية

04/09/18 12243

G

وادي زم )البلدية(

الثانوية العدادية اولد 

عيسى

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: خريبكة

العزيز

204/09/18إقليم: خريبكة 6 ياسين منصر
التربية السلمية

04/09/18 12245J)وادي زم )البلدية
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الثانوية العدادية عمر بن 

الخطاب

الثانوية العدادية م إقليم: خريبكة

الخامس

104/09/18إقليم: خريبكة 6 م صبار
التربية السلمية

04/09/18 12247L)ابي الجعد )البلدية

الثانوية العدادية 

الزرقطوني

806/09/00عمالة: فاسالمام البخاريإقليم: خريبكة 120 ابجيطر نضال
التربية البدنية

06/09/00أقدمية 16 سنة 02250V)زواغة )المقاطعة

805/09/11عمالة: الميةالمختار السوسيإقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية الفارابي 49 م الزراري
التربية البدنية

05/09/11إلتحاق بالزوجة 26824Fبني يخلف

الثانوية العدادية حافظ 

ابراهيم

الثانوية العدادية طارق  بن  إقليم: خريبكة

زياد

802/09/14إقليم: خريبكة 19 سرو م
التربية البدنية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 12252Sبولنوار

الثانوية العدادية حافظ إقليم: خريبكةالثانوية العدادية القادسية

ابراهيم

601/01/17إقليم: خريبكة 18 عبد اللطيف مرغان
التربية البدنية

01/01/17 12253Tلمعادنة

804/09/18إقليم: خريبكةالثانوية العدادية القادسيةإقليم: خريبكةالثانوية العدادية أحمد أمين 6 المهدي حمداني
التربية البدنية

04/09/18 21593Vشكران

الثانوية العدادية وادي 

الذهب

716/09/99إقليم: خريبكةالثانوية العدادية العيونإقليم: خريبكة 87 سهام مرزم
التربية السرية

15/11/16إلتحاق بالزوج 21592

U

مفاسيس

الثانوية العدادية م 

السادس

الثانوية العدادية المام  إقليم: خريبكة

الشافعي

505/09/11إقليم: خريبكة 25 قسوي   سهام
التربية السرية

06/10/15إلتحاق بالزوج 12255Vبني يخلف

116/09/88إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية تاشرافتإقليم: خريبكةالثانوية العدادية القادسية 110 حصاري المعطي
التربية التشكيلية

05/09/07أقدمية 12 سنة 23667Zتشرافت

الثانوية العدادية عمر بن 

الخطاب

الثانوية العدادية خالد بن إقليم: خريبكة

الوليد

105/09/07إقليم: خريبكة 36 المحضر حميد
التربية التشكيلية

03/09/13 12250P)بوجنيبة )البلدية

الثانوية العدادية ابو  

القاسم  السجلماسي

ثانوية مولي اسماعيل إقليم: خريبكة

التأهيلية

305/09/11إقليم: بني ملل 26 بن لعلوي م
التربية الموسيقية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 07707

B

قصبة تادلة )البلدية(

الثانوية العدادية القاضي 

عياض

الثانوية العدادية الشهيد إقليم: خريبكة

الجيللي بن لبصير

305/09/07إقليم: خريبكة 50 زيتان مجيد
المعلوميات

04/09/18 23925Eالفقراء

الثانوية العدادية عمر بن 

الخطاب

الثانوية العدادية بوعبيد  إقليم: خريبكة

الشرقي

323/01/17إقليم: خريبكة 18 رشيد منعم
المعلوميات

23/01/17 12249

N

ابي الجعد )البلدية(

الثانوية العدادية عمر بن 

الخطاب

الثانوية العدادية طارق  بن  إقليم: خريبكة

زياد

404/09/18إقليم: خريبكة 6 عمر حومانات
المعلوميات

04/09/18 12252Sبولنوار

الثانوية العدادية طارق  بن  

زياد

عمالة: المضيق - ثانوية ابن سينا العداديةإقليم: خريبكة

الفنيدق

116/09/98 90 هشام فدواش
التكنولوجيا

07/09/04أقدمية 12 سنة 26082Z)مرتيل )البلدية

الثانوية العدادية ابو  

القاسم  السجلماسي

313/09/00إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية تاشرافتإقليم: خريبكة 58 حاسب هشام
التكنولوجيا

04/09/18 23667Zتشرافت

106/09/00إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الصفصافإقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية تاشرافت 42 صلح خمريش
التكنولوجيا

04/09/12 26959

C

القنيطرة )البلدية(

الثانوية العدادية م 

الخامس

الثانوية العدادية ابو  القاسم  إقليم: خريبكة

السجلماسي

102/09/10إقليم: خريبكة 30 يقيني عبد السلم
التكنولوجيا

02/09/14 12248

M

ابي الجعد )البلدية(
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06

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: بنسليمانالثانوية العدادية الزيايدة

تاشفين

423/09/04إقليم: بنسليمان 57 القعراوي الهام
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوج 07848E)بنسليمان )البلدية

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين

  الثانوية العدادية حمان إقليم: بنسليمان

الفطواكي

114/02/17إقليم: بنسليمان 26 احمد جهري
اللغة العربية

06/09/17 24783

M

الشراط

623/12/16إقليم: برشيدالثانوية العدادية السوالمإقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية ابن باجة 26 امحيدو عماد
اللغة العربية

06/09/17 25316S)حد السوالم )البلدية

الثانوية التأهيلية علل بن 

عبد ا

الثانوية العدادية الساقية إقليم: بنسليمان

الحمراء

102/09/14إقليم: برشيد 16 م سلهامي
اللغة العربية

04/09/18 14623

U

الكارة )البلدية(

الثانوية العدادية  20 

غشت

304/09/18إقليم: بنسليمانالثانوية العدادية الزيايدةإقليم: بنسليمان 6 بوحمامي عبد الغاني
اللغة العربية

04/09/18 26023

K

زيايدة

الثانوية التأهيلية علل بن 

عبد ا

105/09/11إقليم: برشيدالثانوية العدادية ابن الخطيبإقليم: بنسليمان 26 نجوى حنين
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوج 14635

G

الكارة )البلدية(

الثانوية التأهيلية م بن 

عبد الكريم الخطابي

الثانوية العدادية المام إقليم: بنسليمان

الشاطبي

304/09/12إقليم: النواصر 18 نبيل مرجان
اللغة الفرنسية

02/09/16 25235

D

بوسكورة )البلدية(

الثانوية العدادية علي بن  

الجيللي  الوهابي

302/09/14عمالة: الميةالعقيد العلمإقليم: بنسليمان 18 سميرة مخلص
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 01906

W

المية )البلدية(

الثانوية العدادية عمرو بن 

م بن علي

الثانوية العدادية م إقليم: بنسليمان

السادس

704/09/18إقليم: بنسليمان 9 ليلى بن حدوش
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 07713

H

بنسليمان )البلدية(

الثانوية التأهيلية علل بن 

عبد ا

102/09/14إقليم: سيدي قاسمإعدادية عبد المالك السعديإقليم: بنسليمان 40 عبد العزيز رزاقي
الجتماعيات

02/09/14 15105T)جرف الملحة )البلدية

الثانوية العدادية عمرو بن 

م بن علي

206/09/17إقليم: مديونةبدرإقليم: بنسليمان 22 حفصة ايت سي عدي
الرياضيات

06/09/17 24695S)تيط مليل )البلدية

الثانوية العدادية عمرو بن 

م بن علي

عمالة مقاطعات عين ابن الثيرإقليم: بنسليمان

السبع الحي الم

301/01/17 18 جباري الهام
الرياضيات

01/01/17إلتحاق بالزوج 01645

M

عين السبع 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات عين ابراهيم الرودانيإقليم: بنسليمانالثانوية العدادية زياد

السبع الحي الم

106/09/17 13 أمغار أسماء
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 01642J الصخور السوداء

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية علل بن 

عبد ا

عمالة مقاطعة عين ثانوية صلح الدين اليوبيإقليم: بنسليمان

الشق

206/09/17 12 الحسين بللي
الرياضيات

06/09/17 27085P)عين الشق )المقاطعة

604/09/18إقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية المنصوريةإقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية ابن باجة 6 القرفي فاطمة
الرياضيات

04/09/18 25208Z)المنصورية )البلدية

الثانوية التأهيلية علل بن 

عبد ا

عمالة مقاطعة الحي أبو ذر الغفاريإقليم: بنسليمان

الحسني

604/09/18 6 م لكويطي
الرياضيات

04/09/18 26004P الحي الحسني

)المقاطعة(

الثانوية العدادية  20 

غشت

ثانوية سيدي بومدين إقليم: بنسليمان

العدادية

602/01/17إقليم: صفرو 28 حوري فاطمة
علوم الحياة 

والرض
02/01/17 02439A)صفرو )البلدية
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الثانوية العدادية  20 

غشت

ثانوية سيدي اسماعيل إقليم: بنسليمان

العدادية

604/09/12إقليم: الجديدة 52 الزيري فوزية
الفيزياء والكيمياء

04/09/12 08742

B

سيدي اسماعيل

الثانوية العدادية علي بن  

الجيللي  الوهابي

304/09/02إقليم: بنسليمان الثانوية العدادية  الفلينإقليم: بنسليمان 41 الميلودي لكرد
الفيزياء والكيمياء

03/09/13إلتحاق بالزوجة 25214F)بنسليمان )البلدية

203/09/12إقليم: الجديدةثانوية المنار العداديةإقليم: بنسليمانالثانوية العدادية الزيايدة 19 م اللويزي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16إلتحاق بالزوجة 08709

R

الجديدة )البلدية(

الثانوية العدادية  20 

غشت

302/09/09إقليم: مديونةإبراهيم الرودانيإقليم: بنسليمان 46 تبالي عبد الرحيم
التربية السلمية

03/09/13 26945

M

سيدي حجاج واد 

حصار

الثانوية التأهيلية م بن عبد إقليم: بنسليمانالثانوية العدادية الزيايدة

الكريم الخطابي

402/09/14إقليم: بنسليمان 36 البهلول الغزالي
التربية السلمية

02/09/16 07856

N

مليلة

الثانوية العدادية علي بن  

الجيللي  الوهابي

202/09/14إقليم: سطاتالثانوية العدادية بئر انزرانإقليم: بنسليمان 28 حمزة رتنان
التربية السلمية

06/09/17 14646

U

اولد امراح )البلدية(

الثانوية التأهيلية علل بن 

عبد ا

104/09/18إقليم: النواصرالثانوية العدادية دار بوعزةإقليم: بنسليمان 16 عبدالرحمان عوبيدي
التربية السلمية

04/09/18 01679Z)دار بوعزة )البلدية

الثانوية التأهيلية علل بن 

عبد ا

الثانوية العدادية حمان إقليم: بنسليمان

الفطواكي

104/09/18إقليم: برشيد 16 عبد الغني  هبادي
التربية السلمية

04/09/18 24377

W

الساحل اولد احريز

الثانوية التأهيلية م بن 

عبد الكريم الخطابي

الثانوية العدادية الحسن  إقليم: بنسليمان

اليوسي

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

104/09/18 6 خديجة مخا
التربية السلمية

04/09/18 23630J مولي رشيد

)المقاطعة(

الثانوية العدادية الشهيدة إقليم: بنسليمانالثانوية العدادية الزيايدة

الغظفة بنت المدني

504/09/18إقليم: النواصر 6 عبد الكريم بوستة
التربية السلمية

04/09/18 24702Z)دار بوعزة )البلدية

الثانوية العدادية سيدي إقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية ابن باجة

بنحمدون

1104/09/18إقليم: برشيد 6 هدنة مروان
التربية السلمية

04/09/18 26689J زاوية سيدي

بنحمدون

الثانوية العدادية علي بن  

الجيللي  الوهابي

802/09/14إقليم: وادي الذهبثانوية الفرابي العداديةإقليم: بنسليمان 18 طارق القاسمي
التربية البدنية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 25233

B

الداخلة )البلدية(

الثانوية التأهيلية علل بن 

عبد ا

الثانوية العدادية علي بن  إقليم: بنسليمان

الجيللي  الوهابي

414/02/17إقليم: بنسليمان 16 سفيان الكوش
التربية البدنية

06/09/17 20016Fفضالت

الثانوية العدادية 

المنصورية

 الثانوية العدادية أحمد إقليم: بنسليمان

بلفريج

105/09/11عمالة: سل 48 سهام مخلوفي
التربية التشكيلية

05/09/11إلتحاق بالزوج 01281S)تابريكت )المقاطعة

205/09/11إقليم: بنسليمانالثانوية العدادية بوزنيقةإقليم: بنسليمان الثانوية العدادية للمريم 50 زينب بلمو
التربية الموسيقية

02/09/15 25207Y)بوزنيقة )البلدية

عمالة: الصخيرات موحى احمو الزيانيإقليم: بنسليمانالثانوية العدادية بوزنيقة

 - تمارة

705/09/11 49 ابتسام اليونسي
التربية الموسيقية

16/11/15إلتحاق بالزوج 01387

G

مرس الخير

105/09/11إقليم: القنيطرة الثانوية العدادية ابن حزمإقليم: بنسليمانالثانوية العدادية زياد 12 زكرياء زغيدة
التربية الموسيقية

نعم 02/09/17 11171S)القنيطرة )البلدية

الثانوية العدادية 

المنصورية

122/09/03إقليم: بنسليمان الثانوية العدادية للمريمإقليم: بنسليمان 98 جواد  بلهي
المعلوميات

07/09/05أقدمية 12 سنة 24373S)بنسليمان )البلدية
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الثانوية العدادية  20 

غشت

230/09/04إقليم: مديونةسيدي حجاجإقليم: بنسليمان 92 فرسال هشام
المعلوميات

05/09/08 22005T سيدي حجاج واد

حصار

1102/09/09عمالة: مراكشالثانوية العدادية الداخلةإقليم: بنسليمانالثانوية العدادية زياد 22 السامي فاطمة
المعلوميات

02/09/17 02836

G

المنابهة

الثانوية العدادية المام إقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية السلم

الشاطبي

503/09/13إقليم: النواصر 6 اسماعيل بولوس
المعلوميات

04/09/18 25235

D

بوسكورة )البلدية(

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

الثانوية العدادية المام إقليم: برشيد

الشاطبي

202/09/09إقليم: النواصر 36 اد احمد اعلي ابراهيم
اللغة العربية

02/09/15 25235

D

بوسكورة )البلدية(

الثانوية العدادية اولد 

زيان

عمالة مقاطعات 2 مارسإقليم: برشيد

الدار البيضاء أنفا

103/09/13 25 أمينة   كريم
اللغة العربية

02/09/15إلتحاق بالزوج 01481J)المعاريف )المقاطعة

202/09/15إقليم: تارودانتثأ.الداخلةإقليم: برشيدالثانوية العدادية ابن سينا 24 عبد ا العلم
اللغة العربية

02/09/15 17304

H

أولد برحيل )البلدية(

الثانوية العدادية عمر بن 

عبد العزيز

الثانوية التأهيلية خالد بن إقليم: برشيد

الوليد

206/09/17إقليم: برشيد 22 قنديل المهدي
اللغة العربية

06/09/17 14647V)اولد عبو )البلدية

الثانوية العدادية خالد بن إقليم: برشيدالثانوية العدادية الدروة

الوليد

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

403/09/13 18 ابن القات  نسرين
اللغة العربية

02/09/16 01861X)سباتة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية خالد بن 

الوليد

401/01/17إقليم: خريبكةالثانوية العدادية أحمد أمينإقليم: برشيد 18 عبدا بركي
اللغة العربية

01/01/17 22885Zبني زرنتل

الثانوية العدادية آسية إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية أولد زيان

الوديع

103/09/18إقليم: النواصر 16 سكينة الغنام
اللغة العربية

04/09/18 25971

D

دار بوعزة )البلدية(

الثانوية العدادية الساقية 

الحمراء

ملحقة الثانوية العدادية إقليم: برشيد

الشاطئ

206/09/17إقليم: برشيد 12 أبختي المختار
اللغة العربية

06/09/17 24141P سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(

الثانوية العدادية ابن 

الخطيب

606/09/17إقليم: برشيدالثانوية العدادية اولد زيانإقليم: برشيد 12 طارق عاتق
اللغة العربية

06/09/17 21573Y)الدروة )البلدية

104/09/18إقليم: برشيدالثانوية العدادية السوالمإقليم: برشيدالثانوية العدادية الشاطئ 6 الزهرة أوشين
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 25316S)حد السوالم )البلدية

الثانوية العدادية 

الزرقطوني

الثانوية العدادية زينب إقليم: برشيد

النفزاوية

207/09/04إقليم: برشيد 64 الركراكي فوزية
اللغة الفرنسية

05/09/11 24793Y)برشيد )البلدية

الثانوية العدادية المنصور 

الذهبي

عمالة مقاطعة عين ابوبكر الصديقإقليم: برشيد

الشق

105/09/05 58 كريمة الحيمر
اللغة الفرنسية

28/09/15 01676

W

عين الشق )المقاطعة(

الثانوية التأهيلية خالد بن 

الوليد

الثانوية العدادية زينب إقليم: برشيد

النفزاوية

102/09/14إقليم: برشيد 32 جميلة زيان
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 24793Y)برشيد )البلدية

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

102/09/10إقليم: برشيدالثانوية العدادية السوالمإقليم: برشيد 28 رفيق الفكاك
اللغة الفرنسية

02/09/16 25316S)حد السوالم )البلدية

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

ثانوية خالد بن الوليد إقليم: برشيد

العدادية

302/09/16إقليم: الجديدة 28 مريم عروب
اللغة الفرنسية

02/09/16 19833

G

أولد غانم
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الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

602/09/16إقليم: برشيدالثانوية العدادية للمريمإقليم: برشيد 28 مريم بحرش
اللغة الفرنسية

02/09/16 21571

W

برشيد )البلدية(

104/09/12إقليم: برشيدالثانوية العدادية بن خلدونإقليم: برشيدالثانوية العدادية للمريم 26 المصطفى البغدادي
اللغة الفرنسية

06/09/17 14622T)برشيد )البلدية

104/09/12إقليم: ميدلت احمد الحنصاليإقليم: برشيدالثانوية العدادية ابن سينا 25 لغامو اسمهان
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوج 24999Xتونفيت

عمالة مقاطعة عين ثانوية صلح الدين اليوبيإقليم: برشيدالثانوية العدادية الدروة

الشق

206/09/17 22 فريس هاجر
اللغة الفرنسية

04/09/18 27085P)عين الشق )المقاطعة

ملحقة الثانوية العدادية 

الشاطئ

الثانوية العدادية المنصور إقليم: برشيد

الذهبي

206/09/17إقليم: برشيد 22 يوسف عزاز
اللغة الفرنسية

04/09/18 26609X)حد السوالم )البلدية

الثانوية العدادية عمر بن 

عبد العزيز

906/09/17إقليم: الجديدةثانوية المسيرة العداديةإقليم: برشيد 22 الحاجبي ليلى
اللغة الفرنسية

06/09/17 08724

G

أولد فرج

الثانوية العدادية المنصور 

الذهبي

عمالة مقاطعة الحي أنس بن مالكإقليم: برشيد

الحسني

606/09/17 22 لحرش حكيمة
اللغة الفرنسية

04/09/18 23329

G

الحي الحسني 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية الساحل 

أولد حريز

الثانوية العدادية الرحالي إقليم: برشيد

الفاروقي

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

206/09/17 22 ربيعة زكار
اللغة الفرنسية

04/09/18 24453

D

مولي رشيد 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

الثانوية العدادية عبد الكريم إقليم: برشيد

الخطابي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

306/09/17 22 فائق صفاء
اللغة الفرنسية

06/09/17 01747Y سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية الغزاليإقليم: برشيدالثانوية العدادية ابن سينا

الفداء مرس 

303/09/16 20 عمر بونيت
اللغة الفرنسية

01/01/17إلتحاق بالزوجة 01550J)الفداء )المقاطعة

903/09/16إقليم: الجديدةثانوية الورد العداديةإقليم: برشيدالثانوية العدادية ابن سينا 19 دونية عبادي
اللغة الفرنسية

01/01/17إلتحاق بالزوج 08717Zشتوكة

404/09/18إقليم: برشيدالثانوية العدادية الزرقطونيإقليم: برشيدالثانوية التأهيلية أولد زيان 16 الوادي فاطمة
اللغة الفرنسية

04/09/18 22357A)برشيد )البلدية

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية القسطلنيإقليم: برشيدالثانوية العدادية الدروة

الفداء مرس 

306/09/17 12 آل عزيز لطيفة
اللغة الفرنسية

06/09/17 01557S مرس السلطان

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية  اولد 

زيدان

406/09/17إقليم: مديونةابن سيناإقليم: برشيد 12 حتيمي نوال
اللغة الفرنسية

06/09/17 27186Z سيدي حجاج واد

حصار

الثانوية التأهيلية خالد بن 

الوليد

204/09/18إقليم: برشيدالثانوية العدادية الزرقطونيإقليم: برشيد 6 م مجدول
اللغة الفرنسية

04/09/18 22357A)برشيد )البلدية

الثانوية التأهيلية حسان بن 

تابث

704/09/18إقليم: الجديدةثانوية الفرابي العداديةإقليم: برشيد 6 يوسف القروي
اللغة الفرنسية

04/09/18 23942Yلغديرة

الثانوية العدادية الساحل 

أولد حريز

عمالة مقاطعة عين لحسن اويدارإقليم: برشيد

الشق

104/09/12 28 قريب شيماء
اللغة النجليزية

نعم 02/09/16 01663

G

عين الشق )المقاطعة(

602/09/16إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الوحدةإقليم: برشيدالثانوية العدادية ابن سينا 28 حنان بن زكي
الجتماعيات

01/01/17 21054Jمكرن
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية المنصور 

الذهبي

الثانوية العدادية إبن إقليم: برشيد

المناصف

702/09/16عمالة: مكناس 18 مبتسم آسية
الجتماعيات

01/01/17إلتحاق بالزوج 04086

R

مكناس )البلدية(

الثانوية العدادية 

الزرقطوني

813/02/17عمالة: الميةالمسيرة الخضراءإقليم: برشيد 16 إيمان الحاضي
الجتماعيات

06/09/17 24330Vالشللت

الثانوية العدادية المنصور إقليم: برشيدالثانوية العدادية الدروة

الذهبي

604/09/18إقليم: برشيد 16 حفيظة  حجاج
الجتماعيات

04/09/18 26609X)حد السوالم )البلدية

الثانوية التأهيلية  اولد 

زيدان

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية التشاركإقليم: برشيد

سيدي البرنوصي

106/09/17 12 يوسف اجوري
الجتماعيات

04/09/18 06746

G

سيدي مومن 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي عبد ا بن مسعودإقليم: برشيدالثانوية العدادية السوالم

الحسني

107/09/05 70 بوعودة ناجيم
الرياضيات

16/09/09 26005

R

الحي الحسني 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية زينب 

النفزاوية

216/09/99إقليم: برشيدالثانوية العدادية الزرقطونيإقليم: برشيد 50 ابراهيم اوباها
الرياضيات

06/09/17 22357A)برشيد )البلدية

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

الثانوية العدادية المنصور إقليم: برشيد

الذهبي

104/09/12إقليم: برشيد 40 أسية كنفودي
الرياضيات

02/09/14 26609X)حد السوالم )البلدية

الثانوية العدادية عمر بن 

عبد العزيز

الثانوية التأهيلية عمر إقليم: برشيد

المختار

405/09/08عمالة: المية 34 عبوي مصطفى
الرياضيات

03/09/15 25583

G

سيدي موسى 

المجدوب

804/09/12إقليم: سطاتثانوية التوالت العداديةإقليم: برشيدالثانوية العدادية للمريم 22 وفاء السعدي
الرياضيات

06/09/17 26773Aثوالت

الثانوية العدادية المنصور 

الذهبي

عمالة مقاطعات ابن الثانوية العدادية ابن المعتزإقليم: برشيد

مسيك

106/09/17 22 بومزوغ يسرى
الرياضيات

06/09/17 01863Z)سباتة )المقاطعة

الثانوية العدادية المنصور 

الذهبي

عمالة مقاطعات عين يوسف بن تاشفينإقليم: برشيد

السبع الحي الم

106/09/17 22 سعيدة انقري
الرياضيات

06/09/17 22961

G

عين السبع 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية ابن 

الخطيب

عمالة مقاطعات عين المستقبلإقليم: برشيد

السبع الحي الم

306/09/17 22 كوثر الشعري
الرياضيات

06/09/17 01636

C

الحي المي 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية زينب 

النفزاوية

304/09/12إقليم: سطاتالثانوية العدادية العروسيةإقليم: برشيد 19 البراهيمي عبدالجليل
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوجة 14619P)سطات )البلدية

الثانوية العدادية ابن 

الخطيب

201/01/17إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية الزرقطونيإقليم: برشيد 18 مريم عقيل
الرياضيات

01/01/17 26628T)شيشاوة )البلدية

ثانوية طارق بن زياد إقليم: برشيدالثانوية العدادية بن خلدون

العدادية

1103/09/13إقليم: الجديدة 16 ادريس الحاكمي
الرياضيات

04/09/18 22462Pزاوية سايس

الثانوية العدادية 

الزرقطوني

ثانوية طارق بن زياد إقليم: برشيد

العدادية

1103/09/13إقليم: الجديدة 16 سناء قصباوي
الرياضيات

04/09/18 22462Pزاوية سايس

الثانوية العدادية الساقية 

الحمراء

عمالة مقاطعات عين المام الشافعيإقليم: برشيد

السبع الحي الم

306/09/17 12 مرخاش إيمان
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 01643

K

الصخور السوداء 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات عين حمان الفطواكيإقليم: برشيدالثانوية العدادية الدروة

السبع الحي الم

106/09/17 12 فدوى الحكماوي
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 01639F الحي المي

)المقاطعة(
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الثانوية التأهيلية خالد بن 

الوليد

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية ابن حزمإقليم: برشيد

سيدي البرنوصي

406/09/17 12 القلعي عيسى
الرياضيات

04/09/18 01651

U

سيدي مومن 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عمر بن 

عبد العزيز

الثانوية العدادية الحسن إقليم: برشيد

الثاني

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

1206/09/17 12 أنس عقاد
الرياضيات

04/09/18 01755

G

سيدي مومن 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية 

الزرقطوني

الثانوية العدادية المنصور إقليم: برشيد

الذهبي

104/09/18إقليم: برشيد 8 م عبدالكريمي
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوجة 26609X)حد السوالم )البلدية

الثانوية العدادية حمان إقليم: برشيدالثانوية العدادية ابن سينا

الفطواكي

504/09/18إقليم: برشيد 6 عزيز سلم
الرياضيات

04/09/18 24377

W

الساحل اولد احريز

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية الندلسإقليم: برشيدالثانوية التأهيلية أولد زيان

مولي رشيد

304/09/18 6 زكرياء رزقي
الرياضيات

04/09/18 26614

C

سيدي عثمان 

)المقاطعة(

ملحقة الثانوية العدادية 

الشاطئ

201/01/17إقليم: برشيدالثانوية العدادية السوالمإقليم: برشيد 28 كنزة العليوي
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 25316S)حد السوالم )البلدية

الثانوية العدادية جنان 

الدروة

عمالة مقاطعة الحي المام الجزوليإقليم: برشيد

الحسني

501/09/16 18 سارة فنون
علوم الحياة 

والرض
15/09/16إلتحاق بالزوج 01668

M

الحي الحسني 

)المقاطعة(

102/09/16إقليم: الخميساتالنهضةإقليم: برشيدالثانوية التأهيلية أولد زيان 18 مراد بويدان
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 26862X)الخميسات )البلدية

الثانوية التأهيلية خالد بن 

الوليد

ثانوية حمان الفطواكي إقليم: برشيد

العدادية

201/04/17إقليم: سيدي بنور 16 مكاز م
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوجة 08710S)سيدي بنور )البلدية

الثانوية العدادية عبد المالك إقليم: برشيدالثانوية العدادية ابن سينا

السعدي

204/09/18إقليم: النواصر 6 م امين كليات
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 25972E)بوسكورة )البلدية

الثانوية العدادية قصبة ابن 

مشيش

207/09/04إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية أولد زيانإقليم: برشيد 44 عبد الحق مطيع
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 26690

K

اولد زيان

الثانوية العدادية عمر بن 

عبد العزيز

عمالة مقاطعات ابن الثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: برشيد

مسيك

602/09/09 52 طارق معطير
التربية السلمية

04/09/12 01867

D

ابن امسيك 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

402/09/09إقليم: الجديدةثانوية الفرابي العداديةإقليم: برشيد 36 الطيب الحضيكي
التربية السلمية

03/09/13 23942Yلغديرة

الثانوية العدادية ابن 

الخطيب

الثانوية العدادية رابعة إقليم: برشيد

العدوية

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

402/09/10 22 بخبري فاطمة الزهراء
التربية السلمية

02/09/16 01556

R

مرس السلطان 

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية خالد بن 

الوليد

1004/09/18عمالة: الميةعين حرودةإقليم: برشيد 16 سهام أيت بكريم
التربية السلمية

04/09/18 01756

H

عين حرودة )البلدية(

الثانوية التأهيلية  اولد 

زيدان

604/09/18إقليم: مديونةابن سيناإقليم: برشيد 16 بنزيني زهير
التربية السلمية

04/09/18 27186Z سيدي حجاج واد

حصار

الثانوية العدادية الساحل 

أولد حريز

ملحقة الثانوية العدادية إقليم: برشيد

الشاطئ

206/09/17إقليم: برشيد 15 خديجة عفيف
التربية السلمية

04/09/18إلتحاق بالزوج 24141P سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(

الثانوية العدادية سيدي 

بنحمدون

1104/09/18إقليم: مديونة عبد ا ابراهيمإقليم: برشيد 6 إلياس الدريسي
التربية السلمية

04/09/18 25349

C

الهراويين )البلدية(
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الثانوية التأهيلية عثمان بن 

عفان

عمالة مقاطعات البيرونيإقليم: برشيد

الدار البيضاء أنفا

116/09/82 192 حافظ عتروس
التربية البدنية

16/09/82أقدمية 16 سنة 01464

R

أنفا )المقاطعة(

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

1202/09/16إقليم: تطوانالثانوية العدادية ابغاغزةإقليم: برشيد 18 وادع المريمار
التربية البدنية

02/09/16 27175

M

ابغاغزة

الثانوية العدادية عمر بن 

عبد العزيز

104/09/18إقليم: برشيدالثانوية العدادية الشاطئإقليم: برشيد 6 هجر موتحيد
التربية البدنية

04/09/18 22355Y سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(

الثانوية العدادية حمان إقليم: برشيدالثانوية العدادية ابن سينا

الفطواكي

304/09/18إقليم: برشيد 6 أيوب لبجاوي
التربية البدنية

04/09/18 24377

W

الساحل اولد احريز

الثانوية العدادية الساقية 

الحمراء

الثانوية العدادية الشهيد إقليم: برشيد

المكي

204/09/12إقليم: برشيد 32 فتيحة بولغراس
التربية السرية

02/09/14إلتحاق بالزوج 24379Y)برشيد )البلدية

الثانوية العدادية ابن 

الخطيب

الثانوية العدادية قصبة ابن إقليم: برشيد

مشيش

104/09/12إقليم: برشيد 12 بناجي سكينة
التكنولوجيا

06/09/17 23833Eقصبة بن مشيش

الثانوية العدادية الشهيد إقليم: برشيدالثانوية العدادية للمريم

المكي

104/09/12إقليم: برشيد 10 ع الحكيم   صابر
التكنولوجيا

04/09/18 24379Y)برشيد )البلدية

عمالة مقاطعات الدار فاطمة اعزير النجد

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعة الحي المل

الحسني

101/01/17 24 احلم بوعريف
اللغة الفرنسية

04/09/18 18158L الحي الحسني

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات الدار فاطمة اعزير النجد

البيضاء أنفا

لثانوية العدادية سيدي 

مومن

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

504/09/12 28 م نهاري
اللغة النجليزية

نعم 19/09/16 01650T سيدي مومن

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات الدار البيروني

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعة عين الطلس

الشق

123/01/17 28 الروش حليمة
الجتماعيات

23/01/17 20019J)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار حليمة

البيضاء أنفا

304/09/18إقليم: سيدي بنورثانوية الطاووس العدادية 6 الحسين ازناك
الجتماعيات

17/09/18 22463

R

لعكاكشة

عمالة مقاطعات الدار البيروني

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعات أم ايمن

الدار البيضاء أنفا

116/09/96 86 كريم خالد
الرياضيات

17/09/06أقدمية 12 سنة 01460L سيدي بليوط

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات الدار الدريسي

البيضاء أنفا

402/09/14إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن منظور 16 نميري فاطمة
الرياضيات

04/09/18 23702

M

دار سي عيسى

عمالة مقاطعات الدار ابن بطوطة

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعة الحي المختار السوسي

الحسني

116/09/89 122 عبداللطيف بافيط
التربية السلمية

14/09/15أقدمية 12 سنة 24703A الحي الحسني

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات الدار حليمة

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعات عين جمال الدين القفطي

السبع الحي الم

116/09/91 146 ايت الخو فاطمة
التربية التشكيلية

16/09/91أقدمية 16 سنة 01648

R

عين السبع 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات الدار البيروني

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعة الحي السلم

الحسني

101/09/06 40 فاطمة العدلني
المعلوميات

03/10/15 25641V الحي الحسني

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات الدار الدريسي

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعات عين ابراهيم الروداني

السبع الحي الم

116/09/99 100 ياسين   اكرات
التكنولوجيا

02/09/14أقدمية 12 سنة 01642J الصخور السوداء

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات الفداء الثانوية العدادية العيون

مرس السلطان

ثانوية م الشيخ السعدي 

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

321/09/87 110 نصر ا م
اللغة العربية

06/09/00أقدمية 16 سنة 05015A)اكادير )البلدية
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عمالة مقاطعات الفداء الثانوية العدادية التحدي

مرس السلطان

عمالة مقاطعة عين المام الهبطي

الشق

216/09/89 154 الركبي مينة
اللغة الفرنسية

16/09/89أقدمية 16 سنة 18131

G

عين الشق )المقاطعة(

الثانوية العدادية ابن 

مسكويه

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة مقاطعات ابن الثانوية العدادية ابن خلدون

مسيك

216/09/95 22 عبد الله بيسوفة
اللغة الفرنسية

04/09/18 01867

D

ابن امسيك 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية 

القسطلني

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة مقاطعات ابن حبوس

الدار البيضاء أنفا

204/09/02 18 صبري كريمة
اللغة الفرنسية

07/09/17 01473A)المعاريف )المقاطعة

عمالة مقاطعات الفداء الثانوية العدادية الجاحظ

مرس السلطان

عمالة مقاطعات عين ابن عبدون

السبع الحي الم

202/09/16 6 فنشكر حسن
اللغة الفرنسية

04/09/18 01638E الحي المي

)المقاطعة(

الثانوية العدادية رابعة 

العدوية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة مقاطعات عين صلح الدين اليوبي

السبع الحي الم

202/09/10 54 حالي ابراهيم
اللغة اللمانية

02/09/10 01635

B

الحي المي 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية 

القسطلني

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

115/02/17إقليم: الجديدةثاتوية ابن طفيل العدادية 18 غانم بن الكاس
الجتماعيات

15/02/17إلتحاق بالزوجة 24582

U

حوزية

عمالة مقاطعات الفداء الثانوية العدادية الجاحظ

مرس السلطان

عمالة مقاطعة الحي خالد بن الوليد

الحسني

106/09/17 12 الفتوحي م
الجتماعيات

06/09/17 25768

H

الحي الحسني 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات الفداء الثانوية العدادية الغزالي

مرس السلطان

104/09/18إقليم: النواصرالثانوية العدادية بوسكورة 6 البوحسني إبراهيم
الجتماعيات

04/09/18 01678Y)بوسكورة )البلدية

عمالة مقاطعات الفداء الثانوية العدادية التحدي

مرس السلطان

عمالة مقاطعات 2 مارس

الدار البيضاء أنفا

116/09/99 36 الشليحي رضوان
الرياضيات

06/09/17 01481J)المعاريف )المقاطعة

عمالة مقاطعات الفداء الثانوية العدادية الغزالي

مرس السلطان

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية العيون

الفداء مرس 

404/09/18 6 اشقيقار مريم
الرياضيات

04/09/18 01555P مرس السلطان

)المقاطعة(

الثانوية العدادية رابعة 

العدوية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية التحدي

الفداء مرس 

504/09/18 6 سقيم عبد الباسط
الرياضيات

04/09/18 01552L مرس السلطان

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات الفداء الثانوية العدادية التحدي

مرس السلطان

عمالة مقاطعات عين المام الشافعي

السبع الحي الم

116/09/89 146 مبيريك عبد الغني
الفيزياء والكيمياء

16/09/91أقدمية 16 سنة 01643

K

الصخور السوداء 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات الفداء الثانوية العدادية التحدي

مرس السلطان

الثانوية العدادية مريم 

الفهرية

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

116/09/97 110 اوديلي عبد الصمد
الفيزياء والكيمياء

16/09/00أقدمية 16 سنة 01545

D

الفداء )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الفداء الثانوية العدادية الغزالي

مرس السلطان

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية الندلس

الفداء مرس 

117/09/90 90 يازيدي عز الدين
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 01551

K

الفداء )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الفداء الثانوية التأهيلية الباقلني

مرس السلطان

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية العيون

الفداء مرس 

416/09/92 142 بلل خليل
التربية البدنية

16/09/92أقدمية 16 سنة 01555P مرس السلطان

)المقاطعة(

الثانوية العدادية 

القسطلني

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

217/09/90إقليم: النواصرالثانوية العدادية الداخلة 112 مندر المصطفى
التربية البدنية

16/01/01أقدمية 16 سنة 01681

B

النواصر )البلدية(

عمالة مقاطعات الفداء الثانوية العدادية العيون

مرس السلطان

عمالة مقاطعة الحي ملوية

الحسني

316/09/97 102 ايمان باحسين
التربية التشكيلية

14/09/05أقدمية 12 سنة 01674

U

الحي الحسني 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات الفداء الثانوية العدادية التحدي

مرس السلطان

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية ابن سينا

سيدي البرنوصي

307/09/05 84 الزهير سميرة
التربية التشكيلية

07/09/05أقدمية 12 سنة 20030

W

سيدي مومن 

)المقاطعة(
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عمالة مقاطعات الفداء الثانوية العدادية السمارة

مرس السلطان

 ثانوية مولي عبد ا 

التأهيلية

204/09/12إقليم: الجديدة 28 فايزة صريدي
التكنولوجيا

02/09/16 08718Aمولي عبد ا

عمالة مقاطعات عين المتنبي

السبع الحي الم

الثانوية العدادية الرحالي 

الفاروقي

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

304/09/12 40 أسماء بنسليمان
اللغة العربية

02/09/14 24453

D

مولي رشيد 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات عين ابن الثير

السبع الحي الم

204/09/02إقليم: آسفيالثانوية العدادية البحتري 30 لخصاصي سعيدة
اللغة العربية

02/09/14 24576

M

سيدي أتيجي

عمالة مقاطعات عين المستقبل

السبع الحي الم

201/01/17إقليم: الجديدةثانوية علل الفاسي العدادية 19 الطويل عبدالرحيم
اللغة العربية

12/02/17إلتحاق بالزوجة 08713V)لبير الجديد )البلدية

عمالة مقاطعات عين المام الشافعي

السبع الحي الم

203/09/13عمالة: الميةوادي المخازن 38 بنوحاج حنان
اللغة الفرنسية

06/09/17 01757J)عين حرودة )البلدية

عمالة مقاطعات عين المتنبي

السبع الحي الم

ثانوية سيدي احمد بن عجيبة 

العدادية

إقليم: فحص - 

انجرة

901/01/17 18 نبيل الهيشو
الجتماعيات

01/01/17 21916

W

ملوسة

عمالة مقاطعات عين المتنبي

السبع الحي الم

عمالة مقاطعات عين الشابي

السبع الحي الم

102/09/15 6 ليلى عرايفي
علوم الحياة 

والرض
01/09/18 01640

G

الحي المي 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات عين المام الشافعي

السبع الحي الم

عمالة مقاطعات عين حمان الفطواكي

السبع الحي الم

116/09/97 106 جميلة الوطة
الفيزياء والكيمياء

17/10/01أقدمية 16 سنة 01639F الحي المي

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات عين   بدر

السبع الحي الم

105/09/08إقليم: بنسليمانالثانوية العدادية الزيايدة 14 فاطمة بارودي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 26023

K

زيايدة

عمالة مقاطعات عين ابن سينا

السبع الحي الم

1121/02/17إقليم: سيدي بنورثانوية الفضيلة العدادية 14 الحمدوني هشام
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 21787Fكرديد

عمالة مقاطعات عين فاقي السطاتي

السبع الحي الم

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن البار

أصيل

801/01/17 18 مزهار كوثر
التربية السلمية

01/01/17إلتحاق بالزوج 15329L طنجة المدينة

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات عين ابن هانئ

السبع الحي الم

عمالة مقاطعات لثانوية العدادية سكني

سيدي البرنوصي

211/09/00 96 بشرى بوكة
التكنولوجيا

21/09/06أقدمية 12 سنة 24937E سيدي مومن

)المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين الشهيد م بن المكي

الشق

عمالة مقاطعة عين فاطمة الفهرية

الشق

216/09/98 46 هشام مخربش
اللغة العربية

02/09/16 01665J)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين الشيخ أحمد الهيبة

الشق

عمالة مقاطعة الحي ابو القاسم الزياني

الحسني

204/09/12 28 كريمة رمزاوي
اللغة العربية

24/03/17 01688J الحي الحسني

)المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين ابوبكر الصديق

الشق

ثانوية المجاهد العياشي 

العدادية

210/04/17إقليم: الجديدة 19 الشبيني علي
اللغة العربية

10/04/17إلتحاق بالزوجة 08704

K

الجديدة )البلدية(

عمالة مقاطعة عين الحسنى

الشق

عمالة مقاطعة عين ابوبكر الصديق

الشق

105/09/11 18 نوال القدسي
اللغة العربية

02/09/16 01676

W

عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين الشيخ أحمد الهيبة

الشق

عمالة مقاطعة عين لحسن اويدار

الشق

102/09/15 18 جبير كريمة
اللغة العربية

02/09/16 01663

G

عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين لحسن اويدار

الشق

الثانوية العدادية الساحل 

أولد حريز

105/09/03إقليم: برشيد 84 مولي م الدريسي
اللغة النجليزية

نعمأقدمية 12 سنة 07/09/05 26521

B

السوالم-الطريفية
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عمالة مقاطعة عين الحسنى

الشق

613/02/17عمالة: الميةابن الهيتم العدادية 24 الحسين بيصوهن
الجتماعيات

02/09/18 27189

C

بني يخلف

عمالة مقاطعة عين الطلس

الشق

عمالة مقاطعة عين لحسن اويدار

الشق

105/09/07 24 كريمة ان شاء ا
الرياضيات

02/09/16 01663

G

عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين عبدالمالك السعدي

الشق

عمالة مقاطعة عين الحسنى

الشق

116/09/99 18 نفيسة كناني
الرياضيات

02/09/16 01664

H

عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين المام الهبطي

الشق

الثانوية العدادية مولي 

سليمان

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

216/09/99 16 عبد الحد زويرشي
الرياضيات

04/09/18 23659

R

سباتة )المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين الشهيد م بن المكي

الشق

عمالة مقاطعة عين فاطمة الفهرية

الشق

330/12/16 16 محفاض سعاد
الرياضيات

01/09/17 01665J)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين الشهيد م بن المكي

الشق

الثانوية العدادية م بلحسن 

الوزاني

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

106/09/17 22 الداوود م
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 01862Y)سباتة )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين عبدالمالك السعدي

الشق

الثانوية العدادية الشهيد 

حسن الصغير

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

803/09/13 18 عدنان الوكيلي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 24451

B

سيدي مومن 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين ابن ماجة

الشق

الثانوية العدادية م بلحسن 

الوزاني

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

321/02/17 18 بورزمات  أمين
التربية البدنية

21/02/17 01862Y)سباتة )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي المل

الحسني

عمالة مقاطعة عين الشيخ أحمد الهيبة

الشق

210/12/91 98 مينة بنشاهب
اللغة العربية

16/09/03أقدمية 16 سنة 26084

B

عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي المل

الحسني

عمالة مقاطعة الحي عبد ا كنون

الحسني

116/09/89 96 ثورية بوتان
اللغة العربية

24/09/04أقدمية 12 سنة 01673T الحي الحسني

)المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي عبد العزيز مزيان بلفقيه

الحسني

عمالة مقاطعات ابن خلدون

الدار البيضاء أنفا

301/11/00 96 تورية يوسف
اللغة العربية

19/09/12 01462

N

سيدي بليوط 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي ملوية

الحسني

218/09/02إقليم: الجديدةثانوية البكري العدادية 86 العكرودي ميلودة
اللغة العربية

06/09/06أقدمية 12 سنة 25262

H

أزمور )البلدية(

عمالة مقاطعة الحي أبو ذر الغفاري

الحسني

عمالة مقاطعات خديجة أم المؤمنين

الدار البيضاء أنفا

402/10/06 38 ايمان كوتاري
اللغة العربية

02/09/16 01477E)المعاريف )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي أبو ذر الغفاري

الحسني

604/09/18عمالة: الميةوادي المخازن 6 خديجة  التاوري
اللغة العربية

04/09/18 01757J)عين حرودة )البلدية

عمالة مقاطعة الحي الدريسي

الحسني

عمالة مقاطعات سيبويه

الدار البيضاء أنفا

306/09/17 12 زينب اللرازي
اللغة الفرنسية

06/09/17 01479

G

المعاريف )المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي ابن النديم

الحسني

عمالة مقاطعة الحي المام الغزالي

الحسني

116/09/99 50 ليلى رضواني
الجتماعيات

13/07/15 26415L الحي الحسني

)المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي السلم

الحسني

عمالة مقاطعة الحي عبد ا بن مسعود

الحسني

113/09/01 50 فاضل سميرة
الجتماعيات

02/09/15 26005

R

الحي الحسني 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي الهناء

الحسني

عمالة مقاطعة الحي م عابد الجابري

الحسني

302/09/10 38 فاطمة وسالم
الجتماعيات

02/09/14 26500

D

الحي الحسني 

)المقاطعة(

220



المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

عمالة مقاطعة الحي السلم

الحسني

ثانوية عبد ا العروي 

العدادية

705/09/11إقليم: الجديدة 32 بنمانة فاطمة
الجتماعيات

27/09/16إلتحاق بالزوج 25802V أولد سيدي علي بن

يوسف

عمالة مقاطعة الحي أبو ذر الغفاري

الحسني

102/09/16إقليم: النواصرالثانوية العدادية دار بوعزة 18 رفيع ابراهيم
الجتماعيات

02/09/16 01679Z)دار بوعزة )البلدية

عمالة مقاطعة الحي يوسف بن تاشفين

الحسني

عمالة مقاطعة الحي الهناء

الحسني

213/02/17 18 زينب قلوق
الجتماعيات

13/02/17 01672S الحي الحسني

)المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي المام الغزالي

الحسني

عمالة مقاطعة الحي السلم

الحسني

704/09/18 6 م اشميشة
الجتماعيات

04/09/18 25641V الحي الحسني

)المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي خالد بن الوليد

الحسني

عمالة مقاطعة الحي المختار السوسي

الحسني

105/09/08 44 الحسناوي الهام
الرياضيات

02/09/16 24703A الحي الحسني

)المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي خالد بن الوليد

الحسني

عمالة: الصخيرات مولي ادريس الزهر

 - تمارة

201/01/17 28 زينب الصنعاني
الرياضيات

01/01/17 25227Vسيدي يحيى زعير

عمالة مقاطعة الحي خالد بن الوليد

الحسني

716/01/17إقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية السلم 28 زينب زهوان
الرياضيات

16/01/17 26292

C

بوزنيقة )البلدية(

عمالة مقاطعة الحي يوسف بن تاشفين

الحسني

عمالة مقاطعة عين الطلس

الشق

130/01/17 28 احسين الهام
الرياضيات

30/01/17 20019J)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي السلم

الحسني

عمالة مقاطعة عين ابوبكر الصديق

الشق

105/09/07 23 توناسي أسماء
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 01676

W

عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي ابو القاسم الزياني

الحسني

عمالة مقاطعة الحي ابن المؤقت

الحسني

203/09/13 18 صفيا اليسي
الرياضيات

18/07/16 01671

R

الحي الحسني 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي عبد العزيز مزيان بلفقيه

الحسني

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

230/01/17 18 لمياء بولجير
الرياضيات

07/02/17 01558T مرس السلطان

)المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي أبو ذر الغفاري

الحسني

عمالة مقاطعات ابن بطوطة

الدار البيضاء أنفا

104/09/18 16 وداد  بونعايل
الرياضيات

04/09/18 01470X سيدي بليوط

)المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي ابو القاسم الزياني

الحسني

102/09/14إقليم: النواصرالثانوية العدادية دار بوعزة 6 م ايت علي
الرياضيات

04/09/18 01679Z)دار بوعزة )البلدية

عمالة مقاطعة الحي المام الجزولي

الحسني

الثانوية العدادية خناتة بنت 

بكار

217/09/02إقليم: النواصر 36 بشرى مازوز
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 26704Aاولد عزوز

عمالة مقاطعة الحي السلم

الحسني

الثانوية العدادية عبد الخالق 

الطريس

102/09/16إقليم: النواصر 19 زهيرة صوابي
علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوجة 26525Fاولد عزوز

عمالة مقاطعة الحي ابن هشام

الحسني

213/02/17إقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية ابن باجة 18 غانمي م
علوم الحياة 

والرض
13/02/17 07851

H

سيدي بطاش

عمالة مقاطعة الحي خالد بن الوليد

الحسني

عمالة مقاطعة الحي عبد العزيز مزيان بلفقيه

الحسني

102/09/15 24 ايمان المرشيدي
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 25570T الحي الحسني

)المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي خالد بن الوليد

الحسني

عمالة مقاطعة الحي ابن النديم

الحسني

402/09/09 54 عبد ا الدزاز
التربية السلمية

04/10/16 23738

B

الحي الحسني 

)المقاطعة(
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عمالة مقاطعة الحي عبد ا بن مسعود

الحسني

402/09/16إقليم: برشيدالثانوية العدادية السوالم 28 بن المودن السعدية
التربية السلمية

02/09/16 25316S)حد السوالم )البلدية

عمالة مقاطعة الحي خالد بن الوليد

الحسني

عمالة مقاطعة الحي عبد ا كنون

الحسني

702/09/16 18 مريم الوراق
التربية السلمية

02/09/16 01673T الحي الحسني

)المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي ابن هشام

الحسني

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

202/09/15إقليم: النواصر 16 م الصادق
التربية السلمية

02/09/18 26458

H

دار بوعزة )البلدية(

عمالة مقاطعة الحي عبد العزيز مزيان بلفقيه

الحسني

عمالة مقاطعات ابن سينا

الدار البيضاء أنفا

416/09/88 90 زوافي عبد اللطيف
التربية البدنية

02/10/15 01475

C

المعاريف )المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي المختار السوسي

الحسني

عمالة مقاطعات عبد الرحمان بن عوف

الدار البيضاء أنفا

321/09/87 74 كعب م
التربية البدنية

28/09/09 01418

R

أنفا )المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي الطبرى

الحسني

ثانوية عبد الكريم الخطابي 

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

501/01/17 6 ايمان زهر الدين
التربية البدنية

04/09/18إلتحاق بالزوج 21023A)الفنيدق )البلدية

عمالة مقاطعة الحي خالد بن الوليد

الحسني

105/09/08عمالة: الميةشكيب أرسلن 28 بهي سهام
التربية السرية

02/09/16 07857Pبني يخلف

عمالة مقاطعة الحي المام الجزولي

الحسني

الثانوية العدادية المنصور 

الذهبي

109/09/00إقليم: برشيد 58 السرحاني سعيدة
التربية التشكيلية

05/09/11 26609X)حد السوالم )البلدية

عمالة مقاطعة الحي المل

الحسني

عمالة مقاطعة الحي المام الجزولي

الحسني

214/09/00 6 حكار فتيحة
التربية التشكيلية

01/09/18 01668

M

الحي الحسني 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي المام الجزولي

الحسني

الثانوية العدادية القاضي 

عياض

916/09/93إقليم: ورزازات 138 تا مي راشد
التكنولوجيا

16/09/93أقدمية 16 سنة 13501Zترميكت

عمالة مقاطعات ابن الثانوية العدادية ابن المعتز

مسيك

عمالة مقاطعة عين احمد الحيمر

الشق

107/09/04 76 خديجة بنهيمة
اللغة العربية

05/09/08 24459

K

عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعات ابن الثانوية العدادية أبي عنان

مسيك

عمالة مقاطعات ابن الثانوية العدادية ابن المعتز

مسيك

121/11/01 72 انوار بديعة
اللغة العربية

04/09/18 01863Z)سباتة )المقاطعة

الثانوية العدادية ابراهيم 

الروداني

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

الثانوية العدادية شاعر 

الحمراء

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

207/09/04 68 عفاف مرادي
اللغة العربية

16/10/08 01866

C

ابن امسيك 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية ابن 

خلدون

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

الثانوية العدادية ابراهيم 

الروداني

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

302/09/09 24 إيدروس إيمان
اللغة العربية

04/09/18 23660S ابن امسيك

)المقاطعة(

الثانوية العدادية مولي 

سليمان

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

عمالة مقاطعات عين الوحدة

السبع الحي الم

316/09/99 106 شقرون هدى
اللغة الفرنسية

06/09/01أقدمية 16 سنة 22898

N

عين السبع 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية ابراهيم 

الروداني

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

ثانوية المختار السوسي 

العدادية

920/02/17إقليم: سيدي بنور 18 م الدحاني
الجتماعيات

20/02/17 08712

U

سيدي بنور )البلدية(

الثانوية العدادية ابن 

خلدون

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

820/02/17إقليم: برشيدالثانوية العدادية السوالم 18 زكرياء كوني
الجتماعيات

20/02/17 25316S)حد السوالم )البلدية

الثانوية العدادية ابن 

خلدون

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

الثانوية العدادية ابراهيم 

الروداني

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

303/09/18 6 نوال العنزولي
الجتماعيات

04/09/18 23660S ابن امسيك

)المقاطعة(

222



المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية ابن 

خلدون

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

الثانوية العدادية مولي 

سليمان

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

804/09/18 6 فاطمة الزهراء بوعوني
الجتماعيات

04/09/18 23659

R

سباتة )المقاطعة(

عمالة مقاطعات ابن الثانوية العدادية ابن المعتز

مسيك

الثانوية العدادية صفي الدين 

الحلي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

116/09/88 158 عزيز الضعيف
الرياضيات

16/09/88أقدمية 16 سنة 01750

B

سيدي البرنوصي 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية مولي 

سليمان

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

116/09/88إقليم: مديونةتيط مليل 114 م ناصيح
الرياضيات

04/09/02أقدمية 16 سنة 01752

D

تيط مليل )البلدية(

الثانوية العدادية ابراهيم 

الروداني

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

عمالة مقاطعات عين ابن عبدون

السبع الحي الم

506/09/17 12 حمزة الماموني
الرياضيات

03/09/18 01638E الحي المي

)المقاطعة(

الثانوية العدادية ابن 

خلدون

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

الثانوية العدادية عبد ا 

العياشي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

1001/01/17 10 التويجر  اسماعيل
الرياضيات

04/09/18 24938F سيدي مومن

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات ابن الثانوية العدادية أبي عنان

مسيك

عمالة مقاطعة الحي يوسف بن تاشفين

الحسني

303/09/18 6 نبيل السعيدي
الرياضيات

04/09/18 25571

U

الحي الحسني 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية م 

بلحسن الوزاني

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

الثانوية العدادية ابراهيم 

الروداني

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

201/01/17 18 الزوات خديجة
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 23660S ابن امسيك

)المقاطعة(

الثانوية العدادية م 

بلحسن الوزاني

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية الريحاني

سيدي البرنوصي

201/01/17 18 امادي يوسف
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 19656P سيدي مومن

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات ابن الثانوية العدادية أبي عنان

مسيك

الثانوية العدادية مولي 

سليمان

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

317/09/90 46 م سيف
الفيزياء والكيمياء

05/09/16 23659

R

سباتة )المقاطعة(

الثانوية العدادية مولي 

سليمان

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

عمالة مقاطعة الحي عبد ا كنون

الحسني

520/02/17 18 كريمة ضريفي
الفيزياء والكيمياء

20/02/17إلتحاق بالزوج 01673T الحي الحسني

)المقاطعة(

الثانوية العدادية ابن 

خلدون

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية الفارابي

مولي رشيد

720/02/17 18 بشرى نيازي
التربية السلمية

20/02/17 01855

R

مولي رشيد 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية المام 

الغزالي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

201/01/17إقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن مالك 10 مصطفى ميانة
التربية السلمية

03/09/18إلتحاق بالزوجة 26527

H

بوسكورة )البلدية(

عمالة مقاطعات ابن الثانوية العدادية أبي عنان

مسيك

الثانوية العدادية م بلحسن 

الوزاني

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

111/09/02 112 عبد الرزاق الصخف
التربية البدنية

11/09/02أقدمية 16 سنة 01862Y)سباتة )المقاطعة

الثانوية العدادية م 

بلحسن الوزاني

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

عمالة مقاطعة الحي عبد ا بن مسعود

الحسني

107/09/04 18 جميلة فوزي
التربية التشكيلية

10/07/17 26005

R

الحي الحسني 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات ابن الثانوية العدادية ابن حزم

مسيك

عمالة مقاطعة عين المام الهبطي

الشق

407/09/05 18 عزيز مومن
التربية الموسيقية

02/09/16 18131

G

عين الشق )المقاطعة(

الثانوية العدادية ابن 

خلدون

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

الثانوية العدادية خالد بن 

الوليد

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

109/09/03 76 زهير حما
المعلوميات

05/09/08 01861X)سباتة )المقاطعة

الثانوية العدادية القاضي 

عياض

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات فاطمة اعزير النجد

الدار البيضاء أنفا

215/11/01 116 حليمة بطان
اللغة العربية

15/11/01أقدمية 16 سنة 01478F)المعاريف )المقاطعة

الثانوية العدادية القاضي 

عياض

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

ثانوية   م عابد الجابري 

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

104/09/02 112 عبدالفتاح أيت بوشعيب
اللغة العربية

18/10/02أقدمية 16 سنة 23592T قلعة السراغنة

)البلدية(
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

عمالة مقاطعات مولي الثانوية العدادية لل مريم

رشيد

عمالة مقاطعة الحي ملوية

الحسني

206/09/17 22 سميرة موفقي
اللغة العربية

06/09/17 01674

U

الحي الحسني 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية الرحالي 

الفاروقي

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

704/09/18عمالة: الميةإبن رشيق 16 خليل بكار
اللغة العربية

04/09/18 01904

U

المية )البلدية(

الثانوية العدادية العقيد 

العلم

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

ثانوية أربعاء العونات 

العدادية

306/09/17إقليم: سيدي بنور 12 فوزية الصبير
اللغة العربية

06/09/17 08729

M

العونات

الثانوية العدادية علل 

الفاسي

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية الحنصالي

سيدي البرنوصي

704/09/18 6 لبداع م
اللغة العربية

04/09/18 01754F سيدي مومن

)المقاطعة(

الثانوية العدادية الرحالي 

الفاروقي

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية ثريا السقاط

مولي رشيد

316/09/89 88 ادريويش عزيز
اللغة الفرنسية

02/09/16 23739

C

سيدي عثمان 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية ثريا 

السقاط

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات عين المام الشافعي

السبع الحي الم

207/09/04 58 ســهـــام الرامــــــي
اللغة الفرنسية

03/09/13 01643

K

الصخور السوداء 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية الرحالي 

الفاروقي

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

الثانوية العدادية ابن 

مسكويه

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

506/09/06 24 سميرة السلماني
اللغة الفرنسية

02/09/15 01543

B

الفداء )المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد ا 

بن ياسين

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

303/09/13إقليم: برشيدالثانوية العدادية الدروة 18 زيزين عبد الهادي
اللغة الفرنسية

02/09/16 25968A)الدروة )البلدية

الثانوية العدادية الرحالي 

الفاروقي

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية التشارك

سيدي البرنوصي

203/09/13 12 الغوزي فاطمة
اللغة الفرنسية

06/09/17 06746

G

سيدي مومن 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات مولي الثانوية العدادية الندلس

رشيد

الثانوية العدادية الرحالي 

الفاروقي

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

106/09/17 12 بلحا فاطمة الزهراء
اللغة الفرنسية

06/09/17 24453

D

مولي رشيد 

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية مولي 

إدريس

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعة الحي ابن هشام

الحسني

1216/09/03 50 عادل كسوس
اللغة النجليزية

05/09/11إلتحاق بالزوجة 01669

N

الحي الحسني 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية علل بن 

عبد ا

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعة عين الحسنى

الشق

116/09/91 118 فتيحة نيفي
الجتماعيات

07/10/98أقدمية 16 سنة 01664

H

عين الشق )المقاطعة(

الثانوية العدادية الحسن  

اليوسي

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية الريحاني

سيدي البرنوصي

807/09/05 40 عبدالهادي وهبي
الجتماعيات

02/09/16 19656P سيدي مومن

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات مولي الثانوية العدادية الندلس

رشيد

عمالة مقاطعة عين لحسن اويدار

الشق

106/09/16 18 بنقاس  يحي
الجتماعيات

01/01/17 01663

G

عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعات مولي الثانوية العدادية الندلس

رشيد

الثانوية العدادية علل بن 

عبد ا

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

704/09/18 6 م لعشير
الجتماعيات

04/09/18 01848

H

سيدي عثمان 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات مولي الثانوية العدادية الندلس

رشيد

الثانوية العدادية عبد ا 

إبراهيم

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

204/09/18 6 أشرف مصباحي
الجتماعيات

04/09/18 24176

C

سيدي مومن 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات مولي الثانوية العدادية إبن سينا

رشيد

1101/01/17إقليم: الجديدةثانوية م السادس العدادية 28 سمية قرفي
الرياضيات

01/01/17 08723Fأولد فرج

عمالة مقاطعات مولي الثانوية العدادية إبن سينا

رشيد

الثانوية العدادية المغرب 

العربي

101/01/17عمالة: سل 18 المهدي بوبة
الرياضيات

01/01/17 25320

W

حصين )المقاطعة(
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية أبي ذر 

الغفاري

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

الثانوية العدادية احمد 

المنصور الذهبي

114/02/17إقليم: النواصر 18 شاكر جواد
الرياضيات

14/02/17 25072

B

دار بوعزة )البلدية(

الثانوية العدادية أبي ذر 

الغفاري

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

120/02/17إقليم: النواصر 18 منير السميهري
الرياضيات

20/02/17 26458

H

دار بوعزة )البلدية(

عمالة مقاطعات مولي الثانوية العدادية لل مريم

رشيد

الثانوية العدادية رابعة 

العدوية

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

216/02/17 18 طارق جواد
الرياضيات

16/02/17 01556

R

مرس السلطان 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية العقيد 

العلم

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعة الحي السلم

الحسني

913/02/17 18 نصر م
الرياضيات

13/02/17 25641V الحي الحسني

)المقاطعة(

الثانوية العدادية العقيد 

العلم

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

الثانوية العدادية توفيق 

الحكيم

516/02/17إقليم: النواصر 18 ربيع مدكور
الرياضيات

16/02/17 01677X)النواصر )البلدية

الثانوية العدادية القاضي 

عياض

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات مولي يوسف

الدار البيضاء أنفا

115/02/17 18 منير الجوهري
الرياضيات

15/02/17 01431E سيدي بليوط

)المقاطعة(

الثانوية العدادية علل بن 

عبد ا

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعة عين المام الهبطي

الشق

130/01/17 18 ياسين أضراب
الرياضيات

14/02/17 18131

G

عين الشق )المقاطعة(

  الثانوية العدادية 20 

غشت

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

الثانوية العدادية أبي ذر 

الغفاري

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

430/01/17 18 الهايمي عبد الرزاق
الرياضيات

30/01/17 01859V مولي رشيد

)المقاطعة(

  الثانوية العدادية 20 

غشت

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات ابن الثانوية العدادية أبي عنان

مسيك

212/02/17 18 البوسعداني عمر
الرياضيات

06/09/17 01864A)سباتة )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي الثانوية العدادية الزلقة

رشيد

الثانوية العدادية المنصور 

الذهبي

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

223/03/17 18 عبد الجليل النحلي
الرياضيات

23/03/17 01553

M

مرس السلطان 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات مولي الثانوية العدادية الندلس

رشيد

عمالة مقاطعة الحي ابو القاسم الزياني

الحسني

604/09/18 16 م الكنان
الرياضيات

04/09/18 01688J الحي الحسني

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات مولي الثانوية العدادية الندلس

رشيد

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية الفارابي

مولي رشيد

306/09/17 12 أجوكة
الرياضيات

06/09/17 01855

R

مولي رشيد 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد ا 

بن ياسين

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

الثانوية العدادية مولي 

رشيد

102/09/15إقليم: الحوز 6 وردية عماد
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 03787

R

أيت أورير )البلدية(

عمالة مقاطعات مولي الثانوية العدادية إفريقيا

رشيد

الثانوية العدادية رحال 

المسكيني

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

101/01/17 6 بنان معاد
الرياضيات

04/09/18 25322Y مولي رشيد

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات مولي الثانوية العدادية إفريقيا

رشيد

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية لل مريم

مولي رشيد

604/09/18 6 سارة اجديرا
الرياضيات

04/09/18 01852

M

سيدي عثمان 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات مولي الثانوية العدادية الندلس

رشيد

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية العقيد العلم

مولي رشيد

404/09/18 6 صابرين اتباتو
الرياضيات

04/09/18 01856S مولي رشيد

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات مولي الثانوية العدادية الندلس

رشيد

الثانوية العدادية رحال 

المسكيني

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

104/09/18 6 أيوب المتقي
الرياضيات

04/09/18 25322Y مولي رشيد

)المقاطعة(

الثانوية العدادية علل 

الفاسي

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات  الثانوية العدادية طارق

سيدي البرنوصي

216/02/16 28 نظيف فضيلة
علوم الحياة 

والرض
14/02/17 01746X سيدي البرنوصي

)المقاطعة(
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

عمالة مقاطعات مولي الثانوية العدادية الندلس

رشيد

عمالة مقاطعات عين المستقبل

السبع الحي الم

806/09/17 22 الطيبي   أمينة
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 01636

C

الحي المي 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية القاضي 

عياض

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعة عين الحسنى

الشق

705/09/03 106 عبد العالي صابر
التربية السلمية

12/09/06أقدمية 16 سنة 01664

H

عين الشق )المقاطعة(

الثانوية العدادية العقيد 

العلم

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية الرشيد

مولي رشيد

205/09/03 96 خديجة لعكيد
التربية السلمية

11/09/15أقدمية 16 سنة 01853

N

مولي رشيد 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات مولي الثانوية العدادية الفارابي

رشيد

عمالة مقاطعات عين زيري بن عطية

السبع الحي الم

602/09/09 26 م   الصمدي
التربية السلمية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 19657

R

الحي المي 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات مولي الثانوية العدادية الندلس

رشيد

الثانوية العدادية علل بن 

عبد ا

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

406/09/16 18 الصبر  يونس
التربية السلمية

01/01/17 01848

H

سيدي عثمان 

)المقاطعة(

  الثانوية العدادية 20 

غشت

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعة الحي م عابد الجابري

الحسني

604/09/18 16 أسامة ابوالوفى
التربية السلمية

04/09/18 26500

D

الحي الحسني 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات مولي الثانوية العدادية الرشيد

رشيد

104/09/18عمالة: الميةالجولن 7 مريم فرحات
التربية السلمية

04/09/18إلتحاق بالزوج 01886Z)المية )البلدية

الثانوية العدادية الحسن  

اليوسي

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

الثانوية التأهيلية علل بن 

عبد ا

904/09/18إقليم: بنسليمان 6 المصطفى النقري
التربية السلمية

04/09/18 19575

B

احلف

الثانوية العدادية ثريا 

السقاط

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

801/01/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية أحمد شوقي 18 يونس بوم
التربية البدنية

01/01/17 27060

M

مكرن

الثانوية العدادية ثريا 

السقاط

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

ثانوية سيدي احمد بن عجيبة 

العدادية

إقليم: فحص - 

انجرة

206/09/16 18 ادريس الحسناوي
التربية البدنية

06/09/16 21916

W

ملوسة

الثانوية العدادية الحسن 

الثاني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية العدادية شاعر 

الحمراء

316/09/92عمالة: مراكش 120 مينة الفودودي
اللغة العربية

16/09/98إلتحاق بالزوج 02632

K

جليز )المقاطعة(

الثانوية العدادية مليكة 

الفاسي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية البحتري

سيدي البرنوصي

216/09/97 90 مينة عبيدة
اللغة العربية

03/09/13 24699

W

سيدي مومن 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية الريحاني

البرنوصي

عمالة مقاطعات عين المستقبل

السبع الحي الم

202/09/10 40 خديجة منصوري
اللغة العربية

02/09/14 01636

C

الحي المي 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد ا 

العياشي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية العدادية مولي عبد 

الواحد العلوي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

403/09/13 28 زكرياء حماني
اللغة العربية

02/09/16 01649S سيدي مومن

)المقاطعة(

الثانوية العدادية مولي 

عبد الواحد العلوي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

102/09/16عمالة: فاسبدر 28 لكريني  م
اللغة العربية

02/09/16 18499

G

زواغة )المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي ثانوية الرشيدالعدادية

البرنوصي

الثانوية العدادية الحسن 

الثاني

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

104/09/02 18 الويزي الهام
اللغة العربية

02/09/16 01755

G

سيدي مومن 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية الريحاني

البرنوصي

عمالة مقاطعات ابن الثانوية العدادية ابن خلدون

مسيك

309/02/17 18 يونس قراشي
اللغة العربية

05/09/18 01867

D

ابن امسيك 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية التشارك

البرنوصي

312/01/17إقليم: الجديدةثانوية سيدي عابد العدادية 18 مطهر جميلة
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 24584

W

سيدي عابد
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

عمالة مقاطعات سيدي  الثانوية العدادية طارق

البرنوصي

الثانوية العدادية مليكة 

الفاسي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

105/09/08 16 عزيز هرواش
اللغة العربية

04/09/18 25781X سيدي مومن

)المقاطعة(

الثانوية العدادية الفقيه 

القري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية العدادية صفي الدين 

الحلي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

216/09/85 122 خليد حيكام
اللغة الفرنسية

08/09/05أقدمية 12 سنة 01750

B

سيدي البرنوصي 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية أناسي

البرنوصي

عمالة مقاطعات عين ابن سينا

السبع الحي الم

206/09/00 112 ليلى النحير
اللغة الفرنسية

04/09/02أقدمية 16 سنة 25893

U

عين السبع 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية السلم

البرنوصي

116/09/93عمالة: الميةيعقوب المنصور 96 خالد حضرية
اللغة الفرنسية

04/09/12 01905V)المية )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية الريحاني

البرنوصي

304/09/02إقليم: مديونةعثمان بن عفان 88 ثورية العيوني
اللغة الفرنسية

06/09/06أقدمية 12 سنة 26000

K

سيدي حجاج واد 

حصار

الثانوية العدادية الحسن 

الثاني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

116/09/88إقليم: برشيدالثانوية العدادية الزرقطوني 84 عبد اللطيف زيتون
اللغة الفرنسية

14/09/09 22357A)برشيد )البلدية

الثانوية العدادية الشهيد 

أحمد الراشدي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

ثانوية المسيرة الخضراء 

العدادية

305/09/07إقليم: سطات 74 سيسوان نادية
اللغة الفرنسية

05/09/07إلتحاق بالزوج 14621S)سطات )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية أناسي

البرنوصي

 الثانوية العدادية طرفة بن 

العبد

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

116/09/91 70 ريطي عبداللطيف
اللغة الفرنسية

10/03/11 19750S سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد 

الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية العدادية عبد المالك 

السعدي

116/09/97إقليم: النواصر 52 فوزية الوهابي
اللغة الفرنسية

02/09/13 25972E)بوسكورة )البلدية

الثانوية العدادية عبد ا 

العياشي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات عين المام الشافعي

السبع الحي الم

203/09/13 28 انور هاجر
اللغة الفرنسية

02/09/16 01643

K

الصخور السوداء 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية الشهيد 

حسن الصغير

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية السلم

سيدي البرنوصي

103/09/13 28 العبادي الهام
اللغة الفرنسية

01/09/16 24944

M

سيدي مومن 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية الحنصالي

البرنوصي

الثانوية العدادية الرحالي 

الفاروقي

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

403/09/13 18 كفاح فاطمة
اللغة الفرنسية

02/09/16 24453

D

مولي رشيد 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية أمنة بنت 

وهب

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية أناسي

سيدي البرنوصي

104/09/12 18 نزهة السعيد
اللغة الفرنسية

02/09/16 22006

U

سيدي مومن 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد ا 

العياشي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات لثانوية العدادية سكني

سيدي البرنوصي

203/09/13 18 الزاكي مريم
اللغة الفرنسية

02/09/16 24937E سيدي مومن

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية السلم

البرنوصي

الثانوية العدادية عبد ا 

إبراهيم

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

430/01/17 18 نصيرة عدار
اللغة الفرنسية

06/09/17 24176

C

سيدي مومن 

)المقاطعة(

لثانوية العدادية ثريا 

السقاط

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

 الثانوية العدادية طرفة بن 

العبد

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

416/02/17 18 مليكة ملهي
اللغة الفرنسية

16/02/17 19750S سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

 الثانوية العدادية طرفة بن 

العبد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية العدادية الحسن 

الثاني

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

402/09/15 16 حفيظة زماوي
اللغة الفرنسية

06/09/17 01755

G

سيدي مومن 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي لثانوية العدادية سكني

البرنوصي

عمالة مقاطعات عين ابن الثير

السبع الحي الم

102/09/16 16 خديجة قريبو
اللغة الفرنسية

04/09/18 01645

M

عين السبع 

)المقاطعة(
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية التشارك

البرنوصي

602/09/16إقليم: سطاتالثانوية العدادية العروسية 6 سمية كريم
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 14619P)سطات )البلدية

الثانوية العدادية الشهيد 

حسن الصغير

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية العدادية مليكة 

الفاسي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

404/09/18 6 يمين إدعلي
اللغة الفرنسية

04/09/18 25781X سيدي مومن

)المقاطعة(

لثانوية العدادية سيدي 

مومن

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات فاطمة اعزير النجد

الدار البيضاء أنفا

1107/09/05 50 خديجة  احبيبن
اللغة النجليزية

نعم 03/09/13 01478F)المعاريف )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية الحنصالي

البرنوصي

الثانوية العدادية مولي عبد 

الواحد العلوي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

316/09/99 94 فاطمة أمسروح
الجتماعيات

07/09/05أقدمية 12 سنة 01649S سيدي مومن

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد ا 

إبراهيم

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعة عين فاطمة التهامي

الشق

205/09/07 82 لوازين رهام
الجتماعيات

05/09/07أقدمية 12 سنة 25566

N

عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية ابن سينا

البرنوصي

الثانوية العدادية عبد ا بن 

ياسين

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

302/09/10 54 الكلني صدقي
الجتماعيات

10/09/10 01857T مولي رشيد

)المقاطعة(

الثانوية العدادية مولي 

عبد الواحد العلوي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية ابن سينا

سيدي البرنوصي

105/09/07 38 رشيد الصلبي
الجتماعيات

03/09/18 20030

W

سيدي مومن 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية التشارك

البرنوصي

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية البحتري

سيدي البرنوصي

102/09/16 28 هنكر الحبيب
الجتماعيات

02/09/16 24699

W

سيدي مومن 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية ابن 

خلدون

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية العدادية علي بن  

الجيللي  الوهابي

601/01/17إقليم: بنسليمان 18 بواشفرة سفيان
الجتماعيات

01/01/17 20016Fفضالت

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية البحتري

البرنوصي

الثانوية التأهيلية عمر 

المختار

1113/02/17عمالة: المية 18 فرسي علوي عماد
الجتماعيات

04/09/18 25583

G

سيدي موسى 

المجدوب

عمالة مقاطعات سيدي  الثانوية العدادية طارق

البرنوصي

121/02/17إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية العيون 18 عبد الغني الفيزاوي
الجتماعيات

04/09/18 14636

H

لولد )البلدية(

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية الحنصالي

البرنوصي

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية ابن حزم

سيدي البرنوصي

402/09/15 6 يوسف بوهلل
الجتماعيات

04/09/18 01651

U

سيدي مومن 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي ثانوية الرشيدالعدادية

البرنوصي

104/09/18إقليم: الجديدةثانوية المسيرة العدادية 6 زينب حنين
الجتماعيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 08724

G

أولد فرج

 الثانوية العدادية طرفة بن 

العبد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية الحنصالي

سيدي البرنوصي

116/09/88 142 لحسن حنشاوي
الرياضيات

29/09/05أقدمية 16 سنة 01754F سيدي مومن

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية ابن حزم

البرنوصي

عمالة مقاطعات عين الرافعي

السبع الحي الم

516/09/96 114 عبد العزيز مريدة
الرياضيات

16/09/99أقدمية 16 سنة 01617

G

عين السبع 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية الحسن 

الثاني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية العدادية عمر بن 

عبد العزيز

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

116/09/86 110 مدحان حسن
الرياضيات

26/09/07أقدمية 12 سنة 22956

B

سيدي البرنوصي 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية الريحاني

البرنوصي

عمالة مقاطعات عين صلح الدين اليوبي

السبع الحي الم

116/09/97 102 الهردى   حسناء
الرياضيات

27/09/05أقدمية 12 سنة 01635

B

الحي المي 

)المقاطعة(

لثانوية العدادية ثريا 

السقاط

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية العدادية عبد الرحيم 

بوعبيد

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

229/04/88 24 العرج  رابحة
الرياضيات

02/09/15 23629

H

مولي رشيد 

)المقاطعة(
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية عبد 

الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية العدادية علل 

الرحماني

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

106/09/17 22 لقمان رجاء
الرياضيات

06/09/17 01865

B

ابن امسيك 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية ابن حزم

البرنوصي

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية ابن سينا

سيدي البرنوصي

106/09/17 22 مرابيط مريم
الرياضيات

04/09/18 20030

W

سيدي مومن 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية مولي 

عبد الواحد العلوي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات عين فاقي السطاتي

السبع الحي الم

316/09/88 20 عبد العزيز دومة
الرياضيات

02/09/17 01593F الصخور السوداء

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد ا 

العياشي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية العدادية عبد ا 

إبراهيم

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

101/01/17 18 مريم زيتي
الرياضيات

01/01/17 24176

C

سيدي مومن 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية الشهيد 

حسن الصغير

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية الريحاني

سيدي البرنوصي

813/02/17 18 طارق طاوس
الرياضيات

13/02/17 19656P سيدي مومن

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية التشارك

البرنوصي

عمالة مقاطعة عين عبدالمالك السعدي

الشق

228/06/17 18 حسن سرسيف
الرياضيات

06/09/17 24173Z)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي ثانوية الرشيدالعدادية

البرنوصي

الثانوية العدادية عبد الكريم 

الخطابي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

304/09/18 16 الحسن لبصك
الرياضيات

04/09/18 01747Y سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية ابن سينا

البرنوصي

  الثانوية العدادية 20 

غشت

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

304/09/18 16 قويدر المحجوب
الرياضيات

04/09/18 01860

W

مولي رشيد 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية الفقيه 

القري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية العدادية مولي عبد 

الواحد العلوي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

106/09/17 12 الشلحاوي م
الرياضيات

04/09/18 01649S سيدي مومن

)المقاطعة(

 الثانوية العدادية طرفة بن 

العبد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات ثانوية الرشيدالعدادية

سيدي البرنوصي

306/09/17 12 مريم ريوالي
الرياضيات

04/09/18 01749A سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

لثانوية العدادية ثريا 

السقاط

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية ابن حزم

سيدي البرنوصي

206/09/17 12 ياسين لحميدشي
الرياضيات

04/09/18 01651

U

سيدي مومن 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية الريحاني

البرنوصي

الثانوية العدادية شاعر 

الحمراء

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

205/10/90 144 فاطنة قدوري
علوم الحياة 

والرض
16/09/94إلتحاق بالزوج 01866

C

ابن امسيك 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية الحسن 

الثاني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

ثانوية جمال الدين الفغاني 

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

307/09/05 38 فتيحة اعيش
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 22951

W

اكادير )البلدية(

الثانوية العدادية عبد ا 

إبراهيم

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية الرشيد

مولي رشيد

102/09/10 36 عزيف كوثر
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 01853

N

مولي رشيد 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي ثانوية الرشيدالعدادية

البرنوصي

عمالة: الصخيرات سيدي المدني بلحسني

 - تمارة

105/09/08 30 واسولي مريم
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 23101J)عين العودة )البلدية

الثانوية العدادية عبد ا 

العياشي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية العدادية الشهيد 

حسن الصغير

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

101/01/02 30 عبد الرحيم لكريدي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 24451

B

سيدي مومن 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد ا 

العياشي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية العدادية ابن 

مسكويه

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

304/10/00 28 لمدشش م
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 01543

B

الفداء )المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد ا 

العياشي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات  الثانوية العدادية طارق

سيدي البرنوصي

503/09/13 24 ليلى منجد
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 01746X سيدي البرنوصي

)المقاطعة(
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عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية التشارك

البرنوصي

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية الحنصالي

سيدي البرنوصي

502/09/10 18 ام العز رشيد
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 01754F سيدي مومن

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية الحنصالي

البرنوصي

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية ابن سينا

سيدي البرنوصي

102/09/15 6 سعيدة ساقي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 20030

W

سيدي مومن 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية ابن حزم

البرنوصي

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية البحتري

سيدي البرنوصي

216/09/09 44 فاطمة الزهراء موكب
التربية السلمية

03/09/13 24699

W

سيدي مومن 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية الشهيد 

أحمد الراشدي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية العدادية عبدا 

كنون

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

123/02/17 28 كحيل عبد الغني
التربية السلمية

06/09/17 22897

M

سيدي مومن 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية ابن سينا

البرنوصي

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية ابن حزم

سيدي البرنوصي

202/09/14 22 زيبار  فاطمة
التربية السلمية

02/09/16 01651

U

سيدي مومن 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية البحتري

البرنوصي

الثانوية العدادية علي بن  

الجيللي  الوهابي

101/01/17إقليم: بنسليمان 18 عطاش  هشام
التربية السلمية

03/09/18 20016Fفضالت

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية الريحاني

البرنوصي

لثانوية العدادية سيدي 

مومن

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

116/09/90 110 عبد العزيز بياض
التربية البدنية

02/09/15 01650T سيدي مومن

)المقاطعة(

الثانوية العدادية الفقيه 

القري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية الريحاني

سيدي البرنوصي

116/09/88 62 غوزالي العربي
التربية البدنية

03/09/12 19656P سيدي مومن

)المقاطعة(

الثانوية العدادية الحسن 

الثاني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية السلم

سيدي البرنوصي

106/09/01 60 رضوان النايمي
التربية البدنية

06/09/17 24944

M

سيدي مومن 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية مولي 

عبد الواحد العلوي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات لثانوية العدادية سكني

سيدي البرنوصي

112/09/00 38 عبدالرحيم عبدالمجيد
التربية البدنية

04/09/18 24937E سيدي مومن

)المقاطعة(

الثانوية العدادية ابن 

خلدون

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية العدادية الشهيد 

حسن الصغير

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

302/09/14 32 كاوي نبيل
التربية البدنية

02/09/16 24451

B

سيدي مومن 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية التشارك

البرنوصي

الثانوية العدادية آسية 

الوديع

401/01/17إقليم: النواصر 28 رباب سندبي
التربية البدنية

01/01/17 25971

D

دار بوعزة )البلدية(

الثانوية العدادية عبد ا 

إبراهيم

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

 الثانوية العدادية طرفة بن 

العبد

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

116/09/98 120 فاطمة المصباحي
التربية السرية

17/09/10أقدمية 16 سنة 19750S سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية الريحاني

البرنوصي

الثانوية العدادية صفي الدين 

الحلي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

105/09/03 94 زكية بوكير
التربية السرية

07/09/05أقدمية 12 سنة 01750

B

سيدي البرنوصي 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد 

الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

517/09/90عمالة: مكناسالثانوية العدادية ويسلن 1 28 عبد السلم البرنوصي
التربية التشكيلية

02/09/16 26244A)ويسلن )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية البحتري

البرنوصي

الثانوية العدادية الحسن 

الثاني

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

129/09/06 56 ابو الفضل حنان
المعلوميات

06/09/17 01755

G

سيدي مومن 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية صفي 

الدين الحلي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية العدادية مولي 

سليمان

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

104/09/18 16 مهى الفاضل
المعلوميات

04/09/18 23659

R

سباتة )المقاطعة(

ثانوية م الحنصالي إقليم: الجديدةثانوية المنار العدادية

العدادية

116/09/88إقليم: الجديدة 148 ثريا الحاميدي
اللغة العربية

16/09/93أقدمية 16 سنة 08708P)الجديدة )البلدية
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ثانوية علل الفاسي 

العدادية

207/09/04إقليم: الجديدةثانوية الورد العداديةإقليم: الجديدة 56 مسيرة بوشعيب
اللغة العربية

02/09/16 08717Zشتوكة

319/09/03إقليم: الجديدةثاتوية ابن طفيل العداديةإقليم: الجديدةثانوية سيدي عابد العدادية 44 زهراء جبير
اللغة العربية

02/09/16إلتحاق بالزوج 24582

U

حوزية

205/09/11إقليم: الجديدةثانوية المنار العداديةإقليم: الجديدةثانوية سيدي عابد العدادية 34 حياة أعومر
اللغة العربية

02/09/15إلتحاق بالزوج 08709

R

الجديدة )البلدية(

ثانوية عبد ا العروي 

العدادية

عمالة مقاطعة الحي ابن هشامإقليم: الجديدة

الحسني

104/09/12 34 ياسين فخرالدين
اللغة العربية

02/09/15 01669

N

الحي الحسني 

)المقاطعة(

ثانوية سيدي اسماعيل 

العدادية

520/02/17إقليم: سيدي بنورثانوية الزيتونة العداديةإقليم: الجديدة 28 نورة ازبيدة
اللغة العربية

04/09/18 24583Vالمشرك

102/09/15إقليم: الجديدةثانوية م السادس العداديةإقليم: الجديدةثانوية المسيرة العدادية 24 سعيد وزاك
اللغة العربية

نعم 02/09/15 08723Fأولد فرج

ثانوية وادي الذهب 

العدادية

ثانوية خالد بن الوليد إقليم: الجديدة

العدادية

206/09/17إقليم: الجديدة 22 رجاء الحافظ
اللغة العربية

04/09/18 19833

G

أولد غانم

ثانوية المختار السوسي إقليم: الجديدةثانوية البكري العدادية

العدادية

104/09/12إقليم: سيدي بنور 21  حفيظة جوادي
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 08712

U

سيدي بنور )البلدية(

ثانوية عبد المالك السعدي 

العدادية

601/01/17إقليم: الجديدة ثانوية المام علي العداديةإقليم: الجديدة 20 أسماء صواب
اللغة العربية

01/01/17إلتحاق بالزوج 23362T سيدي علي بن

حمدوش

ثانوية م الحنصالي 

العدادية

602/09/15عمالة: الميةإبن رشيقإقليم: الجديدة 16 نادية زواق
اللغة العربية

06/09/17 01904

U

المية )البلدية(

ثانوية عبد المالك السعدي 

العدادية

206/09/17إقليم: الجديدةثانوية المسيرة العداديةإقليم: الجديدة 12 لفريكي م
اللغة العربية

04/09/18 08724

G

أولد فرج

ثانوية طارق بن زياد 

العدادية

ثانوية سيدي اسماعيل إقليم: الجديدة

العدادية

106/09/17إقليم: الجديدة 12 فاطنة البللي
اللغة العربية

04/09/18 08742

B

سيدي اسماعيل

ثانوية م السادس 

العدادية

106/09/17إقليم: الجديدةثانوية المسيرة العداديةإقليم: الجديدة 12 زهرة سعدون
اللغة العربية

نعم 04/09/18 08724

G

أولد فرج

906/09/17إقليم: الجديدةثانوية وادي الذهب العداديةإقليم: الجديدةثانوية القصيبة العدادية 12 نجيب البويحيوي
اللغة العربية

04/09/18 24732

G

أولد عيسى

ثانوية سيدي اسماعيل إقليم: الجديدةثاتوية ابن طفيل العدادية

العدادية

706/09/17إقليم: الجديدة 12 الزويدي مريم
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 08742

B

سيدي اسماعيل

ثانوية وادي الذهب 

العدادية

ثانوية طارق بن زياد إقليم: الجديدة

العدادية

106/09/17إقليم: الجديدة 12 سعاد بلواد
اللغة العربية

04/09/18 22462Pزاوية سايس

ثانوية طارق بن زياد 

العدادية

404/09/18إقليم: الجديدةثانوية وادي الذهب العداديةإقليم: الجديدة 6 حمير سناء
اللغة العربية

04/09/18 24732

G

أولد عيسى

ثانوية سيدي م بن عبد ا إقليم: الجديدةثاتوية ابن طفيل العدادية

العدادية

117/09/02إقليم: الجديدة 65 شويت لل سناء
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 08702

H

الجديدة )البلدية(
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210/12/01إقليم: الجديدةثانوية النجد التأهيليةإقليم: الجديدةثانوية الورد العدادية 64 فتيحة تاغزوتي
اللغة الفرنسية

01/10/11إلتحاق بالزوج 26511

R

الجديدة )البلدية(

ثانوية خالد بن الوليد 

العدادية

116/09/97إقليم: الجديدةثانوية 3 مارس العداديةإقليم: الجديدة 62 سميرة  بليسعاد
اللغة الفرنسية

02/09/09إلتحاق بالزوج 25274

W

الجديدة )البلدية(

ثانوية وادي الذهب 

العدادية

ثانوية عبد الكريم الخطابي إقليم: الجديدة

العدادية

117/09/90إقليم: الجديدة 57 ساكت عبد الحق
اللغة الفرنسية

02/09/10إلتحاق بالزوجة 08073Z)الجديدة )البلدية

ثانوية خالد بن الوليد 

العدادية

104/09/02إقليم: الجديدةثاتوية ابن طفيل العداديةإقليم: الجديدة 56 هشام  ضيلل
اللغة الفرنسية

03/09/10إلتحاق بالزوجة 24582

U

حوزية

الثانوية العدادية عبد ا بن إقليم: الجديدةثانوية العيون العدادية

ياسين

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

307/09/04 48 لطيفة المفلح
اللغة الفرنسية

05/09/11 01857T مولي رشيد

)المقاطعة(

ثانوية مولي الحسن 

العدادية

ثانوية المجاهد العياشي إقليم: الجديدة

العدادية

616/09/97إقليم: الجديدة 46 سناء الغرفي
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 08704

K

الجديدة )البلدية(

113/10/04إقليم: الجديدةثانوية النجد التأهيليةإقليم: الجديدةثانوية البكري العدادية 46 فاطمة خشابي
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 26511

R

الجديدة )البلدية(

ثانوية عبد المالك السعدي 

العدادية

104/09/12إقليم: الجديدةثانوية النجد التأهيليةإقليم: الجديدة 44 أسماء فجوي
اللغة الفرنسية

04/09/12إلتحاق بالزوج 26511

R

الجديدة )البلدية(

ثانوية سيدي اسماعيل 

العدادية

416/09/97إقليم: الجديدةثاتوية ابن طفيل العداديةإقليم: الجديدة 38 سناء  مكروح
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 24582

U

حوزية

507/09/05إقليم: الجديدةثانوية المصب العداديةإقليم: الجديدةثانوية الساحل العدادية 38 عمراوي امال
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 25458

W

أزمور )البلدية(

302/09/09إقليم: الجديدةثانوية البكري العداديةإقليم: الجديدةثانوية المسيرة العدادية 38 جغال سناء
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوج 25262

H

أزمور )البلدية(

402/09/10إقليم: الجديدة ثانوية المام علي العداديةإقليم: الجديدةثانوية الفرابي العدادية 38 أعمو هند
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 23362T سيدي علي بن

حمدوش

ثانوية م السادس 

العدادية

ثانوية مولي الحسن إقليم: الجديدة

العدادية

604/09/11إقليم: الجديدة 30 كندري رجاء
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 26669

M

أولد رحمون

ثانوية مولي الحسن إقليم: الجديدةثانوية القصيبة العدادية

العدادية

802/09/15إقليم: الجديدة 25 رشيدة الزهراني
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوج 26669

M

أولد رحمون

ثانوية عبد المالك السعدي 

العدادية

103/09/13عمالة: الميةعبد الرحمان شنافإقليم: الجديدة 24 مريم فهمي
اللغة الفرنسية

02/09/16 01903T)المية )البلدية

216/09/97إقليم: سيدي سليمانعبد الخالق الطريسإقليم: الجديدةثانوية النجد التأهيلية 22 كومي نوال
اللغة الفرنسية

06/09/17 11184Fدار بلعامري

115/09/97إقليم: سيدي سليمانثانوية 11 يناير العداديةإقليم: الجديدةثانوية النجد التأهيلية 22 المترجي عبد اللطيف
اللغة الفرنسية

06/09/17 11190

M

سيدي سليمان 

)البلدية(

202/09/14عمالة: الرباطالمغرب الكبيرإقليم: الجديدةثانوية الورد العدادية 18 الهام كيطنة
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 01094

N

حسان )المقاطعة(
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية مولي إقليم: الجديدةثانوية الورد العدادية

سليمان

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

402/09/14 12 حنان هلل
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 23659

R

سباتة )المقاطعة(

804/09/18إقليم: الجديدةثانوية الورد العداديةإقليم: الجديدةثانوية الفرابي العدادية 8 أسماء  زروالي
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 08717Zشتوكة

104/09/18إقليم: الجديدةثانوية م السادس العداديةإقليم: الجديدةثانوية القصيبة العدادية 8 فتيحة الرافعي
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 08723Fأولد فرج

ثانوية طارق بن زياد 

العدادية

702/09/16إقليم: سيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيليةإقليم: الجديدة 6 محسن الزويتر
اللغة الفرنسية

04/09/18 18513Xالغربية

 ثانوية مولي عبد ا 

التأهيلية

102/09/09إقليم: الجديدةثانوية المنار العداديةإقليم: الجديدة 56 نادية الشاطي
الجتماعيات

03/10/11إلتحاق بالزوج 08709

R

الجديدة )البلدية(

102/09/09إقليم: الجديدةثانوية المصب العداديةإقليم: الجديدةثانوية لل حسناء العدادية 44 منى ركيب
الجتماعيات

02/09/15 25458

W

أزمور )البلدية(

ثانوية عبد ا العروي 

العدادية

204/09/12إقليم: الجديدةثانوية النجد التأهيليةإقليم: الجديدة 43 ليلى شمارخ
الجتماعيات

04/09/12إلتحاق بالزوج 26511

R

الجديدة )البلدية(

ثانوية م السادس 

العدادية

102/09/15إقليم: الخميساتالمام الغزاليإقليم: الجديدة 34 للحبيبة الدريسي
الجتماعيات

02/09/15 11570A سيدي علل البحراوي

)البلدية(

ثانوية سيدي اسماعيل 

العدادية

الثانوية التأهيلية الملك فهد إقليم: الجديدة

بن عبد العزيز

عمالة: طنجة - 

أصيل

801/01/17 28 عزوز م
الجتماعيات

01/01/17 15353

M

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

601/01/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية التسامحإقليم: الجديدةثانوية المصب العدادية 28 عطيفي كمال
الجتماعيات

01/01/17 25496

M

سيدي الطيبي

ثانوية سيدي اسماعيل 

العدادية

113/02/17إقليم: سيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيليةإقليم: الجديدة 28 لملوان سعيد
الجتماعيات

04/09/18 18513Xالغربية

ثانوية سيدي اسماعيل 

العدادية

706/09/17إقليم: الجديدةثانوية لل حسناء العداديةإقليم: الجديدة 22 قحافة عبدالغفور
الجتماعيات

04/09/18 08701

G

أزمور )البلدية(

201/01/17إقليم: الجديدةثانوية أنوال العداديةإقليم: الجديدةثانوية القصيبة العدادية 18 سليمان بن يرو
الجتماعيات

01/01/17إلتحاق بالزوجة 27187Aلمهارزة الساحل

ثانوية سيدي اسماعيل 

العدادية

213/02/17عمالة: الميةنازك الملئكةإقليم: الجديدة 18 شفيقي عبدا
الجتماعيات

04/09/18 26823Eالشللت

الثانوية العدادية اولد إقليم: الجديدةثاتوية ابن طفيل العدادية

عيسى

102/09/15إقليم: خريبكة 16 عزيز القضيوي
الجتماعيات

04/09/18 25769Jاولد عيسى

ثانوية م السادس 

العدادية

ثانوية سيدي اسماعيل إقليم: الجديدة

العدادية

406/09/17إقليم: الجديدة 12 ابتسام عياد
الجتماعيات

04/09/18 08742

B

سيدي اسماعيل

ثانوية طارق بن زياد 

العدادية

ثانوية سيدي اسماعيل إقليم: الجديدة

العدادية

306/09/17إقليم: الجديدة 12 فدوى عدال
الجتماعيات

06/09/17 08742

B

سيدي اسماعيل

ثانوية طارق بن زياد 

العدادية

ثانوية سيدي اسماعيل إقليم: الجديدة

العدادية

504/09/18إقليم: الجديدة 6 الكلومي خديجة
الجتماعيات

04/09/18 08742

B

سيدي اسماعيل
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ثانوية عبد المالك السعدي 

العدادية

ثانوية م الحنصالي إقليم: الجديدة

العدادية

201/01/05إقليم: الجديدة 106 بديعة الزهيري
الرياضيات

01/01/05أقدمية 16 سنة 08708P)الجديدة )البلدية

416/09/98إقليم: الجديدةثانوية 3 مارس العداديةإقليم: الجديدة ثانوية المام علي العدادية 56 مسطاش سعيد
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 25274

W

الجديدة )البلدية(

ثانوية عبد الرحمان الدكالي إقليم: الجديدةثانوية ابن باجة العدادية

العدادية

117/09/90إقليم: الجديدة 50 عبد الله قيس
الرياضيات

05/09/11إلتحاق بالزوجة 08707

N

الجديدة )البلدية(

ثانوية عبد ا العروي 

العدادية

302/09/10إقليم: الجديدةثانوية النجد التأهيليةإقليم: الجديدة 37 لوليجات مصطفى
الرياضيات

03/09/13إلتحاق بالزوجة 26511

R

الجديدة )البلدية(

ثانوية حليمة السعدية إقليم: الجديدةثاتوية ابن طفيل العدادية

العدادية

305/09/07إقليم: الجديدة 35 الحايل نور الدين
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوجة 08705L)الجديدة )البلدية

ثانوية سيدي اسماعيل 

العدادية

502/09/10إقليم: الجديدةثانوية ابن باجة العداديةإقليم: الجديدة 34 عبد الرحيم حباش
الرياضيات

04/09/15 25095

B

أولد احسين

ثانوية وادي الذهب 

العدادية

801/01/17إقليم: الجديدةثانوية ابن باجة العداديةإقليم: الجديدة 28 مديحة حرير
الرياضيات

01/01/17 25095

B

أولد احسين

ثانوية طارق بن زياد 

العدادية

106/09/17إقليم: سيدي بنورثانوية الطلس العداديةإقليم: الجديدة 22 حسناء امغار
الرياضيات

04/09/18 21786Eبوحمام

ثانوية المجاهد العياشي إقليم: الجديدةثانوية سيدي عابد العدادية

العدادية

402/09/14إقليم: الجديدة 20 العبدي إيمان
الرياضيات

02/09/16إلتحاق بالزوج 08704

K

الجديدة )البلدية(

ثانوية المجاهد العياشي 

العدادية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية ابن خلدون العداديةإقليم: الجديدة

وتنان

104/09/12 19 سكينة العدراوي
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 05019E)اكادير )البلدية

ثانوية م السادس 

العدادية

إقليم: الفقيه بن ثانوية التغناري التقنيةإقليم: الجديدة

صالح

602/09/10 18 صالح الحداني
الرياضيات

02/09/16 07692

K

الفقيه بن صالح 

)البلدية(

ثانوية خالد بن الوليد 

العدادية

103/09/13إقليم: سيدي بنورثانوية الوليدية العداديةإقليم: الجديدة 18 هشام السعدي
الرياضيات

02/09/16 08727

K

الوليدية

ثانوية علل بن عبد ا إقليم: الجديدةثانوية الرشاد العدادية

العدادية

313/02/17إقليم: سيدي بنور 18 سعاد زنادي
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 08716Y)زمامرة )البلدية

ثانوية سيدي علي بن ابراهيم إقليم: الجديدةثانوية العيون العدادية

العدادية

104/09/12إقليم: أزيلل 16 م ارشيد
الرياضيات

04/09/18 18482

N

بني عياط

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية ثريا السقاطإقليم: الجديدةثانوية الفرابي العدادية

مولي رشيد

106/09/17 12 مراد اويدري
الرياضيات

04/09/18 23739

C

سيدي عثمان 

)المقاطعة(

ثانوية خالد بن الوليد 

العدادية

404/09/18إقليم: الجديدةثانوية سيدي عابد العداديةإقليم: الجديدة 7 ابتسام أيمن
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 24584

W

سيدي عابد

ثانوية خالد بن الوليد 

العدادية

304/09/18إقليم: الجديدةثانوية الفرح العداديةإقليم: الجديدة 7 يوسف الحمامصي
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوجة 26680Zمولي عبد ا

ثانوية خالد بن الوليد 

العدادية

804/09/18إقليم: الجديدة ثانوية المام علي العداديةإقليم: الجديدة 7 عثمان لبضير
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوجة 23362T سيدي علي بن

حمدوش
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ثانوية طارق بن زياد 

العدادية

104/09/18إقليم: الجديدةثانوية وادي الذهب العداديةإقليم: الجديدة 6 رشيد حبز
الرياضيات

04/09/18 24732

G

أولد عيسى

ثانوية م الحنصالي إقليم: الجديدةثاتوية ابن طفيل العدادية

العدادية

216/09/98إقليم: الجديدة 76 خالد فاضل
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوجة 08708P)الجديدة )البلدية

ثانوية خالد بن الوليد 

العدادية

104/09/12إقليم: الجديدةثاتوية ابن طفيل العداديةإقليم: الجديدة 42 النواوي فاطنة
علوم الحياة 

والرض
04/09/12 24582

U

حوزية

ثانوية عبد ا العروي 

العدادية

104/09/12عمالة: وجدة - أنكادإع. علل الفاسيإقليم: الجديدة 42 عفاف أيت لمين
علوم الحياة 

والرض
04/09/12إلتحاق بالزوج 04381L)وجدة )البلدية

105/09/08إقليم: الجديدة ثانوية المام علي العداديةإقليم: الجديدةثانوية الورد العدادية 39 حسناء  البشلوي
علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوج 23362T سيدي علي بن

حمدوش

ثانوية عبد المالك السعدي 

العدادية

الثانوية العدادية عثمان بن إقليم: الجديدة

عفان

201/01/17إقليم: آسفي 28 دهشي فاطمة
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 18516Aمول البركي

ثانوية وادي الذهب 

العدادية

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن تومرتإقليم: الجديدة

أصيل

101/01/17 28 صديمي وجدان
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 23231A الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

401/01/17إقليم: بني مللثانوية أولد يوسف العداديةإقليم: الجديدةثانوية القصيبة العدادية 28 نعيمة ادكيدك
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 24305Tأولد يوسف

113/02/17إقليم: الجديدةثانوية النجد التأهيليةإقليم: الجديدةثانوية الرشاد العدادية 20 سناء باشير
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 26511

R

الجديدة )البلدية(

113/02/17إقليم: الجديدةثانوية لل مريم العداديةإقليم: الجديدةثانوية سيدي عابد العدادية 19 خديجة وكاح
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 08706

M

الجديدة )البلدية(

ثانوية عبد المالك السعدي 

العدادية

501/01/17إقليم: الجديدةثانوية ابن باجة العداديةإقليم: الجديدة 18 دلياس نادية
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 25095

B

أولد احسين

ثانوية عبد ا العروي 

العدادية

501/01/17إقليم: الجديدةثانوية الرشاد العداديةإقليم: الجديدة 18 نضال اجبال
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 08725

H

أولد حمدان

301/01/17إقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن عربيإقليم: الجديدةثانوية القصيبة العدادية 18 وفاء بشكري
علوم الحياة 

والرض
01/01/17إلتحاق بالزوج 26229J)بوسكورة )البلدية

ثانوية م السادس 

العدادية

الثانوية العدادية عثمان بن إقليم: الجديدة

عفان

202/09/16إقليم: آسفي 16 سعيد عصودي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 18516Aمول البركي

ثانوية طارق بن زياد 

العدادية

ثانوية مولي بوشعيب إقليم: الجديدة

التأهيلية

204/09/18إقليم: الجديدة 16 البهجة عائشة
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 08700F)أزمور )البلدية

1006/09/17إقليم: الجديدةثانوية وادي الذهب العداديةإقليم: الجديدةثانوية الورد العدادية 12 عزالدين حجي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 24732

G

أولد عيسى

ثانوية طارق بن زياد 

العدادية

ثانوية سيدي اسماعيل إقليم: الجديدة

العدادية

106/09/17إقليم: الجديدة 12 حكيمة الوليدي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 08742

B

سيدي اسماعيل

701/01/17إقليم: الجديدةثانوية علل الفاسي العداديةإقليم: الجديدةثانوية المسيرة العدادية 6 بوشعيب بفران
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوجة 08713V)لبير الجديد )البلدية
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نوعم. النقط
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التوظيف

ترتيب
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية م الحنصالي إقليم: الجديدةثانوية المنار العدادية

العدادية

216/09/92إقليم: الجديدة 134 مقدم عبدالمولى
الفيزياء والكيمياء

16/09/94أقدمية 16 سنة 08708P)الجديدة )البلدية

216/09/98إقليم: الجديدة ثانوية المام علي العداديةإقليم: الجديدةثانوية الورد العدادية 96 مصطفى ناجد
الفيزياء والكيمياء

05/11/10 23362T سيدي علي بن

حمدوش

116/09/98إقليم: الجديدةثانوية المام مسلم العداديةإقليم: الجديدةثانوية سيدي عابد العدادية 87 السعدية بالزي
الفيزياء والكيمياء

05/09/07إلتحاق بالزوج 22461

N

مولي عبد ا

ثانوية وادي الذهب 

العدادية

516/09/99إقليم: الجديدة ثانوية المام علي العداديةإقليم: الجديدة 76 رزيق مبارك
الفيزياء والكيمياء

05/09/08 23362T سيدي علي بن

حمدوش

ثانوية سيدي اسماعيل 

العدادية

عمالة مقاطعة الحي ابن هشامإقليم: الجديدة

الحسني

316/09/98 66 عبد الرزاق ملكاوي
الفيزياء والكيمياء

05/09/08إلتحاق بالزوجة 01669

N

الحي الحسني 

)المقاطعة(

ثانوية خالد بن الوليد 

العدادية

611/09/02إقليم: الجديدةثانوية سيدي عابد العداديةإقليم: الجديدة 58 العروشي عبد العالي
الفيزياء والكيمياء

02/09/11 24584

W

سيدي عابد

ثانوية عبد المالك السعدي 

العدادية

105/09/07إقليم: الجديدةثانوية 3 مارس العداديةإقليم: الجديدة 52 رشيد حمصي
الفيزياء والكيمياء

نعم 04/09/12 25274

W

الجديدة )البلدية(

ثانوية عبد الرحمان الدكالي إقليم: الجديدةثانوية ابن باجة العدادية

العدادية

106/09/06إقليم: الجديدة 44 عبد الرحيم  وضاح
الفيزياء والكيمياء

03/09/13إلتحاق بالزوجة 08707

N

الجديدة )البلدية(

ثانوية خالد بن الوليد 

العدادية

106/09/06إقليم: الجديدةثانوية النجد التأهيليةإقليم: الجديدة 44 المهدي عبد العالي
الفيزياء والكيمياء

04/09/12إلتحاق بالزوجة 26511

R

الجديدة )البلدية(

ثانوية سيدي م بن عبد ا إقليم: الجديدة ثانوية المام علي العدادية

العدادية

106/09/06إقليم: الجديدة 32 م لحسيني
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوجة 08702

H

الجديدة )البلدية(

ثانوية علل الفاسي 

العدادية

204/09/12إقليم: الجديدةثانوية المنار العداديةإقليم: الجديدة 25 سماح البرحولي
الفيزياء والكيمياء

02/09/15إلتحاق بالزوج 08709

R

الجديدة )البلدية(

ثانوية عبد المالك السعدي إقليم: الجديدةثانوية 3 مارس العدادية

العدادية

106/09/06إقليم: الجديدة 22 أحمد شبي
الفيزياء والكيمياء

نعم 06/09/17 08726Jمتوح

106/09/17إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية البروجإقليم: الجديدةثانوية المسيرة العدادية 12 م الزاهري
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 14648

W

البروج )البلدية(

ثانوية سيدي اسماعيل 

العدادية

301/01/17إقليم: الجديدةثانوية ابن باجة العداديةإقليم: الجديدة 6 هاجر ديني
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوج 25095

B

أولد احسين

116/09/88إقليم: الجديدةثانوية أنوال العداديةإقليم: الجديدةثانوية العيون العدادية 106 التهامي برادي
التربية السلمية

06/09/01أقدمية 16 سنة 27187Aلمهارزة الساحل

ثانوية عبد المالك السعدي 

العدادية

الثانوية العدادية مولي إقليم: الجديدة

إسماعيل

203/09/13إقليم: سطات 46 عبد ا أبو سعد
التربية السلمية

03/09/13 14617

M

سطات )البلدية(

ثانوية عبد الرحمان الدكالي إقليم: الجديدةثانوية البكري العدادية

العدادية

101/01/05إقليم: الجديدة 36 سميرة ايت عدي
التربية السلمية

28/09/15إلتحاق بالزوج 08707

N

الجديدة )البلدية(

605/09/16عمالة: مراكشالثانوية العدادية الحسنىإقليم: الجديدةثانوية الفرابي العدادية 28 عبد العزيز الزعيم
التربية السلمية

05/09/16 26559Tواحة سيدي ابراهيم
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية طارق بن زياد 

العدادية

401/01/17إقليم: الجديدةثانوية سيدي عابد العداديةإقليم: الجديدة 28 سفيان رزاني
التربية السلمية

01/01/17 24584

W

سيدي عابد

206/09/17إقليم: الجديدةثانوية النجد التأهيليةإقليم: الجديدةثانوية الرشاد العدادية 22 الناجي مريم
التربية السلمية

06/09/17 26511

R

الجديدة )البلدية(

 ثانوية مولي عبد ا إقليم: الجديدةثانوية سيدي عابد العدادية

التأهيلية

206/09/17إقليم: الجديدة 14 ليلى السلواني
التربية السلمية

04/09/18إلتحاق بالزوج 08718Aمولي عبد ا

ثانوية وادي الذهب 

العدادية

306/09/17إقليم: الجديدةثانوية سيدي عابد العداديةإقليم: الجديدة 12 المصطفى دنون
التربية السلمية

04/09/18 24584

W

سيدي عابد

206/09/17إقليم: الجديدةثانوية لل حسناء العداديةإقليم: الجديدةثانوية سيدي عابد العدادية 12 لمياء خراسي
التربية السلمية

04/09/18 08701

G

أزمور )البلدية(

ثانوية م السادس 

العدادية

206/09/17إقليم: الجديدةثانوية ابن باجة العداديةإقليم: الجديدة 12 اسامة الرشداوي
التربية السلمية

04/09/18 25095

B

أولد احسين

ثانوية عبد ا العروي 

العدادية

806/09/17إقليم: الجديدةثانوية المسيرة العداديةإقليم: الجديدة 12 فاطمة الزهراء عمروش
التربية السلمية

04/09/18 08724

G

أولد فرج

ثانوية عبد المالك السعدي 

العدادية

106/09/17إقليم: الجديدة ثانوية المام علي العداديةإقليم: الجديدة 12 نورالدين اديوسف
التربية السلمية

04/09/18 23362T سيدي علي بن

حمدوش

116/09/97إقليم: الجديدةثانوية لل حسناء العداديةإقليم: الجديدةثانوية الورد العدادية 91 عبد العزيز لطفي
التربية البدنية

29/09/11إلتحاق بالزوجة 08701

G

أزمور )البلدية(

ثانوية م السادس 

العدادية

916/09/92إقليم: الجديدةثانوية الرشاد العداديةإقليم: الجديدة 58 رشيدة الفيللي بل الحاج
التربية البدنية

05/09/11 08725

H

أولد حمدان

ثانوية سيدي اسماعيل 

العدادية

605/09/07إقليم: الجديدة ثانوية المام علي العداديةإقليم: الجديدة 47 مروان نظيري
التربية البدنية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 23362T سيدي علي بن

حمدوش

ثانوية عبد المالك السعدي 

العدادية

102/09/14إقليم: العيونالثانوية العدادية الشاطىءإقليم: الجديدة 40 سعيد كاموم
التربية البدنية

02/09/14 06471

H

المرسى )البلدية(

ثانوية سيدي اسماعيل 

العدادية

304/09/02إقليم: الجديدةثانوية ابن باجة العداديةإقليم: الجديدة 37 عبد الرحيم  عزيزي
التربية البدنية

03/09/13إلتحاق بالزوجة 25095

B

أولد احسين

ثانوية خالد بن الوليد 

العدادية

303/09/13إقليم: الجديدةثانوية الورد العداديةإقليم: الجديدة 29 حسن المناري
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 08717Zشتوكة

ثانوية م السادس 

العدادية

ثانوية سيدي اسماعيل إقليم: الجديدة

العدادية

101/01/17إقليم: الجديدة 28 علل برقوقي
التربية البدنية

01/01/17 08742

B

سيدي اسماعيل

ثانوية طارق بن زياد 

العدادية

ثانوية سيدي اسماعيل إقليم: الجديدة

العدادية

902/09/14إقليم: الجديدة 6 السايب احمد
التربية البدنية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 08742

B

سيدي اسماعيل

الثانوية العدادية ادريس إقليم: الجديدةثانوية الورد العدادية

الول

107/09/04إقليم: النواصر 69 خديجة خوبان
التربية السرية

16/02/09إلتحاق بالزوج 23705

R

بوسكورة )البلدية(

124/10/05إقليم: الخميساتالمسيرةإقليم: الجديدةثانوية المسيرة العدادية 86 ليليا العافي
التربية الموسيقية

24/10/05إلتحاق بالزوج 11560P)الخميسات )البلدية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية عبد المالك السعدي 

العدادية

807/09/04إقليم: الجديدةثانوية ابن باجة العداديةإقليم: الجديدة 44 م مسدود
المعلوميات

04/09/12إلتحاق بالزوجة 25095

B

أولد احسين

ثانوية طارق بن زياد 

العدادية

522/02/17إقليم: الجديدةثانوية العيون العداديةإقليم: الجديدة 18 أحمد أبطل
المعلوميات

04/09/18 08720

C

لبير الجديد )البلدية(

ثانوية علل الفاسي 

العدادية

121/09/87إقليم: الجديدةثانوية الفرابي العداديةإقليم: الجديدة 160 أحمد البوشتوي
التكنولوجيا

16/09/93أقدمية 16 سنة 23942Yلغديرة

إقليم: قلعة ثانوية الجبيل العداديةإقليم: مديونةالمام الشاطبي

 السراغنة

112/09/02 102 عمار هشام
اللغة العربية

12/09/02أقدمية 16 سنة 26546

D

اجبيل

الثانوية العدادية علل إقليم: مديونةعبدالقادر المازني

الرحماني

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

104/09/02 72 عمر العقاد
اللغة العربية

05/09/07أقدمية 12 سنة 01865

B

ابن امسيك 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية المام إقليم: مديونةعبدالقادر المازني

الغزالي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

102/09/15 34 فتيحة  مصماص
اللغة العربية

02/09/15 23763

D

سباتة )المقاطعة(

الثانوية التأهلية لحسن بن م إقليم: مديونةيوسف ابن تاشفين

بن مبارك

502/09/16عمالة: مكناس 28 م لعيشي
اللغة العربية

02/09/16 03945

M

مهاية

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية الريحانيإقليم: مديونةبدر

سيدي البرنوصي

303/09/13 24 الورق مينة
اللغة العربية

02/09/15 19656P سيدي مومن

)المقاطعة(

307/09/04إقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن عربيإقليم: مديونةعلي ابن أبي طالب 18 العسري نادية
اللغة العربية

02/09/16 26229J)بوسكورة )البلدية

الثانوية العدادية خالد بن إقليم: مديونةعبدالقادر المازني

الوليد

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

822/02/17 18 يوسف الداوود
اللغة العربية

22/02/17 01861X)سباتة )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين الشيخ أحمد الهيبةإقليم: مديونةعبدالقادر المازني

الشق

307/12/17 12 ادريس ايد الطالب
اللغة العربية

07/12/17 26084

B

عين الشق )المقاطعة(

804/09/18إقليم: مديونةبدرإقليم: مديونةآسية الوديع 6 حنان مروري
اللغة العربية

04/09/18 24695S)تيط مليل )البلدية

عمالة مقاطعات عين جمال الدين القفطيإقليم: مديونةعبدالقادر المازني

السبع الحي الم

406/09/06 46 نادية كاوكاو
اللغة الفرنسية

03/09/13 01648

R

عين السبع 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية م الشيخإقليم: مديونةالمام الشاطبي

الفداء مرس 

103/09/13 28 الصالح علواني
اللغة الفرنسية

02/09/16 01554

N

مرس السلطان 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية ابن إقليم: مديونةعبدالقادر المازني

مسكويه

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

602/09/16 28 مريم الفضيل
اللغة الفرنسية

02/09/16 01543

B

الفداء )المقاطعة(

105/09/07إقليم: النواصرالثانوية العدادية دار بوعزةإقليم: مديونةعبد ا كنون 18 عفيفي وفاء
اللغة الفرنسية

02/09/16 01679Z)دار بوعزة )البلدية

الثانوية العدادية عبد المالك إقليم: مديونةيوسف ابن تاشفين

السعدي

104/09/12إقليم: النواصر 18 عبد الله نضيفي
اللغة الفرنسية

02/09/16 25972E)بوسكورة )البلدية

عمالة مقاطعات عين الساقية الحمراءإقليم: مديونةحليمة السعدية

السبع الحي الم

203/09/18 16 كوثر ربيعي
اللغة الفرنسية

04/09/18 01637

D

الحي المي 

)المقاطعة(
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عمالة مقاطعة الحي المختار السوسيإقليم: مديونةعبدالقادر المازني

الحسني

106/09/17 12 خولة لكزيري
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 24703A الحي الحسني

)المقاطعة(

206/09/17إقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية المنصوريةإقليم: مديونة عبد ا ابراهيم 10 بلخير عبد الجليل
اللغة الفرنسية

04/09/18 25208Z)المنصورية )البلدية

104/09/18إقليم: مديونةعلي ابن أبي طالبإقليم: مديونةآسية الوديع 7 أسماء المشووط
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 25348

B

الهراويين )البلدية(

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية العقيد العلمإقليم: مديونةعلي ابن أبي طالب

مولي رشيد

402/09/15 6 عبدالرحيم بطال
اللغة الفرنسية

04/09/18 01856S مولي رشيد

)المقاطعة(

702/09/16إقليم: سيدي سليمانالوفاقإقليم: مديونةعبدالقادر المازني 18 م الحيمر
الجتماعيات

02/09/16 23017Tأولد بن حمادي

301/01/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية دار الكداريإقليم: مديونة عبد ا ابراهيم 18 م بلة
الجتماعيات

01/01/17 15114

C

دار الكداري )البلدية(

414/02/17إقليم: الجديدةثانوية الورد العداديةإقليم: مديونةعبدالقادر المازني 18 م الدريسي
الجتماعيات

14/02/17 08717Zشتوكة

الثانوية العدادية عبد إقليم: مديونةعبدالقادر المازني

الرحمان حجي

202/09/16عمالة: سل 28 سارة فتاح
الرياضيات

02/09/16 01273

H

باب المريسة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد ا بن إقليم: مديونة عبد ا ابراهيم

ياسين

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

104/09/12 26 أسماء مصباح
الرياضيات

02/09/15إلتحاق بالزوج 01857T مولي رشيد

)المقاطعة(

الثانوية العدادية م بلحسن إقليم: مديونةعبدالقادر المازني

الوزاني

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

206/09/17 22 سكينة مرزوق
الرياضيات

06/09/17 01862Y)سباتة )المقاطعة

الثانوية العدادية عبدا إقليم: مديونةالمام الشاطبي

كنون

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

106/09/17 22 برفاس لبنى
الرياضيات

06/09/17 22897

M

سيدي مومن 

)المقاطعة(

501/01/17إقليم: مديونةتيط مليلإقليم: مديونة عبد ا ابراهيم 18 امينة العينين
الرياضيات

01/01/17 01752

D

تيط مليل )البلدية(

ثانوية خالد بن الوليد إقليم: مديونةيوسف ابن تاشفين

العدادية

713/02/17إقليم: الجديدة 18 عبد الغني بلكوطة
الرياضيات

14/02/17 19833

G

أولد غانم

الثانوية العدادية مولي إقليم: مديونةيوسف ابن تاشفين

سليمان

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

224/04/17 18 هشام مفتاح
الرياضيات

25/04/17 23659

R

سباتة )المقاطعة(

202/09/16عمالة: فاسالمغرب العربيإقليم: مديونةعبدالقادر المازني 28 م مسرار
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 22674V جنان الورد

)المقاطعة(

224/04/17إقليم: الجديدةثانوية الورد العداديةإقليم: مديونةيوسف ابن تاشفين 28 عبد المجيد محيط
علوم الحياة 

والرض
25/04/17 08717Zشتوكة

الشهيد جودار م ابن عبد 

ا

الثانوية العدادية القاضي إقليم: مديونة

عياض

201/01/17إقليم: خريبكة 18 هشام ولد عم
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 12236Z)خريبكة )البلدية

601/01/17إقليم: خريبكةالثانوية العدادية المسيرةإقليم: مديونة عبد ا ابراهيم 18 رشيد بوهلل
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 12239

C

خريبكة )البلدية(
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1021/02/17إقليم: سطاتثانوية ريمة العداديةإقليم: مديونةعبدالواحد المراكشي 18 ياسين زراف
علوم الحياة 

والرض
21/02/17 24787Sريمة

106/09/17إقليم: مديونةبدرإقليم: مديونةتيط مليل 12 درهم رشيد
علوم الحياة 

والرض
نعم 06/09/17 24695S)تيط مليل )البلدية

204/09/18إقليم: مديونةتيط مليلإقليم: مديونةبدر 6 فاطمة الزهراء بويريدة
علوم الحياة 

والرض
نعم 04/09/18 01752

D

تيط مليل )البلدية(

604/09/18إقليم: مديونةابن سيناإقليم: مديونةعبد ا كنون 6 حمزة السالمي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 27186Z سيدي حجاج واد

حصار

204/09/18إقليم: مديونة عبد ا ابراهيمإقليم: مديونةيوسف ابن تاشفين 6 حفيض زبر
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 25349

C

الهراويين )البلدية(

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية العقيد العلمإقليم: مديونةعلي ابن أبي طالب

مولي رشيد

406/09/01 40 رشيد فضلة
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 01856S مولي رشيد

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات عين المستقبلإقليم: مديونةبدر

السبع الحي الم

602/09/14 40 عمر حركات
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 01636

C

الحي المي 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين عبدالمالك السعديإقليم: مديونةيوسف ابن تاشفين

الشق

602/09/16 19 ايمان مفتاح
الفيزياء والكيمياء

02/09/16إلتحاق بالزوج 24173Z)عين الشق )المقاطعة

301/01/17عمالة: الميةالبراهمةإقليم: مديونة عبد ا ابراهيم 18 سمية احنيش
الفيزياء والكيمياء

01/01/17 01758

K

الشللت

501/09/16إقليم: مديونةابن سيناإقليم: مديونةالتحدي 18 عبد ا النادري
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 27186Z سيدي حجاج واد

حصار

101/01/02إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية أداسلإقليم: مديونةآسية الوديع 16 خالد اكزار
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 26803

H

اداسيل

الشهيد جودار م ابن عبد 

ا

عمالة مقاطعة الحي المام الجزوليإقليم: مديونة

الحسني

105/09/07 52 م الوديع
التربية السلمية

04/09/12 01668

M

الحي الحسني 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية لل مريمإقليم: مديونة عبد ا ابراهيم

مولي رشيد

102/09/14 30 عبد الرزاق كروي
التربية السلمية

02/09/14 01852

M

سيدي عثمان 

)المقاطعة(

905/09/08إقليم: مديونةالشهيد جودار م ابن عبد اإقليم: مديونةآسية الوديع 28 عادل جاع
التربية السلمية

02/09/15 23760Aالمجاطية أولد الطالب

212/09/02إقليم: مديونةالتحديإقليم: مديونةإبراهيم الروداني 70 شليح يونس
التربية البدنية

04/09/18 23761

B

سيدي حجاج واد 

حصار

1201/01/17عمالة: الرباط ابراهيم الرودانيإقليم: مديونةالتحدي 18 عزيز موهوب
التربية البدنية

01/01/17 01135

H

اليوسفية )المقاطعة(

404/09/18إقليم: مديونةعثمان بن عفانإقليم: مديونةآسية الوديع 6 أحلم الحسناوي
التربية البدنية

04/09/18 26000

K

سيدي حجاج واد 

حصار

الثانوية العدادية خالد بن إقليم: مديونةعثمان بن عفان

الوليد

404/09/18إقليم: النواصر 6 منار   الفرساوي
التربية البدنية

04/09/18إلتحاق بالزوج 26526

G

دار بوعزة )البلدية(
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الثانوية العدادية رابعة إقليم: مديونةالمام الشاطبي

العدوية

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

116/09/98 24 اوفاري السعدية
التربية التشكيلية

02/09/15 01556

R

مرس السلطان 

)المقاطعة(

الشهيد جودار م ابن عبد 

ا

106/09/06إقليم: مديونةأحمد ابن حنبلإقليم: مديونة 46 حميد حمين
المعلوميات

17/09/12 26112

G

المجاطية أولد الطالب

216/09/92عمالة: وجدة - أنكادإع. سيدي يحيىعمالة: الميةوادي المخازن 142 عبد الرحمان بنعمرو
اللغة العربية

16/09/92أقدمية 16 سنة 04382

M

وجدة )البلدية(

عمالة مقاطعة الحي ابن هشامعمالة: الميةإبن رشيق

الحسني

206/09/17 22 مريم النصاري
اللغة العربية

06/09/17 01669

N

الحي الحسني 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد ا عمالة: الميةعين حرودة

العياشي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

206/09/17 22 زينب مشهور
اللغة العربية

06/09/17 24938F سيدي مومن

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات النصرعمالة: الميةالمعتمد بن عباد

الدار البيضاء أنفا

506/09/17 22 مريم أبولحيان
اللغة العربية

06/09/17 01480

H

المعاريف )المقاطعة(

الثانوية العدادية يوسف بن عمالة: الميةالمعتمد بن عباد

تاشفين

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

206/09/17 22 مريم الشرقي
اللغة العربية

06/09/17 01558T مرس السلطان

)المقاطعة(

105/09/11عمالة: الميةالمختار السوسيعمالة: الميةصلح الدين اليوبي 18 السعدية الماجري
اللغة العربية

02/09/16 26824Fبني يخلف

101/01/17عمالة: الميةصلح الدين اليوبيعمالة: الميةالمعتمد بن عباد 18 فاطمة الزهرة دورات
اللغة العربية

01/01/17 26618

G

بني يخلف

عمالة مقاطعات عين المتنبيعمالة: الميةيعقوب المنصور

السبع الحي الم

106/09/17 14 فاطمة كوراري
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 01641

H

الصخور السوداء 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين المام الهبطيعمالة: الميةالمختار السوسي

الشق

606/09/17 12 زينب أبيتان
اللغة العربية

06/09/17 18131

G

عين الشق )المقاطعة(

904/09/18عمالة: الميةفاطمة الفهريةعمالة: الميةالمختار السوسي 6 عمر الغالي
اللغة العربية

04/09/18 26334Yبني يخلف

116/09/96عمالة: الميةالميةعمالة: الميةالمعتمد بن عباد 82 وفاء أبو الحمامة
اللغة الفرنسية

14/10/06أقدمية 12 سنة 01907X)المية )البلدية

عمالة مقاطعات ابن سيناعمالة: الميةالمسيرة الخضراء

الدار البيضاء أنفا

102/09/16 28 مروى فكري
اللغة الفرنسية

02/09/16 01475

C

المعاريف )المقاطعة(

الثانوية العدادية الساحل عمالة: الميةشكيب أرسلن

أولد حريز

105/09/08إقليم: برشيد 24 امين بلهان
اللغة الفرنسية

04/09/18 26521

B

السوالم-الطريفية

906/09/17عمالة: الميةإبن رشيقعمالة: الميةالمسيرة الخضراء 22 سكينة عبيوي
اللغة الفرنسية

06/09/17 01904

U

المية )البلدية(

الثانوية العدادية يوسف بن عمالة: الميةالعقيد العلم

تاشفين

202/09/14إقليم: بنسليمان 19 النقيدة نجاة
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 07848E)بنسليمان )البلدية

الثانوية العدادية الحسن عمالة: الميةفلسطين

الثاني

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

702/09/16 6 كوثر البرهمي
اللغة الفرنسية

04/09/18 01755

G

سيدي مومن 

)المقاطعة(
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إعدادية سيدي موسى بن 

علي

202/09/16عمالة: الميةالمسيرة الخضراءعمالة: المية 6 لفحل هشام
اللغة الفرنسية

04/09/18 24330Vالشللت

204/09/18عمالة: الميةشكيب أرسلنعمالة: الميةالمعتمد بن عباد 6 سمية المودن
اللغة الفرنسية

04/09/18 07857Pبني يخلف

عمالة مقاطعات عين الساقية الحمراءعمالة: الميةعبد الرحمان شناف

السبع الحي الم

905/09/11 25 أسماء أكلكل
اللغة السبانية

02/09/15إلتحاق بالزوج 01637

D

الحي المي 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات  الثانوية العدادية طارقعمالة: الميةالمروة

سيدي البرنوصي

102/09/15 26 خديجة زاويد
الجتماعيات

06/09/17 01746X سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

513/02/17عمالة: الميةالمروةعمالة: الميةالمسيرة الخضراء 16 الحداد بوشرى
الجتماعيات

06/09/17 26391

K

الشللت

102/09/14إقليم: بنسليمان الثانوية العدادية للمريمعمالة: الميةنازك الملئكة 12 نجوى بوكري
الجتماعيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 24373S)بنسليمان )البلدية

الثانوية العدادية علل بن عمالة: الميةالمعتمد بن عباد

عبد ا

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

206/09/17 22 خولة شمس الدين الدريسي
الرياضيات

06/09/17 01848

H

سيدي عثمان 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي عبد ا كنونعمالة: الميةيعقوب المنصور

الحسني

506/09/17 22 نزهة بشراوي
الرياضيات

06/09/17 01673T الحي الحسني

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية عمر 

المختار

206/09/17إقليم: الجديدة ثانوية المام علي العداديةعمالة: المية 12 رجاء الزمري
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 23362T سيدي علي بن

حمدوش

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية القسطلنيعمالة: الميةعين حرودة

الفداء مرس 

306/09/17 12 عبد الكريم ابن عمر
الرياضيات

06/09/17 01557S مرس السلطان

)المقاطعة(

304/09/18عمالة: الميةالبراهمةعمالة: الميةالمعتمد بن عباد 6 علي الدريسي
علوم الحياة 

والرض
نعم 04/09/18 01758

K

الشللت

904/09/18عمالة: الميةالمعتمد بن عبادعمالة: الميةالبراهمة 6 سعاد بودلل
علوم الحياة 

والرض
نعم 04/09/18 24331

W

الشللت

الثانوية العدادية أمنة بنت عمالة: الميةالمختار السوسي

وهب

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

102/09/15 6 م بحري
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 25776S سيدي مومن

)المقاطعة(

211/09/00عمالة: الميةعلل بن عبد اعمالة: الميةعبد الرحمان شناف 94 فاطمة عمري
التربية السلمية

04/10/04أقدمية 12 سنة 01909Z)المية )البلدية

عمالة مقاطعات ابن بطوطةعمالة: الميةالجولن

الدار البيضاء أنفا

1003/09/13 28 فاطمة الزهراء ايت يعقوب
التربية السلمية

21/09/16 01470X سيدي بليوط

)المقاطعة(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية النهضةعمالة: الميةالمعتمد بن عباد

أصيل

1106/09/16 28 عمر اكواع
التربية السلمية

06/09/16 15349

H

حد الغربية

413/02/17عمالة: الميةعبد الرحمان شنافعمالة: الميةعين حرودة 28 ايت الطالب حبيبة
التربية السلمية

13/02/17 01903T)المية )البلدية

302/09/16إقليم: الجديدةثانوية الورد العداديةعمالة: الميةعين حرودة 18 عبد الرحيم هديني
التربية السلمية

02/09/16 08717Zشتوكة
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الثانوية العدادية احمد عمالة: الميةالمسيرة الخضراء

المنصور الذهبي

104/09/18إقليم: النواصر 16 اسماعيل مومن
التربية السلمية

04/09/18 25072

B

دار بوعزة )البلدية(

الثانوية العدادية آسية عمالة: الميةالمسيرة الخضراء

الوديع

604/09/18إقليم: النواصر 6 جمال الحامدي
التربية السلمية

04/09/18 25971

D

دار بوعزة )البلدية(

303/09/13عمالة: الميةأولد مومنعمالة: الميةنازك الملئكة 12 شكير  زنفوح
التربية التشكيلية

06/09/17 24333Y سيدي موسى

المجدوب

1003/09/13عمالة: فاسعين هارونعمالة: الميةفاطمة الفهرية 12 نبيل الزعنت
التربية التشكيلية

06/09/17 02243

M

المرينيين )المقاطعة(

الثانوية العدادية احمد 

المنصور الذهبي

عمالة مقاطعة الحي الملإقليم: النواصر

الحسني

305/09/07 78 الناقري عادل
اللغة العربية

19/09/09 18158L الحي الحسني

)المقاطعة(

الثانوية العدادية ادريس إقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن عربي

الول

107/09/07إقليم: النواصر 72 يونس الناجي
اللغة العربية

07/09/07أقدمية 12 سنة 23705

R

بوسكورة )البلدية(

الثانوية العدادية ادريس إقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن عربي

الول

107/09/04إقليم: النواصر 54 سليمة بصدوك
اللغة العربية

02/03/15 23705

R

بوسكورة )البلدية(

الثانوية العدادية. خديجة أم 

المؤمنين

عمالة مقاطعة الحي المختار السوسيإقليم: النواصر

الحسني

205/09/11 40 فاطمة الزهراء لكويري
اللغة العربية

02/09/14 24703A الحي الحسني

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد ا 

الحداوي

عمالة مقاطعة الحي المام الغزاليإقليم: النواصر

الحسني

203/09/13 34 زهير بشرى
اللغة العربية

02/09/15 26415L الحي الحسني

)المقاطعة(

الثانوية العدادية. خديجة أم 

المؤمنين

406/09/17إقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن عربيإقليم: النواصر 22 أمزيل م
اللغة العربية

06/09/17 26229J)بوسكورة )البلدية

الثانوية العدادية عبد المالك إقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن زهر

السعدي

102/01/17إقليم: النواصر 19 هودة الزائد
اللغة العربية

02/01/17إلتحاق بالزوج 25972E)بوسكورة )البلدية

الثانوية العدادية آسية 

الوديع

الثانوية العدادية. خديجة أم إقليم: النواصر

المؤمنين

201/01/17إقليم: النواصر 18 فاطمة الزهراء اشنينة
اللغة العربية

01/01/17 25236E)دار بوعزة )البلدية

الثانوية العدادية المام 

مسلم

الثانوية العدادية حسن إقليم: النواصر

السكتاني

102/09/15إقليم: النواصر 16 أيوب كصي
اللغة العربية

04/09/18 26700

W

دار بوعزة )البلدية(

الثانوية العدادية خالد بن 

الوليد

عمالة مقاطعة عين الطلسإقليم: النواصر

الشق

1004/09/18 16 مريم مهلف
اللغة العربية

04/09/18 20019J)عين الشق )المقاطعة

الثانوية العدادية عبد ا 

الحداوي

عمالة مقاطعة عين ابن ماجةإقليم: النواصر

الشق

406/09/17 12 الطالبي عبد الواحد
اللغة العربية

06/09/17 01667L)عين الشق )المقاطعة

الثانوية العدادية عبد 

المالك السعدي

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية العقيد العلمإقليم: النواصر

مولي رشيد

406/09/17 8 فتح المصطفى
اللغة العربية

04/09/18 01856S مولي رشيد

)المقاطعة(

الثانوية العدادية المام 

الشاطبي

عمالة: الصخيرات التنميةإقليم: النواصر

 - تمارة

1004/09/12 6 الغزواني الصديق
اللغة العربية

04/09/18 27114

W

عين العودة )البلدية(

الثانوية العدادية دار 

بوعزة

الثانوية العدادية عبد ا إقليم: النواصر

الحداوي

402/09/15إقليم: النواصر 6 كنسوس سميرة
اللغة العربية

04/09/18 25567P)دار بوعزة )البلدية
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الثانوية العدادية شاعر إقليم: النواصرالثانوية العدادية الداخلة

الحمراء

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

116/09/89 106 خــــا لــــــــد  بـوشـــــراع
اللغة الفرنسية

16/09/01إلتحاق بالزوجة 01866

C

ابن امسيك 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية المام 

مسلم

عمالة مقاطعة الحي ابن النديمإقليم: النواصر

الحسني

107/09/04 72 غـــزلن  احــديــــــدو
اللغة الفرنسية

05/09/07أقدمية 12 سنة 23738

B

الحي الحسني 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية المام 

الشاطبي

عمالة مقاطعة الحي ابو القاسم الزيانيإقليم: النواصر

الحسني

104/09/12 48 يسرا عيساوي
اللغة الفرنسية

02/09/14 01688J الحي الحسني

)المقاطعة(

الثانوية العدادية احمد 

المنصور الذهبي

عمالة مقاطعة الحي المام الجزوليإقليم: النواصر

الحسني

105/09/07 36 الهفتة جليلة
اللغة الفرنسية

03/09/13 01668

M

الحي الحسني 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية دار 

بوعزة

عمالة مقاطعات فاطمة اعزير النجدإقليم: النواصر

الدار البيضاء أنفا

131/08/15 27 هدى رفعي
اللغة الفرنسية

31/08/15إلتحاق بالزوج 01478F)المعاريف )المقاطعة

الثانوية العدادية حسن 

السكتاني

عمالة مقاطعة عين الشهيد م بن المكيإقليم: النواصر

الشق

306/09/17 22 السحيبي حنان
اللغة الفرنسية

06/09/17 24701Y)عين الشق )المقاطعة

130/01/17إقليم: سطاتالثانوية العدادية بني مسكينإقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن مالك 16 الشرقاوي بسيم
اللغة الفرنسية

06/09/17 26585

W

البروج )البلدية(

الثانوية العدادية حسن 

السكتاني

الثانوية العدادية رابعة إقليم: النواصر

العدوية

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

204/09/18 16 البركة لمياء
اللغة الفرنسية

04/09/18 01556

R

مرس السلطان 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية. خديجة أم 

المؤمنين

306/09/17إقليم: النواصرالثانوية العدادية الداخلةإقليم: النواصر 12 فردوس ناجح
اللغة الفرنسية

06/09/17 01681

B

النواصر )البلدية(

الثانوية العدادية حسن 

الصغير

الثانوية العدادية ادريس إقليم: النواصر

الول

306/09/17إقليم: النواصر 12 عبير مريني
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 23705

R

بوسكورة )البلدية(

الثانوية العدادية الشهيد إقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن زهر

أحمد بن م الراشدي

906/09/17إقليم: النواصر 12 عبد اللطيف  زني
اللغة الفرنسية

06/09/17 01680Aأولد صالح

الثانوية العدادية الشهيدة 

الغظفة بنت المدني

202/09/17إقليم: مديونةالمام الشاطبيإقليم: النواصر 12 حامد فتيحة
اللغة الفرنسية

02/09/17إلتحاق بالزوج 01870

G

مديونة )البلدية(

الثانوية العدادية عبد 

المالك السعدي

عمالة مقاطعة عين ابن ماجةإقليم: النواصر

الشق

306/09/17 10 بومارة سعاد
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 01667L)عين الشق )المقاطعة

الثانوية العدادية ادريس 

الول

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية إبن سيناإقليم: النواصر

مولي رشيد

1001/01/17 6 فائز المهدي
اللغة الفرنسية

05/09/18 26400V مولي رشيد

)المقاطعة(

الثانوية العدادية توفيق 

الحكيم

الثانوية العدادية عبد الخالق إقليم: النواصر

الطريس

402/09/16إقليم: النواصر 6 واكضيض لحسن
اللغة الفرنسية

04/09/18 26525Fاولد عزوز

الثانوية العدادية احمد 

المنصور الذهبي

الثانوية العدادية المنصور إقليم: النواصر

الذهبي

302/09/16إقليم: برشيد 6 م بنطالب
اللغة الفرنسية

04/09/18 26609X)حد السوالم )البلدية

الثانوية العدادية المام 

مسلم

عمالة مقاطعات عين الشابيإقليم: النواصر

السبع الحي الم

404/09/18 6 معاد عوفير
اللغة الفرنسية

04/09/18 01640

G

الحي المي 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية. خديجة أم 

المؤمنين

عمالة مقاطعات مولي يوسفإقليم: النواصر

الدار البيضاء أنفا

203/09/13 46 مارية اجمار
الجتماعيات

03/09/13 01431E سيدي بليوط

)المقاطعة(
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الثانوية العدادية احمد 

المنصور الذهبي

عمالة مقاطعة عين المام الهبطيإقليم: النواصر

الشق

102/09/14 40 اسماء والزن
الجتماعيات

02/09/14 18131

G

عين الشق )المقاطعة(

الثانوية العدادية الشهيدة 

الغظفة بنت المدني

الثانوية العدادية حسن إقليم: النواصر

السكتاني

105/09/11إقليم: النواصر 28 جلل جمالي
الجتماعيات

02/09/16 26700

W

دار بوعزة )البلدية(

عمالة مقاطعات لثانوية العدادية سكنيإقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن مالك

سيدي البرنوصي

202/09/16 28 عبد الرحيم بوطهري
الجتماعيات

02/09/16 24937E سيدي مومن

)المقاطعة(

الثانوية العدادية توفيق 

الحكيم

الثانوية العدادية الحسن إقليم: النواصر

الثاني

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

206/09/17 22 عبد الواحد لقصير
الجتماعيات

06/09/17 01755

G

سيدي مومن 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية آسية 

الوديع

الثانوية العدادية المام إقليم: النواصر

الغزالي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

202/09/13 18 لطيفة جراي
الجتماعيات

02/09/16 23763

D

سباتة )المقاطعة(

الثانوية العدادية. خديجة أم 

المؤمنين

عمالة مقاطعة الحي عبد ا كنونإقليم: النواصر

الحسني

513/02/17 18 رجاء لعبوقي
الجتماعيات

13/02/17 01673T الحي الحسني

)المقاطعة(

الثانوية العدادية الشهيدة 

الغظفة بنت المدني

الثانوية العدادية المام إقليم: النواصر

الشاطبي

802/09/17إقليم: النواصر 12 موريد ياسين
الجتماعيات

02/09/17 25235

D

بوسكورة )البلدية(

الثانوية العدادية المام 

الشاطبي

106/09/17إقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن مالكإقليم: النواصر 12 مساعيد بهيجة
الجتماعيات

06/09/17 26527

H

بوسكورة )البلدية(

الثانوية العدادية دار 

بوعزة

عمالة مقاطعات فاطمة اعزير النجدإقليم: النواصر

الدار البيضاء أنفا

504/09/18 6 المهدي أيت حرورود
الجتماعيات

04/09/18 01478F)المعاريف )المقاطعة

الثانوية العدادية حسن 

السكتاني

الثانوية العدادية عبد ا إقليم: النواصر

الحداوي

204/09/18إقليم: النواصر 6 بوشرى حمزة
الجتماعيات

04/09/18 25567P)دار بوعزة )البلدية

الثانوية العدادية عبد ا 

الحداوي

الثانوية العدادية الشهيدة إقليم: النواصر

الغظفة بنت المدني

204/09/18إقليم: النواصر 6 امطيولة اناس
الجتماعيات

04/09/18 24702Z)دار بوعزة )البلدية

الثانوية العدادية عبد الخالق إقليم: النواصرالثانوية العدادية بوسكورة

الطريس

105/09/07إقليم: النواصر 32 م مودتير
الرياضيات

06/09/17 26525Fاولد عزوز

الثانوية العدادية المام 

الشاطبي

302/09/15إقليم: وادي الذهبثانوية النصر العداديةإقليم: النواصر 24 مديحة روزاق
الرياضيات

02/09/15إلتحاق بالزوج 23304E)الداخلة )البلدية

الثانوية العدادية احمد 

المنصور الذهبي

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية التشاركإقليم: النواصر

سيدي البرنوصي

106/09/17 22 خديجة قاسي
الرياضيات

06/09/17 06746

G

سيدي مومن 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية احمد 

المنصور الذهبي

الثانوية العدادية الشهيد إقليم: النواصر

حسن الصغير

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

206/09/17 22 نادية بن عدي
الرياضيات

06/09/17 24451

B

سيدي مومن 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية الشهيدة 

الغظفة بنت المدني

عمالة مقاطعات عين الساقية الحمراءإقليم: النواصر

السبع الحي الم

102/09/17 22 عزوازي عفراء
الرياضيات

02/09/17 01637

D

الحي المي 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية دار 

بوعزة

106/09/17إقليم: برشيدالثانوية العدادية السوالمإقليم: النواصر 22 عثمان حركات
الرياضيات

06/09/17 25316S)حد السوالم )البلدية

الثانوية العدادية احمد 

المنصور الذهبي

302/01/17إقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن مالكإقليم: النواصر 18 ام فلح
الرياضيات

02/01/17 26527

H

بوسكورة )البلدية(
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية حسن 

الصغير

عمالة مقاطعة الحي الهناءإقليم: النواصر

الحسني

502/09/16 18 فؤاد ايت شعو
الرياضيات

02/09/16 01672S الحي الحسني

)المقاطعة(

702/01/17إقليم: صفروثانوية عين الشفاء العداديةإقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن زهر 18 عادل الوزاني
الرياضيات

02/01/17 02444Fأيت السبع لجرف

الثانوية العدادية احمد 

المنصور الذهبي

الثانوية العدادية ابراهيم إقليم: النواصر

الروداني

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

714/02/17 18 حمزة إسلمي
الرياضيات

14/02/17 23660S ابن امسيك

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد ا 

الحداوي

عمالة مقاطعة الحي عبد العزيز مزيان بلفقيهإقليم: النواصر

الحسني

320/02/17 18 وهبي بوشعيب
الرياضيات

20/02/17 25570T الحي الحسني

)المقاطعة(

الثانوية العدادية خالد بن 

الوليد

عمالة مقاطعة الحي ملويةإقليم: النواصر

الحسني

113/02/17 18 عبد الرحيم بن با
الرياضيات

13/02/17 01674

U

الحي الحسني 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات ابن الثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: النواصرالثانوية العدادية الداخلة

مسيك

1102/09/17 16 رمزاوي وفاء
الرياضيات

04/09/18 01867

D

ابن امسيك 

)المقاطعة(

ثانوية الفاروق عمر بن إقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن مالك

الخطاب العدادية

1006/09/17إقليم: سطات 16 صارة لوريشي
الرياضيات

04/09/18 22354Xكدانة

الثانوية العدادية عبد المالك إقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن مالك

السعدي

402/09/18إقليم: النواصر 16 مرنيني عثمان
الرياضيات

04/09/18 25972E)بوسكورة )البلدية

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

404/09/18إقليم: النواصرالثانوية العدادية دار بوعزةإقليم: النواصر 16 أبوالقناطر سارة
الرياضيات

04/09/18 01679Z)دار بوعزة )البلدية

الثانوية العدادية احمد 

المنصور الذهبي

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية الندلسإقليم: النواصر

مولي رشيد

806/09/17 12 أحمد بودة
الرياضيات

06/09/17 26614

C

سيدي عثمان 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية. خديجة أم 

المؤمنين

الثانوية العدادية م إقليم: النواصر

السادس

906/09/17إقليم: سطات 12 عباري م
الرياضيات

06/09/17 14625

W

بن أحمد )البلدية(

106/09/17إقليم: النواصرالثانوية العدادية الداخلةإقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن زهر 12 سفيان  قرشال
الرياضيات

06/09/17 01681

B

النواصر )البلدية(

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

الثانوية العدادية أبي ذر إقليم: النواصر

الغفاري

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

106/09/17 12 بالحديد صلح الدين
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوجة 01859V مولي رشيد

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد ا 

الحداوي

الثانوية العدادية. خديجة أم إقليم: النواصر

المؤمنين

204/09/18إقليم: النواصر 6 موسحيم فاطمة
الرياضيات

04/09/18 25236E)دار بوعزة )البلدية

الثانوية العدادية حسن 

السكتاني

904/09/18إقليم: بنسليمانالثانوية العدادية  20 غشتإقليم: النواصر 6 شبو الحسان
الرياضيات

04/09/18 07850

G

موالين الواد

الثانوية العدادية الشهيدة 

الغظفة بنت المدني

302/09/18إقليم: مديونةإبراهيم الرودانيإقليم: النواصر 6 وردي خالد
الرياضيات

04/09/18 26945

M

سيدي حجاج واد 

حصار

عمالة مقاطعات ثانوية الرشيدالعداديةإقليم: النواصرالثانوية العدادية الداخلة

سيدي البرنوصي

316/09/98 106 لــيــــلى   جـاـبــــري
علوم الحياة 

والرض
16/09/01أقدمية 16 سنة 01749A سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

103/09/13إقليم: النواصرالثانوية العدادية المام مسلمإقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن زهر 24 عبد الرزاق الحيمر
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 23800

U

دار بوعزة )البلدية(
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الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

301/01/17إقليم: الخميساتالياسمينإقليم: النواصر 18 الحسين مزون
علوم الحياة 

والرض
02/01/17 11576

G

الخميسات )البلدية(

الثانوية العدادية خالد بن 

الوليد

الثانوية العدادية حمان إقليم: النواصر

الفطواكي

702/09/16إقليم: الحوز 18 محسن راكز
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 21861Lتيغدوين

الثانوية العدادية مولي عبد إقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن مالك

ا

202/09/16إقليم: سطات 18 عبد الرزاق بنخلدون
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 14618

N

سطات )البلدية(

الثانوية العدادية احمد 

المنصور الذهبي

ثانوية لل فاطمة الزهراء إقليم: النواصر

العدادية

113/02/17إقليم: سيدي بنور 18 أيوب المسكين
علوم الحياة 

والرض
13/02/17 08711T)سيدي بنور )البلدية

الثانوية العدادية الشهيدة 

الغظفة بنت المدني

عمالة مقاطعات ابن حبوسإقليم: النواصر

الدار البيضاء أنفا

802/01/17 18 لغريب م
علوم الحياة 

والرض
02/01/17 01473A)المعاريف )المقاطعة

الثانوية العدادية عبد 

المالك السعدي

115/02/17إقليم: سيدي بنورثانوية الوليدية العداديةإقليم: النواصر 16 عبد اللطيف الظهراوي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 08727

K

الوليدية

106/09/17إقليم: مديونةالمهدي المنجرةإقليم: النواصرالثانوية العدادية م جودار 12 مروان شوق
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 27184Xالمجاطية أولد الطالب

الثانوية العدادية حسن 

السكتاني

الثانوية العدادية عبد المالك إقليم: النواصر

السعدي

106/09/17إقليم: النواصر 12 السليماني ضحى
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 25972E)بوسكورة )البلدية

الثانوية العدادية عبد 

المالك السعدي

104/09/18إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية العيونإقليم: النواصر 6 شابل رقية
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 14636

H

لولد )البلدية(

عمالة مقاطعات لثانوية العدادية ثريا السقاطإقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن عربي

سيدي البرنوصي

304/09/18 6 ابتسام مرضي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 24939

G

سيدي مومن 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية المام 

مسلم

502/09/15عمالة: الميةالمسيرة الخضراءإقليم: النواصر 24 سعيد بونعيم
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 24330Vالشللت

107/09/05إقليم: النواصرالثانوية العدادية المام مسلمإقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن زهر 18 المصطفى ضريف
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 23800

U

دار بوعزة )البلدية(

الثانوية العدادية آسية 

الوديع

502/09/10إقليم: برشيدالثانوية العدادية السوالمإقليم: النواصر 18 هشام المنتصر
الفيزياء والكيمياء

02/09/16إلتحاق بالزوجة 25316S)حد السوالم )البلدية

116/01/17إقليم: سطاتثانوية امريزيك العداديةإقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن مالك 17 فاطمة ديامي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17إلتحاق بالزوج 27188

B

امريزيك

الثانوية العدادية حسن 

السكتاني

الثانوية العدادية رحال إقليم: النواصر

المسكيني

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

1202/09/16 6 معاد حافظ
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 25322Y مولي رشيد

)المقاطعة(

الثانوية العدادية المام 

مسلم

عمالة مقاطعة الحي ابن هشامإقليم: النواصر

الحسني

102/09/10 34 صارف علي
التربية السلمية

02/09/15 01669

N

الحي الحسني 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية. خديجة أم 

المؤمنين

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية لل مريمإقليم: النواصر

مولي رشيد

402/09/15 34 رضوان التاجر
التربية السلمية

02/09/15 01852

M

سيدي عثمان 

)المقاطعة(

502/09/16إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية اولد أوشيحإقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن عربي 18 عبد الكبير الطيفاني
التربية السلمية

02/09/16 26235

R

أولد أوشيح
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

202/09/16عمالة: الميةيعقوب المنصورإقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن مالك 18 عمار الطويل
التربية السلمية

02/09/16 01905V)المية )البلدية

الثانوية العدادية الشهيدة 

الغظفة بنت المدني

605/09/08إقليم: سطاتالثانوية العدادية واد النعناعإقليم: النواصر 16 كريم عبد الغني
التربية السلمية

02/09/18 26584Vواد النعناع

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية الغزاليإقليم: النواصرالثانوية العدادية الداخلة

الفداء مرس 

1104/09/18 16 سعيدة ادحمو
التربية السلمية

04/09/18 01550J)الفداء )المقاطعة

الثانوية العدادية احمد 

المنصور الذهبي

702/09/16إقليم: النواصرالثانوية العدادية المام مسلمإقليم: النواصر 10 معاد اكربع
التربية السلمية

04/09/18 23800

U

دار بوعزة )البلدية(

الثانوية العدادية آسية 

الوديع

الثانوية العدادية حسن إقليم: النواصر

الصغير

306/09/17إقليم: النواصر 10 أحمد الدروي
التربية السلمية

23/07/18 26111F)دار بوعزة )البلدية

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

الثانوية العدادية. خديجة أم إقليم: النواصر

المؤمنين

304/09/18إقليم: النواصر 6 خالص أحمد
التربية السلمية

04/09/18 25236E)دار بوعزة )البلدية

203/09/14إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية الفارابيإقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن عربي 30 البرنيسي فدوى
التربية البدنية

03/09/14 26981

B

أولد صالح

402/01/17إقليم: سيدي سليمانابن  ياسينإقليم: النواصرالثانوية العدادية الداخلة 18 فؤاد الزيزوني
التربية البدنية

02/01/17 11183E سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

الثانوية العدادية الشهيدة 

الغظفة بنت المدني

عمالة: الصخيرات التنميةإقليم: النواصر

 - تمارة

102/09/16 18 بوشدوق المهدي
التربية البدنية

02/09/16 27114

W

عين العودة )البلدية(

الثانوية العدادية خالد بن 

الوليد

121/09/87إقليم: النواصرالثانوية العدادية المام مسلمإقليم: النواصر 10 م  اترانكيلو
التربية البدنية

04/09/18 23800

U

دار بوعزة )البلدية(

عمالة مقاطعات عين فاقي السطاتيإقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن عربي

السبع الحي الم

304/09/18 6 مصطفى بلقائد
التربية البدنية

04/09/18 01593F الصخور السوداء

)المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي يوسف بن تاشفينإقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن مالك

الحسني

1104/09/18 6 أسامة مبروكي
التربية البدنية

04/09/18 25571

U

الحي الحسني 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية خالد بن 

الوليد

ثانوية احمد الحنصالي إقليم: النواصر

العدادية

105/09/07إقليم: بني ملل 34 م بصارة
التربية الموسيقية

02/09/15 07673P)بني ملل )البلدية

الثانوية العدادية آسية 

الوديع

عمالة مقاطعة الحي أنس بن مالكإقليم: النواصر

الحسني

121/09/04 56 حسن ابول
المعلوميات

02/09/14 23329

G

الحي الحسني 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية دار 

بوعزة

عمالة مقاطعات ابن الثانوية العدادية أبي عنانإقليم: النواصر

مسيك

105/09/11 28 حفيظة أكرام
المعلوميات

01/09/16 01864A)سباتة )المقاطعة

ثانوية الفقيه م الحمداوي 

العدادية

الثانوية العدادية الشهيد إقليم: سطات

المعلم العربي

505/09/11إقليم: خريبكة 48 أمال حيررة
اللغة العربية

02/09/16 24656Z)خريبكة )البلدية

ثانوية أولد الصغير 

العدادية

205/09/03إقليم: برشيدالثانوية العدادية ابن سيناإقليم: سطات 44 زهير حسن
اللغة العربية

06/09/17 26275Jلغنيميين

الثانوية العدادية المنصور إقليم: سطاتملحقة إعدادية م السادس

الدهبي

805/09/11عمالة: مراكش 40 مراوي خالد
اللغة العربية

17/09/15 02625

C

مراكش المدينة 

)المقاطعة(
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تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة
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المديرية القليمية 
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المديرية القليمية 

للتعيين
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بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية عبدالكريم الخطابي 

العدادية

302/09/14إقليم: سطاتالثانوية قيلز التأهيليةاإقليم: سطات 33 الزهرة حجبي
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوج 27065T)سطات )البلدية

405/09/11إقليم: سطاتثانوية أولد الصغير العداديةإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية العيون 32  فاطمة النوري
اللغة العربية

02/09/15 26583

U

اولد الصغير

303/09/13عمالة: الميةيعقوب المنصورإقليم: سطاتملحقة إعدادية م السادس 28 الكيل نورة
اللغة العربية

02/09/15 01905V)المية )البلدية

902/09/16إقليم: خريبكةالثانوية العدادية الزرقطونيإقليم: سطاتثانوية الدارسة العدادية 28 قصدي يوسف
اللغة العربية

01/01/17 18522

G

أولد بوغادي

 ثانوية سيدي م بن رحال 

العدادية

 الثانوية العدادية طرفة بن إقليم: سطات

العبد

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

106/09/17 22 عنفار نوال
اللغة العربية

06/09/17 19750S سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

ثانوية القاضي عياض 

العدادية

501/01/17إقليم: سطاتثانوية مجمع الخير العداديةإقليم: سطات 21 شويقري زهراء
اللغة العربية

01/01/17إلتحاق بالزوج 26943

K

سطات )البلدية(

202/09/16إقليم: سطاتالثانوية العداديةالسمارةإقليم: سطاتثانوية ريمة العدادية 19 سميرة العمال
اللغة العربية

02/09/16إلتحاق بالزوج 14620

R

سطات )البلدية(

ثانوية أولد فريحة 

العدادية

ثانوية الفقيه م الحمداوي إقليم: سطات

العدادية

601/01/17إقليم: سطات 18 حسن باجي
اللغة العربية

01/01/17 24140

N

سيدي الذهبي

ثانوية لل فاطمة الزهراء إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية العيون

العدادية

413/02/17إقليم: سيدي بنور 18 صادير عبدالله
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 08711T)سيدي بنور )البلدية

الثانوية العدادية عمر بن إقليم: سطاتالثانوية العدادية اولد ام

عبد العزيز

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

604/09/18 16 سلمى ابو الهلل
اللغة العربية

04/09/18 22956

B

سيدي البرنوصي 

)المقاطعة(

904/09/18إقليم: برشيدالثانوية العدادية الشاطئإقليم: سطاتالثانوية العدادية اولد ام 16 سناء وهبي
اللغة العربية

04/09/18 22355Y سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(

304/09/18إقليم: بنسليمانالثانوية العدادية  20 غشتإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية باجة 16 أسماء الشهري
اللغة العربية

04/09/18 07850

G

موالين الواد

206/09/17إقليم: سطاتثانوية الدارسة العداديةإقليم: سطاتثانوية اولد عامر العدادية 12 فاطمة الزهراء البراي
اللغة العربية

04/09/18 24923Pلقراقرة

ثانوية القاضي عياض 

العدادية

506/09/17إقليم: سطاتالثانوية العدادية واد النعناعإقليم: سطات 12 نعيمة همداني
اللغة العربية

03/09/18 26584Vواد النعناع

الثانوية العدادية بئر 

انزران

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: سطات

تاشفين

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

107/09/17 12 علي الشريف النظيف
اللغة العربية

04/09/18 01558T مرس السلطان

)المقاطعة(

606/09/17إقليم: سطاتثانوية أولد الصغير العداديةإقليم: سطاتالثانوية العدادية بني خلوك 12 فتيحة شفيق
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 26583

U

اولد الصغير

ثانوية القاضي عياض 

العدادية

206/09/17إقليم: سطاتالثانوية العدادية بني خلوكإقليم: سطات 12 فتيحة المعري
اللغة العربية

03/09/18 14632

D

بني خلوك

 ثانوية سيدي م بن رحال إقليم: سطاتملحقة الزوكش

العدادية

606/09/17إقليم: سطات 12 فاطمة عمراوي
اللغة العربية

04/09/18 14634Fسيدي م بن رحال
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الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب
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إنتقال
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جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية بئر 

انزران

الثانوية العدادية علي بن  إقليم: سطات

الجيللي  الوهابي

804/09/18إقليم: بنسليمان 6 ايكن مينة
اللغة العربية

04/09/18 20016Fفضالت

الثانوية العدادية دار 

الشافعي

604/09/18إقليم: سطاتثانوية ريمة العداديةإقليم: سطات 6 اللحسوني نادية
اللغة العربية

04/09/18 24787Sريمة

ثانوية الحسن الول 

العدادية

404/09/18إقليم: سطاتثانوية أولد فريحة العداديةإقليم: سطات 6 الحسين دلحي
اللغة العربية

04/09/18 24920Lأولد فريحة

الثانوية العدادية بئر 

انزران

ثانوية الفقيه م الحمداوي إقليم: سطات

العدادية

104/09/18إقليم: سطات 6 جندل مريم
اللغة العربية

04/09/18 24140

N

سيدي الذهبي

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية الجاحظإقليم: سطاتثانوية الدارسة العدادية

الفداء مرس 

1104/09/18 6 الديدي يونس
اللغة العربية

04/09/18 01546E)الفداء )المقاطعة

الثانوية التأهيلية أولد 

فارس

504/09/18إقليم: الجديدةثانوية القصيبة العداديةإقليم: سطات 6 نزهة بنعللو
اللغة العربية

04/09/18 25854

B

بولعوان

الثانوية العدادية دار 

الشافعي

ثانوية عبدالكريم الخطابي إقليم: سطات

العدادية

204/09/18إقليم: سطات 6 مريم نجماوي
اللغة العربية

04/09/18 24378Xمشرع بن عبو

الثانوية التأهيلية سيدي 

العايدي

116/09/88إقليم: سطاتثانوية مجمع الخير العداديةإقليم: سطات 108 نزهة غزلن
اللغة الفرنسية

12/09/03أقدمية 16 سنة 26943

K

سطات )البلدية(

ثا نوية الشهيد الحاج 

الجيللي الساقي العدادية

202/09/10عمالة: الميةفلسطينإقليم: سطات 64 هدى رضى
اللغة الفرنسية

02/09/10 01908Y)المية )البلدية

ثانوية الفقيه م الحمداوي 

العدادية

عمالة مقاطعة عين الطلسإقليم: سطات

الشق

1102/09/14 40 الجيد مرهان
اللغة الفرنسية

02/09/14 20019J)عين الشق )المقاطعة

ثانوية  أنس بن مالك 

التأهيلية

الثانوية التأهيلية م بن عبد إقليم: سطات

الكريم الخطابي

428/02/17إقليم: بنسليمان 28 صفاء وحمان
اللغة الفرنسية

20/09/17 07856

N

مليلة

الثانوية العدادية م 

السادس

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية البحتريإقليم: سطات

سيدي البرنوصي

104/09/12 24 حمزة حسناوي
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 24699

W

سيدي مومن 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية دار 

الشافعي

106/09/17إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية البروجإقليم: سطات 22 المعطي الطاهري
اللغة الفرنسية

04/09/18 14648

W

البروج )البلدية(

الثانوية العدادية م إقليم: سطاتملحقة إعدادية م السادس

السادس

106/09/17إقليم: سطات 22 ياسين موصطفى
اللغة الفرنسية

04/09/18 14625

W

بن أحمد )البلدية(

الثانوية التأهيلية أولد 

فارس

113/02/17إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية العيونإقليم: سطات 18 الرافعي المهدي
اللغة الفرنسية

06/09/17 14636

H

لولد )البلدية(

ثانوية يوسف بن تاشفين إقليم: سطاتثانوية ريمة العدادية

العدادية

210/02/17إقليم: سيدي بنور 18 م تمام
اللغة الفرنسية

10/02/17 08715X)زمامرة )البلدية

ثانوية  أنس بن مالك 

التأهيلية

ثانوية خالد بن الوليد إقليم: سطات

العدادية

213/02/17إقليم: الجديدة 18 فاضل غيثة
اللغة الفرنسية

13/02/17 19833

G

أولد غانم

الثانوية العدادية بئر 

انزران

ثانوية  أنس بن مالك إقليم: سطات

التأهيلية

713/02/17إقليم: سطات 18 حفيظة لشهب
اللغة الفرنسية

13/02/17 14624V)بن أحمد )البلدية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية بني 

مسكين

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية الندلسإقليم: سطات

الفداء مرس 

104/09/18 16 أميمة علو
اللغة الفرنسية

04/09/18 01551

K

الفداء )المقاطعة(

ثانوية عبدالكريم الخطابي 

العدادية

عمالة مقاطعات لثانوية العدادية سكنيإقليم: سطات

سيدي البرنوصي

206/09/18 16 سكينة ادويرك
اللغة الفرنسية

06/09/18 24937E سيدي مومن

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية خالد بن إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية العيون

الوليد

104/09/18إقليم: برشيد 16 مونة دحايني
اللغة الفرنسية

04/09/18 14647V)اولد عبو )البلدية

ثانوية أولد فريحة 

العدادية

الثانوية العدادية علي بن  إقليم: سطات

الجيللي  الوهابي

504/09/18إقليم: بنسليمان 16 رشيدة الشريف
اللغة الفرنسية

04/09/18 20016Fفضالت

206/09/17إقليم: سطاتثانوية أولد الصغير العداديةإقليم: سطاتثانوية  امزورة العدادية 12 زينب نصراوي
اللغة الفرنسية

06/09/17 26583

U

اولد الصغير

ثانوية القاضي عياض 

العدادية

 ثانوية سيدي م بن رحال إقليم: سطات

العدادية

206/09/17إقليم: سطات 12 حمزة الدهمي
اللغة الفرنسية

04/09/18 14634Fسيدي م بن رحال

 ثانوية سيدي م بن رحال إقليم: سطاتالثانوية العدادية المتنبي

العدادية

106/09/17إقليم: سطات 12 ايوب الشاكر العلوي
اللغة الفرنسية

06/09/18 14634Fسيدي م بن رحال

706/09/17إقليم: سطاتالثانوية العدادية واد النعناعإقليم: سطاتثانوية الفارابي العدادية 12 كريم سناء
اللغة الفرنسية

06/09/17 26584Vواد النعناع

الثانوية العدادية سيدي 

حجاج

الثانوية العدادية علل إقليم: سطات

الرحماني

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

206/09/17 12 فاطمة الزهراء ادنكير
اللغة الفرنسية

01/09/18إلتحاق بالزوج 01865

B

ابن امسيك 

)المقاطعة(

 ثانوية سيدي م بن رحال 

العدادية

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: سطات

العايدي

206/09/17إقليم: سطات 12 حليمة كيطنة
اللغة الفرنسية

04/09/18 18641Lسيدي العايدي

 ثانوية سيدي م بن رحال 

العدادية

206/09/17إقليم: سطاتثانوية التوالت العداديةإقليم: سطات 12 البرش فاطمة
اللغة الفرنسية

04/09/18 26773Aثوالت

205/09/18إقليم: سطاتالثانوية العداديةالسمارةإقليم: سطاتثانوية  امزورة العدادية 8 فاطمة الشياعي
اللغة الفرنسية

05/09/18إلتحاق بالزوج 14620

R

سطات )البلدية(

الثانوية العدادية بئر 

انزران

104/09/18إقليم: سطاتالثانوية قيلز التأهيليةاإقليم: سطات 7 غربي زينب
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 27065T)سطات )البلدية

الثانوية العدادية م 

السادس

302/09/16إقليم: سيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيليةإقليم: سطات 6 بلحجلة المهدي
اللغة الفرنسية

04/09/18 18513Xالغربية

الثانوية العدادية بني 

مسكين

الثانوية العدادية الشهيد إقليم: سطات

حسن الصغير

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

204/09/18 6 م ابو الهانة
اللغة الفرنسية

04/09/18 24451

B

سيدي مومن 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية بئر 

انزران

704/09/18إقليم: سطاتالثانوية العدادية المتنبيإقليم: سطات 6 جاوي فاطمة
اللغة الفرنسية

04/09/18 26582Tكيسر

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية البروج

العايدي

404/09/18إقليم: سطات 6 خديجة الهللي
اللغة الفرنسية

04/09/18 18641Lسيدي العايدي

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: سطاتالثانوية العدادية بني خلوك

العايدي

204/09/18إقليم: سطات 6 زينب السماعيلي
اللغة الفرنسية

04/09/18 18641Lسيدي العايدي
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 
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المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية أولد 

فارس

204/09/18إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية راس العينإقليم: سطات 6 ياسين الراجي
اللغة الفرنسية

04/09/18 14630

B

رأس العين الشاوية

ثانوية أولد فريحة 

العدادية

204/09/18إقليم: سطاتملحقة إعدادية م السادسإقليم: سطات 6 طه موعاد لعناني
اللغة الفرنسية

04/09/18 26476

C

بن أحمد )البلدية(

104/09/18إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية العيونإقليم: سطاتالثانوية العدادية اولد ام 6 فراح هجر
اللغة الفرنسية

04/09/18 14636

H

لولد )البلدية(

الثانوية التأهيلية أولد 

فارس

 ثانوية سيدي م بن رحال إقليم: سطات

العدادية

404/09/18إقليم: سطات 6 أحمد صاهيد
اللغة الفرنسية

04/09/18 14634Fسيدي م بن رحال

الثانوية العدادية م إقليم: سطاتالثانوية العدادية اولد ام

السادس

104/09/18إقليم: سطات 6 ايمان غياطي
اللغة الفرنسية

04/09/18 14625

W

بن أحمد )البلدية(

الثانوية التأهيلية أولد 

فارس

الثانوية العدادية سيدي إقليم: سطات

حجاج

104/09/18إقليم: سطات 6 أمينة نصري
اللغة الفرنسية

04/09/18 25824

U

سيدي حجاج

الثانوية العدادية سيـــدي إقليم: سطاتالثانوية العدادية اولد ام

عــبــدالـــله

129/09/05إقليم: الرحامنة 58 لعجاج نجيب
اللغة النجليزية

04/09/18 26548Fسيدي عبد  ا

ثانوية أولد فريحة 

العدادية

103/09/13إقليم: سطاتالثانوية العدادية واد النعناعإقليم: سطات 28 يوسف بيوض
اللغة النجليزية

02/09/16 26584Vواد النعناع

الثانوية التأهيلية أولد 

فارس

704/09/18إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية راس العينإقليم: سطات 6 أنس زوبير
اللغة النجليزية

04/09/18 14630

B

رأس العين الشاوية

الثانوية التأهيلية سيدي 

العايدي

103/10/00إقليم: سطاتثانوية مجمع الخير العداديةإقليم: سطات 102 خديجة هاب
الجتماعيات

06/09/02أقدمية 16 سنة 26943

K

سطات )البلدية(

الثانوية العدادية م 

السادس

عمالة مقاطعات عين المتنبيإقليم: سطات

السبع الحي الم

407/09/04 72 بنيحيى م
الجتماعيات

05/10/07أقدمية 12 سنة 01641

H

الصخور السوداء 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية بني 

مسكين

204/09/12عمالة: مراكشالثانوية العدادية ابن تومرتإقليم: سطات 36 كريم الحسني
الجتماعيات

02/09/15إلتحاق بالزوجة 24545

D

المنارة )المقاطعة(

الثانوية العدادية م 

السادس

903/09/13عمالة: الميةفلسطينإقليم: سطات 28 نبيل حوبي
الجتماعيات

02/09/16 01908Y)المية )البلدية

الثانوية العدادية سيدي 

حجاج

202/09/15إقليم: الجديدةثانوية م السادس العداديةإقليم: سطات 24 حنان تايموم
الجتماعيات

02/09/15 08723Fأولد فرج

ثانوية أولد الصغير 

العدادية

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: سطات

العايدي

206/09/17إقليم: سطات 22 فاطمة غرباوي
الجتماعيات

06/09/17 18641Lسيدي العايدي

الثانوية العدادية م 

السادس

الثانوية العدادية الحسن  إقليم: سطات

اليوسي

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

1106/09/17 22 سامية بوعنني
الجتماعيات

04/09/18 23630J مولي رشيد

)المقاطعة(

206/09/17إقليم: سطاتثانوية أولد الصغير العداديةإقليم: سطاتملحقة الزوكش 22 مينة غرباوي
الجتماعيات

04/09/18 26583

U

اولد الصغير

206/09/17إقليم: سطاتالثانوية العدادية بني مسكينإقليم: سطاتالثانوية العدادية بني خلوك 22 أحمد مصدق
الجتماعيات

06/09/17 26585

W

البروج )البلدية(
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عمالة مقاطعات ثانوية الرشيدالعداديةإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية العيون

سيدي البرنوصي

306/09/17 22 فتيحة العسري
الجتماعيات

06/09/17 01749A سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

 ثانوية سيدي م بن رحال 

العدادية

704/09/18إقليم: سطاتالثانوية العدادية المتنبيإقليم: سطات 16 م عزوز
الجتماعيات

04/09/18 26582Tكيسر

ثانوية أولد الصغير 

العدادية

ثانوية م عابد الجابري إقليم: سطات

العدادية

206/09/17إقليم: سطات 15 بوشرة بني امكاد
الجتماعيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 24921

M

سطات )البلدية(

 ثانوية سيدي م بن رحال 

العدادية

306/09/17إقليم: سطاتالثانوية العدادية العروسيةإقليم: سطات 14 فاطمة الزهراء حميدا
الجتماعيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 14619P)سطات )البلدية

306/09/17إقليم: سطاتثانوية أولد الصغير العداديةإقليم: سطاتثانوية  امزورة العدادية 12 المصطفى بسيط
الجتماعيات

06/09/17 26583

U

اولد الصغير

ثانوية  أنس بن مالك إقليم: سطاتالثانوية العدادية بني خلوك

التأهيلية

106/09/17إقليم: سطات 12 مصطفى دحاني
الجتماعيات

06/09/17 14624V)بن أحمد )البلدية

الثانوية العدادية دار 

الشافعي

106/09/17إقليم: سطاتالثانوية العدادية بني خلوكإقليم: سطات 12 ياسين الصالحي
الجتماعيات

06/09/17 14632

D

بني خلوك

206/09/17إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية أولد فارسإقليم: سطاتالثانوية العدادية بني خلوك 12 عبد ا متوكل
الجتماعيات

06/09/17 14629Aاولد فارس

الثانوية العدادية م إقليم: سطاتثانوية الفارابي العدادية

السادس

206/09/17إقليم: سطات 12 عبد الرحيم التباع
الجتماعيات

06/09/17 14625

W

بن أحمد )البلدية(

الثانوية العدادية م إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية العيون

السادس

706/09/17إقليم: سطات 12 الحسن بالحسن
الجتماعيات

04/09/18 14625

W

بن أحمد )البلدية(

ثانوية  أنس بن مالك 

التأهيلية

الثانوية العدادية سيدي إقليم: سطات

حجاج

202/09/16إقليم: سطات 6 عبد الحق الهاشمي
الجتماعيات

04/09/18 25824

U

سيدي حجاج

404/09/18إقليم: سطاتثانوية الحسن الول العداديةإقليم: سطاتالثانوية العدادية بني خلوك 6 سكينة متوكل
الجتماعيات

04/09/18 25825Vأولد بوعلي النواجة

ثانوية أولد فريحة 

العدادية

704/09/18إقليم: سطاتثانوية التوالت العداديةإقليم: سطات 6 يوسف فضلي
الجتماعيات

04/09/18 26773Aثوالت

الثانوية العدادية دار 

الشافعي

 ثانوية سيدي م بن رحال إقليم: سطات

العدادية

1004/09/18إقليم: سطات 6 يونس جدوان
الجتماعيات

04/09/18 14634Fسيدي م بن رحال

ثانوية أولد فريحة 

العدادية

الثانوية العدادية دار إقليم: سطات

الشافعي

204/09/18إقليم: سطات 6 م ايت علي ابراهيم
الجتماعيات

04/09/18 21574Zدار الشافعي

ثانوية عبدالكريم الخطابي 

العدادية

104/09/18عمالة: الميةيعقوب المنصورإقليم: سطات 6 أسماء بوعلي
الجتماعيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 01905V)المية )البلدية

204/09/18إقليم: سطاتالثانوية قيلز التأهيليةاإقليم: سطاتثانوية التوالت العدادية 6 أميرة بنبل
الجتماعيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 27065T)سطات )البلدية

الثانوية العدادية بئر 

انزران

204/09/18إقليم: الجديدةثانوية م السادس العداديةإقليم: سطات 6 حكيمة زهيري
الجتماعيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 08723Fأولد فرج
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104/09/18إقليم: سطاتثانوية امريزيك العداديةإقليم: سطاتثانوية ريمة العدادية 6 أحمد متقي
الجتماعيات

04/09/18 27188

B

امريزيك

 ثانوية سيدي م بن رحال إقليم: سطاتثانوية الدارسة العدادية

العدادية

504/09/18إقليم: سطات 6 عثمان العجلي
الجتماعيات

04/09/18 14634Fسيدي م بن رحال

ثانوية القاضي عياض 

العدادية

304/09/18عمالة: الميةالمسيرة الخضراءإقليم: سطات 6 عبد الرحيم  الربيعي
الجتماعيات

04/09/18 24330Vالشللت

805/09/18إقليم: سطاتثانوية ريمة العداديةإقليم: سطاتثانوية  امزورة العدادية 6 عبد العالي حسني
الجتماعيات

05/09/18 24787Sريمة

ثانوية سيدي أحمد الخدير 

العدادية

ثانوية عبدالكريم الخطابي إقليم: سطات

العدادية

204/09/18إقليم: سطات 6 هشام القادري
الجتماعيات

04/09/18 24378Xمشرع بن عبو

ثانوية الحسن الول 

العدادية

104/09/18إقليم: سطاتالثانوية العدادية بني مسكينإقليم: سطات 6 م جعدان
الجتماعيات

04/09/18 26585

W

البروج )البلدية(

ثانوية أولد فريحة 

العدادية

104/09/18إقليم: سطاتالثانوية العدادية بني خلوكإقليم: سطات 6 فاطنة العظيمي
الجتماعيات

04/09/18 14632

D

بني خلوك

ثانوية الحسن الول 

العدادية

ثانوية  أنس بن مالك إقليم: سطات

التأهيلية

204/09/18إقليم: سطات 6 سعيد جادي
الجتماعيات

04/09/18 14624V)بن أحمد )البلدية

 ثانوية سيدي م بن رحال 

العدادية

116/09/97إقليم: سطاتثانوية مجمع الخير العداديةإقليم: سطات 116 ابراهيم عطاوي
الرياضيات

06/09/01أقدمية 16 سنة 26943

K

سطات )البلدية(

الثانوية العدادية بئر 

انزران

205/09/07إقليم: الجديدةثانوية العيون العداديةإقليم: سطات 46 ضريف عماد
الرياضيات

03/09/13 08720

C

لبير الجديد )البلدية(

ثانوية الحسن الول 

العدادية

204/09/12عمالة: مراكشالثانوية العدادية المنفلوطيإقليم: سطات 34 طريق أبو الفضل
الرياضيات

02/09/15 02641V)المنارة )المقاطعة

602/09/15إقليم: سطاتالثانوية العدادية العروسيةإقليم: سطاتثانوية التوالت العدادية 28 عبد الحق فرحات
الرياضيات

04/09/18 14619P)سطات )البلدية

ثانوية  أنس بن مالك 

التأهيلية

225/05/17إقليم: برشيدالثانوية العدادية السوالمإقليم: سطات 28 م عبد الكريمي
الرياضيات

06/09/17 25316S)حد السوالم )البلدية

806/09/17إقليم: سطاتالثانوية العدادية المتنبيإقليم: سطاتثانوية الفارابي العدادية 26 فاطمة ايد العامل
الرياضيات

06/09/17 26582Tكيسر

ثانوية الفاروق عمر بن 

الخطاب العدادية

 ثانوية سيدي م بن رحال إقليم: سطات

العدادية

105/09/11إقليم: سطات 24 نورالدين الموحد
الرياضيات

02/09/15إلتحاق بالزوجة 14634Fسيدي م بن رحال

 ثانوية سيدي م بن رحال 

العدادية

701/01/17إقليم: سطاتالثانوية قيلز التأهيليةاإقليم: سطات 24 اكرام الزراوي
الرياضيات

04/09/18 27065T)سطات )البلدية

الثانوية التأهيلية أولد 

فارس

602/09/16إقليم: الخميسات مارس3إقليم: سطات 18 مدني عبد الفتاح
الرياضيات

02/09/16 11562S)تيفلت )البلدية

ثانوية الفقيه م الحمداوي 

العدادية

 ثانوية سيدي م بن رحال إقليم: سطات

العدادية

807/09/16إقليم: سطات 18 نجوى تمزورت
الرياضيات

07/09/16 14634Fسيدي م بن رحال
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ثانوية أولد فريحة 

العدادية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الخوارزميإقليم: سطات

ملول

901/01/17 18 البرناطي حمزة
الرياضيات

01/01/17 19135Y)القليعة )البلدية

 ثانوية سيدي م بن رحال 

العدادية

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: سطات

العايدي

713/02/17إقليم: سطات 18 لبنى الكندالي
الرياضيات

نعم 06/09/17 18641Lسيدي العايدي

الثانوية العدادية م 

السادس

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية الزلقةإقليم: سطات

مولي رشيد

213/02/17 18 رضى الكرش
الرياضيات

13/02/17 01850

K

سيدي عثمان 

)المقاطعة(

ثانوية م عابد الجابري إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية أولد سعيد

العدادية

413/02/17إقليم: سطات 18 مروان نجاري
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوجة 24921

M

سطات )البلدية(

الثانوية العدادية م 

السادس

ثانوية  أنس بن مالك إقليم: سطات

التأهيلية

713/02/17إقليم: سطات 18 والغازي امبارك
الرياضيات

06/09/17 14624V)بن أحمد )البلدية

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية ابن حزمإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية العيون

سيدي البرنوصي

213/02/17 18 عائشة موكان
الرياضيات

06/09/17 01651

U

سيدي مومن 

)المقاطعة(

ثانوية القاضي عياض 

العدادية

813/02/17إقليم: سطاتالثانوية العدادية المتنبيإقليم: سطات 18 هشام مجداوي
الرياضيات

06/09/17 26582Tكيسر

1104/09/18إقليم: الجديدةثانوية أنوال العداديةإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية العيون 16 فتيحة العيدي
الرياضيات

04/09/18 27187Aلمهارزة الساحل

ثانوية سيدي اسماعيل إقليم: سطاتثانوية الدارسة العدادية

العدادية

304/09/18إقليم: الجديدة 16 المصطفى البوعيشي
الرياضيات

04/09/18 08742

B

سيدي اسماعيل

الثانوية العدادية بئر 

انزران

ثانوية سيدي اسماعيل إقليم: سطات

العدادية

1104/09/18إقليم: الجديدة 16 صابور فاطمة الزهراء
الرياضيات

04/09/18 08742

B

سيدي اسماعيل

606/09/17إقليم: برشيدالثانوية العدادية الدروةإقليم: سطاتالثانوية العدادية اولد ام 12 هشام بوعسرية
الرياضيات

06/09/17 25968A)الدروة )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

العايدي

 ثانوية سيدي م بن رحال إقليم: سطات

العدادية

606/09/17إقليم: سطات 12 مصطفى مكواني
الرياضيات

نعم 04/09/18 14634Fسيدي م بن رحال

806/09/17إقليم: سطاتالثانوية العدادية بني خلوكإقليم: سطاتثانوية  امزورة العدادية 12 عصام بن المكي
الرياضيات

05/09/18 14632

D

بني خلوك

ثانوية عبدالكريم الخطابي إقليم: سطاتالثانوية العدادية بني خلوك

العدادية

606/09/17إقليم: سطات 12 أنظام فاطمة الزهراء
الرياضيات

04/09/18 24378Xمشرع بن عبو

الثانوية العدادية بني 

مسكين

الثانوية العدادية مولي عبد إقليم: سطات

الواحد العلوي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

106/09/17 12 لوبنى القاسمي
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 01649S سيدي مومن

)المقاطعة(

707/09/17إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية البروجإقليم: سطاتالثانوية العدادية بني خلوك 12 خديجة أيت الدرحم
الرياضيات

04/09/18 14648

W

البروج )البلدية(

106/09/17إقليم: سطاتالثانوية العدادية بني مسكينإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية البروج 12 سناء عوفير
الرياضيات

04/09/18 26585

W

البروج )البلدية(

206/09/17إقليم: سطاتثانوية  امزورة العداديةإقليم: سطاتالثانوية العدادية بني خلوك 12 م أمين مهمار
الرياضيات

06/09/17 25315

R

امزورة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية الفقيه م الحمداوي إقليم: سطاتالثانوية العدادية اولد ام

العدادية

106/09/17إقليم: سطات 12 عمر المنياني
الرياضيات

04/09/18 24140

N

سيدي الذهبي

ثانوية الفاروق عمر بن إقليم: سطاتثانوية ريمة العدادية

الخطاب العدادية

706/09/17إقليم: سطات 12 نبيل العماري
الرياضيات

04/09/18 22354Xكدانة

ثانوية الفاروق عمر بن 

الخطاب العدادية

506/09/17إقليم: سطاتالثانوية العدادية بني خلوكإقليم: سطات 12 أيوب نصور
الرياضيات

04/09/18 14632

D

بني خلوك

906/09/17إقليم: سطاتالثانوية العدادية بني خلوكإقليم: سطاتثانوية اولد عامر العدادية 12 خليل ابن الطاهر
الرياضيات

04/09/18 14632

D

بني خلوك

الثانوية العدادية دار 

الشافعي

ثانوية خالد بن الوليد إقليم: سطات

العدادية

604/09/18إقليم: الجديدة 6 حسن الفاخوري
الرياضيات

04/09/18 19833

G

أولد غانم

الثانوية العدادية دار 

الشافعي

ثانوية خالد بن الوليد إقليم: سطات

العدادية

204/09/18إقليم: الجديدة 6 المصطفى المصباحي
الرياضيات

04/09/18 19833

G

أولد غانم

ثا نوية الشهيد الحاج 

الجيللي الساقي العدادية

204/09/18إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية العيونإقليم: سطات 6 لعيالي جواد
الرياضيات

04/09/18 14636

H

لولد )البلدية(

الثانوية العدادية بئر 

انزران

ثانوية القاضي عياض إقليم: سطات

العدادية

504/09/18إقليم: سطات 6 زهيري فاطنة
الرياضيات

04/09/18 24788Tبني ياكرين

الثانوية العدادية بئر 

انزران

عمالة مقاطعة عين الشهيد م بن المكيإقليم: سطات

الشق

904/09/18 6 بلوش حمزة
الرياضيات

04/09/18 24701Y)عين الشق )المقاطعة

ثانوية أولد فريحة 

العدادية

الثانوية العدادية م إقليم: سطات

السادس

904/09/18إقليم: سطات 6 عزالدين بالعسيري
الرياضيات

04/09/18 14625

W

بن أحمد )البلدية(

ثانوية سيدي أحمد الخدير 

العدادية

104/09/18إقليم: سطاتالثانوية العدادية بني مسكينإقليم: سطات 6 نبيل بنبابا
الرياضيات

04/09/18 26585

W

البروج )البلدية(

ثانوية سيدي أحمد الخدير 

العدادية

404/09/18إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية البروجإقليم: سطات 6 المهدي بنمسعود
الرياضيات

04/09/18 14648

W

البروج )البلدية(

ثانوية أولد فريحة 

العدادية

604/09/18إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية العيونإقليم: سطات 6 نورالدين العناني
الرياضيات

04/09/18 14636

H

لولد )البلدية(

الثانوية العدادية سيدي 

حجاج

102/09/15إقليم: خريبكةالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: سطات 34 وئام بالمعزة
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 12240

D

خريبكة )البلدية(

ثانوية م عابد الجابري إقليم: سطاتملحقة الزوكش

العدادية

206/09/17إقليم: سطات 22 زينب بنزعرية
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 24921

M

سطات )البلدية(

506/09/17إقليم: مديونةسيدي حجاجإقليم: سطاتثانوية الفارابي العدادية 22 وفاء الرداني
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 22005T سيدي حجاج واد

حصار

106/09/17إقليم: سطاتثانوية أولد الصغير العداديةإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية أولد سعيد 22 مريم مسعودي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 26583

U

اولد الصغير

الثانوية العدادية مولي 

عبد ا

102/09/15إقليم: الرحامنةالثانوية العدادية الطلوحإقليم: سطات 18 صارة بن الزين
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 26063

D

الطلوح
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية المسيرة الخضراء إقليم: سطاتالثانوية العدادية بني خلوك

العدادية

301/01/17إقليم: سطات 18 بشرى نعينيعة
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 14621S)سطات )البلدية

الثانوية العدادية بئر 

انزران

902/09/16عمالة: مراكشالثانوية العدادية الويدانإقليم: سطات 18 عمر ضبغي
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 23834Fالويدان

101/01/17إقليم: الجديدةثانوية م السادس العداديةإقليم: سطاتثانوية الدارسة العدادية 18 رشيد الموخ
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 08723Fأولد فرج

ثانوية الحسن الول 

العدادية

201/01/17إقليم: النواصرالثانوية العدادية الداخلةإقليم: سطات 18 سميرة البيدق
علوم الحياة 

والرض
01/01/17إلتحاق بالزوج 01681

B

النواصر )البلدية(

الثانوية العدادية م 

السادس

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية ابن سيناإقليم: سطات

سيدي البرنوصي

213/02/17 18 خالد بونويرة
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 20030

W

سيدي مومن 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية بئر 

انزران

الثانوية العدادية مولي عبد إقليم: سطات

ا

313/02/17إقليم: سطات 18 م لكروبو
علوم الحياة 

والرض
13/02/17 14618

N

سطات )البلدية(

الثانوية التأهيلية رحال 

المسكني

101/01/16إقليم: سطاتالثانوية العدادية المتنبيإقليم: سطات 16 سكينة وراق
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 26582Tكيسر

ثانوية أولد الصغير 

العدادية

الثانوية العدادية عبد الكريم إقليم: سطات

الخطابي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

106/09/17 12 مريم بنمشيش
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 01747Y سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

106/09/17إقليم: سطاتثانوية مجمع الخير العداديةإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية أولد سعيد 12 فاطمة الزهراء بنشقرون كريمي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 26943

K

سطات )البلدية(

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: سطاتثانوية ريمة العدادية

العايدي

106/09/17إقليم: سطات 12 خديجة حاتمي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 18641Lسيدي العايدي

206/09/17إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية أولد سعيدإقليم: سطاتثانوية التوالت العدادية 12 خديجة زاهد
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 14637Jاولد سعيد

406/09/17إقليم: سطاتالثانوية العدادية العروسيةإقليم: سطاتثانوية  امزورة العدادية 12 وديع لفضر
علوم الحياة 

والرض
05/09/18 14619P)سطات )البلدية

ثانوية المسيرة الخضراء إقليم: سطاتثانوية الفارابي العدادية

العدادية

806/09/17إقليم: سطات 12 ابتسام بوسلهيم
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 14621S)سطات )البلدية

106/09/17إقليم: سطاتالثانوية العدادية العروسيةإقليم: سطاتثانوية  امزورة العدادية 12 م دناوي
علوم الحياة 

والرض
05/09/18 14619P)سطات )البلدية

الثانوية العدادية بئر 

انزران

606/09/17إقليم: سطاتالثانوية قيلز التأهيليةاإقليم: سطات 12 بوكاط م
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 27065T)سطات )البلدية

ثانوية القاضي عياض 

العدادية

407/09/17إقليم: سطاتالثانوية العدادية بني خلوكإقليم: سطات 12 ابتسام مساهم
علوم الحياة 

والرض
07/09/17 14632

D

بني خلوك

ثانوية القاضي عياض إقليم: سطاتثانوية الفارابي العدادية

العدادية

806/09/17إقليم: سطات 12 سكينة رفيق
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 24788Tبني ياكرين

الثانوية العدادية واد 

النعناع

606/09/17إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية أولد سعيدإقليم: سطات 12 م اوجة
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 14637Jاولد سعيد
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة
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المديرية القليمية 

الصلية
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جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية  أنس بن مالك 

التأهيلية

الثانوية العدادية مولي عبد إقليم: سطات

ا

506/09/17إقليم: سطات 12 ليلى سليعي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 14618

N

سطات )البلدية(

ثانوية أولد فريحة 

العدادية

804/09/18إقليم: سطاتثانوية التوالت العداديةإقليم: سطات 6 زكرياء الحناطي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 26773Aثوالت

ثانوية عبدالكريم الخطابي 

العدادية

404/09/18إقليم: الجديدةثانوية الورد العداديةإقليم: سطات 6 حليمة مقتصد
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 08717Zشتوكة

ثانوية أولد فريحة 

العدادية

ثا نوية الشهيد الحاج إقليم: سطات

الجيللي الساقي العدادية

904/09/18إقليم: سطات 6 صلح الدين فقير
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 24786

R

لخزازرة

ثانوية سيدي أحمد الخدير 

العدادية

604/09/18إقليم: سطاتالثانوية العدادية بني خلوكإقليم: سطات 6 عبد الهادي افليليس
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 14632

D

بني خلوك

ثانوية أولد فريحة 

العدادية

104/09/18إقليم: الجديدةثانوية القصيبة العداديةإقليم: سطات 6 ايوب العماري
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 25854

B

بولعوان

ثا نوية الشهيد الحاج 

الجيللي الساقي العدادية

104/09/18إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية العيونإقليم: سطات 6 الوردي هشام
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 14636

H

لولد )البلدية(

 ثانوية سيدي م بن رحال 

العدادية

512/11/82إقليم: سطاتالثانوية قيلز التأهيليةاإقليم: سطات 160 حميد دامي
الفيزياء والكيمياء

16/09/97أقدمية 16 سنة 27065T)سطات )البلدية

ثانوية عبدالكريم الخطابي 

العدادية

102/09/15إقليم: سطاتالثانوية العدادية بئر انزرانإقليم: سطات 34 عبد ا الهاشمي
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 14646

U

اولد امراح )البلدية(

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية الغزاليإقليم: سطاتالثانوية العدادية المتنبي

الفداء مرس 

705/09/11 28 رضوان العاصمي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 01550J)الفداء )المقاطعة

الثانوية العدادية بئر 

انزران

ثانوية خالد بن الوليد إقليم: سطات

العدادية

1102/09/10إقليم: الجديدة 24 خطابي رضوان
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 19833

G

أولد غانم

الثانوية التأهيلية أولد 

فارس

الثانوية العدادية حمان إقليم: سطات

الفطواكي

502/09/15عمالة: مراكش 24 دري خديجة
الفيزياء والكيمياء

02/09/15إلتحاق بالزوج 24544

C

الوداية

301/01/17إقليم: سطاتثانوية أولد الصغير العداديةإقليم: سطاتثانوية التوالت العدادية 24 م عفيفي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 26583

U

اولد الصغير

 ثانوية سيدي م بن رحال إقليم: سطاتثانوية الدارسة العدادية

العدادية

806/09/17إقليم: سطات 12 عبد الكبير الدرقاوي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 14634Fسيدي م بن رحال

 ثانوية سيدي م بن رحال إقليم: سطاتالثانوية العدادية بني خلوك

العدادية

406/09/17إقليم: سطات 12 عزيز مفتوح
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 14634Fسيدي م بن رحال

الثانوية التأهيلية م بن عبد إقليم: سطاتالثانوية العدادية اولد ام

الكريم الخطابي

806/09/17إقليم: بنسليمان 12 م مستفيد
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 07856

N

مليلة

102/09/15إقليم: سيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيليةإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية البروج 6 يوسف الحمدوني
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 18513Xالغربية

الثانوية العدادية سيدي 

حجاج

1002/09/16إقليم: سطاتالثانوية العدادية واد النعناعإقليم: سطات 6 طهير عبد الصمد
الفيزياء والكيمياء

01/09/18 26584Vواد النعناع
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية دار 

الشافعي

الثانوية العدادية سيدي إقليم: سطات

حجاج

104/09/18إقليم: سطات 6 م ققوش
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 25824

U

سيدي حجاج

ثانوية القاضي عياض 

العدادية

204/09/18إقليم: سطاتالثانوية العدادية بني خلوكإقليم: سطات 6 عبد الحق فرحات
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 14632

D

بني خلوك

الثانوية العدادية واد 

النعناع

عمالة مقاطعة الحي ابن المؤقتإقليم: سطات

الحسني

304/09/18 6 بدر اختباري
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 01671

R

الحي الحسني 

)المقاطعة(

ثانوية أولد فريحة 

العدادية

104/09/18إقليم: سطاتثانوية التوالت العداديةإقليم: سطات 6 معاد العماري
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 26773Aثوالت

ثانوية أولد فريحة 

العدادية

عمالة مقاطعة الحي الدريسيإقليم: سطات

الحسني

504/09/18 6 عثمان البسطاوي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 01670P الحي الحسني

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية سيدي 

العايدي

113/09/01إقليم: سطاتثانوية مجمع الخير العداديةإقليم: سطات 76 ليلى لغليمي
التربية السلمية

02/09/15 26943

K

سطات )البلدية(

الثانوية العدادية مولي 

إسماعيل

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: سطات

العايدي

402/09/09إقليم: سطات 38 خالد جرموني
التربية السلمية

06/09/17 18641Lسيدي العايدي

1202/09/16إقليم: الناضورالثانوية العدادية القصبةإقليم: سطاتالثانوية العدادية بني خلوك 18 أحمد الوكيلي
التربية السلمية

02/09/16 26631

W

بني انصار )البلدية(

ثانوية عبدالكريم الخطابي 

العدادية

الثانوية العدادية سد مولي إقليم: سطات

يوسف

1102/09/16إقليم: الحوز 18 عبد الحليم لعنيبي
التربية السلمية

01/01/17 20673Vأيت عادل

لثانوية العدادية سيدي إقليم: سطاتثانوية  امزورة العدادية

مومن

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

105/09/18 16 خديجة مزاني
التربية السلمية

05/09/18 01650T سيدي مومن

)المقاطعة(

الثانوية العدادية بئر 

انزران

الثانوية العدادية القاضي إقليم: سطات

عياض

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

104/09/18 16 خير ربي الزوهرة
التربية السلمية

04/09/18 01795A مولي رشيد

)المقاطعة(

الثانوية العدادية بئر 

انزران

104/09/18إقليم: برشيدالثانوية العدادية ابن الخطيبإقليم: سطات 16 جبوجي فتيحة
التربية السلمية

04/09/18 14635

G

الكارة )البلدية(

الثانوية العدادية دار 

الشافعي

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية التشاركإقليم: سطات

سيدي البرنوصي

804/09/18 16 عبدالغني افنزا
التربية السلمية

04/09/18 06746

G

سيدي مومن 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية واد 

النعناع

704/09/18إقليم: مديونةآسية الوديعإقليم: سطات 16 عبد الرحمان كروي
التربية السلمية

04/09/18 26502Fالمجاطية أولد الطالب

106/09/17إقليم: سطاتالثانوية العدادية العروسيةإقليم: سطاتملحقة الزوكش 12 يونس صماد
التربية السلمية

04/09/18 14619P)سطات )البلدية

ثانوية سيدي أحمد الخدير 

العدادية

506/09/17إقليم: سطاتالثانوية العدادية العروسيةإقليم: سطات 12 سفيان أشهبون
التربية السلمية

06/09/17 14619P)سطات )البلدية

204/09/18إقليم: بنسليمانالثانوية العدادية الزيايدةإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية العيون 6 عبد الرحيم الطالبي
التربية السلمية

04/09/18 26023

K

زيايدة

الثانوية التأهيلية أولد 

فارس

الثانوية التأهيلية علل بن إقليم: سطات

عبد ا

304/09/18إقليم: بنسليمان 6 زكرياء عريف
التربية السلمية

04/09/18 19575

B

احلف
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ثا نوية الشهيد الحاج 

الجيللي الساقي العدادية

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية التشاركإقليم: سطات

سيدي البرنوصي

404/09/18 6 لعروسي بشرى
التربية السلمية

04/09/18 06746

G

سيدي مومن 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية دار 

الشافعي

304/09/18إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية  اولد زيدانإقليم: سطات 6 يوسف عكراش
التربية السلمية

04/09/18 24792Xأولد زيدان

ثانوية أولد فريحة 

العدادية

304/09/18إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية العيونإقليم: سطات 6 بوشعيب زويتنات
التربية السلمية

04/09/18 14636

H

لولد )البلدية(

116/09/99عمالة: مراكشالثانوية العدادية العزوزيةإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية أولد سعيد 124 زهير زيدان
التربية البدنية

16/09/99أقدمية 16 سنة 25466E)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية سيدي 

حجاج

302/09/10إقليم: سيدي سليمانالياسمينإقليم: سطات 64 م العمراني
التربية البدنية

03/09/10 24461

M

سيدي سليمان 

)البلدية(

ثانوية عبدالكريم الخطابي 

العدادية

1003/09/13إقليم: الجديدةثانوية المسيرة العداديةإقليم: سطات 46 يونس فايز
التربية البدنية

03/09/13 08724

G

أولد فرج

ثانوية أبو سالم العياشي إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية العيون

التأهيلية

1404/09/12إقليم: صفرو 42 م لخضر
التربية البدنية

04/09/12إلتحاق بالزوجة 02452Pعين الشكاك

ثانوية  أنس بن مالك 

التأهيلية

ثانوية عبدالكريم الخطابي إقليم: سطات

العدادية

113/02/17إقليم: سطات 28 عادل شبعان
التربية البدنية

06/09/17 24378Xمشرع بن عبو

413/02/17إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية أولد سعيدإقليم: سطاتالثانوية العدادية بني خلوك 28 م ابن الخطاب
التربية البدنية

07/09/17 14637Jاولد سعيد

402/09/16إقليم: شفشاونالثانوية العدادية أمتارإقليم: سطاتثانوية ريمة العدادية 18 م الروحي
التربية البدنية

02/09/16 26212

R

امتار

عمالة: الصخيرات  18 نونبرإقليم: سطاتملحقة إعدادية م السادس

 - تمارة

502/09/16 18 الجوف ياسين
التربية البدنية

02/09/16 24896

K

تمارة )البلدية(

الثانوية العدادية بئر 

انزران

الثانوية العدادية الشهيد إقليم: سطات

حسن الصغير

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

204/09/18 16 الغندوري إلهام
التربية البدنية

04/09/18 24451

B

سيدي مومن 

)المقاطعة(

ثانوية القاضي عياض 

العدادية

706/09/17إقليم: سطاتثانوية ريمة العداديةإقليم: سطات 12 المعلوف محمود
التربية البدنية

04/09/18 24787Sريمة

الثانوية التأهيلية رحال 

المسكني

806/09/17إقليم: سطاتالثانوية العدادية واد النعناعإقليم: سطات 12 عادل يقوتي
التربية البدنية

04/09/18 26584Vواد النعناع

ثانوية الحسن الول 

العدادية

504/09/18إقليم: سطاتالثانوية العدادية بني مسكينإقليم: سطات 6 م فضلي
التربية البدنية

04/09/18 26585

W

البروج )البلدية(

الثانوية العدادية دار 

الشافعي

104/09/18إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية أولد فارسإقليم: سطات 6 احمد مرتضى
التربية البدنية

04/09/18 14629Aاولد فارس

ثانوية أولد فريحة 

العدادية

عمالة مقاطعة عين فاطمة الفهريةإقليم: سطات

الشق

204/09/18 6 عماد اغرار
التربية البدنية

04/09/18 01665J)عين الشق )المقاطعة

106/09/00إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية أولد سعيدإقليم: سطاتثانوية الفارابي العدادية 90 مصطفى هنتار
التربية التشكيلية

19/10/15أقدمية 12 سنة 14637Jاولد سعيد

260



المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية سيدي 

العايدي

ثانوية م عابد الجابري إقليم: سطات

العدادية

121/09/04إقليم: سطات 90 العالية بلخير
المعلوميات

21/09/04أقدمية 12 سنة 24921

M

سطات )البلدية(

ثانوية م عابد الجابري 

العدادية

106/09/06إقليم: سطاتثانوية مجمع الخير العداديةإقليم: سطات 24 م حبيب ا
المعلوميات

06/09/17 26943

K

سطات )البلدية(

ثانوية المسيرة الخضراء 

العدادية

102/09/14إقليم: القنيطرة الثانوية العدادية ام البنينإقليم: سطات 12 بشرى الخيات
المعلوميات

06/09/17إلتحاق بالزوج 11174V)القنيطرة )البلدية

906/09/01إقليم: سطاتثانوية التوالت العداديةإقليم: سطاتالثانوية العدادية بني خلوك 80 خالد سعودي
التكنولوجيا

06/09/06إلتحاق بالزوجة 26773Aثوالت

1004/09/12إقليم: الجديدةثانوية وادي الذهب العداديةإقليم: سيدي بنورثانوية الزيتونة العدادية 52 بسمة صديمي
اللغة العربية

04/09/12 24732

G

أولد عيسى

ثانوية أربعاء العونات 

العدادية

405/09/11إقليم: الجديدةثانوية النجد التأهيليةإقليم: سيدي بنور 49 حنان سويف
اللغة العربية

05/09/11إلتحاق بالزوج 26511

R

الجديدة )البلدية(

ثانوية لل فاطمة الزهراء 

العدادية

605/09/08إقليم: سيدي بنورثانوية أولد عمران التأهيليةإقليم: سيدي بنور 46 نجية بالرامي
اللغة العربية

03/09/13 08722Eأولد عمران

ثانوية أربعاء العونات 

العدادية

الثانوية العدادية المام إقليم: سيدي بنور

الشافعي

402/09/14إقليم: آسفي 40 سهام الحارث
اللغة العربية

02/09/14 26007Tالبدوزة

ثانوية أربعاء العونات 

العدادية

الثانوية العدادية عثمان بن إقليم: سيدي بنور

عفان

1002/09/14إقليم: آسفي 40 زاهيرة شهين
اللغة العربية

02/09/14 18516Aمول البركي

الثانوية العدادية عثمان بن إقليم: سيدي بنورثانوية الفضيلة العدادية

عفان

1002/09/14إقليم: آسفي 40 كريمة منتصر الدريسي
اللغة العربية

02/09/14 18516Aمول البركي

106/09/07إقليم: الجديدةثانوية سيدي عابد العداديةإقليم: سيدي بنورثانوية النصر العدادية 38 خديجة قصوي
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 24584

W

سيدي عابد

ثانوية أولد عمران 

التأهيلية

عمالة مقاطعة الحي عبد ا كنونإقليم: سيدي بنور

الحسني

105/09/08 36 يوسف زين الدين
اللغة العربية

02/09/15 01673T الحي الحسني

)المقاطعة(

الثانوية العدادية علل إقليم: سيدي بنورثانوية الفضيلة العدادية

الفاسي

403/09/13إقليم: اليوسفية 36 كريمة البغلي
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 13991

G

اليوسفية )البلدية(

الثانوية العدادية الفقيه إقليم: سيدي بنورثانوية الفضيلة العدادية

الجزولي

702/09/14إقليم: آسفي 30 حورية سكية
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوج 13996

M

سبت كزولة )البلدية(

ثانوية أربعاء العونات إقليم: سيدي بنور ثانوية السلم العدادية

العدادية

101/01/17إقليم: سيدي بنور 28 حنان  أعراب
اللغة العربية

01/01/17 08729

M

العونات

ثانوية أولد عمران 

التأهيلية

202/09/15إقليم: الجديدةثانوية المنار العداديةإقليم: سيدي بنور 24 خضران لمياء
اللغة العربية

02/09/15إلتحاق بالزوج 08709

R

الجديدة )البلدية(

ثانوية يوسف بن تاشفين 

العدادية

213/02/17إقليم: الجديدةثانوية أنوال العداديةإقليم: سيدي بنور 22 امينة الشعباوي
اللغة العربية

06/09/17 27187Aلمهارزة الساحل

102/09/16إقليم: سيدي بنورثانوية أولد عمران التأهيليةإقليم: سيدي بنورثانوية القسطلني العدادية 18 سميرة لمبيطيل
اللغة العربية

02/09/16 08722Eأولد عمران
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401/01/17إقليم: الجديدةثانوية المصب العداديةإقليم: سيدي بنورثانوية ابن عباد العدادية 18 فاطمة زياتي
اللغة العربية

01/01/17إلتحاق بالزوج 25458

W

أزمور )البلدية(

ثانوية يوسف بن تاشفين إقليم: سيدي بنورثانوية القسطلني العدادية

العدادية

206/09/17إقليم: سيدي بنور 10 محمود العريبي
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 08715X)زمامرة )البلدية

504/09/18إقليم: سيدي بنورثانوية الوليدية العداديةإقليم: سيدي بنورثانوية الفضيلة العدادية 6 لغفوري عبد الهادي
اللغة العربية

04/09/18 08727

K

الوليدية

عمالة مقاطعة عين الشهيد م بن المكيإقليم: سيدي بنورثانوية العرفان العدادية

الشق

904/09/18 6 عفاف بنتجة
اللغة العربية

04/09/18 24701Y)عين الشق )المقاطعة

104/09/18إقليم: سيدي بنورثانوية القسطلني العداديةإقليم: سيدي بنور ثانوية السلم العدادية 6 حقي عزيز
اللغة العربية

04/09/18 08728Lسانية بركيك

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: سيدي بنورثانوية الطاووس العدادية

تاشفين

107/09/04إقليم: بنسليمان 74 غزلن البطال
اللغة الفرنسية

22/04/10إلتحاق بالزوج 07848E)بنسليمان )البلدية

ثانوية يوسف بن تاشفين 

العدادية

ثانوية علل بن عبد ا إقليم: سيدي بنور

العدادية

116/09/97إقليم: سيدي بنور 60 سخمان ادريس
اللغة الفرنسية

22/04/10 08716Y)زمامرة )البلدية

905/09/07إقليم: الجديدةثانوية الساحل العداديةإقليم: سيدي بنورثانوية الطاووس العدادية 54 المخزومي آسية
اللغة الفرنسية

02/09/10 23363

U

لبير الجديد )البلدية(

504/09/12إقليم: الجديدةثانوية لل مريم العداديةإقليم: سيدي بنورثانوية الطلس العدادية 42 كريمة بلحاج
اللغة الفرنسية

04/09/12إلتحاق بالزوج 08706

M

الجديدة )البلدية(

ثانوية أولد عمران 

التأهيلية

الثانوية العدادية علل إقليم: سيدي بنور

الفاسي

102/09/14إقليم: اليوسفية 40 سميرة عمراني
اللغة الفرنسية

02/09/14 13991

G

اليوسفية )البلدية(

ثانوية أربعاء العونات 

العدادية

ثانوية مولي بوشعيب إقليم: سيدي بنور

التأهيلية

1002/09/14إقليم: الجديدة 31 فاطمة الزهراء خنوسي
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 08700F)أزمور )البلدية

ثانوية علل بن عبد ا 

العدادية

ملحقة الثانوية العدادية إقليم: سيدي بنور

الشاطئ

205/09/07إقليم: برشيد 28 التفلت عبد ا
اللغة الفرنسية

02/09/16 24141P سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(

517/06/17إقليم: الجديدةثانوية وادي الذهب العداديةإقليم: سيدي بنورثانوية القسطلني العدادية 28 سمية بوهيري
اللغة الفرنسية

17/06/17 24732

G

أولد عيسى

الثانوية العدادية هارون إقليم: سيدي بنور ثانوية السلم العدادية

الرشيد

304/09/12إقليم: آسفي 24 المهدي الشرقي
اللغة الفرنسية

02/09/15 24580Sلمعاشات

الثانوية العدادية علي بن  إقليم: سيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيلية

الجيللي  الوهابي

706/09/17إقليم: بنسليمان 22 عثيقة نشاط
اللغة الفرنسية

06/09/17 20016Fفضالت

602/09/16إقليم: الجديدةثانوية سيدي عابد العداديةإقليم: سيدي بنورثانوية الفضيلة العدادية 19 البادري مريم
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 24584

W

سيدي عابد

ثانوية سيدي اسماعيل إقليم: سيدي بنورثانوية الزيتونة العدادية

العدادية

1013/02/17إقليم: الجديدة 19 غيثة سحيمون
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 08742

B

سيدي اسماعيل

ثانوية يوسف بن تاشفين 

العدادية

820/02/17إقليم: الجديدةثانوية الورد العداديةإقليم: سيدي بنور 19 جبيلو امال
اللغة الفرنسية

20/02/17إلتحاق بالزوج 08717Zشتوكة
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ثانوية مولي إسماعيل 

العدادية

ثانوية لل فاطمة الزهراء إقليم: سيدي بنور

العدادية

203/09/13إقليم: سيدي بنور 18 بوحرمة رشيد
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 08711T)سيدي بنور )البلدية

عمالة مقاطعة الحي عبد ا كنونإقليم: سيدي بنورثانوية الطاووس العدادية

الحسني

113/02/17 18 خديجة سبعاوي
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 01673T الحي الحسني

)المقاطعة(

406/09/17إقليم: الجديدةثانوية الورد العداديةإقليم: سيدي بنورثانوية ابن عباد العدادية 14 مريم الزعيم
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 08717Zشتوكة

ثانوية حمان الفطواكي إقليم: سيدي بنورثانوية الطلس العدادية

العدادية

204/09/12إقليم: سيدي بنور 13 أمين حسيب
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 08710S)سيدي بنور )البلدية

ثانوية طارق بن زياد إقليم: سيدي بنورثانوية ابن عباد العدادية

العدادية

1006/09/17إقليم: الجديدة 12 عبد ا بوطافي
اللغة الفرنسية

06/09/17 22462Pزاوية سايس

106/09/17إقليم: سيدي بنورثانوية الطاووس العداديةإقليم: سيدي بنورثانوية القسطلني العدادية 12 بوختم خالد
اللغة الفرنسية

04/09/18 22463

R

لعكاكشة

406/09/17إقليم: سيدي بنورثانوية ابن عباد العداديةإقليم: سيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيلية 12 عادل ثمار
اللغة الفرنسية

06/09/17 23943Zالغنادرة

الثانوية العدادية المنصور إقليم: سيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيلية

الذهبي

802/09/15إقليم: برشيد 6 مصطفى البارودي
اللغة الفرنسية

06/09/18 26609X)حد السوالم )البلدية

ثانوية أولد عمران 

التأهيلية

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية التحديإقليم: سيدي بنور

الفداء مرس 

402/09/18 6 فاطمة الزهراء لراش
اللغة الفرنسية

02/09/18 01552L مرس السلطان

)المقاطعة(

102/09/10إقليم: سيدي بنورثانوية الطلس العداديةإقليم: سيدي بنورثانوية النصر العدادية 40 الزهاري عبد الهادي
اللغة النجليزية

نعمإلتحاق بالزوجة 03/10/16 21786Eبوحمام

706/09/17إقليم: سيدي بنورثانوية النصر العداديةإقليم: سيدي بنورثانوية الطلس العدادية 12 جواد السائح
اللغة النجليزية

نعم 04/09/18 25816

K

امطل

505/09/11إقليم: الجديدةثانوية ابن باجة العداديةإقليم: سيدي بنورثانوية الزيتونة العدادية 58 عادل الكحص
الجتماعيات

05/09/11 25095

B

أولد احسين

503/09/13عمالة: مكناسالثانوية العدادية خيبرإقليم: سيدي بنورثانوية الطاووس العدادية 36 فؤاد زكراوي
الجتماعيات

03/09/13 03938E مولي ادريس

زرهون )البلدية(

402/09/14إقليم: بركانالمدرسة الجماعاتية رسلنإقليم: سيدي بنورثانوية الفضيلة العدادية 30 عبد ا الحجري
الجتماعيات

02/09/14 26762

N

رسلن

ثانوية أولد عمران 

التأهيلية

422/03/17إقليم: سيدي بنورثانوية الطلس العداديةإقليم: سيدي بنور 28 م البورخيسي
الجتماعيات

22/03/17 21786Eبوحمام

304/09/12إقليم: سيدي بنورثانوية الطاووس العداديةإقليم: سيدي بنورثانوية ابن سينا العدادية 18 عبد الوهاب  نزار
الجتماعيات

04/09/18 22463

R

لعكاكشة

601/01/17إقليم: الناضورالثانوية العدادية تزطوطينإقليم: سيدي بنورثانوية الطلس العدادية 18 عبد الحق سماعيلي
الجتماعيات

01/01/17 22743Vتزطوطين

306/09/17إقليم: سيدي بنورثانوية ابن سينا العداديةإقليم: سيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيلية 12 مصطفى النامي
الجتماعيات

06/09/17 24585Xأولد سبيطة
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية حمان الفطواكي إقليم: سيدي بنورثانوية العرفان العدادية

العدادية

106/09/17إقليم: سيدي بنور 12 ياسين حسون
الجتماعيات

06/09/17 08710S)سيدي بنور )البلدية

ثانوية علل بن عبد ا 

العدادية

606/09/17إقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية ابن باجةإقليم: سيدي بنور 12 خديجة العمراوي
الجتماعيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 07851

H

سيدي بطاش

  ثانوية عمر بن عبدالعزيز 

التأهيلية

ثانوية علل بن عبد ا إقليم: سيدي بنور

العدادية

106/09/17إقليم: سيدي بنور 12 التجاني الطائع
الجتماعيات

04/09/18 08716Y)زمامرة )البلدية

504/09/18إقليم: سيدي بنورثانوية الزيتونة العداديةإقليم: سيدي بنور ثانوية السلم العدادية 6 رشيق ياسين
الجتماعيات

04/09/18 24583Vالمشرك

ثانوية طارق بن زياد إقليم: سيدي بنورثانوية الطاووس العدادية

العدادية

1104/09/18إقليم: الجديدة 6 عبد اللطيف الوناس
الجتماعيات

04/09/18 22462Pزاوية سايس

ثانوية سيدي اسماعيل إقليم: سيدي بنورثانوية الفضيلة العدادية

العدادية

1104/09/18إقليم: الجديدة 6 الصليحي فاطمة الزهراء
الجتماعيات

04/09/18 08742

B

سيدي اسماعيل

ثانوية يوسف بن تاشفين 

العدادية

ثانوية عبد الكريم الخطابي إقليم: سيدي بنور

العدادية

116/09/88إقليم: الجديدة 168  عبد الرحيم المسكاوي
الرياضيات

22/04/10أقدمية 16 سنة 08073Z)الجديدة )البلدية

ثانوية يوسف بن تاشفين 

العدادية

ثانوية سيدي م بن عبد ا إقليم: سيدي بنور

العدادية

216/09/88إقليم: الجديدة 168 م بغداد
الرياضيات

22/04/10أقدمية 16 سنة 08702

H

الجديدة )البلدية(

ثانوية المختار السوسي إقليم: سيدي بنورثانوية العرفان العدادية

العدادية

104/09/02إقليم: سيدي بنور 75 سعيد بوفلح
الرياضيات

22/04/10إلتحاق بالزوجة 08712

U

سيدي بنور )البلدية(

ثانوية علل بن عبد ا 

العدادية

الثانوية العدادية عبد الكريم إقليم: سيدي بنور

الخطابي

202/09/09إقليم: آسفي 56 م زروقي
الرياضيات

02/09/16 22511T)آسفي )البلدية

ثانوية حمان الفطواكي إقليم: سيدي بنورثانوية الطلس العدادية

العدادية

206/09/06إقليم: سيدي بنور 42 البغدادي ميلود
الرياضيات

04/09/18 08710S)سيدي بنور )البلدية

ثانوية المجاهد العياشي إقليم: سيدي بنورثانوية القسطلني العدادية

العدادية

102/09/14إقليم: الجديدة 32  فريدة خربوش
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوج 08704

K

الجديدة )البلدية(

ثانوية المختار السوسي إقليم: سيدي بنورثانوية الزيتونة العدادية

العدادية

104/09/12إقليم: سيدي بنور 30 سعيد الشبلوي
الرياضيات

02/09/16إلتحاق بالزوجة 08712

U

سيدي بنور )البلدية(

الثانوية العدادية المنصور إقليم: سيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيلية

الذهبي

802/09/15إقليم: آسفي 30 وفاء اسحيمي
الرياضيات

06/09/17 13999

R

حرارة

216/09/96إقليم: الجديدةثانوية لل حسناء العداديةإقليم: سيدي بنورثانوية الوليدية العدادية 28 عبد الرحيم الحمامصي
الرياضيات

02/09/16 08701

G

أزمور )البلدية(

ثانوية يوسف بن تاشفين إقليم: سيدي بنورثانوية ابن سينا العدادية

العدادية

504/09/12إقليم: سيدي بنور 28 مصطفى العلوي
الرياضيات

02/09/16 08715X)زمامرة )البلدية

1001/01/17إقليم: الجديدةثانوية الرشاد العداديةإقليم: سيدي بنورثانوية البارودي العدادية 28 نوال النهيري
الرياضيات

01/01/17 08725

H

أولد حمدان

ثانوية مولي إسماعيل 

العدادية

ثانوية حمان الفطواكي إقليم: سيدي بنور

العدادية

204/09/12إقليم: سيدي بنور 18 سليمان الخياطي
الرياضيات

02/09/16 08710S)سيدي بنور )البلدية
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ثانوية مولي الحسن إقليم: سيدي بنور ثانوية السلم العدادية

العدادية

801/01/17إقليم: الجديدة 18 مريم سريد
الرياضيات

01/01/17إلتحاق بالزوج 26669

M

أولد رحمون

1001/01/17إقليم: الجديدةثاتوية ابن طفيل العداديةإقليم: سيدي بنورثانوية النصر العدادية 18 مريم معقول
الرياضيات

01/01/17إلتحاق بالزوج 24582

U

حوزية

ثانوية يوسف بن تاشفين إقليم: سيدي بنور ثانوية السلم العدادية

العدادية

120/02/17إقليم: سيدي بنور 18 رشدي مريم
الرياضيات

20/02/17 08715X)زمامرة )البلدية

113/02/17إقليم: سيدي بنورثانوية الوليدية العداديةإقليم: سيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيلية 18 امين سوعيد
الرياضيات

نعم 06/09/17 08727

K

الوليدية

ثانوية أربعاء العونات 

العدادية

ثانوية حمان الفطواكي إقليم: سيدي بنور

العدادية

521/02/17إقليم: سيدي بنور 18 رشيد عريش
الرياضيات

06/09/17 08710S)سيدي بنور )البلدية

ثانوية حمان الفطواكي 

العدادية

عمالة مقاطعة الحي ابن النديمإقليم: سيدي بنور

الحسني

424/03/17 18 سومية لشهب
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 23738

B

الحي الحسني 

)المقاطعة(

ثانوية خالد بن الوليد إقليم: سيدي بنورثانوية القسطلني العدادية

العدادية

1119/05/17إقليم: الجديدة 18 عماد بنعبد السلم
الرياضيات

19/05/17 19833

G

أولد غانم

506/09/17إقليم: سيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيليةإقليم: سيدي بنورثانوية الوليدية العدادية 12 كلثوم الدريسي
الرياضيات

نعم 04/09/18 18513Xالغربية

306/09/17إقليم: سيدي بنورثانوية الزيتونة العداديةإقليم: سيدي بنورثانوية دكالة التأهيلية 12 الحسني نزهة
الرياضيات

04/09/18 24583Vالمشرك

906/09/17إقليم: سيدي بنورثانوية النصر العداديةإقليم: سيدي بنورثانوية القسطلني العدادية 10 عبد الحكيم حسيب
الرياضيات

26/09/18 25816

K

امطل

ثانوية أولد عمران 

التأهيلية

1102/09/18إقليم: برشيدالثانوية العدادية ابن الخطيبإقليم: سيدي بنور 6 عبد ا بن الشوافة
الرياضيات

02/09/18 14635

G

الكارة )البلدية(

ثانوية مولي إسماعيل 

العدادية

عمالة مقاطعة الحي ابو القاسم الزيانيإقليم: سيدي بنور

الحسني

404/09/18 6 م الخضر
الرياضيات

04/09/18 01688J الحي الحسني

)المقاطعة(

ثانوية يوسف بن تاشفين 

العدادية

ثانوية المختار السوسي إقليم: سيدي بنور

العدادية

116/09/98إقليم: سيدي بنور 110 عائشة موقن
علوم الحياة 

والرض
22/04/10أقدمية 16 سنة 08712

U

سيدي بنور )البلدية(

316/09/98إقليم: الجديدةثانوية ابن باجة العداديةإقليم: سيدي بنورثانوية الزيتونة العدادية 44 حسن أعراب
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 25095

B

أولد احسين

ثانوية أربعاء العونات 

العدادية

الثانوية العدادية ولي العهد إقليم: سيدي بنور

مولي الحسن

505/09/08إقليم: طانطان 34 مصطفى إدامغار
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 25499

R

طانطان )البلدية(

202/09/16إقليم: الجديدةثانوية سيدي عابد العداديةإقليم: سيدي بنورثانوية القسطلني العدادية 28 هاجر حميتي
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 24584

W

سيدي عابد

ثانوية علل بن عبد ا 

العدادية

عمالة مقاطعة عين ثانوية صلح الدين اليوبيإقليم: سيدي بنور

الشق

504/09/12 24 عبد الخالق ليزول
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 27085P)عين الشق )المقاطعة

102/09/15إقليم: سيدي بنورثانوية الوليدية العداديةإقليم: سيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيلية 20 ايمان عوام
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 08727

K

الوليدية
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ثانوية حمان الفطواكي إقليم: سيدي بنورثانوية النصر العدادية

العدادية

101/01/17إقليم: سيدي بنور 18 عبد الرحيم الحاج
علوم الحياة 

والرض
01/01/17إلتحاق بالزوجة 08710S)سيدي بنور )البلدية

ثانوية خالد بن الوليد إقليم: سيدي بنورثانوية الوليدية العدادية

العدادية

103/09/13إقليم: الجديدة 16 رشيد ضهري
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 19833

G

أولد غانم

306/09/17إقليم: سيدي بنورثانوية البارودي العداديةإقليم: سيدي بنورثانوية الفضيلة العدادية 12 سهام قبيل
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 08719

B

بني هلل

ثانوية أربعاء العونات 

العدادية

106/09/17إقليم: سيدي بنور ثانوية السلم العداديةإقليم: سيدي بنور 12 ياسين القادري
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 08721

D

مطران

ثانوية لل فاطمة الزهراء 

العدادية

306/09/17إقليم: الجديدةثانوية وادي الذهب العداديةإقليم: سيدي بنور 12 ام لحمر
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 24732

G

أولد عيسى

الثانوية العدادية احمد إقليم: سيدي بنورثانوية البارودي العدادية

المنصور الذهبي

106/09/17إقليم: النواصر 12 حفيظة الكربة
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 25072

B

دار بوعزة )البلدية(

ثانوية علل بن عبد ا إقليم: سيدي بنورثانوية الفضيلة العدادية

العدادية

104/09/18إقليم: سيدي بنور 6 الهروش كمال
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 08716Y)زمامرة )البلدية

ثانوية مولي إسماعيل 

العدادية

عمالة مقاطعة عين الشهيد م بن المكيإقليم: سيدي بنور

الشق

404/09/18 6 أيوب الشقيري
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 24701Y)عين الشق )المقاطعة

ثانوية مولي إسماعيل 

العدادية

ثانوية لل فاطمة الزهراء إقليم: سيدي بنور

العدادية

604/09/18إقليم: سيدي بنور 6 حنان بن احسيبة
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 08711T)سيدي بنور )البلدية

ثانوية لل فاطمة الزهراء 

العدادية

ثانوية المختار السوسي إقليم: سيدي بنور

العدادية

217/09/90إقليم: سيدي بنور 156 ملين جواد
الفيزياء والكيمياء

22/04/10أقدمية 16 سنة 08712

U

سيدي بنور )البلدية(

ثانوية مولي إسماعيل 

العدادية

ثانوية سيدي اسماعيل إقليم: سيدي بنور

العدادية

416/09/93إقليم: الجديدة 76 الحسين فخر الدين
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 08742

B

سيدي اسماعيل

ثانوية يوسف بن تاشفين 

العدادية

604/09/02إقليم: الجديدةثانوية الرشاد العداديةإقليم: سيدي بنور 66 حضري الميلودي
الفيزياء والكيمياء

20/09/11 08725

H

أولد حمدان

405/09/11إقليم: الجديدةثانوية المسيرة العداديةإقليم: سيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيلية 28 بنبياض أمينة
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 08724

G

أولد فرج

ثانوية لل فاطمة الزهراء إقليم: سيدي بنور ثانوية السلم العدادية

العدادية

302/09/10إقليم: سيدي بنور 25 أحمد بوزيد
الفيزياء والكيمياء

02/09/15إلتحاق بالزوجة 08711T)سيدي بنور )البلدية

401/01/17إقليم: الجديدة ثانوية المام علي العداديةإقليم: سيدي بنورثانوية الفضيلة العدادية 19 سارة اسهيل
الفيزياء والكيمياء

01/01/17إلتحاق بالزوج 23362T سيدي علي بن

حمدوش

ثانوية يوسف بن تاشفين 

العدادية

الثانوية العدادية المنصور إقليم: سيدي بنور

الذهبي

104/09/12إقليم: برشيد 42 م بلكادة
التربية السلمية

04/09/12 26609X)حد السوالم )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثإ. الطاهر الفرانيإقليم: سيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيلية

باها

1102/09/14 40 حميد زويهر
التربية السلمية

02/09/14 22826

K

تنالت

ثانوية يوسف بن تاشفين إقليم: سيدي بنورثانوية الطاووس العدادية

العدادية

201/01/17إقليم: سيدي بنور 28 الكيال عزوز
التربية السلمية

01/01/17 08715X)زمامرة )البلدية
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201/01/17إقليم: سيدي بنورثانوية العرفان العداديةإقليم: سيدي بنورثانوية النصر العدادية 28 عبد الحق المسكيني
التربية السلمية

01/01/17 24586Yكدية بني دغوغ

ثانوية لل فاطمة الزهراء 

العدادية

الثانوية العدادية الساحل إقليم: سيدي بنور

أولد حريز

614/02/17إقليم: برشيد 28 عبد الهادي محسين
التربية السلمية

14/02/17 26521

B

السوالم-الطريفية

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية الحنصاليإقليم: سيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيلية

سيدي البرنوصي

206/09/17 22 صلح الدين أمزيل
التربية السلمية

06/09/17 01754F سيدي مومن

)المقاطعة(

1113/02/17إقليم: بنسليمانالثانوية العدادية  20 غشتإقليم: سيدي بنورثانوية 11 يناير التأهيلية 18 هلل الخمليشي
التربية السلمية

04/09/18 07850

G

موالين الواد

413/02/17عمالة: الميةالمسيرة الخضراءإقليم: سيدي بنورثانوية القسطلني العدادية 18 نبيل فيكري
التربية السلمية

06/09/17 24330Vالشللت

ثانوية حمان الفطواكي 

العدادية

216/09/88عمالة: مراكشالثانوية العدادية ابن تومرتإقليم: سيدي بنور 168 أنس السدي
التربية البدنية

22/04/10أقدمية 16 سنة 24545

D

المنارة )المقاطعة(

ثانوية المختار السوسي 

العدادية

516/09/85عمالة: مراكشالثانوية العدادية بن زكريإقليم: سيدي بنور 154 عبد الجليل الخديوي
التربية البدنية

22/04/10أقدمية 16 سنة 26790

U

المنارة )المقاطعة(

ثانوية لل فاطمة الزهراء إقليم: سيدي بنورثانوية الطلس العدادية

العدادية

116/09/98إقليم: سيدي بنور 120 مولي اليزيد بنوفي
التربية البدنية

22/04/10أقدمية 16 سنة 08711T)سيدي بنور )البلدية

ثانوية علل بن عبد ا إقليم: سيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيلية

العدادية

104/09/12إقليم: سيدي بنور 42 علي الخديلي
التربية البدنية

نعم 04/09/12 08716Y)زمامرة )البلدية

ثانوية المختار السوسي إقليم: سيدي بنور ثانوية السلم العدادية

العدادية

1004/09/12إقليم: سيدي بنور 42 الحسين حلومي
التربية البدنية

04/09/12 08712

U

سيدي بنور )البلدية(

عمالة: الصخيرات عزيزامينإقليم: سيدي بنور ثانوية السلم العدادية

 - تمارة

102/09/15 34 موقين حفصة
التربية البدنية

02/09/15 21502

W

عين العودة )البلدية(

ثانوية مولي إسماعيل 

العدادية

ثانوية حمان الفطواكي إقليم: سيدي بنور

العدادية

113/02/17إقليم: سيدي بنور 18 اسامة العلم
التربية البدنية

06/09/17 08710S)سيدي بنور )البلدية

ثانوية المختار السوسي 

العدادية

عمالة مقاطعات عين المستقبلإقليم: سيدي بنور

السبع الحي الم

123/03/17 18 رضا كرموع
التربية البدنية

04/09/18 01636

C

الحي المي 

)المقاطعة(

ثانوية عبد المالك السعدي إقليم: سيدي بنورثانوية العرفان العدادية

العدادية

304/09/18إقليم: الجديدة 16 أسية بلمزوزي
التربية البدنية

04/09/18 08726Jمتوح

ثانوية علل بن عبد ا 

العدادية

204/09/18إقليم: سيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيليةإقليم: سيدي بنور 6 عزيز المديري
التربية البدنية

نعم 16/10/18 18513Xالغربية

الثانوية العدادية المنصور إقليم: سيدي بنورثانوية النصر العدادية

الذهبي

104/09/18إقليم: برشيد 6 عزالدين بنيرو
التربية البدنية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 26609X)حد السوالم )البلدية

ثانوية مولي إسماعيل 

العدادية

304/09/18إقليم: الجديدةثانوية م السادس العداديةإقليم: سيدي بنور 6 م سالم
التربية البدنية

10/10/18 08723Fأولد فرج
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07

الثانوية العدادية جمال 

الدين الفغاني

216/09/99عمالة: الرباطعمر بن الخطابإقليم: الحوز 114 نزهة اليعقوبي
اللغة العربية

16/09/99أقدمية 16 سنة 01089

H

أكدال الرياض 

)المقاطعة(

  الثانوية العداديةا يت 

سيدي داود

118/09/03عمالة: مراكشالثانوية العدادية الكنديإقليم: الحوز 66 سليمة الرامي
اللغة العربية

04/09/12إلتحاق بالزوج 24222

C

تسلطانت

الثانوية العدادية جمال 

الدين الفغاني

906/09/06عمالة: مراكشالثانوية العدادية الفارابيإقليم: الحوز 46 مولي هشام  عزي
اللغة العربية

03/09/13 02704

N

مراكش المدينة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية الطلس 

الكبير

الثانوية العدادية المنصور إقليم: الحوز

الدهبي

903/09/13عمالة: مراكش 42 لطيفة العياد
اللغة العربية

02/09/15 02625

C

مراكش المدينة 

)المقاطعة(

104/09/12عمالة: مراكشالثانوية العدادية الويدانإقليم: الحوزالثانوية العدادية وزرقطن 34 كمال معروف
اللغة العربية

02/09/15 23834Fالويدان

902/09/15عمالة: مراكشالثانوية العدادية الماورديإقليم: الحوزالثانوية العدادية وزرقطن 34 تورية المساوي
اللغة العربية

02/09/15 02644Yسيدي الزوين

الثانوية العدادية المركب 

التربوي اغبالو

402/09/10عمالة: مراكشالثانوية العدادية الصفاءإقليم: الحوز 30 اكدو مصطفى
اللغة العربية

02/09/14 02833

D

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية جمال الدين إقليم: الحوزالثانوية العدادية سد نفيس

الفغاني

303/09/13إقليم: الحوز 28 اجريف م
اللغة العربية

02/09/16 03788Sاغمات

الثانوية التأهلية لحسن بن م إقليم: الحوزالثانوية العدادية الجديدة

بن مبارك

616/09/98عمالة: مكناس 24 عبد اللطيف   توبي
اللغة العربية

04/09/18 03945

M

مهاية

الثانوية العدادية  م عابد إقليم: الحوزالثانوية العدادية ويركان

الجابري

202/09/16عمالة: مراكش 18 نادية ظافر
اللغة العربية

08/09/16إلتحاق بالزوج 26739

N

سعادة

الثانوية العدادية سد مولي 

يوسف

802/09/14إقليم: الحوزالثانوية العدادية تزارتإقليم: الحوز 12 عبد الرحيم الدواء
اللغة العربية

06/09/17 25057

K

تزارت

الثانوية العدادية عمر ابن إقليم: الحوزالثانوية العدادية تزارت

الخطاب

1004/09/18عمالة: مراكش 8 السعدية البسفوري
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 23479V سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية العدادية حمان إقليم: الحوزالثانوية العدادية التوامة

الفطواكي

104/09/18عمالة: مراكش 6 المرابط جميلة
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 24226

G

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية سد مولي 

يوسف

116/09/86عمالة: مراكشالثانوية العدادية المحامد 9إقليم: الحوز 120 عبد الرحيم جليد
اللغة الفرنسية

06/09/00أقدمية 16 سنة 25028

D

المنارة )المقاطعة(

الثانوية العدادية سيدي 

عبد ا غيات

116/09/95عمالة: مراكشالثانوية العدادية الكنديإقليم: الحوز 57 مريم الخفش
اللغة الفرنسية

03/09/12إلتحاق بالزوج 24222

C

تسلطانت

الثانوية العدادية المحاميد إقليم: الحوزالثانوية العدادية البخاري

10

202/09/10عمالة: مراكش 46 عبدالرحيم الصغراوي
اللغة الفرنسية

03/09/13 26893Fسعادة

الثانوية العدادية جمال 

الدين الفغاني

الثانوية العدادية يعقوب إقليم: الحوز

المنصور

405/09/11عمالة: مراكش 34  نزهة أكرام
اللغة الفرنسية

06/09/17 02831

B

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(
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ثانوية مولي اسماعيل إقليم: الحوزالثانوية العدادية الجديدة

العدادية

202/09/15إقليم: أزيلل 26 العسري الطيبي
اللغة الفرنسية

06/09/17 22055X)دمنات )البلدية

الثانوية العدادية المعتمد 

ابن عباد

الثانوية العدادية الشريف إقليم: الحوز

الدريسي

404/09/12عمالة: مراكش 24 نوال التومي
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 02631J)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية المعتمد ابن إقليم: الحوز الثانوية العدادية تمازوزت

عباد

105/09/11إقليم: الحوز 22 سعاد بن مايس
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 24823F)أيت أورير )البلدية

606/09/17إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الشويطرإقليم: الحوزالثانوية العدادية ويركان 22 عبدا الموس
اللغة الفرنسية

06/09/17 26643Jسيدي عبد ا غيات

الثانوية العدادية علل 

الفاسي

إقليم: قلعة ثانوية الجوالة العداديةإقليم: الحوز

 السراغنة

302/09/14 16 خالد كاما
اللغة الفرنسية

04/09/18 24553

M

الجوالة

الثانوية العدادية اولد 

امطاع

الثانوية العدادية إعدادية إقليم: الحوز

المجد

806/09/17إقليم: الحوز 12 ايمان ابويهات
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 25060

N

تحناوت )البلدية(

207/09/05عمالة: مراكشثانوية ازلي العداديةإقليم: الحوزالثانوية العدادية وزرقطن 68 يونس سابق
اللغة النجليزية

05/09/08إلتحاق بالزوجة 27072A)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية سيدي 

عبد ا غيات

201/01/05عمالة: مراكشالثانوية العدادية ابن العريفإقليم: الحوز 90 ثرية ايت المومن
الجتماعيات

01/01/05إلتحاق بالزوج 02832

C

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية الطلس 

الكبير

الثانوية العدادية يعقوب إقليم: الحوز

المنصور

707/09/16عمالة: مراكش 28 عزيزة ايت لشكر
الجتماعيات

07/09/16 02831

B

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية نور 

الطلس

702/09/15إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الصفصافإقليم: الحوز 25 اسماء ادعلي
الجتماعيات

02/09/15إلتحاق بالزوج 26959

C

القنيطرة )البلدية(

الثانوية العدادية علل إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيدي

الفاسي

306/09/17إقليم: الحوز 22 عادل بوبول
الجتماعيات

06/09/17 18464

U

أوريكة

الثانوية العدادية علل إقليم: الحوز الثانوية العدادية تنمل

الفاسي

807/09/16إقليم: الحوز 18 يوسف ايت احساين
الجتماعيات

07/09/16 18464

U

أوريكة

  الثانوية العداديةا يت إقليم: الحوزالثانوية العدادية وزرقطن

سيدي داود

504/09/18إقليم: الحوز 16 عبد المجيد العميم
الجتماعيات

04/09/18 24042

G

أيت سيدي داود

الثانوية العدادية علل 

الفاسي

الثانوية العدادية فدوى إقليم: الحوز

طوقان

126/08/17عمالة: مراكش 13 حكيمة طياني
الجتماعيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 25659P)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية سد مولي 

يوسف

الثانوية العدادية الطلس إقليم: الحوز

الكبير

906/09/17إقليم: الحوز 12 اسماعيل الغزاوي
الجتماعيات

06/09/17 20937

G

أسني

الثانوية العدادية نور 

الطلس

الثانوية العدادية علل إقليم: الحوز

الفاسي

106/09/17إقليم: الحوز 12 هشام ام الهوى
الجتماعيات

06/09/17 18464

U

أوريكة

  الثانوية العداديةا يت 

سيدي داود

الثانوية العدادية مولي إقليم: الحوز

رشيد

104/09/18إقليم: الحوز 8 قاسومي حسناء
الجتماعيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 03787

R

أيت أورير )البلدية(

104/09/18إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيديإقليم: الحوزالثانوية العدادية ويركان 7 عبدالغني كوجة
الجتماعيات

04/09/18إلتحاق بالزوجة 03790

U

أمزميز )البلدية(
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الثانوية العدادية علل 

الفاسي

المركب التربوي المندمج إقليم: الحوز

بوشان

302/09/16إقليم: الرحامنة 6 م منصوري
الجتماعيات

04/09/18 25660

R

بوشان

الثانوية العدادية جمال 

الدين الفغاني

116/09/95عمالة: مراكشالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: الحوز 98 رشيد رجراجي
الرياضيات

04/11/09 24223

D

اكفاي

الثانوية العدادية جمال 

الدين الفغاني

301/01/02عمالة: مراكشالثانوية العدادية الكنديإقليم: الحوز 66 تكوش عبد اللطيف
الرياضيات

05/09/11 24222

C

تسلطانت

الثانوية العدادية مولي 

ابراهيم

202/09/10إقليم: الحوزثانوية الرازي العداديةإقليم: الحوز 56 مصطفى ضرقاوي
الرياضيات

02/09/10إلتحاق بالزوجة 26787

R

تحناوت )البلدية(

104/09/12إقليم: الحوزالثانوية العدادية الجديدةإقليم: الحوزالثانوية العدادية وزرقطن 52 وارصة احمد
الرياضيات

04/09/12 23526

W

أيت أورير )البلدية(

105/09/08عمالة: مراكشالثانوية العدادية المحامد 9إقليم: الحوزثانوية الرازي العدادية 34 ازياد فيصل
الرياضيات

03/09/15 25028

D

المنارة )المقاطعة(

الثانوية العدادية سد مولي 

يوسف

عمالة: الصخيرات الخوارزميإقليم: الحوز

 - تمارة

102/09/15 34 أحمد بوالزين
الرياضيات

02/09/15 01383

C

تمارة )البلدية(

الثانوية العدادية مولي 

رشيد

الثانوية العدادية حمان إقليم: الحوز

الفطواكي

104/09/12إقليم: الحوز 28 عبد المجيد بنعيسى
الرياضيات

06/09/17 21861Lتيغدوين

الثانوية العدادية اولد 

امطاع

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: الحوز

ا بن حساين

123/01/17إقليم: الحوز 28 توفيق بلكوري
الرياضيات

23/01/17 18671

U

تمصلوحت

الثانوية العدادية جمال 

الدين الفغاني

الثانوية العدادية علل إقليم: الحوز

الفاسي

103/09/13إقليم: الحوز 27 صفاء بكال
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 18464

U

أوريكة

  الثانوية العداديةا يت 

سيدي داود

806/09/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية عبد المومنإقليم: الحوز 22 اسماء سي كوري
الرياضيات

04/09/18 02701

K

مراكش المدينة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية سيدي 

عبد ا بن حساين

الثانوية العدادية  الميرة إقليم: الحوز

للحسناء

223/01/17عمالة: مراكش 19 عثمان زفاتي
الرياضيات

23/01/17إلتحاق بالزوجة 02636P)جليز )المقاطعة

الثانوية العدادية مولي 

ابراهيم

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: الحوز

الكريم

101/01/17إقليم: آسفي 18 سناء كيسار
الرياضيات

02/01/17إلتحاق بالزوج 13986

B

آسفي )البلدية(

الثانوية العدادية سيدي 

عبد ا غيات

الثانوية العدادية عمر ابن إقليم: الحوز

الخطاب

723/01/17عمالة: مراكش 18 عبد الكريم أيت أوبل
الرياضيات

04/09/18 23479V سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية العدادية سيدي 

عبد ا غيات

523/01/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية السعديينإقليم: الحوز 18 عبد العزيز ايت امغار
الرياضيات

04/09/18 26740Pسعادة

الثانوية العدادية سيدي 

عبد ا غيات

الثانوية العدادية يعقوب إقليم: الحوز

المنصور

523/01/17عمالة: مراكش 18 أسعد نسابي
الرياضيات

04/09/18 02831

B

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية مولي إقليم: الحوزالثانوية العدادية ويركان

رشيد

223/01/17إقليم: الحوز 18 احساين اوالحاج
الرياضيات

23/01/17 03787

R

أيت أورير )البلدية(

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

504/09/18عمالة: مراكشالثانوية العدادية الماورديإقليم: الحوز 16 العلواني غفران
الرياضيات

04/09/18 02644Yسيدي الزوين
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الثانوية العدادية مولي 

ابراهيم

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: الحوز

ا غيات

1004/09/18إقليم: الحوز 16 لحسن الهاشمي
الرياضيات

04/09/18 20672

U

سيدي عبد ا غيات

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

الثانوية العدادية جمال الدين إقليم: الحوز

الفغاني

104/09/18إقليم: الحوز 16 عبد المجيد الهريم
الرياضيات

04/09/18 03788Sاغمات

الثانوية العدادية مولي إقليم: الحوزالثانوية العدادية وزرقطن

رشيد

304/09/18إقليم: الحوز 16 سعيد إمغارن
الرياضيات

04/09/18 03787

R

أيت أورير )البلدية(

الثانوية العدادية مولي 

ابراهيم

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: الحوز

ا بن حساين

104/09/18إقليم: الحوز 16      عبدالرحبيم أقديم
الرياضيات

04/09/18 18671

U

تمصلوحت

  الثانوية العداديةا يت إقليم: الحوزالثانوية العدادية وزرقطن

سيدي داود

106/09/17إقليم: الحوز 12 كمال موخاشفيق
الرياضيات

06/09/17 24042

G

أيت سيدي داود

الثانوية العدادية المركب 

التربوي اغبالو

الثانوية العدادية علل إقليم: الحوز

الفاسي

806/09/17إقليم: الحوز 12 عزيزة معروف
الرياضيات

06/09/17 18464

U

أوريكة

الثانوية العدادية جمال 

الدين الفغاني

606/09/17إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الشويطرإقليم: الحوز 12 م عليان
الرياضيات

04/09/18 26643Jسيدي عبد ا غيات

الثانوية العدادية الطلس 

الكبير

الثانوية العدادية جمال الدين إقليم: الحوز

الفغاني

1006/09/17إقليم: الحوز 12 عزالدين بنبزكري
الرياضيات

06/09/17 03788Sاغمات

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

106/09/17إقليم: الحوزالثانوية العدادية وزرقطنإقليم: الحوز 12 ايت اكن الحسن
الرياضيات

04/09/18 24044Jزرقطن

  الثانوية العداديةا يت إقليم: الحوزالثانوية العدادية التوامة

سيدي داود

406/09/17إقليم: الحوز 12 جنح عبد المجيد
الرياضيات

06/09/17 24042

G

أيت سيدي داود

الثانوية العدادية اولد 

امطاع

الثانوية العدادية علل إقليم: الحوز

الفاسي

206/09/17إقليم: الحوز 12 ابراهيم ايت بوايشو
الرياضيات

04/09/18 18464

U

أوريكة

106/09/17إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية الغزاليإقليم: الحوزالثانوية العدادية البخاري 12 احمد يلوش
الرياضيات

06/09/17 03226F)امنتانوت )البلدية

الثانوية العدادية جمال 

الدين الفغاني

706/09/17إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية الزرقطونيإقليم: الحوز 12 عبد الكريم المنشرح
الرياضيات

04/09/18 26628T)شيشاوة )البلدية

الثانوية العدادية علل 

الفاسي

404/09/18عمالة: مراكشالثانوية العدادية العزوزيةإقليم: الحوز 9 العربي رجراجي
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوجة 25466E)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية الطلس 

الكبير

الثانوية العدادية شاعر إقليم: الحوز

الحمراء

204/09/18عمالة: مراكش 8 هاشمي فتيحة
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 02632

K

جليز )المقاطعة(

الثانوية العدادية علل 

الفاسي

104/09/18عمالة: مراكشالثانوية العدادية ابن تومرتإقليم: الحوز 7 سلوى أوشرو
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 24545

D

المنارة )المقاطعة(

الثانوية العدادية جمال 

الدين الفغاني

104/09/18عمالة: مراكشالثانوية العدادية المام مالكإقليم: الحوز 7 زينب نايت علي
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 02637

R

جليز )المقاطعة(

804/09/18إقليم: الحوزالثانوية العدادية ويركانإقليم: الحوزملحقة ازكور 6 الحجوي يوسف
الرياضيات

04/09/18 24045

K

ويركان
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404/09/18إقليم: الحوزالثانوية العدادية البخاريإقليم: الحوز الثانوية العدادية تنمل 6 عبذ الحليل العضراوي
الرياضيات

04/09/18 24048

N

تيزكين

الثانوية العدادية سد مولي 

يوسف

الثانوية العدادية مولي إقليم: الحوز

ابراهيم

704/09/18إقليم: الحوز 6 م بجقال
الرياضيات

04/09/18 20939Jمولي ابراهيم

الثانوية العدادية مولي 

ابراهيم

الثانوية العدادية ابن إقليم: الحوز

الجوزي

304/09/18إقليم: الحوز 6 م الخليل ضنين
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوجة 27074

C

تمصلوحت

إقليم: قلعة ثانوية  ابن الحجاج العداديةإقليم: الحوزالثانوية العدادية وزرقطن

 السراغنة

904/09/18 6 فيصل ولد الحلوي
الرياضيات

04/09/18 09360Y)سيدي رحال )البلدية

الثانوية العدادية جمال 

الدين الفغاني

502/09/09عمالة: مراكشالثانوية العدادية بن زكريإقليم: الحوز 36 فاطمة غزيز
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 26790

U

المنارة )المقاطعة(

الثانوية العدادية سيدي 

عبد ا بن حساين

203/09/13عمالة: مراكشالثانوية العدادية التقدمإقليم: الحوز 34 مصطفى بومزوغ
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 25244

N

المنارة )المقاطعة(

الثانوية العدادية فاطمة إقليم: الحوزالثانوية العدادية وزرقطن

الفهرية

602/09/15عمالة: مراكش 34 كريمة أيت الرامي
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 02834E سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية العدادية جمال 

الدين الفغاني

405/09/08عمالة: مراكشالثانوية العدادية تانسيفتإقليم: الحوز 28 نادية لعرايسة
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 18547Jواحة سيدي ابراهيم

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: الحوز

ا بن حساين

102/09/13إقليم: الحوز 24 أسماء دحاني
علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوج 18671

U

تمصلوحت

الثانوية العدادية اولد 

امطاع

إقليم: شتوكة آيت ثأ. النخيلإقليم: الحوز

باها

403/09/13 22  طالبي خديجة
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 05372

N

بلفاع

  الثانوية العداديةا يت 

سيدي داود

102/09/15عمالة: مراكشالثانوية العدادية ابن العريفإقليم: الحوز 21 عبد السلم اشباني
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوجة 02832

C

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية الطلس 

الكبير

الثانوية العدادية جمال الدين إقليم: الحوز

الفغاني

303/09/13إقليم: الحوز 18 سليمان العلوي السماعيلي
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 03788Sاغمات

101/09/14إقليم: الحوزالثانوية العدادية سد نفيسإقليم: الحوزالثانوية العدادية البخاري 18 اسماء اوعدي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 21862

M

لل تكركوست

الثانوية العدادية نور 

الطلس

201/01/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية المحامد 9إقليم: الحوز 18 سكينة دباري
علوم الحياة 

والرض
01/01/17إلتحاق بالزوج 25028

D

المنارة )المقاطعة(

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

الثانوية العدادية مولي إقليم: الحوز

رشيد

507/09/16إقليم: الحوز 18 يسرى كيحل
علوم الحياة 

والرض
07/09/16إلتحاق بالزوج 03787

R

أيت أورير )البلدية(

الثانوية العدادية سيدي 

عبد ا بن حساين

الثانوية العدادية برج إقليم: الحوز

الزيتون

216/09/98عمالة: مراكش 84 المغاري مولي عبد الخالق
الفيزياء والكيمياء

06/09/09 25465

D

المنارة )المقاطعة(

101/01/05عمالة: مراكشالثانوية العدادية ابن العريفإقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيدي 72 جعباري عبد الرحيم
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 02832

C

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية سيدي 

عبد ا غيات

الثانوية العدادية يعقوب إقليم: الحوز

المنصور

306/09/00عمالة: مراكش 46 نـورالـديــن ربيـــع
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 02831

B

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

  الثانوية العداديةا يت 

سيدي داود

الثانوية العدادية مولي إقليم: الحوز

رشيد

306/09/01إقليم: الحوز 44 اعراب حسن
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 03787

R

أيت أورير )البلدية(

1105/09/11عمالة: مراكشالثانوية العدادية الحسنىإقليم: الحوزالثانوية العدادية تزارت 40 عصام محمصاني
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 26559Tواحة سيدي ابراهيم

الثانوية العدادية ابن إقليم: الحوزالثانوية العدادية ويركان

الجوزي

302/09/10إقليم: الحوز 36 لحسن درقوي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 27074

C

تمصلوحت

302/09/15عمالة: مراكشالثانوية العدادية الصفاءإقليم: الحوزالثانوية العدادية وزرقطن 34 فاطمة مدان
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 02833

D

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(

1101/01/17إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن زهرإقليم: الحوزالثانوية العدادية وزرقطن 28 فاطمة الزهراء فنان
الفيزياء والكيمياء

01/01/17 24132Eلمراسلة

102/09/15إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيديإقليم: الحوزملحقة ازكور 23 نورة العسري
الفيزياء والكيمياء

06/09/17إلتحاق بالزوج 03790

U

أمزميز )البلدية(

الثانوية العدادية سد مولي 

يوسف

1101/01/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية مركز 44إقليم: الحوز 20 حسن وعلم
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 24543

B

أولد دليم

إقليم: قلعة ثانوية  ابن الحجاج العداديةإقليم: الحوزالثانوية العدادية الجديدة

 السراغنة

102/09/15 13 بن ودة كمال
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوجة 09360Y)سيدي رحال )البلدية

الثانوية العدادية  رياض إقليم: الحوز الثانوية العدادية تمازوزت

الصنوبر

201/09/18عمالة: مراكش 6 وفاء قبعي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوج 26797

B

حربيل

504/09/02عمالة: مراكشالثانوية العدادية الطلسإقليم: الحوزالثانوية العدادية سد نفيس 108 فاطمة الزهراء أيت احماد
التربية السلمية

18/10/04أقدمية 12 سنة 23070A)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية الطلس 

الكبير

206/09/01إقليم: الحوزثانوية الرازي العداديةإقليم: الحوز 98 إبراهيم بو سعيد
التربية السلمية

02/09/10 26787

R

تحناوت )البلدية(

الثانوية العدادية علل 

الفاسي

الثانوية العدادية ابن إقليم: الحوز

الجوزي

105/09/08إقليم: الحوز 28 بيض خالد
التربية السلمية

04/09/18 27074

C

تمصلوحت

الثانوية العدادية الطلس إقليم: الحوزالثانوية العدادية إبن زهر

الكبير

504/09/18إقليم: الحوز 16 رشيد الكناني
التربية السلمية

04/09/18 20937

G

أسني

الثانوية العدادية سيدي 

عبد ا غيات

الثانوية العدادية المحاميد إقليم: الحوز

10

116/09/86عمالة: مراكش 120 أحمد عميمي
التربية البدنية

06/09/00أقدمية 16 سنة 26893Fسعادة

الثانوية العدادية مولي 

ابراهيم

الثانوية العدادية م إقليم: الحوز

الخامس رياض العروس

116/09/88عمالة: مراكش 116 م يدني
التربية البدنية

06/09/01أقدمية 16 سنة 02702L مراكش المدينة

)المقاطعة(

  الثانوية العداديةا يت 

سيدي داود

الثانوية العدادية ابن إقليم: الحوز

الجوزي

116/09/99إقليم: الحوز 72 العطشان الحسين
التربية البدنية

03/11/08إلتحاق بالزوجة 27074

C

تمصلوحت

الثانوية العدادية الطلس 

الكبير

الثانوية العدادية جمال الدين إقليم: الحوز

الفغاني

406/09/00إقليم: الحوز 66 ايت علي ويدار رشيد
التربية البدنية

05/09/08 03788Sاغمات

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

الثانوية العدادية مولي إقليم: الحوز

رشيد

202/09/10إقليم: الحوز 36 يونس كركوش
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 03787

R

أيت أورير )البلدية(
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية الطلس 

الكبير

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: الحوز

ا بن حساين

703/09/13إقليم: الحوز 36 أيت همان يونس
التربية البدنية

03/09/13 18671

U

تمصلوحت

الثانوية العدادية مولي 

رشيد

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: الحوز

ا غيات

1012/09/00إقليم: الحوز 34 سيدي م البيار
التربية البدنية

06/09/17 20672

U

سيدي عبد ا غيات

الثانوية العدادية سيدي 

عبد ا بن حساين

الثانوية العدادية حمان إقليم: الحوز

الفطواكي

502/09/14إقليم: الحوز 18 الحسن العوص
التربية البدنية

06/09/17 21861Lتيغدوين

الثانوية العدادية مولي إقليم: الحوز الثانوية العدادية تنمل

ابراهيم

1002/09/16إقليم: الحوز 6 عبد الحق بلكوط
التربية البدنية

04/09/18 20939Jمولي ابراهيم

إقليم: قلعة ثانوية تمللت التأهيليةإقليم: الحوز الثانوية العدادية تنمل

 السراغنة

702/01/17 6 السعيد الصغير
التربية البدنية

04/09/18 09346

H

تمللت )البلدية(

  الثانوية العداديةا يت إقليم: الحوزالثانوية العدادية إبن زهر

سيدي داود

104/09/18إقليم: الحوز 6 كوثر اعشيبات
التربية البدنية

04/09/18إلتحاق بالزوج 24042

G

أيت سيدي داود

الثانوية العدادية سيدي 

عبد ا غيات

716/09/97عمالة: مراكشالثانوية العدادية الطلسإقليم: الحوز 100 عبد اللطيف ايت وارشيخ
التربية التشكيلية

06/09/05أقدمية 12 سنة 23070A)المنارة )المقاطعة

402/09/10إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الشويطرإقليم: الحوزالثانوية العدادية التوامة 46 السباعي الرخينة رشيد
المعلوميات

03/09/13 26643Jسيدي عبد ا غيات

الثانوية العدادية جمال 

الدين الفغاني

407/09/04عمالة: مراكشالثانوية العدادية عبد المومنإقليم: الحوز 40 يونس لمدكر
المعلوميات

02/09/16 02701

K

مراكش المدينة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية اولد 

امطاع

604/09/12عمالة: مراكشالثانوية العدادية الماورديإقليم: الحوز 28 يونس شهاد
المعلوميات

02/09/16 02644Yسيدي الزوين

إقليم: الفقيه بن ثانوية م السادس العداديةإقليم: الحوزالثانوية العدادية الجديدة

صالح

106/09/06 16 إبراهيم أيت العربي
المعلوميات

04/09/18 07676T سوق السبت أولد

النمة )البلدية(

الثانوية العدادية مولي 

رشيد

105/09/11عمالة: مراكشالثانوية العدادية المسيرة 3إقليم: الحوز 16 م وهاب
التكنولوجيا

04/09/18 25462A)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية ابن 

النفيس

الثانوية التأهيلية عودة إقليم: شيشاوة

السعدية

706/09/01عمالة: مراكش 104 م لحكازي
اللغة العربية

07/09/04أقدمية 12 سنة 02710V مراكش المدينة

)المقاطعة(

102/09/09إقليم: الصويرة الثانوية العدادية تفتاشتإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية الطلس 42 عمر الفركوك
اللغة العربية

02/09/16 10397Aتفتاشت

الثانوية العدادية ابن 

تومرت

الثانوية التأهيلية وادي إقليم: شيشاوة

المخازن للتعليم الصيل

202/09/15إقليم: العرائش 32 اسطيطو سعيدة
اللغة العربية

02/09/16 05991L)القصر الكبير )البلدية

الثانوية العدادية م 

الخامس

802/09/16إقليم: الحوزالثانوية العدادية الجديدةإقليم: شيشاوة 28 أمحند لحسن
اللغة العربية

02/09/16 23526

W

أيت أورير )البلدية(

الثانوية العدادية م 

الخامس

الثانوية العدادية جمال الدين إقليم: شيشاوة

الفغاني

402/09/16إقليم: الحوز 28 افقيرن الحسين
اللغة العربية

02/09/16 03788Sاغمات

202/09/15إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية ابن النفيسإقليم: شيشاوةالثانوية العدادية تمزكدوين 24 حنان المبروكي
اللغة العربية

02/09/15 18465Vامزوضة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية سيدي 

المختار

621/11/17إقليم: الرحامنةالثانوية العدادية لبريكيينإقليم: شيشاوة 22 الغرباوي شادية
اللغة العربية

21/11/17 24258Sلبريكيين

الثانوية العدادية الحسن 

الثاني

الثانوية العدادية سيدي إقليم: شيشاوة

المختار

102/09/16إقليم: شيشاوة 18 عتيقة  لمراح
اللغة العربية

02/09/16 03225Eسيدي المختار

الثانوية العدادية ابن 

بطوطة

801/01/17إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية ابن تومرتإقليم: شيشاوة 18 خالد اصنيبة
اللغة العربية

01/01/17 24640

G

الزاوية النحلية

الثانوية العدادية الحسن 

الثاني

الثانوية العدادية الشريف إقليم: شيشاوة

الدريسي

1204/09/18إقليم: الرحامنة 16 وفاء أبوفاضل
اللغة العربية

04/09/18 24554

N

الجعيدات

الثانوية العدادية أنس بن 

مالك

703/09/13عمالة: مراكشالثانوية العدادية الحسنىإقليم: شيشاوة 15 سعاد أولد الزين
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 26559Tواحة سيدي ابراهيم

106/09/17إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية الطلسإقليم: شيشاوةالثانوية العدادية المنفلوطي 15 بوحسيني بديعة
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 23828Zادويران

الثانوية العدادية ابن 

النفيس

الثانوية العدادية المام إقليم: شيشاوة

الشافعي

602/09/16عمالة: مراكش 14 علي وعلم
اللغة العربية

إلتحاق بالزوجة 02645Zأيت ايمور

 الثانوية العدادية م إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية أداسل

الزرقطوني

906/09/17إقليم: الصويرة 12 يوسف محاتي
اللغة العربية

06/09/17 24216

W

اوناغة

104/09/18إقليم: الحوزالثانوية العدادية وزرقطنإقليم: شيشاوةالثانوية العدادية تمزكدوين 6 حسن افراضن
اللغة العربية

04/09/18 24044Jزرقطن

الثانوية العدادية الحسن إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية تمزكدوين

الثاني

1004/09/18إقليم: شيشاوة 6 عبد العزيز التزكيني
اللغة العربية

04/09/18 21853

C

تاولوكلت

304/09/18إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية الطلسإقليم: شيشاوةالثانوي العدادية لل عزيزة 6 الجيد م
اللغة العربية

04/09/18 23828Zادويران

الثانوية العدادية سد مولي إقليم: شيشاوةالثانوي العدادية لل عزيزة

يوسف

1104/09/18إقليم: الحوز 6 سفيان ايت احماد
اللغة العربية

04/09/18 20673Vأيت عادل

227/09/99إقليم: تطوانالثانوية العدادية انوالإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن العربي 102 مليكة املح
اللغة الفرنسية

01/10/05أقدمية 12 سنة 05668

K

تطوان )البلدية(

الثانوية العدادية سيدي 

المختار

 الثانوية العدادية م إقليم: شيشاوة

الزرقطوني

304/09/12إقليم: الصويرة 52 فاطمة الزهراء الكندي
اللغة الفرنسية

04/09/12 24216

W

اوناغة

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرياض العداديةإقليم: شيشاوةالثانوي العدادية لل عزيزة

وتنان

1102/09/14 40 نورة الحداد
اللغة الفرنسية

02/09/14 24770Yامسوان

106/09/17إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيديإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن الهيثم 22 رضا سكن
اللغة الفرنسية

06/09/17 03790

U

أمزميز )البلدية(

الثانوية العدادية عثمان بن إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية كماسة

عفان

1106/09/17عمالة: مراكش 22 ايمان بنعلل
اللغة الفرنسية

06/09/17 02642

W

الوداية

1104/09/18إقليم: الحوز الثانوية العدادية تنملإقليم: شيشاوةالثانوية العدادية أداسل 16 فاطمة ايت مومن
اللغة الفرنسية

04/09/18 20938

H

تلت نيعقوب
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504/09/18إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية راس العينإقليم: شيشاوةالثانوي العدادية لل عزيزة 16 ويسعدن ياسمينة
اللغة الفرنسية

04/09/18 09352Pرأس عين الرحامنة

الثانوية العدادية ابن إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية أداسل

الجوزي

1023/11/17إقليم: الحوز 12 فاطمة الزهراء بوتوكاض
اللغة الفرنسية

23/11/17إلتحاق بالزوج 27074

C

تمصلوحت

الثانوية العدادية الحسن 

الثاني

إقليم: قلعة ثانوية سيدي موسى التأهيليةإقليم: شيشاوة

 السراغنة

807/09/17 12 احزماض جمال
اللغة الفرنسية

07/09/17 23112

W

سيدي موسى

الثانوية العدادية سيدي إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية أداسل

المختار

106/09/17إقليم: شيشاوة 12 المختار تالوفات
اللغة الفرنسية

06/09/17 03225Eسيدي المختار

306/09/17إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية ابن سيناإقليم: شيشاوةالثانوية العدادية المنفلوطي 12 المجاهد انوار
اللغة الفرنسية

06/09/17 24199

C

أيت هادي

الثانوية العدادية سيدي 

المختار

الثانوية العدادية الحي إقليم: شيشاوة

الحسني

102/09/10إقليم: شيشاوة 48 هشام منصوري
اللغة النجليزية

04/09/12إلتحاق بالزوجة 25486

B

شيشاوة )البلدية(

الثانوية العدادية ابن 

تومرت

101/01/02عمالة: مراكشالثانوية العدادية جبل جليزإقليم: شيشاوة 80 حميد الخبير
الجتماعيات

02/09/10 25655

K

المنارة )المقاطعة(

1101/01/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية مركز 44إقليم: شيشاوةالثانوي العدادية لل عزيزة 28 عتيق لحلو
الجتماعيات

01/01/17 24543

B

أولد دليم

206/09/17إقليم: شيشاوةالثانوي العدادية لل عزيزةإقليم: شيشاوةالثانوية العدادية أداسل 12 حسن وكريمي
الجتماعيات

06/09/17 25484Zلل عزيزة

301/01/02عمالة: مراكشالثانوية العدادية بن زكريإقليم: شيشاوةالثانوية العدادية الغزالي 106 مصطفى شنكير
الرياضيات

07/09/06أقدمية 12 سنة 26790

U

المنارة )المقاطعة(

103/09/13إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية الزرقطونيإقليم: شيشاوةالثانوية العدادية ابن سينا 46 الحميدي خالد
الرياضيات

03/09/13 26628T)شيشاوة )البلدية

الثانوية العدادية الحي 

الحسني

102/09/10إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن العربيإقليم: شيشاوة 42 زكرياء بحار
الرياضيات

01/10/16 21854

D

شيشاوة )البلدية(

الثانوية العدادية الحي 

الحسني

الثانوية العدادية رياض إقليم: شيشاوة

العروس

205/09/11عمالة: مراكش 40 ابتسام باسو
الرياضيات

02/09/15 26792

W

حربيل

عمالة: أكادير  إدا  ثانوية الزيتون العداديةإقليم: شيشاوةالثانوية العدادية ابن سينا

وتنان

602/09/16 28 غزلن عوفير
الرياضيات

02/09/16 05023Jتامري

الثانوية العدادية م 

الخامس

202/09/16إقليم: تارودانتثإ. أنوالإقليم: شيشاوة 28 الماسي يوسف
الرياضيات

02/09/16 17287P)أولد تايمة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.يوسف بن تاشفينإقليم: شيشاوةالثانوي العدادية لل عزيزة

ملول

101/01/17 28 عبد العزيز برجي
الرياضيات

01/01/17 24239

W

تمسية

الثانوية العدادية أنس بن 

مالك

106/09/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية تانسيفتإقليم: شيشاوة 22 مولهاربي سمية
الرياضيات

06/09/17 18547Jواحة سيدي ابراهيم

الثانوية العدادية م إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية القدس

الخامس رياض العروس

406/09/17عمالة: مراكش 22  آيت. تزكزاوت
الرياضيات

06/09/17 02702L مراكش المدينة

)المقاطعة(
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304/09/12إقليم: الحسيمةزرقتإقليم: شيشاوةثانوية الفارابي التأهيلية 18 النصاري مصطفى
الرياضيات

02/09/16 25242Lزرقات

إقليم: شتوكة آيت ثإ. سيدي عبد ا البوشواريإقليم: شيشاوةالثانوية العدادية تمزكدوين

باها

902/09/16 18 احمد جواض
الرياضيات

02/09/16 25080

K

سيدي عبد ا 

البوشواري

الثانوية العدادية سيدي 

المختار

114/02/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية الشرفاءإقليم: شيشاوة 18 وعزيز لحسن
الرياضيات

14/02/17 02643Xتسلطانت

119/01/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية التشاركإقليم: شيشاوةالثانوية العدادية القدس 18 منير بومهدي
الرياضيات

06/09/17 26891

D

حربيل

323/01/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية الفاقإقليم: شيشاوةالثانوية العدادية القدس 18 هشام ياسين
الرياضيات

23/01/17 25464

C

سعادة

الثانوية العدادية علل بن إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية الغزالي

عبد ا

904/09/18عمالة: مراكش 16 كوثر اعملي
الرياضيات

04/09/18 24224Eالسويهلة

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين

الثانوية العدادية علل بن إقليم: شيشاوة

عبد ا

204/09/18عمالة: مراكش 16 مريم الميساوي
الرياضيات

04/09/18 24224Eالسويهلة

الثانوية العدادية م 

الخامس

الثانوية العدادية جمال الدين إقليم: شيشاوة

الفغاني

206/09/17إقليم: الحوز 12 سعيد ايت الهماين
الرياضيات

06/09/17 03788Sاغمات

الثانوية العدادية 

الزرقطوني

الثانوية العدادية سيدي إقليم: شيشاوة

المختار

106/09/17إقليم: شيشاوة 12 سكينة  الهدوني
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 03225Eسيدي المختار

الثانوية العدادية ابن 

بطوطة

الثانوية العدادية الحي إقليم: شيشاوة

الحسني

106/09/17إقليم: شيشاوة 12 اوبل خالد
الرياضيات

06/09/17 25486

B

شيشاوة )البلدية(

606/09/17إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية القدسإقليم: شيشاوةالثانوية العدادية أداسل 12 هشام ادبيشي
الرياضيات

06/09/17 18663

K

لمزوضية

الثانوية العدادية ابن 

النفيس

506/09/17إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية القدسإقليم: شيشاوة 12 عزيز البريك
الرياضيات

06/09/17 18663

K

لمزوضية

306/09/17إقليم: الصويرةالثانوية العدادية سميموإقليم: شيشاوةالثانوي العدادية لل عزيزة 12 أيوب أوبل
الرياضيات

06/09/17 10399

C

سميمو

406/09/17إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن الهيثمإقليم: شيشاوةالثانوية العدادية تمزكدوين 12 م المسعودي
الرياضيات

06/09/17 03228

H

امنتانوت )البلدية(

الثانوية العدادية الحي إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية الطلس

الحسني

106/09/17إقليم: شيشاوة 12 م امين ايت عدي
الرياضيات

06/09/17 25486

B

شيشاوة )البلدية(

106/09/17إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية ابن تومرتإقليم: شيشاوةالثانوية العدادية أداسل 12 بعجي الحسن
الرياضيات

06/09/17 24640

G

الزاوية النحلية

106/09/17إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية الغزاليإقليم: شيشاوةالثانوية العدادية تمزكدوين 12 عبد اللطيف الحيان
الرياضيات

06/09/17 03226F)امنتانوت )البلدية

الثانوية العدادية ابن 

بطوطة

الثانوية العدادية سيدي إقليم: شيشاوة

المختار

106/09/17إقليم: شيشاوة 12  الطويل مبارك
الرياضيات

06/09/17 03225Eسيدي المختار
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704/09/18عمالة: مراكشالثانوية العدادية طه حسينإقليم: شيشاوةالثانوية العدادية القدس 6 كريمة أحدجي
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 02640

U

المنارة )المقاطعة(

الثانوية العدادية ابن 

تومرت

الثانوية العدادية أنس بن إقليم: شيشاوة

مالك

904/09/18إقليم: شيشاوة 6 احماد أفقير
الرياضيات

04/09/18 19022Aمجاط

104/09/18إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية الغزاليإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية الطلس 6 غفران بوستة
الرياضيات

04/09/18 03226F)امنتانوت )البلدية

الثانوية العدادية المركب إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية أداسل

التربوي اغبالو

404/09/18إقليم: الحوز 6 عبد الكبير علوان
الرياضيات

04/09/18 23084

R

ستي فاطمة

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين

201/01/02إقليم: برشيدالثانوية العدادية السوالمإقليم: شيشاوة 96 بوحسين المعناوي
علوم الحياة 

والرض
30/09/11 25316S)حد السوالم )البلدية

الثانوية العدادية أنس بن 

مالك

الثانوية العدادية حمان إقليم: شيشاوة

الفطواكي

204/09/02عمالة: مراكش 86 حسن نجمي
علوم الحياة 

والرض
07/09/05إلتحاق بالزوجة 24544

C

الوداية

الثانوية العدادية الحي 

الحسني

105/09/07عمالة: مراكشالثانوية العدادية الشرفاءإقليم: شيشاوة 58 خالد بن دحان
علوم الحياة 

والرض
05/09/11 02643Xتسلطانت

الثانوية العدادية سيدي 

المختار

الثانوية العدادية الحي إقليم: شيشاوة

الحسني

303/09/13إقليم: شيشاوة 28 جعفر الصناف
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 25486

B

شيشاوة )البلدية(

102/09/15عمالة: مراكشالثانوية العدادية الصفاءإقليم: شيشاوةالثانوية العدادية القدس 28 نسيمة الحنين
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 02833

D

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية أنس بن إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية الغزالي

مالك

206/09/17إقليم: شيشاوة 22 رضوان  بوراس
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 19022Aمجاط

الثانوية العدادية ابن 

النفيس

502/09/16إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية القدسإقليم: شيشاوة 18 اسمهان بوحسني
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 18663

K

لمزوضية

الثانوية العدادية سيـــدي إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية أداسل

عــبــدالـــله

1004/09/18إقليم: الرحامنة 16 عبد ا الزهري
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 26548Fسيدي عبد  ا

206/09/17إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية ابن النفيسإقليم: شيشاوةالثانوي العدادية لل عزيزة 12 عبد الودود الوكاي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 18465Vامزوضة

101/01/17إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية الغزاليإقليم: شيشاوةالثانوية العدادية ابن سينا 6 غزلن الحنصالي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 03226F)امنتانوت )البلدية

104/09/18إقليم: الحوزالثانوية العدادية البخاريإقليم: شيشاوةالثانوية العدادية المنفلوطي 6 فاطمة إد الحاج
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 24048

N

تيزكين

الثانوية العدادية الحي 

الحسني

216/09/93إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية الزرقطونيإقليم: شيشاوة 60 خالد عقا
الفيزياء والكيمياء

20/10/15 26628T)شيشاوة )البلدية

الثانوية العدادية الحي إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية ابن سينا

الحسني

202/09/14إقليم: شيشاوة 22 نور الدين بلماحي
الفيزياء والكيمياء

07/09/17 25486

B

شيشاوة )البلدية(

1104/09/18إقليم: الحوزالثانوية العدادية وزرقطنإقليم: شيشاوةالثانوية العدادية أداسل 16 ادقي أيوب
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 24044Jزرقطن
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304/09/12عمالة: مراكشالثانوية العدادية النهضةإقليم: شيشاوةالثانوية العدادية القدس 6 احمد فكار
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوجة 23072

C

المنارة )المقاطعة(

102/09/15إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية الغزاليإقليم: شيشاوةالثانوية العدادية ابن سينا 6 عبد الهادي ايت تعلي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوجة 03226F)امنتانوت )البلدية

الثانوية العدادية ابن 

تومرت

الثانوية العدادية المحاميد إقليم: شيشاوة

10

101/01/02عمالة: مراكش 108 م ايت بوشحت
التربية السلمية

05/09/05أقدمية 12 سنة 26893Fسعادة

الثانوية العدادية  الميرة إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن العربي

للحسناء

101/01/02عمالة: مراكش 92 فاطمة فصايصي
التربية السلمية

06/09/08إلتحاق بالزوج 02636P)جليز )المقاطعة

الثانوية العدادية ابن 

النفيس

104/09/12إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية ابن تومرتإقليم: شيشاوة 42 م ايت باموس
التربية السلمية

06/09/17 24640

G

الزاوية النحلية

901/01/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية مركز 44إقليم: شيشاوةالثانوي العدادية لل عزيزة 28 عبد الرحمان أيت بهي
التربية السلمية

01/01/17 24543

B

أولد دليم

102/09/16إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية ابن النفيسإقليم: شيشاوةالثانوية العدادية تمزكدوين 20 مصطفى أيت باخة
التربية السلمية

04/09/18 18465Vامزوضة

904/09/12إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن العربيإقليم: شيشاوةثانوية الفارابي التأهيلية 42 م الطاهيري
التربية البدنية

04/09/12 21854

D

شيشاوة )البلدية(

الثانوية العدادية الحسن 

الثاني

502/09/14إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية الزرقطونيإقليم: شيشاوة 40 خالد إد الحسن
التربية البدنية

04/09/14 26628T)شيشاوة )البلدية

الثانوية العدادية الحسن 

الثاني

804/09/16إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية ابن تومرتإقليم: شيشاوة 18 رضا النخيلي
التربية البدنية

04/09/16 24640

G

الزاوية النحلية

الثانوية العدادية م 

الخامس

902/09/16إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الشويطرإقليم: شيشاوة 18 بوحفي عبدا
التربية البدنية

02/09/16 26643Jسيدي عبد ا غيات

الثانوية العدادية ابن 

بطوطة

ثانوية شاعر الحمراء إقليم: شيشاوة

العدادية

901/01/17إقليم: أزيلل 18 م اهارو
التربية البدنية

01/01/17 07280

M

فم الجمعة

201/01/17إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية الغزاليإقليم: شيشاوةالثانوية العدادية المنفلوطي 18 اخميس عبد الرحيم
التربية البدنية

01/01/17 03226F)امنتانوت )البلدية

الثانوية العدادية سيـــدي إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية أداسل

عــبــدالـــله

304/09/18إقليم: الرحامنة 6 عبد العالي الناجحي
التربية البدنية

04/09/18 26548Fسيدي عبد  ا

404/09/18إقليم: الرحامنةالثانوية العدادية الطلوحإقليم: شيشاوةالثانوية العدادية أداسل 6 عبد الصمد فخش
التربية البدنية

04/09/18 26063

D

الطلوح

الثانوية العدادية برج إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية القدس

الزيتون

107/09/04عمالة: مراكش 64 حليمة الهميز
التربية السرية

04/09/18إلتحاق بالزوج 25465

D

المنارة )المقاطعة(

الثانوية العدادية المام إقليم: شيشاوةالثانوي العدادية لل عزيزة

الشافعي

1104/09/18عمالة: مراكش 6 برهون يوسف
المعلوميات

04/09/18إلتحاق بالزوجة 02645Zأيت ايمور

إقليم: قلعة ثانوية القدس العداديةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية اولد زراد التأهيلية

 السراغنة

205/09/11 58 بوعدل مصطفى
اللغة العربية

01/11/11 09339A قلعة السراغنة

)البلدية(
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204/09/02عمالة: مراكشالثانوية العدادية تانسيفتإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الجبيل العدادية 52 امال بروكي
اللغة العربية

02/09/15 18547Jواحة سيدي ابراهيم

104/09/12عمالة: مكناسالثانوية العدادية الزهراويإقليم: قلعة  السراغنةثانوية واركي العدادية 42 فاطمة بهيج
اللغة العربية

04/09/12إلتحاق بالزوج 03930

W

مكناس )البلدية(

303/09/13إقليم: الرحامنةالثانوية العدادية الطلوحإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الرازي التأهيلية 28 العربي الشحيتي
اللغة العربية

02/09/16 26063

D

الطلوح

601/01/17إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الشويطرإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الصهريج العدادية 28 بوشرة حطة
اللغة العربية

01/01/17 26643Jسيدي عبد ا غيات

ثانوية  زمران الشرقية 

العدادية

902/09/15عمالة: مراكشالثانوية العدادية المسيرة 3إقليم: قلعة  السراغنة 24 جميلة الغازي
اللغة العربية

02/09/15إلتحاق بالزوج 25462A)المنارة )المقاطعة

ثانوية سيدي عيسى بن 

سليمان العدادية

1106/09/17إقليم: الحوزالثانوية العدادية وزرقطنإقليم: قلعة  السراغنة 22 م ايت وحمان
اللغة العربية

06/09/17 24044Jزرقطن

506/09/17إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية ابن سيناإقليم: قلعة  السراغنةثانوية  بويا عمر العدادية 22 المعطاوي الشرقاوي
اللغة العربية

06/09/17 24199

C

أيت هادي

الثانوية العدادية اولد 

عمرو

إقليم: قلعة ثانوية الجبيل العداديةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

106/09/17 22 ميلود اقباط
اللغة العربية

06/09/17 26546

D

اجبيل

706/09/17إقليم: الرحامنةالثانوية العدادية لبريكيينإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الجبيل العدادية 22 إلهام بوعودة
اللغة العربية

06/09/17 24258Sلبريكيين

ثانوية سيدي عيسى بن 

سليمان العدادية

الثانوية العدادية نور إقليم: قلعة  السراغنة

الطلس

1106/09/17إقليم: الحوز 22 اسماعيل اعماري
اللغة العربية

06/09/17 20935Eتيدلي مسفيوة

الثانوية العدادية عمر بن إقليم: قلعة  السراغنةثانوية اشطيبة العدادية

الخطاب

101/01/17إقليم: خريبكة 18 سفيان الكميري
اللغة العربية

01/01/17 12243

G

وادي زم )البلدية(

1006/09/17إقليم: الحوزالثانوية العدادية وزرقطنإقليم: قلعة  السراغنةثانوية لمزم العدادية 12 ادريس الدادسي
اللغة العربية

06/09/17 24044Jزرقطن

ثانوية اولد خلوف 

العدادية

ثانوية  زمران الشرقية إقليم: قلعة  السراغنة

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

706/09/17 12 عصام لكراوي
اللغة العربية

06/09/17 22899Pزمران الشرقية

ثانوية  زمران الشرقية 

العدادية

الثانوية العدادية واد إقليم: قلعة  السراغنة

المخازن

106/09/17إقليم: الرحامنة 12 نجوى السمللي
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 09343E)ابن جرير )البلدية

الثانوية العدادية اولد 

عمرو

إقليم: قلعة ثانوية الشعراء العداديةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

106/09/17 12 يونس بنعلل
اللغة العربية

06/09/17 27075

D

الشعراء

إقليم: قلعة ثانوية الشعراء العداديةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الصهريج العدادية

 السراغنة

106/09/17 12 أيوب عراض
اللغة العربية

06/09/17 27075

D

الشعراء

504/09/18إقليم: الحوزالثانوية العدادية ويركانإقليم: قلعة  السراغنةملحقة ثانوية سيدي موسى 6 ايت الطالب عبد الصمد
اللغة العربية

04/09/18 24045

K

ويركان

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

116/09/88عمالة: مراكشالثانوية العدادية بن زكريإقليم: قلعة  السراغنة 168 مينة بت الشيخ
اللغة الفرنسية

16/09/88أقدمية 16 سنة 26790

U

المنارة )المقاطعة(
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ثانوية علي بن أبي طالب إقليم: قلعة  السراغنةثانوية المربوح العدادية

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

704/09/02 94 يامنة بوشعيب
اللغة الفرنسية

06/09/06أقدمية 12 سنة 23967Aالدراركة

504/09/12عمالة: مراكشالثانوية العدادية الصفاءإقليم: قلعة  السراغنةثانوية المربوح العدادية 34 هشام الطويلب
اللغة الفرنسية

02/09/15 02833

D

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

الثانوية العدادية رياض إقليم: قلعة  السراغنة

العروس

1002/09/15عمالة: مراكش 34 زينب ايت مولي العربي
اللغة الفرنسية

02/09/15 26792

W

حربيل

إقليم: شتوكة آيت ثأ. النخيلإقليم: قلعة  السراغنةثانوية لمزم العدادية

باها

502/09/14 30 م ايت ملود
اللغة الفرنسية

02/09/14 05372

N

بلفاع

801/01/17إقليم: سيدي بنورثانوية الزيتونة العداديةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية لوناسدة التأهيلية 28 بوشعيب كمال
اللغة الفرنسية

01/01/17 24583Vالمشرك

الثانوية العدادية اولد 

عمرو

الثانوية العدادية جمال الدين إقليم: قلعة  السراغنة

الفغاني

601/01/17إقليم: الحوز 28 الهوني ابتسام
اللغة الفرنسية

01/01/17 03788Sاغمات

ثانوية سيدي عيسى بن 

سليمان العدادية

إقليم: قلعة ثانوية لوناسدة التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

402/09/15 24 عبد ا العماري
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 24259Tلوناسدة

الثانوية العدادية علل إقليم: قلعة  السراغنةثانوية الصهريج العدادية

الفاسي

806/09/17إقليم: الحوز 22 ابن مجد مريم
اللغة الفرنسية

06/09/17 18464

U

أوريكة

لملركب التربوي المندمج إقليم: قلعة  السراغنةثانوية اولد زراد التأهيلية

لمحرة

106/09/17إقليم: الرحامنة 22 امينة ازطوطي
اللغة الفرنسية

06/09/17 25677Jلمحرة

ثانوية سيدي عبد الرحمان إقليم: قلعة  السراغنةالثانوية التأهيلية الهيادنة

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

201/01/17 18 حليمة القادري
اللغة الفرنسية

01/01/17 09340

B

قلعة السراغنة 

)البلدية(

ثانوية ابو بكر القادري إقليم: قلعة  السراغنةثانوية لوناسدة التأهيلية

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

201/01/17 16 عزالدين بوعللة
اللغة الفرنسية

04/09/18 09337Y قلعة السراغنة

)البلدية(

إقليم: قلعة ثانوية الرازي التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية لمزم العدادية

 السراغنة

222/11/17 12 فاطمة موهوب
اللغة الفرنسية

22/11/17 22312

B

فرايطة

ثانوية  اولد اصبيح 

العدادية

ثانوية   م عابد الجابري إقليم: قلعة  السراغنة

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

406/09/17 12 رشيد نافيع
اللغة الفرنسية

06/09/17 23592T قلعة السراغنة

)البلدية(

ثانوية اولد خلوف 

العدادية

إقليم: قلعة ثانوية المربوح العداديةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

506/09/17 12 الطاهري عبد الصادق
اللغة الفرنسية

06/09/17 22901Sالمربوح

ثانوية سيدي عيسى بن 

سليمان العدادية

إقليم: قلعة ثانوية الشعراء العداديةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

206/09/17 12 عبد الجبار الزياني
اللغة الفرنسية

06/09/17 27075

D

الشعراء

ثانوية سيدي موسى 

التأهيلية

إقليم: قلعة ثانوية الشعراء العداديةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

306/09/17 12 خلفان أيوب
اللغة الفرنسية

06/09/17 27075

D

الشعراء

الثانوية العدادية اولد 

عمرو

إقليم: قلعة ثانوية الصهريج العداديةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

506/09/17 12 يوسف شحمي
اللغة الفرنسية

06/09/17 09347Jالصهريج

الثانوية العدادية الشريف إقليم: قلعة  السراغنةثانوية الرازي التأهيلية

الدريسي

906/09/17إقليم: الرحامنة 12 غازي م كمال
اللغة الفرنسية

06/09/17 24554

N

الجعيدات
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الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: قلعة  السراغنةثانوية اولد زراد التأهيلية

بوعثمان

1006/09/17إقليم: الرحامنة 12 بن اجان معاد
اللغة الفرنسية

06/09/17 09350

M

سيدي بوعثمان 

)البلدية(

ثانوية سيدي عيسى بن 

سليمان العدادية

إقليم: قلعة ثانوية  ابن الحجاج العداديةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

906/09/17 12 الحسين العزاوي
اللغة الفرنسية

06/09/17 09360Y)سيدي رحال )البلدية

106/09/17إقليم: الرحامنةالثانوية العدادية الطلوحإقليم: قلعة  السراغنةثانوية اولد زراد التأهيلية 12 ارحب فيصل
اللغة الفرنسية

06/09/17 26063

D

الطلوح

106/09/17إقليم: الرحامنةالثانوية العدادية الطلوحإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الرازي التأهيلية 12 عبد الرزاق البحراوي
اللغة الفرنسية

06/09/17 26063

D

الطلوح

ثانوية  ابن الحجاج 

العدادية

204/09/18عمالة: مراكشالثانوية العدادية التقدمإقليم: قلعة  السراغنة 6 الزعيري حسناء
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 25244

N

المنارة )المقاطعة(

ثانوية اولد خلوف 

العدادية

إقليم: قلعة ثانوية الشعراء العداديةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

104/09/12 26 م لحلو
اللغة النجليزية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 27075

D

الشعراء

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

116/09/89عمالة: مراكشالثانوية العدادية بن زكريإقليم: قلعة  السراغنة 164 يوسف حميمصة
الجتماعيات

16/09/89أقدمية 16 سنة 26790

U

المنارة )المقاطعة(

605/09/08إقليم: الحاجبالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: قلعة  السراغنةثانوية اولد زراد التأهيلية 76 عرباوي عبد الرحيم
الجتماعيات

05/09/08 04226T)الحاجب )البلدية

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

105/09/05إقليم: وادي الذهبثانوية الرازي العداديةإقليم: قلعة  السراغنة 54 لبيض رشيد
الجتماعيات

02/09/14 26032V)الداخلة )البلدية

إقليم: قلعة ثانوية الرافعية العداديةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الدشرة التأهيلية

 السراغنة

102/09/14 40 الصابري عبد الرحيم
الجتماعيات

02/09/14 25453

R

الرافعية

إقليم: قلعة ثانوية ابن الهيثم العداديةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية لعثامنة التأهيلية

 السراغنة

102/09/14 30 عبد ا صغراوي
الجتماعيات

02/09/14 26544

B

العطاوية )البلدية(

806/09/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية ابن العريفإقليم: قلعة  السراغنةثانوية اشطيبة العدادية 12 ابتسام لشقر
الجتماعيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 02832

C

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(

ثانوية اولد خلوف 

العدادية

إقليم: قلعة ثانوية الرازي التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

204/09/18 9 حسناء عللي
الجتماعيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 22312

B

فرايطة

إقليم: قلعة ثانوية اولد خلوف العداديةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية ابن الهيثم العدادية

 السراغنة

102/09/15 6 م الفزواني
الجتماعيات

04/09/18 24551

K

أولد خلوف

ثانوية اولد خلوف 

العدادية

ثانوية المختار السوسي إقليم: قلعة  السراغنة

العدادية

301/01/17إقليم: أزيلل 6 يونس رزوق
الجتماعيات

04/09/18 26352Tتدلي فطواكة

ثانوية  ابن الحجاج 

العدادية

الثانوية العدادية ابن إقليم: قلعة  السراغنة

الجوزي

101/01/17إقليم: الحوز 6 ربيع صهران
الجتماعيات

04/09/18إلتحاق بالزوجة 27074

C

تمصلوحت

الثانوية العدادية اولد 

عمرو

إقليم: قلعة ثانوية الدشرة التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

104/09/18 6 سلك خليفة
الجتماعيات

04/09/18 09349Lالدشرة

 الثانوية العدادية علل بن إقليم: قلعة  السراغنةثانوية لمزم العدادية

عبد ا

105/09/08إقليم: القنيطرة 68 نادية المويسي
الرياضيات

05/09/08إلتحاق بالزوج 11180

B

القنيطرة )البلدية(
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ثانوية ابو بكر القادري 

العدادية

إقليم: قلعة ثانوية الشعراء العداديةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

107/09/05 60 المصطفى الساكت
الرياضيات

02/09/16 27075

D

الشعراء

105/09/11عمالة: مراكشالثانوية العدادية المنصوريةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الصهريج العدادية 58 الحسين ويخلف
الرياضيات

05/09/11 24225Fحربيل

ثانوية سيدي عبد الرحمان إقليم: قلعة  السراغنةالثانوية التأهيلية الهيادنة

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

204/09/12 39 عبد ا الحلفي
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 09340

B

قلعة السراغنة 

)البلدية(

ثانوية   م عابد الجابري إقليم: قلعة  السراغنةثانوية الجبيل العدادية

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

205/09/11 39 اعبيل زينب
الرياضيات

02/09/16إلتحاق بالزوج 23592T قلعة السراغنة

)البلدية(

ثانوية ابو بكر القادري إقليم: قلعة  السراغنةالثانوية التأهيلية الهيادنة

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

202/09/14 31 عزيزة لقزيز
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوج 09337Y قلعة السراغنة

)البلدية(

ثانوية اولد خلوف 

العدادية

ثانوية سيدي بولخلف إقليم: قلعة  السراغنة

العدادية

102/09/15إقليم: أزيلل 30 مولي ادريس العلوي
الرياضيات

06/09/17 27061

N

سيدي بوخالف

ثانوية  ابن الحجاج 

العدادية

إقليم: شتوكة آيت م.ثإ سيدي الحاج الحبيبإقليم: قلعة  السراغنة

باها

101/01/17 28 السعيد ليبوركي
الرياضيات

01/01/17 20950

W

واد الصفا

ثانوية  ابن الحجاج 

العدادية

الثانوية العدادية رياض إقليم: قلعة  السراغنة

المسك

306/09/17عمالة: مراكش 22 صفاء علوي
الرياضيات

06/09/17 26892Eحربيل

206/09/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية الصفاءإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الصهريج العدادية 22 السوسي عبد الصمد
الرياضيات

06/09/17 02833

D

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(

406/09/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية الكنديإقليم: قلعة  السراغنةثانوية  بويا عمر العدادية 22 الفكاهي سكينة
الرياضيات

06/09/17 24222

C

تسلطانت

ثانوية سيدي موسى 

التأهيلية

إقليم: قلعة ثانوية المربوح العداديةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

606/09/17 22 م حرار
الرياضيات

06/09/17 22901Sالمربوح

إقليم: قلعة ثانوية الشعراء العداديةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الصهريج العدادية

 السراغنة

101/01/17 18 السعدي عبد الحليم
الرياضيات

01/01/17 27075

D

الشعراء

عمالة مقاطعة عين ابن ماجةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية اولد زراد التأهيلية

الشق

601/01/17 18 عبد السلم ابو الفضل
الرياضيات

01/01/17 01667L)عين الشق )المقاطعة

إقليم: قلعة ثانوية  ابن الحجاج العداديةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية لعثامنة التأهيلية

 السراغنة

323/01/17 18 عزالدين زكرد
الرياضيات

06/09/17 09360Y)سيدي رحال )البلدية

الثانوية العدادية المعتمد ابن إقليم: قلعة  السراغنةثانوية الرازي التأهيلية

عباد

324/01/17إقليم: الحوز 18 يوسف ايدعبو
الرياضيات

06/09/17 24823F)أيت أورير )البلدية

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: قلعة  السراغنةثانوية الصهريج العدادية

ا غيات

904/09/18إقليم: الحوز 16 حياة الزغيري
الرياضيات

04/09/18 20672

U

سيدي عبد ا غيات

1104/09/18عمالة: مراكشالثانوية العدادية الماورديإقليم: قلعة  السراغنةثانوية اشطيبة العدادية 16 العساوي خديجة
الرياضيات

04/09/18 02644Yسيدي الزوين

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: قلعة  السراغنةثانوية الصهريج العدادية

ا بن حساين

604/09/18إقليم: الحوز 16 الفيروزبدي كريمة
الرياضيات

04/09/18 18671

U

تمصلوحت
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الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: قلعة  السراغنةثانوية الصهريج العدادية

ا غيات

1004/09/18إقليم: الحوز 16 الفيروزبدي كريمة
الرياضيات

04/09/18 20672

U

سيدي عبد ا غيات

ثانوية  ابن الحجاج 

العدادية

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: قلعة  السراغنة

ا غيات

504/09/18إقليم: الحوز 16 خوبيد طارق
الرياضيات

04/09/18 20672

U

سيدي عبد ا غيات

إقليم: قلعة ثانوية الجبيل العداديةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الجوالة العدادية

 السراغنة

701/01/17 14 الزكار خديجة
الرياضيات

04/09/18 26546

D

اجبيل

إقليم: قلعة ثانوية الرافعية العداديةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية لمزم العدادية

 السراغنة

106/09/17 12 جمال البوشيخي
الرياضيات

06/09/17 25453

R

الرافعية

ثانوية سيدي عيسى بن 

سليمان العدادية

الثانوية العدادية جمال الدين إقليم: قلعة  السراغنة

الفغاني

206/09/17إقليم: الحوز 12 م العلواني
الرياضيات

06/09/17 03788Sاغمات

الثانوية العدادية اولد 

عمرو

306/09/17إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية راس العينإقليم: قلعة  السراغنة 12 طارق وكيب
الرياضيات

06/09/17 09352Pرأس عين الرحامنة

ثانوية سيدي عيسى بن 

سليمان العدادية

إقليم: قلعة ثانوية  بويا عمر العداديةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

106/09/17 12 سينو عبد الكريم
الرياضيات

06/09/17 24555Pبويا عمر

ثانوية اولد عراض 

العدادية

106/09/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية جبل جليزإقليم: قلعة  السراغنة 12 سهام دحو
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 25655

K

المنارة )المقاطعة(

ثانوية  زمران الشرقية 

العدادية

إقليم: قلعة ثانوية  بويا عمر العداديةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

604/09/18 6 فيصل النعناعي
الرياضيات

04/09/18 24555Pبويا عمر

ثانوية  زمران الشرقية 

العدادية

إقليم: قلعة ثانوية  ابن الحجاج العداديةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

304/09/18 6 م جاطا
الرياضيات

04/09/18 09360Y)سيدي رحال )البلدية

ثانوية سيدي موسى 

التأهيلية

404/09/18إقليم: شيشاوةثانوية الفارابي التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنة 6 هشام حريشة
الرياضيات

04/09/18 24198

B

سيدي بوزيد 

الركراكي

إقليم: قلعة ثانوية الصهريج العداديةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية لمزم العدادية

 السراغنة

1004/09/18 6 م حمود
الرياضيات

04/09/18 09347Jالصهريج

ثانوية سيدي موسى 

التأهيلية

إقليم: قلعة ثانوية لعثامنة التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

404/09/18 6 حمزة فاتح
الرياضيات

04/09/18 24256Pالعثامنة

إقليم: قلعة ثانوية الشعراء العداديةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية واركي العدادية

 السراغنة

106/09/01 96 م الزريبات
علوم الحياة 

والرض
06/09/06أقدمية 12 سنة 27075

D

الشعراء

602/09/15عمالة: مراكشالثانوية العدادية الكنديإقليم: قلعة  السراغنةالثانوية التأهيلية الهيادنة 34 فتيحة كوشن
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 24222

C

تسلطانت

602/09/15عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الدشرة التأهيلية 34 الزهيدي كريمة
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 25658

N

حربيل

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

ثانوية سيدي عبد الرحمان إقليم: قلعة  السراغنة

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

305/09/11 31 اكرام اغوتان
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوج 09340

B

قلعة السراغنة 

)البلدية(

502/09/15عمالة: مراكشالثانوية العدادية المام عليإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الرازي التأهيلية 18 فاطمة الزهراء النهير
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 02835F)النخيل )المقاطعة
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الثانوية العدادية اولد 

الشرقي

الثانوية العدادية الطلس إقليم: قلعة  السراغنة

الكبير

504/09/18إقليم: الحوز 16 خولة حناني
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 20937

G

أسني

الثانوية العدادية اولد 

عمرو

ثانوية  زمران الشرقية إقليم: قلعة  السراغنة

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

406/09/17 12 سمير جراد
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 22899Pزمران الشرقية

إقليم: قلعة ثانوية واركي العداديةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الرافعية العدادية

 السراغنة

406/09/17 12 امسلك المصطفى
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 23591Sواركي

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

الثانوية العدادية م بلحسن إقليم: قلعة  السراغنة

الوزاني

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

301/01/17 6 خالد رزيق
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 01862Y)سباتة )المقاطعة

إقليم: قلعة ثانوية الشعراء العداديةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية  بويا عمر العدادية

 السراغنة

104/09/02 84 سكينة بلفاسي
الفيزياء والكيمياء

26/09/11 27075

D

الشعراء

ثانوية  ابن الحجاج 

العدادية

106/09/06إقليم: الحوزالثانوية العدادية الجديدةإقليم: قلعة  السراغنة 64 مولي عبد الفتاح القادري
الفيزياء والكيمياء

02/09/10 23526

W

أيت أورير )البلدية(

502/09/14عمالة: مراكشالثانوية العدادية التشاركإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الدشرة التأهيلية 40 الطوسي سارة
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 26891

D

حربيل

1102/09/15عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنةثانوية لوناسدة التأهيلية 24 م ودير
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 25658

N

حربيل

ثانوية  زمران الشرقية 

العدادية

الثانوية العدادية الشريف إقليم: قلعة  السراغنة

الدريسي

602/09/15إقليم: الرحامنة 18 عبد الرفيق بن عبد ا
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 24554

N

الجعيدات

ثانوية  زمران الشرقية 

العدادية

501/01/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية الويدانإقليم: قلعة  السراغنة 18 وفاء بنفائدة
الفيزياء والكيمياء

01/01/17إلتحاق بالزوج 23834Fالويدان

الثانوية العدادية اولد 

عمرو

إقليم: قلعة ثانوية لوناسدة التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

901/01/17 18 الماهري هاجر
الفيزياء والكيمياء

01/01/17 24259Tلوناسدة

ثانوية اولد خلوف 

العدادية

إقليم: قلعة ثانوية الصهريج العداديةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

306/09/17 12 بوهيمي عبد الرحمان
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 09347Jالصهريج

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

902/09/14إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية ابن سيناإقليم: قلعة  السراغنة 6 حسن اخياط
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 24199

C

أيت هادي

ثانوية سيدي موسى 

التأهيلية

إقليم: قلعة ثانوية الرازي التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

504/09/18 6 الشرار نبيل
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 22312

B

فرايطة

116/09/98عمالة: مراكشالثانوية العدادية التشاركإقليم: قلعة  السراغنةثانوية القدس العدادية 86 خميسي رشيد
التربية السلمية

04/09/18 26891

D

حربيل

ثانوية  إبن بطوطة 

العدادية

عمالة مقاطعة عين ثانوية صلح الدين اليوبيإقليم: قلعة  السراغنة

الشق

404/09/12 40 م مفتاح
التربية السلمية

02/09/15 27085P)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات ثانوية الرشيدالعداديةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية لوناسدة التأهيلية

سيدي البرنوصي

104/09/12 40 يونس العدلني
التربية السلمية

02/09/15 01749A سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

1006/09/17إقليم: الحوزالثانوية العدادية سد نفيسإقليم: قلعة  السراغنةثانوية العامرية التأهيلية 22 العبدلوي عمر
التربية السلمية

06/09/17 21862

M

لل تكركوست
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية سيدي موسى 

التأهيلية

إقليم: قلعة ثانوية اولد زراد التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

406/09/17 12 بهيجة بنصغير
التربية السلمية

06/09/17 24257

R

أولد زراد

ثانوية سيدي موسى 

التأهيلية

إقليم: قلعة ثانوية  إبن بطوطة العداديةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

106/09/17 12 بكار مصطفى
التربية السلمية

06/09/17 25451

N

تمللت )البلدية(

الثانوية العدادية اولد 

عمرو

إقليم: قلعة ثانوية  بويا عمر العداديةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

106/09/17 12 كمال ايت حجو
التربية السلمية

06/09/17 24555Pبويا عمر

الثانوية العدادية حمان إقليم: قلعة  السراغنةثانوية تمللت التأهيلية

الفطواكي

617/09/92عمالة: مراكش 103 سهام عطار
التربية البدنية

01/11/01إلتحاق بالزوج 24226

G

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(

ثانوية ابو بكر القادري إقليم: قلعة  السراغنةثانوية اولد زراد التأهيلية

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

904/09/12 52 احمد العماري
التربية البدنية

04/09/12 09337Y قلعة السراغنة

)البلدية(

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

الثانوية العدادية فدوى إقليم: قلعة  السراغنة

طوقان

204/09/12عمالة: مراكش 42 عثمان العلوي الطالبي
التربية البدنية

04/09/12إلتحاق بالزوجة 25659P)المنارة )المقاطعة

ثانوية ابو بكر القادري 

العدادية

104/09/12إقليم: تارودانتثأ.الداخلةإقليم: قلعة  السراغنة 42 عبدالرحيم أيوس
التربية البدنية

04/09/12 17304

H

أولد برحيل )البلدية(

الثانوية العدادية الشريف إقليم: قلعة  السراغنةثانوية واركي العدادية

الدريسي

502/09/15إقليم: الرحامنة 24 كوغضيم عبد الكريم
التربية البدنية

02/09/15 24554

N

الجعيدات

ثانوية اولد خلوف 

العدادية

102/09/15إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية القدسإقليم: قلعة  السراغنة 24 بنباطي المهدي
التربية البدنية

02/09/15 18663

K

لمزوضية

ثانوية  اولد اصبيح 

العدادية

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: قلعة  السراغنة

ا غيات

502/09/15إقليم: الحوز 24 بوثلث مصطفى
التربية البدنية

02/09/15 20672

U

سيدي عبد ا غيات

الثانوية العدادية اولد 

عمرو

إقليم: قلعة ثانوية الشعراء العداديةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

506/09/17 12 عبد الكريم بوناكي
التربية البدنية

06/09/17 27075

D

الشعراء

ثانوية سيدي عيسى بن 

سليمان العدادية

إقليم: قلعة ثانوية اولد زراد التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

206/09/17 12 الحسين بن اشو
التربية البدنية

06/09/17 24257

R

أولد زراد

ثانوية   م عابد الجابري 

العدادية

1103/09/13عمالة: الميةصلح الدين اليوبيإقليم: قلعة  السراغنة 46 حنان السحيمي
التربية الموسيقية

03/09/13 26618

G

بني يخلف

ثانوية  ابن الحجاج 

العدادية

103/09/13إقليم: أزيللثانوية المام علي العداديةإقليم: قلعة  السراغنة 18 عمر أبوكاض
التربية الموسيقية

02/09/16 07281

N

امليل

إقليم: قلعة ثانوية الشعراء العداديةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية  بويا عمر العدادية

 السراغنة

107/09/04 82 نور الدين ادرويش
المعلوميات

05/09/07أقدمية 12 سنة 27075

D

الشعراء

الثانوية العدادية محمود إقليم: قلعة  السراغنةثانوية لعثامنة التأهيلية

درويش

106/09/17إقليم: الصويرة 22 الهام لشكر
المعلوميات

06/09/17 25682Pمسكالة

ثانوية سيدي موسى 

التأهيلية

إقليم: قلعة ثانوية لعثامنة التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

506/09/17 12 البوخاري حنان
المعلوميات

06/09/17 24256Pالعثامنة

الثانوية العدادية اولد 

الشرقي

306/09/17إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية ابن سيناإقليم: قلعة  السراغنة 12 شيماء عطوري
المعلوميات

06/09/17إلتحاق بالزوج 24199

C

أيت هادي
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مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية اولد 

عمرو

106/09/17إقليم: الرحامنةالثانوية العدادية المسيرةإقليم: قلعة  السراغنة 12 يونس بناني
المعلوميات

06/09/17 23114Y)ابن جرير )البلدية

الثانوية العدادية م 

السادس

116/09/93إقليم: الصويرةوادي الدهبإقليم: الصويرة 110 ليلى أوبادوا
اللغة العربية

16/09/07أقدمية 12 سنة 09868A)الصويرة )البلدية

106/09/01إقليم: الصويرةاعدادية مولي عبد اإقليم: الصويرةاعدادية م عزيز الحبابي 104 ياسير أبارو
اللغة العربية

06/09/06أقدمية 12 سنة 25351E)الصويرة )البلدية

الثانوية العدادية الفقيه إقليم: الصويرةالثانوية العدادية ابن سينا

الجزولي

403/09/13إقليم: آسفي 36 فوزية الكوراري
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 13996

M

سبت كزولة )البلدية(

202/09/15إقليم: بني مللثانوية تاكزيرت التأهيليةإقليم: الصويرةاعدادية عبد الرحيم بوعبيد 34 سعاد دوهيبي
اللغة العربية

02/09/15 07711Fتاكزيرت

 الثانوية العدادية عمر بن 

جلون

102/09/15إقليم: اليوسفية الثانوية العدادية البيرونيإقليم: الصويرة 34  فتيحة المتوكل
اللغة العربية

02/09/15 21943Aإيغود

 الثانوية العدادية م بن 

لحسن الوزاني

104/09/12إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن حزمإقليم: الصويرة 30 مريم لحبيقي
اللغة العربية

02/09/16 26801Fلعمامرة

الثانوية العدادية سيدي إقليم: الصويرة الثانوية العدادية تفتاشت

المختار

127/01/17إقليم: شيشاوة 28 عبد الغني منصوري
اللغة العربية

06/09/17 03225Eسيدي المختار

الثانوية العدادية المام إقليم: الصويرة الثانوية العدادية العبدري

الشافعي

1102/09/15عمالة: مراكش 22 مريم لمعيني
اللغة العربية

04/09/18 02645Zأيت ايمور

الثانوية العدادية الطلس إقليم: الصويرة  ملحقة ابن سينا

الكبير

206/09/17إقليم: الحوز 22 كمال بوستة
اللغة العربية

06/09/17 20937

G

أسني

1206/09/17إقليم: الحوزالثانوية العدادية التوامةإقليم: الصويرةالثانوية العدادية علي يعتة 22 ابراهيم أوخريب
اللغة العربية

06/09/17 20936Fالتوامة

106/09/17إقليم: الصويرةاعدادية م عزيز الحبابيإقليم: الصويرةاعدادية عبد الرحيم بوعبيد 22 هيام أبارو
اللغة العربية

06/09/17 24215Vتدزي

الثانوية التأهيلية المير 

مولي رشيد

506/09/17إقليم: الصويرة الثانوية العدادية العبدريإقليم: الصويرة 22 مريا حماني
اللغة العربية

06/09/17 10395Y)الصويرة )البلدية

 الثانوية العدادية م بن 

لحسن الوزاني

 الثانوية العدادية عمر بن إقليم: الصويرة

جلون

106/09/17إقليم: الصويرة 22 عبد اللطيف الحجام
اللغة العربية

06/09/17 24221

B

زاوية بن احميدة

103/09/13إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية تالمستإقليم: الصويرةاعدادية المهدي بن بركة 18 مليكة خبير
اللغة العربية

02/09/16 10401E)تالمست )البلدية

  الثانوية العدادية عبد ا 

كنون

الثانوية العدادية عمر بن إقليم: الصويرة

الخطاب

302/09/16إقليم: خريبكة 18 زهير أمني
اللغة العربية

02/09/16 12243

G

وادي زم )البلدية(

الثانوية العدادية محمود 

درويش

501/01/17إقليم: تارودانتثإ. الزراويإقليم: الصويرة 18 العلوي بن الشاد م عبد العزيز
اللغة العربية

01/01/17 17286

N

تارودانت )البلدية(

 الثانوية العدادية جابر بن 

حيان

الثانوية العدادية أنس بن إقليم: الصويرة

مالك

1027/01/17إقليم: شيشاوة 18 سعيد محاتي
اللغة العربية

06/09/17 19022Aمجاط
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مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

 الثانوية العدادية جابر بن 

حيان

إقليم: قلعة ثانوية لوناسدة التأهيليةإقليم: الصويرة

 السراغنة

1027/01/17 18 الحسن البوبكراوي
اللغة العربية

27/01/17 24259Tلوناسدة

227/01/17إقليم: الصويرةاعدادية المهدي بن بركةإقليم: الصويرةالثانوية العدادية سميمو 18 الشيظمي عبدالله
اللغة العربية

27/01/17 24220Aتكاط

الثانوية التأهيلية المير 

مولي رشيد

الثانوية العدادية يعقوب إقليم: الصويرة

المنصور

306/09/17عمالة: مراكش 12 نادية ايتزياد
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 02831

B

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(

  الثانوية العدادية عبد ا 

كنون

  الثانوية العداديةا يت إقليم: الصويرة

سيدي داود

906/09/17إقليم: الحوز 12 م البركة
اللغة العربية

06/09/17 24042

G

أيت سيدي داود

الثانوية العدادية علل 

الفاسي

106/09/17إقليم: الصويرةالثانوية العدادية سميموإقليم: الصويرة 12 فاطمة الزهراء بوري
اللغة العربية

06/09/17 10399

C

سميمو

 الثانوية العدادية العهد 

الجديد

 الثانوية العدادية م إقليم: الصويرة

الزرقطوني

306/09/17إقليم: الصويرة 12  عزالدين  بيشا
اللغة العربية

06/09/17 24216

W

اوناغة

إقليم: قلعة ثانوية اولد زراد التأهيليةإقليم: الصويرةالثانوية العدادية سميمو

 السراغنة

504/09/18 6 عبدالخالق الرشيدي
اللغة العربية

04/09/18 24257

R

أولد زراد

الثانوية التأهيلية المير إقليم: الصويرة  ملحقة ابن سينا

مولي رشيد

204/09/18إقليم: الصويرة 6 عزيز الزين
اللغة العربية

04/09/18 10404

H

الحنشان )البلدية(

الثانوية العدادية م 

زفزاف

104/09/18إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية تمزكدوينإقليم: الصويرة 6 ابراهيم الصالح
اللغة العربية

04/09/18 26621

K

تمزكدوين

  الثانوية العدادية عبد ا 

كنون

إقليم: قلعة ثانوية الصهريج العداديةإقليم: الصويرة

 السراغنة

1004/09/18 6 حسن ايت ملهو
اللغة العربية

04/09/18 09347Jالصهريج

1104/09/18إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن زهرإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية تالمست 6 عزيز محيب
اللغة العربية

04/09/18 24132Eلمراسلة

116/09/92إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيديإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية تالمست 128 فاطمة الحمام
اللغة الفرنسية

16/09/96إلتحاق بالزوج 03790

U

أمزميز )البلدية(

الثانوية العدادية المام 

الغزالي

الثانوية العدادية م إقليم: الصويرة

السادس

116/09/99إقليم: الصويرة 96 خديجة أواسيف
اللغة الفرنسية

05/09/03أقدمية 16 سنة 10393

W

الصويرة )البلدية(

الثانوية العدادية محمود 

درويش

304/09/12إقليم: الصويرةوادي الدهبإقليم: الصويرة 43 أنيسة ساخي
اللغة الفرنسية

04/09/12إلتحاق بالزوج 09868A)الصويرة )البلدية

ثانوية عبد المالك السعدي إقليم: الصويرةالثانوية العدادية حد الدرى

العدادية

1102/09/16إقليم: الجديدة 28 سهام الماموني
اللغة الفرنسية

02/09/16 08726Jمتوح

202/09/16إقليم: تارودانتثأ.الطبريإقليم: الصويرةالثانوية العدادية ايت داوود 28 جميلة راموق
اللغة الفرنسية

02/09/16 17291

U

لكفيفات

ثانوية يوسف بن تاشفين إقليم: الصويرةاعدادية عبد الرحيم بوعبيد

العدادية

702/09/16إقليم: سيدي بنور 28 بوشرى ملوك
اللغة الفرنسية

02/09/16 08715X)زمامرة )البلدية

ثانوية الحسن الثاني إقليم: الصويرةالثانوية العدادية ابن سينا

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

127/01/17 28 نجيب حقاوي
اللغة الفرنسية

27/01/17 09345

G

العطاوية )البلدية(
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين
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بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية المير 

مولي رشيد

502/09/15إقليم: الصويرةاعدادية مولي عبد اإقليم: الصويرة 25 فاطمة أكسوس
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوج 25351E)الصويرة )البلدية

  الثانوية العدادية عبد ا 

كنون

الثانوية العدادية سيدي إقليم: الصويرة

المختار

527/11/17إقليم: شيشاوة 22 فاطمة أبيهي
اللغة الفرنسية

27/11/17 03225Eسيدي المختار

الثانوية التأهيلية المير 

مولي رشيد

1106/09/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية التشاركإقليم: الصويرة 22 سليمة رزين
اللغة الفرنسية

06/09/17 26891

D

حربيل

 الثانوية العدادية م 

الزرقطوني

202/09/16إقليم: الصويرةاعدادية مولي عبد اإقليم: الصويرة 19 خديجة ايت العطار
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 25351E)الصويرة )البلدية

 الثانوية العدادية عمر بن 

جلون

الثانوية العدادية حمان إقليم: الصويرة

الفطواكي

1002/09/16إقليم: الحوز 18 محماد أعبيبي
اللغة الفرنسية

02/09/16 21861Lتيغدوين

1127/01/17إقليم: آسفيالثانوية العدادية الرازيإقليم: الصويرةالثانوية العدادية سميمو 18 عيماد الغيلني
اللغة الفرنسية

27/01/17 23701Lسيدي عيسى

المركب التربوي المندمج إقليم: الصويرةالثانوية العدادية علي يعتة

انزالت لعظم

127/01/17إقليم: الرحامنة 18 عثمان عروصي
اللغة الفرنسية

27/01/17 25500Sانزالت لعظم

إقليم: قلعة ثانوية الصهريج العداديةإقليم: الصويرةالثانوية العدادية ابن سينا

 السراغنة

406/09/17 12 رشيد الراضي
اللغة الفرنسية

06/09/17 09347Jالصهريج

  الثانوية العدادية عبد ا 

كنون

106/09/17إقليم: الحوزالثانوية العدادية ويركانإقليم: الصويرة 12 مصطفى كوليغ
اللغة الفرنسية

06/09/17 24045

K

ويركان

204/09/18إقليم: الصويرةالثانوية العدادية سميموإقليم: الصويرةالثانوية العدادية ايت داوود 6 اليعقوبي عبد ا
اللغة الفرنسية

04/09/18 10399

C

سميمو

 الثانوية العدادية العهد 

الجديد

الثانوية العدادية سيدي إقليم: الصويرة

المختار

1004/09/18إقليم: شيشاوة 6 زاية خالد
اللغة الفرنسية

04/09/18 03225Eسيدي المختار

205/09/11إقليم: الخميسات20غشتإقليم: الصويرةاعدادية م عزيز الحبابي 46 الحسين سالك
اللغة النجليزية

06/09/17 11565Vأيت يدين

الثانوية العدادية م 

زفزاف

عمالة: طنجة - النبعاثإقليم: الصويرة

أصيل

803/09/13 46 فاطمة الزهراء الكتامي
اللغة النجليزية

03/09/13 26894

G

بني مكادة )المقاطعة(

 الثانوية العدادية عمر بن 

جلون

الثانوية العدادية المام إقليم: الصويرة

الشافعي

306/09/17إقليم: آسفي 22 كوثر الشرافي
اللغة النجليزية

06/09/17 26007Tالبدوزة

الثانوية العدادية محمود 

درويش

406/09/17إقليم: الصويرةالثانوية العدادية م زفزافإقليم: الصويرة 12 مباك ايت السيد
اللغة النجليزية

07/09/17 24996

U

تاركانت

الثانوية العدادية علل 

الفاسي

206/09/17إقليم: الصويرةاعدادية م عزيز الحبابيإقليم: الصويرة 12 كمال اصبور
اللغة النجليزية

06/09/17 24215Vتدزي

الثانوية العدادية علل 

الفاسي

الثانوية العدادية أبو العلء إقليم: الصويرة

المعري

202/09/16إقليم: تطوان 28 هشام اعمارت
الجتماعيات

02/09/16 23521

R

الحمراء

902/09/16إقليم: صفروثانوية ابن الياسمين العداديةإقليم: الصويرةاعدادية عبد الرحيم بوعبيد 28 عبد العظيم ابحيحي
الجتماعيات

02/09/16 02440

B

المنزل )البلدية(
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين
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جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

 ثانوية سوس العالمة إقليم: الصويرةالثانوية العدادية ايت داوود

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

102/09/16 18 مليكة بيزوران
الجتماعيات

02/09/16إلتحاق بالزوج 05009

U

اكادير )البلدية(

الثانوية العدادية علل 

الفاسي

عمالة: أكادير  إدا  ثانوية الزيتون العداديةإقليم: الصويرة

وتنان

802/09/16 18 عبد ا وبل
الجتماعيات

02/09/16 05023Jتامري

الثانوية العدادية علل 

الفاسي

602/09/16إقليم: صفروثانوية ابن الياسمين العداديةإقليم: الصويرة 18 توتوح بوعزة
الجتماعيات

02/09/16 02440

B

المنزل )البلدية(

 الثانوية العدادية جابر بن 

حيان

127/01/17إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية تالمستإقليم: الصويرة 18 ابراهيم لبرص
الجتماعيات

27/01/17 10401E)تالمست )البلدية

202/09/15إقليم: الصويرةالثانوية العدادية م زفزافإقليم: الصويرةالثانوية العدادية سميمو 16 خالد اناوش
الجتماعيات

04/09/18 24996

U

تاركانت

806/09/17إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية ابن سيناإقليم: الصويرةاعدادية عبد الرحيم بوعبيد 12 ميلود لمغاري
الجتماعيات

06/09/17 24199

C

أيت هادي

106/09/17إقليم: الصويرةاعدادية المهدي بن بركةإقليم: الصويرةالثانوية العدادية حد الدرى 12 مرسلي عبد الرزاق
الجتماعيات

06/09/17 24220Aتكاط

129/07/18إقليم: الصويرةاعدادية عبد الرحيم بوعبيدإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية تالمست 6 السعيد الطرش
الجتماعيات

04/09/18 24218Yكريمات

 الثانوية العدادية العهد 

الجديد

1204/09/18إقليم: الحوز الثانوية العدادية تنملإقليم: الصويرة 6 عبد الكريم السندوبي
الجتماعيات

04/09/18 20938

H

تلت نيعقوب

 الثانوية العدادية العهد 

الجديد

504/09/18إقليم: الصويرةالثانوية العدادية سميموإقليم: الصويرة 6 عبدالكريم اليحياوي
الجتماعيات

04/09/18 10399

C

سميمو

504/09/18إقليم: الصويرةالثانوية العدادية ايت داوودإقليم: الصويرة  ملحقة ابن سينا 6 جمال بومشماش
الجتماعيات

04/09/18 23937T)أيت داوود )البلدية

 الثانوية العدادية م 

الزرقطوني

الثانوية العدادية م إقليم: الصويرة

السادس

107/09/05إقليم: الصويرة 72 هشام  غنباجة
الرياضيات

13/09/10 10393

W

الصويرة )البلدية(

104/09/02إقليم: الصويرةوادي الدهبإقليم: الصويرة الثانوية العدادية العبدري 68 حسن صديقي
الرياضيات

06/09/17 09868A)الصويرة )البلدية

الثانوية العدادية م إقليم: الصويرة الثانوية العدادية العبدري

السادس

105/09/08إقليم: الصويرة 56 ابراهيم انويني
الرياضيات

04/09/18 10393

W

الصويرة )البلدية(

الثانوية العدادية المام 

الغزالي

104/09/12إقليم: تازةعمر الخيامإقليم: الصويرة 52 غيلمان لبنى
الرياضيات

04/09/12 16686L)تازة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ الطلسإقليم: الصويرةالثانوية العدادية ابن سينا

ملول

604/09/12 42 علي احجاو
الرياضيات

04/09/12 22700Y)انزكان )البلدية

الثانوية العدادية برج إقليم: الصويرةاعدادية م عزيز الحبابي

الزيتون

102/09/10عمالة: مراكش 32 فاطمة بومهدي
الرياضيات

02/09/16إلتحاق بالزوج 25465

D

المنارة )المقاطعة(

201/01/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية الليمونإقليم: الصويرةالثانوية العدادية سميمو 28 مريم لحسيري
الرياضيات

01/01/17 02703

M

مراكش المدينة 

)المقاطعة(
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

عمالة: أكادير  إدا  ثانوية الزيتون العداديةإقليم: الصويرةالثانوية العدادية سميمو

وتنان

901/01/17 28 عائشة زافو
الرياضيات

01/01/17 05023Jتامري

الثانوية التأهيلية المير 

مولي رشيد

227/01/17إقليم: الصويرةاعدادية مولي عبد اإقليم: الصويرة 28 لحسن الهروت
الرياضيات

06/09/17 25351E)الصويرة )البلدية

 الثانوية العدادية العهد 

الجديد

328/01/17إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن عبادإقليم: الصويرة 28 شفيق الفلح
الرياضيات

28/01/17 13993J جماعة سحيم

)البلدية(

الثانوية العدادية م 

السادس

 الثانوية العدادية م إقليم: الصويرة

الزرقطوني

102/09/14إقليم: الصويرة 22 قينوت عبد الوهاب
الرياضيات

06/09/17 24216

W

اوناغة

206/09/17إقليم: الصويرةالثانوية العدادية سميموإقليم: الصويرةالثانوية العدادية ايت داوود 22 رشيد بوجعير
الرياضيات

06/09/17 10399

C

سميمو

 الثانوية العدادية عمر بن 

جلون

407/09/16عمالة: الميةيعقوب المنصورإقليم: الصويرة 18 ابتسام الفلوصي
الرياضيات

07/09/16إلتحاق بالزوج 01905V)المية )البلدية

202/09/16إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية م الجزوليإقليم: الصويرةالثانوية العدادية علي يعتة 18 مصطفى بنصالح
الرياضيات

02/09/16 17246Vانزي

427/01/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية الكنديإقليم: الصويرةالثانوية العدادية سميمو 18 بولعيش عبد الجليل
الرياضيات

06/09/17 24222

C

تسلطانت

الثانوية العدادية فاطمة إقليم: الصويرةالثانوية العدادية حد الدرى

الفهرية

528/01/17عمالة: مراكش 18 زكرياء الكاتب
الرياضيات

28/01/17 02834E سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية المير 

مولي رشيد

419/01/17إقليم: الصويرة الثانوية العدادية العبدريإقليم: الصويرة 18 اسامة الكوز
الرياضيات

06/09/17 10395Y)الصويرة )البلدية

527/01/17إقليم: الصويرة الثانوية العدادية العبدريإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية تالمست 18 ايوب جيطو
الرياضيات

06/09/17 10395Y)الصويرة )البلدية

 الثانوية العدادية م بن 

لحسن الوزاني

127/01/17إقليم: الصويرةالثانوية العدادية م زفزافإقليم: الصويرة 18 رشيد المودن
الرياضيات

27/01/17 24996

U

تاركانت

827/01/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية السعديينإقليم: الصويرةاعدادية م عزيز الحبابي 18 م الحياني
الرياضيات

27/01/17 26740Pسعادة

 الثانوية العدادية العهد 

الجديد

206/09/17إقليم: الصويرةالثانوية العدادية سميموإقليم: الصويرة 12 بويطلبين م
الرياضيات

06/09/17 10399

C

سميمو

906/09/17إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية القدسإقليم: الصويرةاعدادية عبد الرحيم بوعبيد 12 أحمد البراهمي
الرياضيات

06/09/17 18663

K

لمزوضية

الثانوية العدادية علل 

الفاسي

106/09/17إقليم: الحوزالثانوية العدادية التوامةإقليم: الصويرة 12 غودة فاطمة الزهراء
الرياضيات

06/09/17 20936Fالتوامة

الثانوية العدادية المام 

الغزالي

الثانوية التأهيلية المير إقليم: الصويرة

مولي رشيد

706/09/17إقليم: الصويرة 12 عبد العزيز أقبلي
الرياضيات

06/09/17 10404

H

الحنشان )البلدية(

  الثانوية العدادية عبد ا 

كنون

الثانوية العدادية المام إقليم: الصويرة

الشافعي

106/09/17إقليم: آسفي 12 مهدي طاهر بندقية
الرياضيات

06/09/17 26007Tالبدوزة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

106/09/17إقليم: الحوزالثانوية العدادية التوامةإقليم: الصويرةاعدادية المهدي بن بركة 12 خديجة بمنير
الرياضيات

06/09/17 20936Fالتوامة

الثانوية العدادية علل 

الفاسي

106/09/17إقليم: الصويرة الثانوية العدادية تفتاشتإقليم: الصويرة 12 لمغاري عبد الكريم
الرياضيات

06/09/17 10397Aتفتاشت

1006/09/17إقليم: الحوزالثانوية العدادية اولد امطاعإقليم: الصويرةالثانوية العدادية علي يعتة 12 علل لبيهي
الرياضيات

06/09/17 18661

H

أولد امطاع

  الثانوية العدادية عبد ا 

كنون

الثانوية العدادية المام إقليم: الصويرة

الغزالي

106/09/17إقليم: الصويرة 12 الرجراجي الطورشي
الرياضيات

06/09/17 22260Vاقرمود

106/09/17إقليم: الصويرةالثانوية العدادية سميموإقليم: الصويرة  ملحقة ابن سينا 12 ادالعسري م
الرياضيات

06/09/17 10399

C

سميمو

101/01/17إقليم: الصويرةاعدادية م عزيز الحبابيإقليم: الصويرةالثانوية العدادية سميمو 6 خليل الربيع
الرياضيات

04/09/18 24215Vتدزي

 الثانوية العدادية جابر بن 

حيان

1204/09/18إقليم: الحوز الثانوية العدادية تنملإقليم: الصويرة 6 مصعب اتزمورت
الرياضيات

04/09/18 20938

H

تلت نيعقوب

1004/09/18إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية ابن النفيسإقليم: الصويرة الثانوية العدادية تفتاشت 6 م اد الحسن
الرياضيات

04/09/18 18465Vامزوضة

 اعدادية سيدي سعيد بن 

عبدالنعيم

104/09/18إقليم: الصويرةالثانوية العدادية ايت داوودإقليم: الصويرة 6 رشيد ازروال
الرياضيات

04/09/18 23937T)أيت داوود )البلدية

104/09/18إقليم: الصويرةالثانوية العدادية ابن سيناإقليم: الصويرة  ملحقة ابن سينا 6 مصطفى أعطار
الرياضيات

04/09/18 23038

R

بيز ضاض

104/09/18إقليم: الصويرةالثانوية العدادية سميموإقليم: الصويرةالثانوية العدادية ايت داوود 6 فاطمة الحواش
الرياضيات

04/09/18 10399

C

سميمو

 الثانوية العدادية جابر بن 

حيان

الثانوية العدادية عثمان بن إقليم: الصويرة

عفان

604/09/18إقليم: آسفي 6 يونس العلمة
الرياضيات

04/09/18 18516Aمول البركي

 الثانوية العدادية العهد 

الجديد

204/09/18إقليم: الصويرةالثانوية العدادية سميموإقليم: الصويرة 6 حسن اوداهي
الرياضيات

04/09/18 10399

C

سميمو

الثانوية العدادية سيدي إقليم: الصويرةاعدادية عبد الرحيم بوعبيد

المختار

404/09/18إقليم: شيشاوة 6 م داهي
الرياضيات

04/09/18 03225Eسيدي المختار

 الثانوية العدادية عمر بن 

جلون

604/09/18إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية تالمستإقليم: الصويرة 6 سمير مدكن
الرياضيات

04/09/18 10401E)تالمست )البلدية

104/09/02إقليم: الصويرةوادي الدهبإقليم: الصويرةالثانوية العدادية حد الدرى 112 سهام لمقدم
علوم الحياة 

والرض
04/09/02أقدمية 16 سنة 09868A)الصويرة )البلدية

104/09/02إقليم: الصويرةاعدادية مولي عبد اإقليم: الصويرة الثانوية العدادية العبدري 70 ابو قسام فاطمة
علوم الحياة 

والرض
نعم 04/09/18 25351E)الصويرة )البلدية

404/09/12إقليم: الصويرة الثانوية العدادية العبدريإقليم: الصويرةاعدادية مولي عبد ا 30 الحسين نايت سي
علوم الحياة 

والرض
نعم 04/09/18 10395Y)الصويرة )البلدية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

 الثانوية العدادية جابر بن 

حيان

الثانوية العدادية حمان إقليم: الصويرة

الفطواكي

302/09/15عمالة: مراكش 24 كمال أكد
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 24226

G

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية سيدي إقليم: الصويرة  ملحقة ابن سينا

المختار

627/11/17إقليم: شيشاوة 22 ميلودة ايت رحو
علوم الحياة 

والرض
27/11/17 03225Eسيدي المختار

الثانوية العدادية المام 

الغزالي

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: الصويرة

تاشفين

306/09/17إقليم: شيشاوة 22 سميرة المعناوي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 23827Y)امنتانوت )البلدية

1102/09/15عمالة: مراكشالثانوية العدادية مركز 44إقليم: الصويرة الثانوية العدادية العبدري 20 الشجار نورالدين
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 24543

B

أولد دليم

الثانوية العدادية جمال الدين إقليم: الصويرةالثانوية العدادية ابن سينا

الفغاني

206/09/16إقليم: الحوز 18 عبدالرحيم الحاجبي
علوم الحياة 

والرض
06/09/16 03788Sاغمات

  الثانوية العداديةا يت إقليم: الصويرةالثانوية العدادية علي يعتة

سيدي داود

702/09/16إقليم: الحوز 18 رضوان بوكادر
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 24042

G

أيت سيدي داود

502/09/16إقليم: الصويرةاعدادية م عزيز الحبابيإقليم: الصويرةالثانوية العدادية علي يعتة 18 صلح الدين بوبكري
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 24215Vتدزي

الثانوية العدادية محمود 

درويش

501/01/17إقليم: تارودانتثأ.سيدي موسىإقليم: الصويرة 18 عبد ا لكريني
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 17292Vسيدي موسى الحمري

 الثانوية العدادية م 

الزرقطوني

527/01/17إقليم: الصويرة الثانوية العدادية العبدريإقليم: الصويرة 18 كلثوم العضلي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 10395Y)الصويرة )البلدية

1106/09/17إقليم: الحوز الثانوية العدادية تنملإقليم: الصويرةالثانوية العدادية ايت داوود 12 عز الدين الزدو
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 20938

H

تلت نيعقوب

206/09/17إقليم: الصويرةالثانوية العدادية حد الدرىإقليم: الصويرةالثانوية العدادية ابن سينا 12 عبدالصمد العثماني
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 10398

B

حد الدرا

الثانوية التأهيلية المير 

مولي رشيد

 الثانوية العدادية م إقليم: الصويرة

الزرقطوني

302/09/16إقليم: الصويرة 6 عبد الوهاب غالم
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 24216

W

اوناغة

الثانوية العدادية المام 

الغزالي

الثانوية التأهيلية المير إقليم: الصويرة

مولي رشيد

104/09/18إقليم: الصويرة 6 عبد الفتاح المي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 10404

H

الحنشان )البلدية(

المركب التربوي المندمج إقليم: الصويرةالثانوية العدادية علي يعتة

بوشان

1204/09/18إقليم: الرحامنة 6 لمغاري هشام
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 25660

R

بوشان

الثانوية العدادية محمود 

درويش

702/09/14عمالة: مراكشالثانوية العدادية الكنديإقليم: الصويرة 40 سهام كرماوي
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 24222

C

تسلطانت

إقليم: شتوكة آيت ثإ. 20 غشتإقليم: الصويرةالثانوية العدادية ابن سينا

باها

306/09/16 28 ابتسام تيلوى
الفيزياء والكيمياء

06/09/16 26942Jسيدي بيبي

الثانوية العدادية علل 

الفاسي

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: الصويرة

ا بن حساين

302/09/15إقليم: الحوز 24 عبد الهادي ومسعود
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 18671

U

تمصلوحت

  الثانوية العدادية عبد ا 

كنون

602/09/16إقليم: الصويرةالثانوية العدادية حد الدرىإقليم: الصويرة 18 عبد الغني رؤوف
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 10398

B

حد الدرا
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

 الثانوية العدادية العهد 

الجديد

102/09/16إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية القدسإقليم: الصويرة 18 صلح الدين الحقيقي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 18663

K

لمزوضية

الثانوية العدادية م 

زفزاف

الثانوية العدادية علل إقليم: الصويرة

الفاسي

302/09/16إقليم: الحوز 18 يوسف الكاسمي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 18464

U

أوريكة

 الثانوية العدادية جابر بن 

حيان

 الثانوية العدادية م إقليم: الصويرة

الزرقطوني

502/09/16إقليم: الصويرة 18 نزهة عرو
الفيزياء والكيمياء

02/09/16إلتحاق بالزوج 24216

W

اوناغة

106/09/17إقليم: الصويرةالثانوية العدادية م زفزافإقليم: الصويرةالثانوية العدادية ابن سينا 12 عبدالرحمان لمغاري
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 24996

U

تاركانت

 الثانوية العدادية جابر بن 

حيان

806/09/17إقليم: الصويرةاعدادية عبد الرحيم بوعبيدإقليم: الصويرة 12 م بوكو
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 24218Yكريمات

106/09/17إقليم: الصويرةالثانوية العدادية ايت داوودإقليم: الصويرةاعدادية عبد الرحيم بوعبيد 12 سعيد بوفنزي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 23937T)أيت داوود )البلدية

ثانوية  زمران الشرقية إقليم: الصويرةالثانوية العدادية علي يعتة

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

1104/09/18 6 صلح الدين احديدو
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 22899Pزمران الشرقية

الثانوية العدادية المام 

الغزالي

204/09/18إقليم: الصويرةالثانوية العدادية حد الدرىإقليم: الصويرة 6 نضال الدريسي العرابي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 10398

B

حد الدرا

الثانوية العدادية محمود إقليم: الصويرةالثانوية العدادية ايت داوود

درويش

404/09/18إقليم: الصويرة 6 م العسري
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 25682Pمسكالة

إقليم: قلعة الثانوية التأهيلية الهيادنةإقليم: الصويرةالثانوية العدادية ايت داوود

 السراغنة

504/09/18 6 المناني زهيرة
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوج 25454Sالهيادنة

  الثانوية العدادية عبد ا 

كنون

304/09/18إقليم: الحوزالثانوية العدادية وزرقطنإقليم: الصويرة 6 عبد الرحيم ملوك
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 24044Jزرقطن

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الخليل بن أحمدإقليم: الصويرةاعدادية عبد الرحيم بوعبيد

ملول

202/09/10 64 م صبري
التربية السلمية

02/09/10 26647

N

أيت ملول )البلدية(

 اعدادية سيدي سعيد بن 

عبدالنعيم

404/09/12إقليم: تارودانتثإ. أوزيوةإقليم: الصويرة 52 حسن ادحمد
التربية السلمية

04/09/12 22405

C

اوزيوة

الثانوية العدادية م 

السادس

102/09/09إقليم: الصويرةاعدادية م عزيز الحبابيإقليم: الصويرة 34 الحسن موسى
التربية السلمية

نعم 02/09/15 24215Vتدزي

 الثانوية العدادية عمر بن 

جلون

502/09/15إقليم: ورزازاتالثانوية العدادية بن زيدونإقليم: الصويرة 34 ارحو سعيد
التربية السلمية

02/09/15 26303Pامرزكان

الثانوية العدادية م إقليم: الصويرةاعدادية م عزيز الحبابي

السادس

202/09/15إقليم: الصويرة 24 سعاد ايت الشليح
التربية السلمية

نعمإلتحاق بالزوج 02/09/15 10393

W

الصويرة )البلدية(

102/09/15إقليم: الصويرة الثانوية العدادية العبدريإقليم: الصويرةالمركب التربوي طه حسين 24  نجيم الحر
التربية السلمية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 10395Y)الصويرة )البلدية

الثانوية العدادية علل 

الفاسي

 الثانوية العدادية عمر بن إقليم: الصويرة

جلون

202/09/16إقليم: الصويرة 18 بوزرود نعيمة
التربية السلمية

02/09/16 24221

B

زاوية بن احميدة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية علل 

الفاسي

802/09/16إقليم: الصويرةالثانوية العدادية حد الدرىإقليم: الصويرة 18 لطيفة الفاضلي
التربية السلمية

02/09/16 10398

B

حد الدرا

الثانوية العدادية علل إقليم: الصويرةاعدادية عبد الرحيم بوعبيد

الفاسي

604/09/18إقليم: الصويرة 16 عبد الوهاب الشلح
التربية السلمية

04/09/18 24217Xامرامر

204/09/18إقليم: الصويرةالمركب التربوي طه حسينإقليم: الصويرةالثانوية العدادية ابن سينا 16 عبد الغني بن الحادكة
التربية السلمية

04/09/18 25870

U

مجي

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: الصويرةالثانوية العدادية علي يعتة

ا بن حساين

302/09/15إقليم: الحوز 24 يدير الحبيب
التربية البدنية

02/09/15 18671

U

تمصلوحت

1502/09/16إقليم: تاوناتثانوية 16 نونبر العداديةإقليم: الصويرة الثانوية العدادية تفتاشت 18 أمين النجار
التربية البدنية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 15937Xتافرانت

1101/01/17إقليم: تاوناتثانوية 16 نونبر العداديةإقليم: الصويرةالثانوية العدادية سميمو 18 زيد الهبطي
التربية البدنية

01/01/17 15937Xتافرانت

802/09/16إقليم: الرحامنةالثانوية العدادية الفارابيإقليم: الصويرةالثانوية العدادية ايت داوود 18 كمال ايت كيرش
التربية البدنية

02/09/16 23113X)ابن جرير )البلدية

  الثانوية العدادية عبد ا 

كنون

1002/09/16إقليم: الصويرةالثانوية العدادية سميموإقليم: الصويرة 18 فريد واضار
التربية البدنية

02/09/16 10399

C

سميمو

604/09/18إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن طفيلإقليم: الصويرةالثانوية العدادية ابن سينا 6 ياسين الفرجي
التربية البدنية

04/09/18 19876

D

الغيات

  الثانوية العدادية عبد ا 

كنون

إقليم: قلعة ثانوية واركي العداديةإقليم: الصويرة

 السراغنة

604/09/18 6 سفيان القضاوي
التربية البدنية

04/09/18 23591Sواركي

804/09/18إقليم: الصويرة الثانوية العدادية تفتاشتإقليم: الصويرةالثانوية العدادية ابن سينا 6 م سائح
التربية البدنية

04/09/18 10397Aتفتاشت

702/09/14إقليم: الصويرةالثانوية العدادية حد الدرىإقليم: الصويرة الثانوية العدادية تفتاشت 25 الشهب ايمان
المعلوميات

06/09/17إلتحاق بالزوج 10398

B

حد الدرا

الثانوية العدادية محمود 

درويش

827/01/17إقليم: الصويرة الثانوية العدادية تفتاشتإقليم: الصويرة 18 وليد فويري
المعلوميات

06/09/17 10397Aتفتاشت

 الثانوية العدادية عمر بن 

جلون

204/09/18إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية ابن تومرتإقليم: الصويرة 16 غزلن منير
المعلوميات

04/09/18 24640

G

الزاوية النحلية

الثانوية العدادية المام إقليم: الصويرةالثانوية العدادية علي يعتة

الغزالي

106/09/17إقليم: الصويرة 12 خديجة بوزية
المعلوميات

06/09/17 22260Vاقرمود

عمالة مقاطعات عين ابن رشدإقليم: الصويرةاعدادية عبد الرحيم بوعبيد

السبع الحي الم

205/09/11 6 هشام المين
المعلوميات

04/09/18 01587Z الصخور السوداء

)المقاطعة(

  الثانوية العدادية عبد ا 

كنون

204/09/18عمالة: مراكشالثانوية العدادية مركز 44إقليم: الصويرة 6 م عمري
المعلوميات

04/09/18 24543

B

أولد دليم

102/09/10إقليم: الحسيمةالثانوية العدادية إكرازوكاغإقليم: الصويرةالثانوية العدادية حد الدرى 18 بركمن خديجة
التكنولوجيا

02/09/16إلتحاق بالزوج 26954X)الحسيمة )البلدية
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الثانوية العدادية شاعر 

الحمراء

216/09/86عمالة: مراكشالثانوية العدادية البيرونيعمالة: مراكش 166 مرحوم  رشيدة
اللغة العربية

16/09/86أقدمية 16 سنة 25656L)جليز )المقاطعة

316/09/97عمالة: مراكشالثانوية العدادية الشاطبيعمالة: مراكشالثانوية العدادية الكندي 90 المستقيم مليكة
اللغة العربية

02/09/09إلتحاق بالزوج 02634

M

جليز )المقاطعة(

الثانوية العدادية طارق ابن 

زياد

116/09/91عمالة: مراكشالثانوية العدادية المام عليعمالة: مراكش 79 جميعة  البخم
اللغة العربية

نعمإلتحاق بالزوج 09/07/09 02835F)النخيل )المقاطعة

الثانوية العدادية المام 

الشافعي

106/09/01عمالة: مراكشالثانوية العدادية ابن خلدونعمالة: مراكش 74 فاطمة بدللي
اللغة العربية

02/09/09 24223

D

اكفاي

الثانوية العدادية ابن 

خلدون

206/09/00عمالة: مراكشالثانوية العدادية بن زكريعمالة: مراكش 56 رحمة شتواني
اللغة العربية

04/09/12إلتحاق بالزوج 26790

U

المنارة )المقاطعة(

الثانوية العدادية المنصور 

الدهبي

101/01/02عمالة: مراكشعمالة: مراكش 46 توفيق غوتاني
اللغة العربية

02/09/16 25658

N

حربيل

الثانوية العدادية المنصور 

الدهبي

723/09/09عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية ابن عبادعمالة: مراكش 38 ابتسام حرار
اللغة العربية

02/09/15إلتحاق بالزوج 02654J)جليز )المقاطعة

الثانوية العدادية المحاميد عمالة: مراكشالثانوية العدادية الصفاء

10

103/09/13عمالة: مراكش 30 سناء الساهل
اللغة العربية

02/09/15إلتحاق بالزوج 26893Fسعادة

الثانوية العدادية يعقوب 

المنصور

302/09/15عمالة: مراكشالثانوية العدادية القدسعمالة: مراكش 27 امال باي
اللغة العربية

02/09/15إلتحاق بالزوج 02629

G

المنارة )المقاطعة(

الثانوية العدادية المام 

علي

الثانوية العدادية طارق ابن عمالة: مراكش

زياد

102/09/16عمالة: مراكش 20 لهللي زكرياء
اللغة العربية

نعم 04/09/18 02639T)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية سيدي عمالة: مراكشالثانوية العدادية الماوردي

المختار

623/01/17إقليم: شيشاوة 19 مريم مايس
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 03225Eسيدي المختار

1102/09/14عمالة: الرباطالخوارزميعمالة: مراكشالثانوية العدادية البيروني 18 م هشام
اللغة العربية

06/09/17 01103Y)اليوسفية )المقاطعة

الثانوية العدادية عمر ابن 

الخطاب

425/01/17عمالة: مراكشثانوية ازلي العداديةعمالة: مراكش 18 سمية ايت عياد
اللغة العربية

25/01/17إلتحاق بالزوج 27072A)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية الميرة عمالة: مراكشالثانوية العدادية الفارابي

للمريم

516/09/88عمالة: مراكش 150 قنين مليكة
اللغة الفرنسية

16/09/90أقدمية 16 سنة 02627E)جليز )المقاطعة

الثانوية العدادية الشريف 

الدريسي

الثانوية العدادية شاعر عمالة: مراكش

الحمراء

216/09/92عمالة: مراكش 122 السعدي  نادية
اللغة الفرنسية

16/09/02أقدمية 16 سنة 02632

K

جليز )المقاطعة(

304/09/02عمالة: مراكشالثانوية العدادية الحسنىعمالة: مراكشالثانوية العدادية الكندي 74 مارية يحيى
اللغة الفرنسية

02/09/09 26559Tواحة سيدي ابراهيم

الثانوية العدادية المام 

علي

206/09/00عمالة: مراكشالثانوية العدادية الشاطبيعمالة: مراكش 67 بشري برد
اللغة الفرنسية

04/09/13إلتحاق بالزوج 02634

M

جليز )المقاطعة(

الثانوية العدادية عثمان بن 

عفان

الثانوية العدادية  م عابد عمالة: مراكش

الجابري

702/10/00عمالة: مراكش 62 خديجة الموقت
اللغة الفرنسية

05/09/11إلتحاق بالزوج 26739

N

سعادة

296



المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية عودة عمالة: مراكش

السعدية

507/09/05عمالة: مراكش 62 عطيات أيت الحاج وسعيد
اللغة الفرنسية

05/09/11إلتحاق بالزوج 02710V مراكش المدينة

)المقاطعة(

616/09/92عمالة: مراكشثانوية ازلي العداديةعمالة: مراكشالثانوية العدادية النصر 48 حفيظ نعيمة
اللغة الفرنسية

04/09/12 27072A)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية رياض 

العروس

الثانوية العدادية رياض عمالة: مراكش

المسك

117/09/90عمالة: مراكش 46 سعيد بوكاني
اللغة الفرنسية

06/09/17 26892Eحربيل

الثانوية العدادية يعقوب 

المنصور

405/09/08عمالة: مراكشالثانوية العدادية القدسعمالة: مراكش 39  وفاء معزوز
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 02629

G

المنارة )المقاطعة(

103/09/13عمالة: مراكشالثانوية العدادية النصرعمالة: مراكشالثانوية العدادية القدس 36 تيتاوي كريمة
اللغة الفرنسية

06/09/17 25337P)المنارة )المقاطعة

606/09/16عمالة: مراكشعمالة: مراكشالثانوية العدادية الويدان 28 صباح برشي
اللغة الفرنسية

06/09/16 25658

N

حربيل

الثانوية العدادية رياض 

العروس

404/09/12عمالة: مراكشالثانوية العدادية المام عليعمالة: مراكش 26 سهام ابن الزين
اللغة الفرنسية

27/10/18إلتحاق بالزوج 02835F)النخيل )المقاطعة

203/09/13عمالة: مراكشالثانوية العدادية العزوزيةعمالة: مراكشالثانوية العدادية الصفاء 26 العلمي نجاة
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 25466E)المنارة )المقاطعة

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية العقادعمالة: مراكشالثانوية العدادية الويدان

أصيل

104/09/12 22 ضاعيف فاطمة الزهراء
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 21178

U

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية م 

الخامس رياض العروس

116/09/92عمالة: مراكشالثانوية العدادية المجدعمالة: مراكش 134 اجميعة  راكع
الجتماعيات

16/09/95أقدمية 16 سنة 02628F)جليز )المقاطعة

الثانوية العدادية ابن 

العريف

116/09/89عمالة: مراكشالثانوية العدادية المحامد 9عمالة: مراكش 114 ايت بتصالح عبد العزيز
الجتماعيات

15/10/99أقدمية 16 سنة 25028

D

المنارة )المقاطعة(

الثانوية العدادية ابن 

العريف

الثانوية العدادية الميرة عمالة: مراكش

للمريم

216/09/97عمالة: مراكش 102 نادية العليقي
الجتماعيات

21/10/02أقدمية 16 سنة 02627E)جليز )المقاطعة

الثانوية العدادية المحاميد عمالة: مراكشالثانوية العدادية الكندي

10

701/01/02عمالة: مراكش 88 لمنيشري  م
الجتماعيات

16/09/07أقدمية 12 سنة 26893Fسعادة

205/09/11عمالة: مراكشالثانوية العدادية العزوزيةعمالة: مراكش 46 سعيدة جداديدي
الجتماعيات

04/09/12إلتحاق بالزوج 25466E)المنارة )المقاطعة

102/09/10عمالة: مراكشالثانوية العدادية الكنديعمالة: مراكشالثانوية العدادية جبل جليز 42 م رشيد
الجتماعيات

03/09/13 24222

C

تسلطانت

105/09/07عمالة: مراكشالثانوية العدادية التشاركعمالة: مراكشالثانوية العدادية الكندي 38 عبد الجليل كوغري
الجتماعيات

04/09/18 26891

D

حربيل

106/02/17إقليم: الصويرةالثانوية العدادية ايت داوودعمالة: مراكشالثانوية العدادية مركز 44 18 حسن بوفنزي
الجتماعيات

06/09/17 23937T)أيت داوود )البلدية

116/09/88عمالة: مراكشالثانوية العدادية النصرعمالة: مراكشالثانوية العدادية تانسيفت 150 الوزاري عبد المجبد
الرياضيات

16/09/97أقدمية 16 سنة 25337P)المنارة )المقاطعة
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الثانوية العدادية الشريف عمالة: مراكشالثانوية العدادية الفاق

الدريسي

116/09/88عمالة: مراكش 110 زروق مطيع
الرياضيات

04/09/12 02631J)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية 

المنصورية

116/09/95عمالة: مراكشثانوية ازلي العداديةعمالة: مراكش 82 السعيد  خربوش
الرياضيات

03/09/13 27072A)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية علل بن 

عبد ا

216/09/88عمالة: مراكشالثانوية العدادية القدسعمالة: مراكش 82 عبد العزيز اموايا
الرياضيات

06/09/07أقدمية 12 سنة 02629

G

المنارة )المقاطعة(

216/09/85عمالة: مراكشالثانوية العدادية الطلسعمالة: مراكشالثانوية العدادية الكندي 76 نور الدين مختاري
الرياضيات

05/09/11 23070A)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية الشريف 

الدريسي

221/09/01عمالة: مراكشالثانوية العدادية المسيرة 3عمالة: مراكش 74 ابوعلي  حسناء
الرياضيات

02/09/15 25462A)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية فاطمة 

الفهرية

الثانوية العدادية المحاميد عمالة: مراكش

10

231/03/88عمالة: مراكش 72 العربي  بنفراجي
الرياضيات

02/09/16 26893Fسعادة

الثانوية العدادية فاطمة 

الفهرية

الثانوية العدادية مولي عمالة: مراكش

رشيد

616/09/95عمالة: مراكش 70 م خشبة
الرياضيات

02/09/16 23073

D

المنارة )المقاطعة(

الثانوية العدادية يعقوب 

المنصور

الثانوية العدادية المنصور عمالة: مراكش

الدهبي

117/09/90عمالة: مراكش 48 حميد بن يحيى
الرياضيات

04/09/18 02625

C

مراكش المدينة 

)المقاطعة(

105/09/08عمالة: مراكشالثانوية العدادية الشاطبيعمالة: مراكشالثانوية العدادية الحسنى 36 أسودي أمال
الرياضيات

02/09/16إلتحاق بالزوج 02634

M

جليز )المقاطعة(

105/09/11عمالة: مراكشالثانوية العدادية التقدمعمالة: مراكشالثانوية العدادية الكندي 34 لوطاري زينب
الرياضيات

02/09/15إلتحاق بالزوج 25244

N

المنارة )المقاطعة(

الثانوية العدادية فدوى عمالة: مراكشالثانوية العدادية السعديين

طوقان

203/09/13عمالة: مراكش 34 حقي بثينة
الرياضيات

02/09/16 25659P)المنارة )المقاطعة

302/09/15عمالة: مراكشالثانوية العدادية الحسنىعمالة: مراكشالثانوية العدادية الكندي 26 ابتسام الخبزة
الرياضيات

06/09/17 26559Tواحة سيدي ابراهيم

204/09/02عمالة: مراكشالثانوية العدادية البيرونيعمالة: مراكشالثانوية العدادية الداخلة 20 فقير إمان
الرياضيات

02/09/16إلتحاق بالزوج 25656L)جليز )المقاطعة

403/02/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية الحسنىعمالة: مراكشالثانوية العدادية السعديين 18 نوال العمراني
الرياضيات

06/09/17 26559Tواحة سيدي ابراهيم

الثانوية العدادية يوسف بن عمالة: مراكشالثانوية العدادية الماوردي

تاشفين

106/09/17إقليم: شيشاوة 12 موجب الكصير
الرياضيات

04/09/18 23827Y)امنتانوت )البلدية

الثانوية العدادية علل بن 

عبد ا

316/09/99عمالة: مراكشالثانوية العدادية العزوزيةعمالة: مراكش 88 فدوى شراس
علوم الحياة 

والرض
06/09/10إلتحاق بالزوج 25466E)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية م عمالة: مراكشالثانوية العدادية مركز 44

الخامس رياض العروس

304/09/02عمالة: مراكش 58 حبيبة بلجبار
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 02702L مراكش المدينة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية فاطمة 

الفهرية

الثانوية العدادية برج عمالة: مراكش

الزيتون

301/01/02عمالة: مراكش 56 مبارك نور الدين
علوم الحياة 

والرض
نعم 02/09/16 25465

D

المنارة )المقاطعة(
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316/09/88عمالة: مراكشالثانوية العدادية المجدعمالة: مراكش 52 فاطمة الرازيقي
علوم الحياة 

والرض
05/09/11 02628F)جليز )المقاطعة

305/09/07عمالة: مراكشالثانوية العدادية جبل جليزعمالة: مراكشالثانوية العدادية المنفلوطي 38 نجية   خلدون
علوم الحياة 

والرض
نعم 04/09/18 25655

K

المنارة )المقاطعة(

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

الثانوية العدادية يعقوب عمالة: مراكش

المنصور

702/09/15عمالة: مراكش 34 أقاسو مهجة
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 02831

B

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية المام 

علي

الثانوية العدادية علل بن عمالة: مراكش

عبد ا

502/09/10عمالة: مراكش 30 ايمان بولنجي
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 24224Eالسويهلة

302/09/14عمالة: مراكشالثانوية العدادية المنفلوطيعمالة: مراكشالثانوية العدادية جبل جليز 22 اجوالعمراني
علوم الحياة 

والرض
نعم 06/09/17 02641V)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية برج عمالة: مراكشالثانوية العدادية الكندي

الزيتون

225/01/17عمالة: مراكش 19 الشرقاوي اقبال فاطمة الزهراء
علوم الحياة 

والرض
25/01/17إلتحاق بالزوج 25465

D

المنارة )المقاطعة(

الثانوية العدادية برج 

الزيتون

الثانوية العدادية فاطمة عمالة: مراكش

الفهرية

202/09/14عمالة: مراكش 18 فاتحة برطان
علوم الحياة 

والرض
نعم 06/09/17 02834E سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

305/09/08إقليم: الحوزالثانوية العدادية الجديدةعمالة: مراكشالثانوية العدادية الويدان 17 أمهان أمين
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوجة 23526

W

أيت أورير )البلدية(

الثانوية العدادية طارق ابن 

زياد

116/09/93عمالة: مراكشالثانوية العدادية المحامد 9عمالة: مراكش 90 أيت الشكيفي عبد ا
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 25028

D

المنارة )المقاطعة(

102/09/10عمالة: مراكشثانوية ازلي العداديةعمالة: مراكشالثانوية العدادية مركز 44 38 الفن عبد العزيز
الفيزياء والكيمياء

03/09/13إلتحاق بالزوجة 27072A)المنارة )المقاطعة

103/09/13عمالة: مراكشالثانوية العدادية البيرونيعمالة: مراكشالثانوية العدادية الصفاء 38 لل شريف العلوي أيت سيدي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13إلتحاق بالزوج 25656L)جليز )المقاطعة

204/09/02عمالة: مراكشالثانوية العدادية بن زكريعمالة: مراكشالثانوية العدادية البيروني 33 ديديش امبارك
الفيزياء والكيمياء

30/09/16إلتحاق بالزوجة 26790

U

المنارة )المقاطعة(

الثانوية العدادية فدوى عمالة: مراكشالثانوية العدادية الكندي

طوقان

102/09/10عمالة: مراكش 32 الكوميخي مريم
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوج 25659P)المنارة )المقاطعة

103/09/13عمالة: مراكشالثانوية العدادية البيرونيعمالة: مراكشالثانوية العدادية الشرفاء 29 هاجر طريس
الفيزياء والكيمياء

02/09/15إلتحاق بالزوج 25656L)جليز )المقاطعة

102/09/14عمالة: مراكشالثانوية العدادية القدسعمالة: مراكشالثانوية العدادية الحسنى 28 لفضالي نعيمة
الفيزياء والكيمياء

02/09/15إلتحاق بالزوج 02629

G

المنارة )المقاطعة(

الثانوية العدادية سد مولي عمالة: مراكشالثانوية العدادية الماوردي

يوسف

723/01/17إقليم: الحوز 18 جمال ايت اغري
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 20673Vأيت عادل

إقليم: قلعة ثانوية الدشرة التأهيليةعمالة: مراكشالثانوية العدادية الحسنى

 السراغنة

309/01/17 18 زكرياء الفضيلي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 09349Lالدشرة

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

304/09/12إقليم: أزيللثانوية الزيتون العداديةعمالة: مراكش 13 عبد المنعيم ايت زياد
الفيزياء والكيمياء

06/09/17إلتحاق بالزوجة 22059

B

واولى
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الثانوية العدادية عثمان بن 

عفان

الثانوية العدادية فدوى عمالة: مراكش

طوقان

304/09/02عمالة: مراكش 78 شقري خديجه
التربية السلمية

27/10/08 25659P)المنارة )المقاطعة

105/09/03عمالة: مراكشالثانوية العدادية بن زكريعمالة: مراكشالثانوية العدادية الكندي 74 الراعي خالد
التربية السلمية

19/11/08 26790

U

المنارة )المقاطعة(

الثانوية العدادية المام 

الشافعي

601/01/02عمالة: مراكشالثانوية العدادية الكنديعمالة: مراكش 60 حفيظة النعامة
التربية السلمية

02/09/14 24222

C

تسلطانت

الثانوية العدادية ابن البناء عمالة: مراكشالثانوية العدادية الشرفاء

المراكشي

104/09/02عمالة: مراكش 58 ثريا حوري
التربية السلمية

03/09/13 02705P مراكش المدينة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية الشريف 

الدريسي

106/09/01عمالة: مراكشثانوية ازلي العداديةعمالة: مراكش 48 حسن المنصوري
التربية السلمية

03/09/14 27072A)المنارة )المقاطعة

804/09/12عمالة: مراكشالثانوية العدادية العزوزيةعمالة: مراكشالثانوية العدادية مركز 44 44 عبد الغفور المودن
التربية السلمية

02/09/14 25466E)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية عمر ابن 

الخطاب

205/09/07عمالة: مراكشالثانوية العدادية المام مالكعمالة: مراكش 38 أمال بولخيار
التربية السلمية

03/09/15إلتحاق بالزوج 02637

R

جليز )المقاطعة(

104/09/12عمالة: مراكشالثانوية العدادية الشرفاءعمالة: مراكشالثانوية العدادية الحسنى 30 عبد الرحيم كني
التربية السلمية

02/09/15 02643Xتسلطانت

202/09/16عمالة: الرباطعمرو عالمعمالة: مراكشالثانوية العدادية العزوزية 16 الهللي زين العابدين
التربية السلمية

04/09/18 01104Z)اليوسفية )المقاطعة

الثانوية العدادية عمر ابن عمالة: مراكشالثانوية العدادية الشرفاء

الخطاب

217/09/84عمالة: مراكش 136 عبدالله   الصولي
التربية البدنية

16/09/96أقدمية 16 سنة 23479V سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عمر ابن 

الخطاب

128/09/87عمالة: مراكشالثانوية العدادية التقدمعمالة: مراكش 100 الحاري م الباقر
التربية البدنية

نعمأقدمية 12 سنة 07/09/04 25244

N

المنارة )المقاطعة(

الثانوية العدادية عثمان بن 

عفان

916/09/87عمالة: مراكشالثانوية العدادية ابن بطوطةعمالة: مراكش 74 عبد الكريم موحيد
التربية البدنية

02/09/09 02837

H

أولد حسون

الثانوية العدادية عمر ابن عمالة: مراكشالثانوية العدادية التقدم

الخطاب

116/09/89عمالة: مراكش 72 المصطفى الشتيوي
التربية البدنية

نعم 03/09/12 23479V سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية العدادية حمان عمالة: مراكشالثانوية العدادية الماوردي

الفطواكي

916/09/98عمالة: مراكش 52 هشام الزارعي
التربية البدنية

04/09/18 24544

C

الوداية

الثانوية العدادية يعقوب عمالة: مراكشالثانوية العدادية الويدان

المنصور

104/09/12عمالة: مراكش 36 التتوي فاطمة الزهراء
التربية البدنية

02/09/14إلتحاق بالزوج 02831

B

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(

326/09/02عمالة: مراكشالثانوية العدادية المسيرة 3عمالة: مراكشالثانوية العدادية تانسيفت 102 الحرف مريم
التربية السرية

26/09/02أقدمية 16 سنة 25462A)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

الثانوية العدادية الميرة عمالة: مراكش

للمريم

207/09/05عمالة: مراكش 46 نجوى الورزة
التربية السرية

06/09/17 02627E)جليز )المقاطعة

405/09/11عمالة: فاسالمنفلوطيعمالة: مراكشالثانوية العدادية المنفلوطي 14 هند شخشار
التربية السرية

06/09/17إلتحاق بالزوج 25309J)المرينيين )المقاطعة
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921/10/05عمالة: مراكشثانوية ازلي العداديةعمالة: مراكشالثانوية العدادية الويدان 84 م رشدي المفرج
التربية الموسيقية

21/10/05أقدمية 12 سنة 27072A)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية عبد 

المومن

107/09/04عمالة: مراكشثانوية ازلي العداديةعمالة: مراكش 48 توفيق البرك
المعلوميات

04/09/18 27072A)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية برج عمالة: مراكشالثانوية العدادية الماوردي

الزيتون

207/09/04عمالة: مراكش 34 جواد لعميم
المعلوميات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 25465

D

المنارة )المقاطعة(

216/09/89عمالة: مراكشالثانوية العدادية التقدمعمالة: مراكشالثانوية العدادية طه حسين 96 الحسين  فاضل
التكنولوجيا

06/09/06أقدمية 12 سنة 25244

N

المنارة )المقاطعة(

106/09/06عمالة: مراكشالثانوية العدادية ابن تومرتعمالة: مراكشالثانوية العدادية السعادة 64 شكير نجاة
التكنولوجيا

01/09/10 24545

D

المنارة )المقاطعة(

104/09/12عمالة: مراكشثانوية ازلي العداديةعمالة: مراكشالثانوية العدادية العزوزية 32 مريم القطبي
التكنولوجيا

06/09/17 27072A)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية علل بن 

عبد ا

الثانوية العدادية عثمان بن عمالة: مراكش

عفان

304/09/12عمالة: مكناس 12 ياسر بنشولي
التكنولوجيا

06/09/17 03940

G

ويسلن )البلدية(

الثانوية العدادية يعقوب 

المنصور

104/09/12عمالة: مراكشالثانوية العدادية المحامد 9عمالة: مراكش 12 زكرياء الناجي
التكنولوجيا

06/09/17 25028

D

المنارة )المقاطعة(

المركب التربوي المندمج 

الجعافرة

304/09/12عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الكتبيةإقليم: الرحامنة 42 نورة بوسبيح
اللغة العربية

04/09/12 02709

U

مراكش المدينة 

)المقاطعة(

المركب التربوي المندمج 

بوشان

605/09/08عمالة: مراكشالثانوية العدادية التشاركإقليم: الرحامنة 38 هاجر بوزكني
اللغة العربية

02/09/16 26891

D

حربيل

الثانوية العدادية عمر ابن إقليم: الرحامنةثا. المـــــل العدادية

الخطاب

503/09/13عمالة: مراكش 28 خليل بولحسن
اللغة العربية

02/09/16 23479V سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية العدادية المركب إقليم: الرحامنةالثانوية العدادية لبريكيين

التربوي اغبالو

208/09/16إقليم: الحوز 18 سقيل فاتحة
اللغة العربية

08/09/16إلتحاق بالزوج 23084

R

ستي فاطمة

106/09/17إقليم: الحوز الثانوية العدادية تنملإقليم: الرحامنةالثانوية العدادية الطلوح 15 آيت بعراب حميد
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 20938

H

تلت نيعقوب

الثانوية العدادية واد 

المخازن

106/09/17إقليم: الحوزالثانوية العدادية الجديدةإقليم: الرحامنة 14 ابتهال حسيم
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 23526

W

أيت أورير )البلدية(

الثانوية العدادية القاعدة 

العسكرية

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: الرحامنة

ا بن حساين

106/09/17إقليم: الحوز 14 بوبكر حرية
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 18671

U

تمصلوحت

المركب التربوي المندمج 

بوشان

116/09/92عمالة: مراكشالثانوية العدادية مركز 44إقليم: الرحامنة 46 يونس الناقوشي
اللغة الفرنسية

02/09/16 24543

B

أولد دليم

الثانوية التأهيلية سيدي 

بوعثمان

الثانوية العدادية فاطمة إقليم: الرحامنة

الفهرية

203/09/13عمالة: مراكش 42 مالكة جودري
اللغة الفرنسية

02/09/15 02834E سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

لملركب التربوي المندمج 

لمحرة

الثانوية العدادية  رياض إقليم: الرحامنة

الصنوبر

1102/09/15عمالة: مراكش 34 مريم السكراتي
اللغة الفرنسية

02/09/15 26797

B

حربيل
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المركب التربوي المندمج 

الجعافرة

المركب التربوي المندمج إقليم: الرحامنة

انزالت لعظم

808/09/16إقليم: الرحامنة 28 غراب منى
اللغة الفرنسية

08/09/16 25500Sانزالت لعظم

الثانوية العدادية الشريف 

الدريسي

الثانوية العدادية ابن البناء إقليم: الرحامنة

المراكشي

604/09/12عمالة: مراكش 19 عبد الجليل العيادي
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 02705P مراكش المدينة

)المقاطعة(

ثانوية عبد المالك السعدي إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخور

العدادية

1107/09/16إقليم: الجديدة 18 الموتشو ايمان
اللغة الفرنسية

07/09/16إلتحاق بالزوج 08726Jمتوح

1107/09/16إقليم: الجديدةثانوية علل الفاسي العداديةإقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخور 18 الربطي بوشرة
اللغة الفرنسية

07/09/16إلتحاق بالزوج 08713V)لبير الجديد )البلدية

المركب التربوي المندمج 

الصخور

الثانوية العدادية عمر ابن إقليم: الرحامنة

الخطاب

101/01/17عمالة: مراكش 18 فاطمة الزهراء الزاهيدي
اللغة الفرنسية

01/01/17إلتحاق بالزوج 23479V سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

المركب التربوي المندمج 

انزالت لعظم

606/09/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية النهضةإقليم: الرحامنة 14 ربيعة زيزين
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 23072

C

المنارة )المقاطعة(

المركب التربوي المندمج 

الصخور

الثانوية العدادية إقليم: الرحامنة

الجــــــديـــدة

406/09/17إقليم: الرحامنة 12 نشوى الدغوغي
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 26746

W

ابن جرير )البلدية(

المركب التربوي المندمج 

الجعافرة

الثانوية العدادية الشريف إقليم: الرحامنة

الدريسي

106/09/17إقليم: الرحامنة 12 عبد الكريم الغازي
اللغة الفرنسية

06/09/17 24554

N

الجعيدات

الثانوية العدادية سيـــدي 

عــبــدالـــله

المركب التربوي المندمج إقليم: الرحامنة

الصخور

104/09/18إقليم: الرحامنة 6 عبد الهادي الناصري
اللغة الفرنسية

04/09/18 26062

C

صخور الرحامنة

المركب التربوي المندمج 

الجعافرة

ثانوية سيدي عيسى بن إقليم: الرحامنة

سليمان العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

1104/09/18 6 نبيل بالهادي
اللغة الفرنسية

04/09/18 24260

U

سيدي عيسى بن 

سليمان

المركب التربوي المندمج 

انزالت لعظم

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: الرحامنة

بوعثمان

404/09/18إقليم: الرحامنة 6 بدرو عدنان
اللغة الفرنسية

04/09/18 09350

M

سيدي بوعثمان 

)البلدية(

الثانوية التأهيلية سيدي 

بوعثمان

105/09/11إقليم: مديونةالمهدي المنجرةإقليم: الرحامنة 46 المصطفى  ايت  القاضي
الجتماعيات

02/09/14 27184Xالمجاطية أولد الطالب

الثانوية التأهيلية سيدي 

بوعثمان

ثانوية سيدي اسماعيل إقليم: الرحامنة

العدادية

104/09/12إقليم: الجديدة 34 توفيق المشاط
الجتماعيات

02/09/16 08742

B

سيدي اسماعيل

الثانوية العدادية اولد 

حسون

602/09/15عمالة: مراكشالثانوية العدادية الشرفاءإقليم: الرحامنة 34 امحيندات م
الجتماعيات

02/09/15 02643Xتسلطانت

إقليم: قلعة ثانوية الشعراء العداديةإقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية راس العين

 السراغنة

104/09/12 30 نبيل العجاني
الجتماعيات

02/09/15 27075

D

الشعراء

1008/09/16عمالة: مراكشالثانوية العدادية الكنديإقليم: الرحامنةالثانوية العدادية لبريكيين 28 أيت أبل السعيد
الجتماعيات

08/09/16 24222

C

تسلطانت

المركب التربوي المندمج 

الصخور

إقليم: قلعة ثانوية لعثامنة التأهيليةإقليم: الرحامنة

 السراغنة

306/09/17 22 مروان بو دلعة
الجتماعيات

06/09/17 24256Pالعثامنة

المركب التربوي المندمج 

بوشان

إقليم: قلعة ثانوية اولد زراد التأهيليةإقليم: الرحامنة

 السراغنة

306/09/17 22 وفاء الحداوي
الجتماعيات

06/09/17 24257

R

أولد زراد
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المركب التربوي المندمج 

الجعافرة

المركب التربوي المندمج إقليم: الرحامنة

انزالت لعظم

806/09/17إقليم: الرحامنة 22 م حر الشباب
الجتماعيات

06/09/17 25500Sانزالت لعظم

الثانوية العدادية الشريف 

الدريسي

إقليم: قلعة ثانوية اشطيبة العداديةإقليم: الرحامنة

 السراغنة

606/09/17 22 البوشيخي فاظمة
الجتماعيات

06/09/17 25452Pالشطيبة

إقليم: قلعة ثانوية  اولد يعقوب العداديةإقليم: الرحامنةالثانوية العدادية لبريكيين

 السراغنة

606/09/17 22 حنان الحمراء
الجتماعيات

06/09/17 22900

R

أولد يعقوب

المركب التربوي المندمج 

انزالت لعظم

ثانوية الحسن الثاني إقليم: الرحامنة

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

706/09/17 22 م العباسي
الجتماعيات

06/09/17 09345

G

العطاوية )البلدية(

المركب التربوي المندمج 

بوشان

101/01/17إقليم: الرشيديةالمختار السوسيإقليم: الرحامنة 18 الفزني ابراهيم
الجتماعيات

01/01/17 21737

B

ملعب

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخور

بوعثمان

106/09/17إقليم: الرحامنة 12 فاطمة ايت بناصر
الجتماعيات

06/09/17 09350

M

سيدي بوعثمان 

)البلدية(

المركب التربوي المندمج 

الجعافرة

إقليم: قلعة ثانوية اولد زراد التأهيليةإقليم: الرحامنة

 السراغنة

906/09/17 12 ياسين بركي
الجتماعيات

06/09/17 24257

R

أولد زراد

الثانوية التأهيلية سيدي 

بوعثمان

إقليم: قلعة ثانوية  ابن الحجاج العداديةإقليم: الرحامنة

 السراغنة

106/09/17 12 عبد الصادق شاشي
الجتماعيات

06/09/17 09360Y)سيدي رحال )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخور

بوعثمان

104/09/18إقليم: الرحامنة 6 شعيب لعسيلي
الجتماعيات

04/09/18 09350

M

سيدي بوعثمان 

)البلدية(

الثانوية العدادية م إقليم: الرحامنةالثانوية العدادية المسيرة

السادس

116/09/95إقليم: الصويرة 106 براهيم صباطة
الرياضيات

05/09/03أقدمية 16 سنة 10393

W

الصويرة )البلدية(

116/09/95إقليم: الرحامنةالثانوية العدادية بن جريرإقليم: الرحامنةالثانوية العدادية الفارابي 104 سعيد فتون
الرياضيات

05/09/03أقدمية 16 سنة 26549

G

ابن جرير )البلدية(

الثانوية العدادية إقليم: الرحامنةالثانوية العدادية الفارابي

الجــــــديـــدة

116/09/89إقليم: الرحامنة 94 عز الدين حاضر
الرياضيات

20/11/05أقدمية 12 سنة 26746

W

ابن جرير )البلدية(

المركب التربوي المندمج 

الصخور

204/09/12إقليم: برشيدالثانوية العدادية بن خلدونإقليم: الرحامنة 38 أحمد اليماني
الرياضيات

04/09/14 14622T)برشيد )البلدية

الثانوية العدادية المختار إقليم: الرحامنةالثانوية العدادية النهضة

السوسي

204/09/12عمالة: مراكش 34 رشيد الشليحي
الرياضيات

02/09/15 02630

H

المنارة )المقاطعة(

507/09/16إقليم: تنغيرثإ الموحدينإقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخور 28 ابري وجدان
الرياضيات

07/09/16 24945

N

بو مالن دادس 

)البلدية(

الثانوية العدادية عثمان بن إقليم: الرحامنةالثانوية العدادية الطلوح

عفان

506/09/17عمالة: مراكش 22 صوفية الحافظي
الرياضيات

06/09/17 02642

W

الوداية

لملركب التربوي المندمج 

لمحرة

إقليم: قلعة ثانوية  اولد اصبيح العداديةإقليم: الرحامنة

 السراغنة

402/09/16 18 عبدالحليم أخيرى
الرياضيات

02/09/16 25455Tأولد اصبيح

الثانوية التأهيلية عودة إقليم: الرحامنةالثانوية العدادية لبريكيين

السعدية

423/01/17عمالة: مراكش 18 مكاوي م
الرياضيات

23/01/17 02710V مراكش المدينة

)المقاطعة(
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الثانوية العدادية اولد 

حسون

423/01/17إقليم: الرحامنةالثانوية العدادية المسيرةإقليم: الرحامنة 18 الشابي بلواد
الرياضيات

23/01/17 23114Y)ابن جرير )البلدية

419/01/16عمالة: مراكشالثانوية العدادية السعديينإقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية راس العين 16 الشتيوي عبد الكريم
الرياضيات

06/09/17 26740Pسعادة

المركب التربوي المندمج 

بوشان

104/09/18إقليم: الرحامنةالثانوية العدادية الفارابيإقليم: الرحامنة 16 يوسف  اديب
الرياضيات

04/09/18 23113X)ابن جرير )البلدية

المركب التربوي المندمج 

انزالت لعظم

1104/09/18عمالة: مراكشالثانوية العدادية الداخلةإقليم: الرحامنة 16 مروان شرهبي
الرياضيات

04/09/18 02836

G

المنابهة

المركب التربوي المندمج 

الجعافرة

1104/09/18عمالة: مراكشالثانوية العدادية مركز 44إقليم: الرحامنة 16 ياسر ايمان
الرياضيات

04/09/18 24543

B

أولد دليم

الثانوية العدادية 

الجــــــديـــدة

الثانوية العدادية الشريف إقليم: الرحامنة

الدريسي

106/09/17إقليم: الرحامنة 12 جامري سعد
الرياضيات

06/09/17 24554

N

الجعيدات

الثانوية العدادية المام إقليم: الرحامنةثا. المـــــل العدادية

الشافعي

1006/09/17عمالة: مراكش 12 امويس مريم
الرياضيات

06/09/17 02645Zأيت ايمور

المركب التربوي المندمج 

بوشان

1106/09/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية الويدانإقليم: الرحامنة 12 ومنينة حفيظ
الرياضيات

06/09/17 23834Fالويدان

المركب التربوي المندمج 

بوشان

الثانوية العدادية جمال الدين إقليم: الرحامنة

الفغاني

506/09/17إقليم: الحوز 12 العمري عبد الجليل
الرياضيات

06/09/17 03788Sاغمات

الثانوية العدادية اولد 

حسون

106/09/17إقليم: الرحامنةالثانوية العدادية الفارابيإقليم: الرحامنة 12 سمية قداري
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 23113X)ابن جرير )البلدية

المركب التربوي المندمج 

الجعافرة

المركب التربوي المندمج إقليم: الرحامنة

انزالت لعظم

106/09/17إقليم: الرحامنة 12 إكرام عيبوسي
الرياضيات

06/09/17 25500Sانزالت لعظم

الثانوية العدادية إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخور

الجــــــديـــدة

206/09/17إقليم: الرحامنة 12 اشنائضا ايوب
الرياضيات

06/09/17 26746

W

ابن جرير )البلدية(

المركب التربوي المندمج 

بوشان

606/09/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية الداخلةإقليم: الرحامنة 12 أزضوض ربيع
الرياضيات

06/09/17 02836

G

المنابهة

المركب التربوي المندمج 

الجعافرة

الثانوية العدادية جمال الدين إقليم: الرحامنة

الفغاني

106/09/17إقليم: الحوز 12 م الزاتي
الرياضيات

06/09/17 03788Sاغمات

لملركب التربوي المندمج 

لمحرة

إقليم: قلعة ثانوية  اولد اصبيح العداديةإقليم: الرحامنة

 السراغنة

906/09/17 12 فؤاد المرابطي
الرياضيات

06/09/17 25455Tأولد اصبيح

الثانوية العدادية سيـــدي 

عــبــدالـــله

الثانوية العدادية الطلس إقليم: الرحامنة

الكبير

804/09/18إقليم: الحوز 6 مصطفى بوسكور
الرياضيات

04/09/18 20937

G

أسني

المركب التربوي المندمج 

انزالت لعظم

الثانوية العدادية فاطمة إقليم: الرحامنة

الفهرية

104/09/18عمالة: مراكش 6 سناء فخري
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 02834E سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية العدادية إقليم: الرحامنةالثانوية العدادية لبريكيين

الجــــــديـــدة

106/09/06إقليم: الرحامنة 78 زاد الخير الفرساني
علوم الحياة 

والرض
06/09/06أقدمية 12 سنة 26746

W

ابن جرير )البلدية(
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102/09/10عمالة: مراكشثانوية ازلي العداديةإقليم: الرحامنةالثانوية العدادية النهضة 54 الباز نفيسة
علوم الحياة 

والرض
14/09/15 27072A)المنارة )المقاطعة

لملركب التربوي المندمج 

لمحرة

الثانوية العدادية عمر ابن إقليم: الرحامنة

الخطاب

102/09/16عمالة: مراكش 28 كوثر أرمادي
علوم الحياة 

والرض
07/09/16 23479V سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

لملركب التربوي المندمج 

لمحرة

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: الرحامنة

بوعثمان

102/09/16إقليم: الرحامنة 28 اسماعيل بنجعفر
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 09350

M

سيدي بوعثمان 

)البلدية(

المركب التربوي المندمج 

الجعافرة

306/09/17إقليم: الحوزالثانوية العدادية وزرقطنإقليم: الرحامنة 22 أضها عبد الرزاق
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 24044Jزرقطن

المركب التربوي المندمج 

بوشان

الثانوية العدادية حمان إقليم: الرحامنة

الفطواكي

101/01/17إقليم: الحوز 18 أيت بابا عبد الفتاح
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 21861Lتيغدوين

المركب التربوي المندمج 

بوشان

901/01/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية ابن بطوطةإقليم: الرحامنة 18 خالد العلوي
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 02837

H

أولد حسون

108/09/16إقليم: الجديدةثانوية المنار العداديةإقليم: الرحامنةثا. المـــــل العدادية 18 سارة الوجناتي
علوم الحياة 

والرض
08/09/16إلتحاق بالزوج 08709

R

الجديدة )البلدية(

1119/01/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية الماورديإقليم: الرحامنةالثانوية العدادية الطلوح 18 م ياسر المساعد
علوم الحياة 

والرض
19/01/17 02644Yسيدي الزوين

لملركب التربوي المندمج 

لمحرة

1104/09/18عمالة: مراكشالثانوية العدادية المام عليإقليم: الرحامنة 16 سكينة فريجي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 02835F)النخيل )المقاطعة

الثانوية العدادية سيـــدي 

عــبــدالـــله

706/09/17إقليم: الرحامنةالثانوية العدادية لبريكيينإقليم: الرحامنة 12 المستنصير صلح الدين
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 24258Sلبريكيين

الثانوية العدادية الشريف إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخور

الدريسي

506/09/17إقليم: الرحامنة 12 عبد العالي احملي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 24554

N

الجعيدات

الثانوية العدادية الشريف 

الدريسي

الثانوية العدادية الميرة إقليم: الرحامنة

للمريم

204/09/18عمالة: مراكش 7 قرافي كوثر
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 02627E)جليز )المقاطعة

المركب التربوي المندمج 

بوشان

104/09/18عمالة: مراكشالثانوية العدادية المنفلوطيإقليم: الرحامنة 6 وفاء الغنضور
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 02641V)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية إقليم: الرحامنةالثانوية العدادية لبريكيين

الجــــــديـــدة

105/09/08إقليم: الرحامنة 46 البكراوي عثمان
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 26746

W

ابن جرير )البلدية(

الثانوية العدادية إقليم: الرحامنةالثانوية العدادية لبريكيين

الجــــــديـــدة

202/09/15إقليم: الرحامنة 34 نجيب ممدوح
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 26746

W

ابن جرير )البلدية(

707/09/16عمالة: مراكشالثانوية العدادية الصفاءإقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخور 28 أيت تعرابت رجاء
الفيزياء والكيمياء

07/09/16 02833

D

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(

المركب التربوي المندمج 

الجعافرة

302/09/15عمالة: مراكشالثانوية العدادية ابن بطوطةإقليم: الرحامنة 24 عبدالعالي المتصدق
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 02837

H

أولد حسون

905/09/11عمالة: مراكشإقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية راس العين 22 سفيان الهرواتي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 25658

N

حربيل
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

المركب التربوي المندمج 

بوشان

901/01/17إقليم: الرحامنةالثانوية العدادية لبريكيينإقليم: الرحامنة 18 فاطنة بابي
الفيزياء والكيمياء

01/01/17 24258Sلبريكيين

المركب التربوي المندمج 

الجعافرة

408/09/16إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية راس العينإقليم: الرحامنة 18 الرايس عبد الله
الفيزياء والكيمياء

08/09/16 09352Pرأس عين الرحامنة

لملركب التربوي المندمج 

لمحرة

ثانوية  زمران الشرقية إقليم: الرحامنة

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

306/09/17 12 اعنيبة زهير
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 22899Pزمران الشرقية

المركب التربوي المندمج 

بوشان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية النبعاث العداديةإقليم: الرحامنة

وتنان

804/09/12 52 البشير اخراز
التربية السلمية

04/09/12 24985

G

اكادير )البلدية(

802/09/14إقليم: تارودانتثإ.تازمورتإقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية راس العين 40 خالد المتوكل
التربية السلمية

02/09/14 22406

D

تزمورت

لملركب التربوي المندمج 

لمحرة

إقليم: قلعة ثانوية القدس العداديةإقليم: الرحامنة

 السراغنة

602/09/15 34 مهدي فلل
التربية السلمية

02/09/15 09339A قلعة السراغنة

)البلدية(

لملركب التربوي المندمج 

لمحرة

106/09/17إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية راس العينإقليم: الرحامنة 12 ابراهيم أبو العز
التربية السلمية

06/09/17 09352Pرأس عين الرحامنة

المركب التربوي المندمج 

الجعافرة

306/09/17إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية راس العينإقليم: الرحامنة 12 المصطفى الزهار
التربية السلمية

06/09/17 09352Pرأس عين الرحامنة

المركب التربوي المندمج 

الجعافرة

المركب التربوي المندمج إقليم: الرحامنة

بوشان

704/09/18إقليم: الرحامنة 6 أسامة الزروال
التربية السلمية

04/09/18 25660

R

بوشان

716/09/94عمالة: مراكشالثانوية العدادية عبد المومنإقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخور 130 إسماعيل موفدي
التربية البدنية

16/09/95أقدمية 16 سنة 02701

K

مراكش المدينة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية الشريف 

الدريسي

502/09/09عمالة: مراكشالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: الرحامنة 58 ياسين الخايري
التربية البدنية

03/09/13 24223

D

اكفاي

604/09/12عمالة: مراكشالثانوية العدادية الشرفاءإقليم: الرحامنةالثانوية العدادية بن جرير 42 بوسبني هشام
التربية البدنية

04/09/12إلتحاق بالزوجة 02643Xتسلطانت

1104/09/12عمالة: مراكشالثانوية العدادية الويدانإقليم: الرحامنةالثانوية العدادية الفارابي 42 هدى الهرضة
التربية البدنية

04/09/12 23834Fالويدان

الثانوية العدادية 

الجــــــديـــدة

1102/09/14عمالة: مراكشالثانوية العدادية الماورديإقليم: الرحامنة 40 زينب قرشاوي
التربية البدنية

18/09/17 02644Yسيدي الزوين

404/09/12عمالة: مراكشالثانوية العدادية الشرفاءإقليم: الرحامنةالثانوية العدادية النهضة 38 زين الدين مزدي
التربية البدنية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 02643Xتسلطانت

لملركب التربوي المندمج 

لمحرة

1202/09/16إقليم: تاوناتثانوية  تبودة  العداديةإقليم: الرحامنة 28 م اليوبي
التربية البدنية

02/09/16 21905Jتابودة

المركب التربوي المندمج 

الصخور

1002/09/16إقليم: الرحامنةالثانوية العدادية النهضةإقليم: الرحامنة 18 عبد الحق أدعول
التربية البدنية

02/09/16 25482X)ابن جرير )البلدية

607/09/16إقليم: الجديدةثانوية م السادس العداديةإقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخور 18 البركاوي كريم
التربية البدنية

07/09/16 08723Fأولد فرج
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

المركب التربوي المندمج 

الجعافرة

1208/09/16إقليم: تنغيراثإ. ايت علي ويكوإقليم: الرحامنة 18 محرزي يونس
التربية البدنية

08/09/16 26194

W

تلمي

الثانوية العدادية سيـــدي 

عــبــدالـــله

المركب التربوي المندمج إقليم: الرحامنة

الصخور

104/09/18إقليم: الرحامنة 6 توفيق الشكر
التربية البدنية

04/09/18 26062

C

صخور الرحامنة

الثانوية العدادية إقليم: الرحامنةالثانوية العدادية المسيرة

الجــــــديـــدة

106/09/00إقليم: الرحامنة 72 ليلى امزيان
التربية السرية

06/09/07أقدمية 12 سنة 26746

W

ابن جرير )البلدية(

الثانوية التأهيلية سيدي 

بوعثمان

1116/09/98عمالة: مراكشالثانوية العدادية السعادةإقليم: الرحامنة 100 يوسف مليوي
التربية التشكيلية

07/10/11 21474

R

سعادة

الثانوية العدادية 

الجــــــديـــدة

الثانوية العدادية علل إقليم: الرحامنة

الفاسي

305/09/08إقليم: اليوسفية 12 البجاوي المصطفى
المعلوميات

04/09/18 13991

G

اليوسفية )البلدية(

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: الرحامنةالثانوية العدادية لبريكيين

بوعثمان

504/09/18إقليم: الرحامنة 6 خليل زرزور
المعلوميات

04/09/18 09350

M

سيدي بوعثمان 

)البلدية(

الثانوية العدادية إقليم: الرحامنةالثانوية العدادية لبريكيين

الجــــــديـــدة

107/09/04إقليم: الرحامنة 54 عماد الضراوي
التكنولوجيا

02/09/10 26746

W

ابن جرير )البلدية(

الثانوية العدادية المولى 

ادريس الثاني

116/09/95إقليم: العيونالثانوية العدادية الرازيإقليم: آسفي 102 المصطفئ اكتراب
اللغة العربية

19/09/16أقدمية 12 سنة 25332J)العيون )البلدية

الثانوية العدادية أحمد 

الطيب بنهيمة

الثانوية العدادية وادي إقليم: آسفي

الذهب

228/09/99إقليم: آسفي 72  نعيمة   النجراوي
اللغة العربية

نعم 04/09/18 13987

C

آسفي )البلدية(

106/09/01إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن عبادإقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن حنبل 56 نزهة الزرهوني
اللغة العربية

01/09/10إلتحاق بالزوج 13993J جماعة سحيم

)البلدية(

الثانوية العدادية وادي 

الذهب

الثانوية العدادية أحمد الطيب إقليم: آسفي

بنهيمة

216/09/97إقليم: آسفي 44 السعدية السكوري
اللغة العربية

نعم 04/09/18 13979

U

آسفي )البلدية(

202/09/09إقليم: آسفيالثانوية العدادية الكنديإقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن زهر 37 النجاري نعيمة
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 26337

B

خط ازكان

الثانوية العدادية الفقيه 

الجزولي

102/09/10إقليم: آسفيالثانوية العدادية الفارابيإقليم: آسفي 26 مــريـم طــرار
اللغة العربية

06/09/17 19455

W

أيير

ثانوية  زمران الشرقية إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن حنبل

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

627/01/17 18 حسن سوطيح
اللغة العربية

27/01/17 22899Pزمران الشرقية

الثانوية العدادية ابن 

زيدون

 الثانوية العدادية المام إقليم: آسفي

الغزالي

504/09/18إقليم: اليوسفية 16 فدوى واسيل
اللغة العربية

04/09/18 22512

U

راس العين

الثانوية العدادية عثمان بن 

عفان

الثانوية العدادية المنصور إقليم: آسفي

الذهبي

1001/01/17إقليم: آسفي 11 لحمادي صباح
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 13999

R

حرارة

116/09/93إقليم: آسفيالثانوية العدادية الكنديإقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن رشد 58 دويراني هشام
اللغة الفرنسية

02/09/16 26337

B

خط ازكان

الثانوية العدادية عثمان بن 

عفان

الثانوية العدادية المنصور إقليم: آسفي

الذهبي

616/09/98إقليم: آسفي 36 سعاد لغفيري
اللغة الفرنسية

03/09/13 13999

R

حرارة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية عثمان بن إقليم: آسفيالثانوية العدادية المرابطين

عفان

801/01/17إقليم: آسفي 10 ابتسام عسلوي
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 18516Aمول البركي

101/01/17إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن رشدإقليم: آسفيالثانوية العدادية أحمد أمين 6 لعرج هشام
اللغة الفرنسية

04/09/18 13997

N

بوكدرة

504/09/18إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن رشدإقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن طفيل 6 سهام التناري
اللغة الفرنسية

04/09/18 13997

N

بوكدرة

الثانوية العدادية ابن 

زيدون

إقليم: قلعة ثانوية لوناسدة التأهيليةإقليم: آسفي

 السراغنة

1204/09/18 6 يوسف شيشة
اللغة الفرنسية

04/09/18 24259Tلوناسدة

604/09/18إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن طفيلإقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن زهر 6 مرداد عبد المالك
اللغة الفرنسية

04/09/18 19876

D

الغيات

106/09/06إقليم: آسفيالثانوية العدادية السعديينإقليم: آسفيالثانوية العدادية أحمد أمين 49 أبوشاب عادل
اللغة النجليزية

05/09/11إلتحاق بالزوجة 25801

U

اصعادل

206/09/06إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن عبادإقليم: آسفيالثانوية العدادية قاسم أمين 44 عزيز بلعي
اللغة النجليزية

04/09/12إلتحاق بالزوجة 13993J جماعة سحيم

)البلدية(

الثانوية العدادية واد 

المخازن

104/09/12عمالة: الرباطالمام البخاريإقليم: آسفي 18 مريم الحاكيمي
الجتماعيات

02/09/16 01086E أكدال الرياض

)المقاطعة(

ثانوية جمال الدين الفغاني إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن زهر

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

101/01/17 18 لحبيب زريوح
الجتماعيات

01/01/17 22951

W

اكادير )البلدية(

401/01/17إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية ابن تومرتإقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن حنبل 18 عبد الحكيم النوري
الجتماعيات

01/01/17 24640

G

الزاوية النحلية

الثانوية العدادية ابن 

زيدون

إقليم: قلعة الثانوية العدادية اولد عمروإقليم: آسفي

 السراغنة

404/09/18 16 جيهان خلوق
الجتماعيات

04/09/18 26718

R

أولد عامر

الثانوية العدادية ابن 

زيدون

ثانوية الحسن الثاني إقليم: آسفي

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

404/09/18 16 عزيزة قرات
الجتماعيات

04/09/18 09345

G

العطاوية )البلدية(

الثانوية العدادية هارون إقليم: آسفيالثانوية العدادية البحتري

الرشيد

906/09/17إقليم: آسفي 12 أمال الذهبي
الجتماعيات

06/09/17 24580Sلمعاشات

106/09/17إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن منظورإقليم: آسفيالثانوية العدادية البحتري 12 هيبة مرغاني
الجتماعيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 23702

M

دار سي عيسى

104/09/18إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن زهرإقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن حنبل 6 توقة خديجة
الجتماعيات

04/09/18 24132Eلمراسلة

604/09/18إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن حزمإقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن زهر 6 عبد الحق سفير
الجتماعيات

04/09/18 26801Fلعمامرة

904/09/18إقليم: آسفيالثانوية العدادية البحتريإقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن حزم 6 شقرون العربي
الجتماعيات

04/09/18 24576

M

سيدي أتيجي

الثانوية العدادية عبد 

الكريم الخطابي

116/09/88إقليم: آسفيالثانوية العدادية المام عليإقليم: آسفي 122 الثمري علي
الرياضيات

26/04/10أقدمية 16 سنة 13985A)آسفي )البلدية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية المنصور 

الذهبي

الثانوية العدادية واد إقليم: آسفي

المخازن

616/09/88إقليم: آسفي 84 عبد ا بنيحي
الرياضيات

06/09/17 24575L)آسفي )البلدية

عمالة: الصخيرات المام مالكإقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن عباد

 - تمارة

316/09/95 64 عزيز السحيمي
الرياضيات

06/09/17 01385E)عين عتيق )البلدية

الثانوية العدادية مولي 

ادريس الول

102/09/09إقليم: آسفيالثانوية العدادية الكنديإقليم: آسفي 56 الدروش ياسين
الرياضيات

21/09/11 26337

B

خط ازكان

الثانوية العدادية مولي 

ادريس الول

204/09/02إقليم: آسفيالثانوية العدادية الكنديإقليم: آسفي 54 نورة بداز
الرياضيات

01/09/10إلتحاق بالزوج 26337

B

خط ازكان

الثانوية العدادية الفقيه 

الجزولي

الثانوية العدادية أحمد الطيب إقليم: آسفي

بنهيمة

216/09/88إقليم: آسفي 49 نور الدين العل
الرياضيات

05/09/11إلتحاق بالزوجة 13979

U

آسفي )البلدية(

الثانوية العدادية فاطمة إقليم: آسفيالثانوية العدادية الكندي

الفهرية

105/09/08إقليم: آسفي 48 ابتسام بنموسى
الرياضيات

03/09/14إلتحاق بالزوج 13980V)آسفي )البلدية

الثانوية العدادية مولي 

ادريس الول

104/09/12إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن رشدإقليم: آسفي 30 شامة بودالية
الرياضيات

02/09/15 13997

N

بوكدرة

102/09/09إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن عبادإقليم: آسفيالثانوية العدادية الرازي 28 المكاني م
الرياضيات

02/09/16 13993J جماعة سحيم

)البلدية(

الثانوية العدادية ابن 

منظور

الثانوية العدادية المنصور إقليم: آسفي

الذهبي

205/09/11إقليم: آسفي 28 يوسف الشقيف
الرياضيات

04/09/18 13999

R

حرارة

102/09/10إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن الخطيبإقليم: آسفيالثانوية العدادية الكندي 26 م لميس
الرياضيات

02/09/15إلتحاق بالزوجة 13989E)آسفي )البلدية

الثانوية العدادية مولي إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن رشد

يوسف

702/09/10إقليم: آسفي 25 نعيمة أيوبي
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 13981

W

آسفي )البلدية(

106/09/17إقليم: اليوسفيةالثانوية العدادية 30 يوليوزإقليم: آسفيالثانوية العدادية البحتري 22 خديجة مزوار
الرياضيات

06/09/17 23699J)الشماعية )البلدية

الثانوية العدادية علل إقليم: آسفيالثانوية العدادية المرابطين

الفاسي

804/09/18إقليم: الحوز 16 لطيفة اوحدوا
الرياضيات

04/09/18 18464

U

أوريكة

الثانوية العدادية المام 

الشافعي

الثانوية العدادية المولى إقليم: آسفي

ادريس الثاني

101/01/17إقليم: آسفي 10 فيروز أيت الكباص
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 13988

D

آسفي )البلدية(

404/09/18إقليم: آسفيالثانوية العدادية المرابطينإقليم: آسفيالثانوية العدادية قاسم أمين 6 سكينة أشريكة
الرياضيات

04/09/18 26800Eالكرعاني

الثانوية العدادية مولي إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن زهر

ادريس الول

404/09/18إقليم: آسفي 6 عماد البحار
الرياضيات

04/09/18 24133Fنكا

الثانوية العدادية ابن 

زيدون

504/09/18إقليم: آسفيالثانوية العدادية البحتريإقليم: آسفي 6 عتيقة السرحاني
الرياضيات

04/09/18 24576

M

سيدي أتيجي

الثانوية العدادية عثمان بن 

عفان

 الثانوية العدادية عمر بن إقليم: آسفي

جلون

104/09/18إقليم: الصويرة 6 عبد الرحمان الواضح
الرياضيات

04/09/18 24221

B

زاوية بن احميدة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية مولي إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن زهر

ادريس الول

404/09/18إقليم: آسفي 6 مهدي تريسي
الرياضيات

04/09/18 24133Fنكا

الثانوية العدادية ابن 

زيدون

804/09/18إقليم: آسفيالثانوية العدادية البحتريإقليم: آسفي 6 سكينة شهيد
الرياضيات

04/09/18 24576

M

سيدي أتيجي

الثانوية العدادية عبد 

الكريم الخطابي

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: آسفي

الكريم

506/09/00إقليم: آسفي 92 سعاد جمال الدريسي
علوم الحياة 

والرض
13/10/09 13986

B

آسفي )البلدية(

الثانوية العدادية المنصور 

الذهبي

الثانوية العدادية المولى إقليم: آسفي

ادريس الثاني

221/09/87إقليم: آسفي 88 عبد الحق ساتر
علوم الحياة 

والرض
03/09/08 13988

D

آسفي )البلدية(

الثانوية العدادية المولى 

ادريس الثاني

الثانوية العدادية عبد الكريم إقليم: آسفي

الخطابي

801/01/02إقليم: آسفي 50 هشام   لمنايعي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 22511T)آسفي )البلدية

الثانوية العدادية المولى 

ادريس الثاني

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية النهضةإقليم: آسفي

أصيل

304/09/12 44 بشرى الزاهري
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 15349

H

حد الغربية

الثانوية العدادية الفقيه إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن عباد

الجزولي

1002/09/14إقليم: آسفي 22 علل شهاب
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 13996

M

سبت كزولة )البلدية(

الثانوية العدادية وادي إقليم: آسفيالثانوية العدادية البحتري

الذهب

101/01/17إقليم: آسفي 18 كريمة الخدري
علوم الحياة 

والرض
01/01/17إلتحاق بالزوج 13987

C

آسفي )البلدية(

الثانوية العدادية مولي 

ادريس الول

الثانوية العدادية المنصور إقليم: آسفي

الذهبي

101/01/17إقليم: آسفي 16 لبنى سعدوني
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 13999

R

حرارة

904/09/18إقليم: آسفيالثانوية العدادية الفارابيإقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن حزم 6 م امين الدريمي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 19455

W

أيير

804/09/18إقليم: آسفيالثانوية العدادية الفارابيإقليم: آسفيالثانوية العدادية المرابطين 6 بهيجة مهدول
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 19455

W

أيير

الثانوية العدادية بئر 

انزران

الثانوية العدادية واد إقليم: آسفي

المخازن

116/09/95إقليم: آسفي 70 نعيم خديجة
الفيزياء والكيمياء

نعم 04/09/18 24575L)آسفي )البلدية

الثانوية العدادية واد 

المخازن

106/09/01إقليم: آسفيالثانوية العدادية بئر انزرانإقليم: آسفي 64 م الرصافي
الفيزياء والكيمياء

نعم 02/09/16 13983Y)آسفي )البلدية

الثانوية العدادية أحمد 

الطيب بنهيمة

الثانوية العدادية واد إقليم: آسفي

المخازن

105/09/07إقليم: آسفي 22 الحيلي أسمـــــاء
الفيزياء والكيمياء

نعم 04/09/18 24575L)آسفي )البلدية

102/09/14إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن زهرإقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن حنبل 22 ناني فؤاد
الفيزياء والكيمياء

نعم 07/09/17 24132Eلمراسلة

201/01/17إقليم: آسفيالثانوية العدادية البحتريإقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن حزم 20 سميح يونس
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 24576

M

سيدي أتيجي

الثانوية العدادية واد 

المخازن

الثانوية العدادية أحمد الطيب إقليم: آسفي

بنهيمة

204/09/12إقليم: آسفي 12 عبد اللطيف المحفوظي
الفيزياء والكيمياء

نعم 06/09/17 13979

U

آسفي )البلدية(

101/01/17إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن حنبلإقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن زهر 6 ايوب فيكر
الفيزياء والكيمياء

نعم 04/09/18 24577

N

لحدار
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية عبد 

الرحمان شناف

الثانوية العدادية وادي إقليم: آسفي

الذهب

106/09/00إقليم: آسفي 100 معتمد م
التربية السلمية

نعم 11/02/10 13987

C

آسفي )البلدية(

الثانوية العدادية ابن 

منظور

106/09/01إقليم: آسفيالثانوية العدادية السعديينإقليم: آسفي 82 م العباسي
التربية السلمية

03/09/13 25801

U

اصعادل

الثانوية العدادية وادي 

الذهب

الثانوية العدادية عبد إقليم: آسفي

الرحمان شناف

201/01/02إقليم: آسفي 54 لواح امباركة
التربية السلمية

نعم 02/09/16 13984Z)آسفي )البلدية

102/09/13إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن عبادإقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن حنبل 46 التهامي بشار
التربية السلمية

02/09/13 13993J جماعة سحيم

)البلدية(

ثانوية الحسن الثاني إقليم: آسفيالثانوية العدادية المرابطين

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

727/01/17 28 عبد العزيز ايت اشو
التربية السلمية

27/01/17 09345

G

العطاوية )البلدية(

الثانوية العدادية المنصور إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن زهر

الذهبي

301/01/17إقليم: آسفي 18 كمال الموباركي
التربية السلمية

01/01/17 13999

R

حرارة

الثانوية العدادية علل إقليم: آسفيالثانوية العدادية البحتري

الفاسي

201/02/17إقليم: الحوز 18 حسن ازداي
التربية السلمية

01/02/17 18464

U

أوريكة

إقليم: قلعة ثانوية سيدي موسى التأهيليةإقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن حنبل

 السراغنة

1127/01/17 18 م المؤدن
التربية السلمية

27/01/17 23112

W

سيدي موسى

الثانوية العدادية مريم إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن عباد

الفهرية

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

317/09/84 174 العيلني عبد الرحمان
التربية البدنية

16/09/86أقدمية 16 سنة 01545

D

الفداء )المقاطعة(

الثانوية العدادية ابن 

الخطيب

 الثانوية العدادية المهدي بن إقليم: آسفي

تومرت

916/09/91إقليم: القنيطرة 146 احمد ازداد
التربية البدنية

19/09/17أقدمية 16 سنة 23474P)القنيطرة )البلدية

105/09/08إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن عبادإقليم: آسفيالثانوية العدادية الرازي 58 عزيز الرقبة
التربية البدنية

05/09/11 13993J جماعة سحيم

)البلدية(

504/09/12إقليم: الدريوشإع. ابن الطيبإقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن حنبل 52 مداح زكرياء
التربية البدنية

04/09/12 12742Z)بن الطيب )البلدية

الثانوية العدادية مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية يعقوب إقليم: آسفي

المنصور

303/09/13إقليم: الناضور 36 بشرى بوسرى
التربية البدنية

03/09/13إلتحاق بالزوج 12307

B

العروي )البلدية(

الثانوية العدادية ابن 

زيدون

804/09/18إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن حنبلإقليم: آسفي 16 عبدالحق المستغفر
التربية البدنية

04/09/18 24577

N

لحدار

الثانوية العدادية مولي 

ادريس الول

101/01/17إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن حزمإقليم: آسفي 6 الصحراوي م
التربية البدنية

04/09/18 26801Fلعمامرة

الثانوية العدادية مولي 

يوسف

الثانوية العدادية عبد إقليم: آسفي

الرحمان شناف

105/09/03إقليم: آسفي 38 اركيزي هند
التربية السرية

04/09/18 13984Z)آسفي )البلدية

الثانوية العدادية بئر 

انزران

117/09/01عمالة: الرباطابن سيناإقليم: آسفي 106 الطيبي هشام
التربية التشكيلية

17/09/01أقدمية 16 سنة 01134

G

السويسي )المقاطعة(

الثانوية العدادية الفقيه 

الجزولي

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: آسفي

ا بن حساين

905/09/08إقليم: الحوز 48 عبد الجليل السبقي
التربية التشكيلية

05/09/11 18671

U

تمصلوحت
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية ابن 

الخطيب

عمالة: أكادير  إدا ثانوية 11 يناير العداديةإقليم: آسفي

وتنان

105/09/11 26 عبد العالي أعشاش
التربية الموسيقية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 26781J)اكادير )البلدية

الثانوية العدادية عبد 

الرحمان شناف

الثانوية العدادية وادي إقليم: آسفي

الذهب

407/09/04إقليم: آسفي 42 لمنيتلي حنان
المعلوميات

04/09/12 13987

C

آسفي )البلدية(

1006/09/17إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن طفيلإقليم: آسفيالثانوية العدادية الفارابي 12 يوسف نيشهام
المعلوميات

06/09/17 19876

D

الغيات

الثانوية العدادية ابن 

زيدون

الثانوية العدادية المام إقليم: آسفي

الشافعي

604/09/18إقليم: آسفي 6 المهدي الزويتي
المعلوميات

04/09/18 26007Tالبدوزة

104/09/18إقليم: الحوزالثانوية العدادية البخاريإقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن حزم 6 عبد الرحيم ايت الحاج
المعلوميات

04/09/18 24048

N

تيزكين

 الثانوية العدادية المام 

الغزالي

106/09/01إقليم: العيونالثانوية العدادية الشاطىءإقليم: اليوسفية 24 مصطفى الرخوخي
اللغة العربية

02/09/15 06471

H

المرسى )البلدية(

 الثانوية العدادية ابو بكر 

الصديق

 الثانوية العدادية يعقوب إقليم: اليوسفية

المنصور

106/09/17إقليم: اليوسفية 12 الحامدي المصطفى
اللغة العربية

06/09/17 20848

K

جدور

 الثانوية العدادية المام إقليم: اليوسفية الثانوية العدادية البيروني

الغزالي

406/09/17إقليم: اليوسفية 12 حمزة بوشتى
اللغة العربية

06/09/17 22512

U

راس العين

116/09/85إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن العربيإقليم: اليوسفية الثانوية العدادية البيروني 116 كمال بن الشويخ
اللغة الفرنسية

06/09/01أقدمية 16 سنة 21854

D

شيشاوة )البلدية(

الثانوية العدادية الميرة لل 

عائشة

602/09/15إقليم: برشيدالثانوية العدادية السوالمإقليم: اليوسفية 34 فيروز ارهوني
اللغة الفرنسية

02/09/15 25316S)حد السوالم )البلدية

الثانوية العدادية علل 

الفاسي

1006/09/17إقليم: الحوز الثانوية العدادية تمازوزتإقليم: اليوسفية 22 نهيد القضري
اللغة الفرنسية

06/09/17 24043

H

تمزوزت

الثانوية العدادية علل 

الفاسي

ثانوية ابو بكر القادري إقليم: اليوسفية

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

106/09/17 12  هجر احنيني
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 09337Y قلعة السراغنة

)البلدية(

إقليم: قلعة ثانوية اشطيبة العداديةإقليم: اليوسفيةالثانوية العدادية الشروق

 السراغنة

906/09/17 12 عبد الغني ماكين
اللغة الفرنسية

06/09/17 25452Pالشطيبة

1106/09/17إقليم: الحوزالثانوية العدادية وزرقطنإقليم: اليوسفية الثانوية العدادية البيروني 12 عبد الرزاق لمي
اللغة الفرنسية

06/09/17 24044Jزرقطن

 الثانوية العدادية المام إقليم: اليوسفية الثانوية العدادية العقاد

الغزالي

106/09/17إقليم: اليوسفية 12 رقية ايت يجمع
اللغة الفرنسية

06/09/17 22512

U

راس العين

ثانوية سيدي عيسى بن إقليم: اليوسفيةالثانوية العدادية ابن البناء

سليمان العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

404/09/18 6 القدوري م
اللغة الفرنسية

04/09/18 24260

U

سيدي عيسى بن 

سليمان

 الثانوية العدادية ابو بكر 

الصديق

إقليم: قلعة ثانوية الدشرة التأهيليةإقليم: اليوسفية

 السراغنة

1104/09/18 6 عمر بن الطالب
اللغة الفرنسية

04/09/18 09349Lالدشرة

 الثانوية العدادية يعقوب 

المنصور

204/09/18إقليم: آسفيالثانوية العدادية المرابطينإقليم: اليوسفية 6 جواد لفريندي
اللغة الفرنسية

04/09/18 26800Eالكرعاني
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تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال
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بالمؤسسة
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

502/09/16إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية احمد شوقيإقليم: اليوسفيةالثانوية العدادية الشروق 18 مصطفى العديوي
الجتماعيات

02/09/16 26735Jعين الشقف

 الثانوية العدادية يعقوب 

المنصور

الثانوية العدادية المنصور إقليم: اليوسفية

الذهبي

606/09/17إقليم: آسفي 14 ندى الرشيدي
الجتماعيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 13999

R

حرارة

206/09/17إقليم: اليوسفيةالثانوية العدادية الشروقإقليم: اليوسفية الثانوية العدادية العقاد 12 حسن لقيبي
الجتماعيات

06/09/17 26022Jجنان بويه

 الثانوية العدادية ابن 

المعتز

906/09/17إقليم: اليوسفية الثانوية العدادية البيرونيإقليم: اليوسفية 12 م اكريمح
الجتماعيات

06/09/17 21943Aإيغود

 الثانوية العدادية يعقوب إقليم: اليوسفية الثانوية العدادية البيروني

المنصور

206/09/17إقليم: اليوسفية 12 غالم السليمي
الجتماعيات

06/09/17 20848

K

جدور

 الثانوية العدادية ابن 

المعتز

304/09/18إقليم: آسفيالثانوية العدادية البحتريإقليم: اليوسفية 6 عبدوربه الكسيري
الجتماعيات

04/09/18 24576

M

سيدي أتيجي

الثانوية العدادية 30 

يوليوز

 الثانوية العدادية طرفة بن إقليم: اليوسفية

العبد

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

304/09/12 42 حكيمة النهيري
الرياضيات

04/09/12 19750S سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

 الثانوية العدادية يعقوب 

المنصور

الثانوية العدادية عبد الكريم إقليم: اليوسفية

الخطابي

126/01/17إقليم: آسفي 28 الراشيدي عبدالهادي
الرياضيات

26/01/17 22511T)آسفي )البلدية

 الثانوية العدادية يعقوب 

المنصور

الثانوية العدادية عبد إقليم: اليوسفية

الرحمان شناف

104/09/12إقليم: آسفي 26 إلياس بنعمر
الرياضيات

02/09/16إلتحاق بالزوجة 13984Z)آسفي )البلدية

الثانوية العدادية عمر 

الخيام

906/09/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية المام عليإقليم: اليوسفية 22 هدى وافين
الرياضيات

06/09/17 02835F)النخيل )المقاطعة

106/09/17إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن رشدإقليم: اليوسفيةالثانوية العدادية الشروق 22 سامية بلعبدية
الرياضيات

06/09/17 13997

N

بوكدرة

الثانوية العدادية 30 

يوليوز

106/09/17إقليم: آسفيالثانوية العدادية الفارابيإقليم: اليوسفية 22 حنان الربيعي
الرياضيات

06/09/17 19455

W

أيير

 الثانوية العدادية ابن 

المعتز

606/09/17إقليم: اليوسفيةالثانوية العدادية 30 يوليوزإقليم: اليوسفية 12 العزاب  سعيد
الرياضيات

06/09/17 23699J)الشماعية )البلدية

 الثانوية العدادية ابن 

المعتز

الثانوية العدادية الحي إقليم: اليوسفية

الحسني

306/09/17إقليم: شيشاوة 12 عبد الواحد امراوزى
الرياضيات

06/09/17 25486

B

شيشاوة )البلدية(

604/09/18إقليم: الحوزالثانوية العدادية اولد امطاعإقليم: اليوسفية الثانوية العدادية البيروني 6 اتشنكة عبدالعزيز
الرياضيات

04/09/18 18661

H

أولد امطاع

الثانوية العدادية الزبير بن إقليم: اليوسفية الثانوية العدادية العقاد

العوام

504/09/18إقليم: اليوسفية 6 عبد اللطيف عكرود
الرياضيات

04/09/18 13585

R

الشماعية )البلدية(

103/09/13إقليم: الجديدةثانوية أنوال العداديةإقليم: اليوسفية الثانوية العدادية العقاد 46 وام ازرك
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 27187Aلمهارزة الساحل

 الثانوية العدادية ابو بكر 

الصديق

إقليم: قلعة الثانوية التأهيلية الهيادنةإقليم: اليوسفية

 السراغنة

802/09/15 24 الزليمي مرية
علوم الحياة 

والرض
02/09/15إلتحاق بالزوج 25454Sالهيادنة
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تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

 الثانوية العدادية المختار 

السوسي

الثانوية العدادية  الميرة إقليم: اليوسفية

للحسناء

306/09/17عمالة: مراكش 13 المودن حسناء
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 02636P)جليز )المقاطعة

الثانوية العدادية نور إقليم: اليوسفيةالثانوية العدادية الشروق

الطلس

1106/09/17إقليم: الحوز 12 عبد الصادق ومنينة
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 20935Eتيدلي مسفيوة

 الثانوية العدادية ابن 

المعتز

206/09/17إقليم: الحوزالثانوية العدادية اولد امطاعإقليم: اليوسفية 12 العضراوي  جواد
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 18661

H

أولد امطاع

الثانوية العدادية أنس بن إقليم: اليوسفية الثانوية العدادية البيروني

مالك

806/09/17إقليم: شيشاوة 12 حسن ايت اومغار
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 19022Aمجاط

 الثانوية العدادية ابن 

المعتز

106/09/17إقليم: آسفيالثانوية العدادية البحتريإقليم: اليوسفية 12 محسين  رمضان  الوريد
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 24576

M

سيدي أتيجي

 الثانوية العدادية يعقوب إقليم: اليوسفية الثانوية العدادية البيروني

المنصور

1004/09/18إقليم: اليوسفية 6 اوركوس زكرياء
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 20848

K

جدور

102/09/15إقليم: الجديدةثانوية أنوال العداديةإقليم: اليوسفية الثانوية العدادية العقاد 34 العياشي كاتي
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 27187Aلمهارزة الساحل

 الثانوية العدادية ابن 

المعتز

ثانوية أربعاء العونات إقليم: اليوسفية

العدادية

102/09/16إقليم: سيدي بنور 28 ليلى عابد
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 08729

M

العونات

ثانوية مولي إسماعيل إقليم: اليوسفيةالثانوية العدادية الشروق

العدادية

802/09/16إقليم: سيدي بنور 28 اراوي فاطمة
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 26672

R

جابرية

إقليم: قلعة ثانوية اشطيبة العداديةإقليم: اليوسفية الثانوية العدادية البيروني

 السراغنة

806/09/17 12 العربي لمجرمي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 25452Pالشطيبة

406/09/17إقليم: الحوزالثانوية العدادية تزارتإقليم: اليوسفية الثانوية العدادية البيروني 12 حسن لكحيلة
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 25057

K

تزارت

 الثانوية العدادية يعقوب 

المنصور

401/01/17إقليم: اليوسفيةالثانوية العدادية الشروقإقليم: اليوسفية 6 السليماني عبد الحق
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 26022Jجنان بويه

 الثانوية العدادية يعقوب 

المنصور

المركب التربوي المندمج إقليم: اليوسفية

بوشان

104/09/18إقليم: الرحامنة 6 م دهيم
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 25660

R

بوشان

 الثانوية العدادية السلطان 

مولي الحسن

ثانوية لل فاطمة الزهراء إقليم: اليوسفية

العدادية

302/09/15إقليم: سيدي بنور 26 جواد الشريف المصلوحي
التربية السلمية

06/09/17 08711T)سيدي بنور )البلدية

 الثانوية العدادية السلطان إقليم: اليوسفية الثانوية العدادية العقاد

مولي الحسن

204/09/18إقليم: اليوسفية 6 ابراهيم اخرضيض
التربية السلمية

04/09/18 13995L)الشماعية )البلدية

 الثانوية العدادية يعقوب 

المنصور

إقليم: قلعة ثانوية لعثامنة التأهيليةإقليم: اليوسفية

 السراغنة

704/09/18 6 عبدالغفور العمراني
التربية السلمية

04/09/18 24256Pالعثامنة

الثانوية العدادية عمر 

الخيام

316/09/92عمالة: فاسواد المخازنإقليم: اليوسفية 152 نجيب الشادلي
التربية البدنية

16/09/92أقدمية 16 سنة 22678Z)سايس )المقاطعة

الثانوية العدادية علل 

الفاسي

216/09/99عمالة: مراكشالثانوية العدادية المنفلوطيإقليم: اليوسفية 124 سفيان التومي
التربية البدنية

16/09/99أقدمية 16 سنة 02641V)المنارة )المقاطعة
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 الثانوية العدادية المختار 

السوسي

216/09/99إقليم: الجديدةثانوية المام مسلم العداديةإقليم: اليوسفية 122 سمير نايت مبارك
التربية البدنية

06/09/00أقدمية 16 سنة 22461

N

مولي عبد ا

 الثانوية العدادية المختار 

السوسي

116/09/99عمالة: مراكشالثانوية العدادية التشاركإقليم: اليوسفية 120 عدنان العامري
التربية البدنية

08/09/00أقدمية 16 سنة 26891

D

حربيل

 الثانوية العدادية ابو بكر 

الصديق

616/09/93عمالة: مراكشالثانوية العدادية النصرإقليم: اليوسفية 116 شعشع  يوسف
التربية البدنية

06/09/01أقدمية 16 سنة 25337P)المنارة )المقاطعة

 الثانوية العدادية يعقوب 

المنصور

527/01/17إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن منظورإقليم: اليوسفية 18 أمين راضى
التربية البدنية

27/01/17إلتحاق بالزوجة 23702

M

دار سي عيسى

 الثانوية العدادية يعقوب 

المنصور

 الثانوية العدادية عمر بن إقليم: اليوسفية

جلون

204/09/18إقليم: الصويرة 6 شرف الدين وكريم
المعلوميات

04/09/18 24221

B

زاوية بن احميدة

 الثانوية العدادية السلطان 

مولي الحسن

الثانوية العدادية المختار إقليم: اليوسفية

السوسي

216/09/86عمالة: مراكش 144 عابد عبد العزيز
التكنولوجيا

16/09/94أقدمية 16 سنة 02630

H

المنارة )المقاطعة(
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08

216/09/88إقليم: الرشيديةاعدادية اولد الحاجإقليم: الرشيديةالثانوية الثأهيلية ابن حزم 144 انواكي الحسين
اللغة العربية

11/10/00أقدمية 16 سنة 26198A)الرشيدية )البلدية

216/09/89إقليم: الرشيديةاعدادية حمان الفطواكيإقليم: الرشيديةاعدادية اولد الحاج 126 قبوري م
اللغة العربية

10/09/15أقدمية 16 سنة 26311Y)الرشيدية )البلدية

الثانوية الثأهيلية م 

الخامس

206/09/01إقليم: الرشيديةالقدسإقليم: الرشيدية 112 رجل عبد الوهاب
اللغة العربية

04/09/02أقدمية 16 سنة 09831

K

الرشيدية )البلدية(

703/09/13إقليم: الرشيديةاعدادية الجرفإقليم: الرشيديةافغ 36 أحدوا سعاد
اللغة العربية

03/09/13 26201

D

الجرف )البلدية(

102/09/14إقليم: الرشيديةمولي يوسفإقليم: الرشيديةاعدادية الجرف 32 رشيد باصدق
اللغة العربية

02/09/16 09833

M

ارفود )البلدية(

عمالة: المضيق - ثانوية المام العزفي العداديةإقليم: الرشيديةالمسيرة

الفنيدق

118/09/01 96 اسماء امحرزي
اللغة الفرنسية

23/02/12 05672P)الفنيدق )البلدية

306/09/06إقليم: بركانالثانوية العدادية فزوانإقليم: الرشيديةم السادس 88 الصالحي حياة
اللغة الفرنسية

06/09/06أقدمية 12 سنة 26950T)بركان )البلدية

404/09/02إقليم: الرشيديةالميرة للة خديجةإقليم: الرشيديةمولي يوسف 86 ازهور مختاري
اللغة الفرنسية

نعم 02/09/10 24751

C

اغريس العلوي

الثانوية العدادية الزبير بن إقليم: الرشيديةبني ام

العوام

904/09/12إقليم: تطوان 52 SOUAD BELGACHA
اللغة الفرنسية

04/09/12 26411

G

تطوان )البلدية(

الثانوية العدادية الزبير بن إقليم: الرشيديةالنخيل

العوام

904/09/12إقليم: تطوان 40 صالح محداد
اللغة الفرنسية

02/09/14 26411

G

تطوان )البلدية(

302/09/14إقليم: الرشيديةالمام الهواريإقليم: الرشيديةالمنصور الدهبي 22 عودى طارق
اللغة الفرنسية

نعم 04/09/18 21115Aفركلة السفلى

204/09/12إقليم: الرشيديةالمسيرةإقليم: الرشيديةاولد شاكر 19 صفاء خابا
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 09830J)الرشيدية )البلدية

106/09/17إقليم: الرشيديةمولي يوسفإقليم: الرشيديةالميرة للة خديجة 12 امغار مريم
اللغة الفرنسية

نعم 06/09/17 09833

M

ارفود )البلدية(

106/09/17إقليم: الرشيديةالمنصور الدهبيإقليم: الرشيديةالمام الهواري 12 ياسين فرحاوي
اللغة الفرنسية

نعم 06/09/17 22933

B

فركلة العليا

906/09/17إقليم: الرشيديةعلل الفاسيإقليم: الرشيديةمولي يوسف 12 واحميد عبدالسلم
اللغة الفرنسية

نعم 06/09/17 24749Aعرب صباح زيز

806/09/17إقليم: الرشيديةمولي يوسفإقليم: الرشيديةعلل الفاسي 12 للي مريم
اللغة الفرنسية

نعم 06/09/17 09833

M

ارفود )البلدية(

307/09/04إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية سبوإقليم: الرشيديةبئر أنزران 100 م بلمكي
اللغة النجليزية

07/09/04أقدمية 12 سنة 23812

G

سوق ثلثاء الغرب
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506/09/06إقليم: الرشيديةمولي يوسفإقليم: الرشيديةالمختار السوسي 62 العزاوي عبد الكريم
الجتماعيات

28/09/11 09833

M

ارفود )البلدية(

الثانوية التأهيلية أحمد بن إقليم: الرشيديةالكوام

علي باسو

1102/09/14عمالة: مكناس 30 ازهور الفاضلي
الجتماعيات

02/09/14 04090Vعين جمعة

906/09/17إقليم: الرشيديةالكوامإقليم: الرشيديةافغ 12 اسماعيلي اسليمان
الجتماعيات

06/09/17 24748Zالطاوس

الثانوية العدادية إبن إقليم: الرشيديةالمام الهواري

المناصف

104/09/02عمالة: مكناس 106 هللي العربي
الرياضيات

04/09/03أقدمية 16 سنة 04086

R

مكناس )البلدية(

الثانوية العدادية يعقوب إقليم: الرشيديةالمنصور الدهبي

المنصور

502/09/16إقليم: الحاجب 18 آمنــــة منيــــــر
الرياضيات

02/09/16 04232Z)اكوراي )البلدية

الثانوية الثأهيلية المير م. 

عبد ا

102/09/16إقليم: ميدلتثانوية الشهداء العداديةإقليم: الرشيدية 16 مورغي حياة
الرياضيات

نعمإلتحاق بالزوج 06/09/17 23879E)ميدلت )البلدية

706/09/17إقليم: الرشيديةالمختار السوسيإقليم: الرشيديةيوسف أزواوي 12 ابو صالح اسماء
الرياضيات

نعم 04/09/18 21737

B

ملعب

1104/09/18إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية المام عليإقليم: الرشيدية بادو 6 م الحاحوي
الرياضيات

04/09/18 09839

U

غرس تعللين

804/09/18إقليم: الرشيديةيوسف أزواويإقليم: الرشيديةافغ 6 مصطفى باحدو
الرياضيات

نعم 04/09/18 09841

W

ملعب

804/09/18إقليم: الرشيديةافغإقليم: الرشيديةالمختار السوسي 6 مريم فرحان
الرياضيات

نعم 04/09/18 21736Aاغبالو انكردوس

202/09/10إقليم: الخميساتتيفلتإقليم: الرشيديةالميرة للة خديجة 54 عربان حسناء
علوم الحياة 

والرض
02/09/10 26749Z)تيفلت )البلدية

102/09/09إقليم: الحسيمةبني بوفراحإقليم: الرشيديةثانوية ابن سيناء العدادية 50 ازهراوي حنان
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 06818

K

بني بوفراح

102/09/16إقليم: الرشيديةبئر أنزرانإقليم: الرشيديةابو بكر الصديق 18 رحمة طالبي
علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوج 09834

N

مولي علي الشريف 

)البلدية(

502/09/14إقليم: الرشيديةثانوية مولي رشيد العداديةإقليم: الرشيديةاعدادية الجرف 34 حميدو بوحير
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوجة 09829

H

الرشيدية )البلدية(

102/09/16إقليم: تاوناتثانوية المسيرة العداديةإقليم: الرشيديةبئر أنزران 18 وداد العمراوي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16إلتحاق بالزوج 15938Y)تيسة )البلدية

الثانوية الثأهيلية الشهيد 

مولي الطيب بن مولي 

1002/09/16إقليم: سيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيليةإقليم: الرشيدية 18 زيدي يوسف
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 18513Xالغربية

إقليم: شتوكة آيت ثإ. الركانإقليم: الرشيديةافغ

باها

502/09/16 18 ضاني احمد
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 27109

R

أيت عميرة

302/09/16إقليم: الخميساتالزيتونإقليم: الرشيديةادريس المي 18 بوهوش عمر
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 11572

C

الخميسات )البلدية(
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الثانوية الثأهيلية الحسن إقليم: الرشيديةثانوية الزاوية العدادية

الول اوفوس

802/09/16إقليم: الرشيدية 28 البغدادي عبد الكريم
التربية السلمية

02/09/16 09855Lاوفوس

1216/09/95إقليم: بركانالمدرسة الجماعاتية رسلنإقليم: الرشيديةمولي يوسف 136 المجدوبي يحيى
التربية البدنية

16/09/97أقدمية 16 سنة 26762

N

رسلن

407/09/04إقليم: الرشيديةثانوية الزاوية العداديةإقليم: الرشيديةبني ام 88 المضرري م العايش
المعلوميات

20/09/10 23957Pالرتب

116/09/92عمالة: مكناسالثانوية العدادية إبن طفيلإقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية العياشي 110 الداكري علي
اللغة العربية

29/11/13 03933Z)مكناس )البلدية

102/09/10إقليم: فجيجابن طفيلإقليم: ميدلتمزيزل 50 سعيد امللن
اللغة العربية

04/09/12 26276

K

بني تادجيت

903/09/13عمالة: مكناسالثانوية العدادية طه حسينإقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية المام علي 30 هنشيش حنان
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 04085P)مكناس )البلدية

102/09/16إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية العياشيإقليم: ميدلتالثانوية العدادية اوتربات 28 عبد الخالق غازيوي
اللغة العربية

02/09/16 11965E)ميدلت )البلدية

603/09/13إقليم: ميدلتمزيزلإقليم: ميدلتإعدادية النزالة 26 الطيب بن القرشي
اللغة العربية

04/09/18 25498Pامزيزل

305/09/11عمالة: مكناسالثانوية العدادية البيرونيإقليم: ميدلتمزيزل 24 الطاهري غزلن
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 03939F)ويسلن )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد 

المومن

202/09/16إقليم: ميدلتالقيروانإقليم: ميدلت 18 سغير عبدربي
اللغة العربية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 11970

K

أيت ازدك

الثانوية التأهيلية عبد 

المومن

702/09/16إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية البحيرةإقليم: ميدلت 18 المجدوبي الحوسين
اللغة العربية

02/09/16 18477

H

ايتزر

102/09/16إقليم: ميدلتمزيزلإقليم: ميدلتاملشيل 18 سمية امطغري
اللغة العربية

02/09/16إلتحاق بالزوج 25498Pامزيزل

302/09/16إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية زايدةإقليم: ميدلتالثانوية العدادية اوتربات 18 يونس معروفي
اللغة العربية

02/09/16 18476

G

زايدة

302/09/16إقليم: سيدي قاسمإعدادية المام البخاريإقليم: ميدلتثانوية النجاح العدادية 18 العلمي امينة
اللغة العربية

02/09/16 15108

W

عين الدفالي

406/09/17إقليم: الرشيديةمولي يوسفإقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية زايدة 13 امجغو خديجة
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 09833

M

ارفود )البلدية(

1106/09/17إقليم: زاكورةثانوية لكتاوة التأهيليةإقليم: ميدلتثانوية النجاح العدادية 12 خدودي عبد اكريم
اللغة العربية

06/09/17 23931Lكتاوة

106/09/17إقليم: ميدلت احمد الحنصاليإقليم: ميدلتالمام الغزالي 12 حكيمة باوراغ
اللغة العربية

07/09/17 24999Xتونفيت

506/09/17إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية البحيرةإقليم: ميدلتزاوية سيدي حمزة 12 لل عائشة خيي
اللغة العربية

06/09/17 18477

H

ايتزر
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الثانوية التأهيلية طارق بن 

زياد

106/09/17إقليم: ميدلتالمام الغزاليإقليم: ميدلت 12 بيطوز يوسف
اللغة العربية

06/09/17 24750

B

كرامة

1106/09/17إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية تغبالتإقليم: ميدلتاملشيل 12 حسن  الطرش
اللغة العربية

06/09/17 20697

W

تغبالت

الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: ميدلتالقيروان

زياد

102/09/16إقليم: ميدلت 10 ياسين تاعبو
اللغة العربية

04/09/18 09856

M

كرامة

404/09/18إقليم: ميدلتإعدادية النزالةإقليم: ميدلتثانوية النجاح العدادية 6 عبد الجبار مرغادي
اللغة العربية

04/09/18 26575

K

النزالة

704/09/18إقليم: ميدلتزيــزإقليم: ميدلتالثانوية العدادية أنفكو 6 لعروسي م
اللغة العربية

04/09/18 21735Zاموكر

604/09/18إقليم: ميدلتزاوية سيدي حمزةإقليم: ميدلتالثانوية العدادية تاكوديت 6 عبد اللطيف يحبي
اللغة العربية

04/09/18 26434

G

زاوية سيدي حمزة

الثانوية التأهيلية طارق بن 

زياد

116/09/89إقليم: الحاجب الثانوية العدادية الطلسإقليم: ميدلت 164 فالح عزيز
اللغة الفرنسية

16/09/89أقدمية 16 سنة 18514Y)الحاجب )البلدية

الثانوية العدادية عثمان بن إقليم: ميدلتثانوية الشهداء العدادية

عفان

205/09/11عمالة: مكناس 48 فاطمة أحدارف
اللغة الفرنسية

02/09/16 03940

G

ويسلن )البلدية(

الثانوية العدادية يعقوب إقليم: ميدلتالثانوية العدادية اوتربات

المنصور

802/09/15إقليم: الحاجب 34 مساوي عبد ا
اللغة الفرنسية

02/09/15 04232Z)اكوراي )البلدية

303/09/13عمالة: مكناسالثانوية العدادية خيبرإقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية أغبالو 32 هريس خديجة
اللغة الفرنسية

02/09/15 03938E مولي ادريس

زرهون )البلدية(

الثانوية العدادية طارق ابن إقليم: ميدلتزيــز

زياد

104/09/12إقليم: الحاجب 31 حميني عبد القادر
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 24743

U

عين تاوجطات 

)البلدية(

302/09/16إقليم: الرشيديةالنخيلإقليم: ميدلتاملشيل 28 رشيد الهاشمي
اللغة الفرنسية

02/09/16 23381

N

عرب صباح اغريس

 الثانوية العدادية عبد المالك  إقليم: ميدلتايت عتو

السعدي

902/09/16عمالة: سل 14 هدة وموش
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 23446J)تابريكت )المقاطعة

406/09/17إقليم: ميدلتاعدادية ايت اومغارإقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية البحيرة 12 وردي سميرة
اللغة الفرنسية

06/09/17 19921

C

أيت عياش

706/09/17إقليم: ميدلت احمد الحنصاليإقليم: ميدلتزاوية سيدي حمزة 12 الطيب رشيد
اللغة الفرنسية

21/09/17 24999Xتونفيت

304/09/18إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية البحيرةإقليم: ميدلت احمد الحنصالي 6 خديجة حمداني
اللغة الفرنسية

04/09/18 18477

H

ايتزر

104/09/18إقليم: ميدلتزيــزإقليم: ميدلتالثانوية العدادية اوتربات 6 نورة واعي
اللغة الفرنسية

04/09/18 21735Zاموكر

1104/09/12إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية 20 غشتإقليم: ميدلتالثانوية العدادية اوتربات 52 ياسمين العمراوي
اللغة النجليزية

04/09/12 11969Jكروشن

319



المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
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المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

 الثانوية العدادية مولي إقليم: ميدلت احمد الحنصالي

الطاهر بن عبد الكريم

306/09/17إقليم: ورزازات 12 عبد الوهاب زروق
اللغة النجليزية

06/09/17 13502Aسكورة أهل الوسط

104/09/18إقليم: ميدلت احمد الحنصاليإقليم: ميدلتالثانوية العدادية أنفكو 6 قدي حمزة
اللغة النجليزية

04/09/18 24999Xتونفيت

الثانوية العدادية زينب إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية العياشي

النفزاوية

104/09/02عمالة: مكناس 88 الملكي علوي عبد السلم
الجتماعيات

05/09/08 25267

N

ويسلن )البلدية(

503/09/13إقليم: ميدلتايت عتوإقليم: ميدلتزيــز 46 وعشة م
الجتماعيات

03/09/13 21734Yغرس تعللين

الثانوية التأهيلية موسى بن 

نصير

الثانوية العدادية يعقوب إقليم: ميدلت

المنصور

904/09/12إقليم: الحاجب 42 ايوب نوال
الجتماعيات

04/09/12 04232Z)اكوراي )البلدية

206/09/17إقليم: ميدلتزيــزإقليم: ميدلت احمد الحنصالي 22 احمد والرو
الجتماعيات

06/09/17 21735Zاموكر

104/09/18إقليم: ميدلت احمد الحنصاليإقليم: ميدلتالثانوية العدادية تاكوديت 16 م بويسردان
الجتماعيات

04/09/18 24999Xتونفيت

304/09/18إقليم: ميدلتاعدادية ايت اومغارإقليم: ميدلتثانوية النجاح العدادية 16 عبد العزيز عمري علوي
الجتماعيات

04/09/18 19921

C

أيت عياش

402/09/16إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية العياشيإقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية زايدة 14 اغويان م
الجتماعيات

04/09/18 11965E)ميدلت )البلدية

106/09/17إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية أغبالوإقليم: ميدلتزيــز 12 ايت بوجطو سماعيل
الجتماعيات

07/09/17 21051Fاغبالو

706/09/17إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية زايدةإقليم: ميدلتاعدادية ايت اومغار 12 الهام لغريسي
الجتماعيات

06/09/17 18476

G

زايدة

506/09/17إقليم: ميدلتثانوية ملوية العداديةإقليم: ميدلتايت عتو 12 خاليد عبو
الجتماعيات

06/09/17 26397Sبومية

404/09/18إقليم: ميدلتزيــزإقليم: ميدلتالثانوية العدادية اوتربات 6 بلقاسم أعزيزي
الجتماعيات

04/09/18 21735Zاموكر

102/09/09إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية زايدةإقليم: ميدلتثانوية ملوية العدادية 50 طالب  عبد ا
الرياضيات

02/09/14 18476

G

زايدة

الثانوية العدادية المير إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية أغبالو

مولي عبدا

103/09/13إقليم: خنيفرة 36 الصادق ايمان
الرياضيات

03/09/13 11962

B

خنيفرة )البلدية(

806/09/17إقليم: ميدلتايت عتوإقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية المام علي 22 يونس عماري
الرياضيات

06/09/17 21734Yغرس تعللين

الثانوية العدادية يعقوب إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية زايدة

المنصور

502/09/16إقليم: الحاجب 18 حيزون م
الرياضيات

02/09/16 04232Z)اكوراي )البلدية

402/09/16إقليم: خنيفرة الثانوية العدادية 13 نونبرإقليم: ميدلتثانوية النجاح العدادية 18 علي العثماني
الرياضيات

02/09/16 24997Vلهري
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

804/09/18إقليم: ميدلتزيــزإقليم: ميدلتزاوية سيدي حمزة 16 انوار بقدوس
الرياضيات

04/09/18 21735Zاموكر

204/09/18إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية أغبالوإقليم: ميدلتثانوية ملوية العدادية 16 بوطهري المداني
الرياضيات

04/09/18 21051Fاغبالو

الثانوية العدادية المختار إقليم: ميدلت احمد الحنصالي

السوسي

1106/09/17إقليم: ورزازات 12 احمد ادرمي
الرياضيات

06/09/17 24848

H

تيدلي

الثانوية الثأهيلية المير م. إقليم: ميدلتثانوية الشهداء العدادية

عبد ا

706/09/17إقليم: الرشيدية 12 مروان حنان
الرياضيات

نعم 06/09/17 09848

D

الرشيدية )البلدية(

الثانوية التأهيلية المير 

مولي رشيد

1106/09/17إقليم: الرشيديةالمام الهواريإقليم: ميدلت 12 النعامي  بوشرى
الرياضيات

06/09/17 21115Aفركلة السفلى

706/09/17إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية المام عليإقليم: ميدلتاعدادية ايت اومغار 12 المير حساين
الرياضيات

06/09/17 09839

U

غرس تعللين

الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: ميدلتايت عتو

زياد

706/09/17إقليم: ميدلت 12 عبد المجيد ايت الحاج
الرياضيات

06/09/17 09856

M

كرامة

406/09/17إقليم: تنغيرثإ السلمإقليم: ميدلتثانوية النجاح العدادية 12 أوعياش موحى
الرياضيات

06/09/17 20958Eأيت هاني

905/10/17إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية أغبالوإقليم: ميدلتاملشيل 12 ايت الحسن عبدالرحيم
الرياضيات

05/10/17 21051Fاغبالو

204/09/18إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية البحيرةإقليم: ميدلتالثانوية العدادية تاكوديت 6 اسماعيل بسي
الرياضيات

04/09/18 18477

H

ايتزر

الثانوية العدادية المير إقليم: ميدلتثانوية الشهداء العدادية

مولي رشيد

704/09/18إقليم: الرشيدية 6 كريمة رشيد
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 09835P)كلميمة )البلدية

704/09/18إقليم: ميدلتثانوية ملوية العداديةإقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية أغبالو 6 ساعيد خضور
الرياضيات

04/09/18 26397Sبومية

704/09/18إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية البحيرةإقليم: ميدلت احمد الحنصالي 6 اوبلحاج يونس
الرياضيات

04/09/18 18477

H

ايتزر

الثانوية التأهيلية عبد 

المومن

904/09/18إقليم: ميدلتثانوية ملوية العداديةإقليم: ميدلت 6 لبطار هاشم
الرياضيات

04/09/18 26397Sبومية

الثانوية العدادية يوسف ابن إقليم: ميدلتثانوية ملوية العدادية

تاشفين

904/09/12إقليم: الحاجب 26 شريف خياط
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 19893Xأيت بوبيدمان

ثانوية يوسف بن تاشفين 

العدادية

1102/09/15عمالة: مكناسالثانوية العدادية خيبرإقليم: ميدلت 22 عبد البر بوكيلي مخوخي
علوم الحياة 

والرض
07/09/17 03938E مولي ادريس

زرهون )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.القاضي عياضإقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية زايدة

ملول

203/09/13 12 طيفي أسماء
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 05105Y الدشيرة الجهادية

)البلدية(

106/09/17إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية البحيرةإقليم: ميدلتالثانوية العدادية اوتربات 12 مليكة محاوي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 18477

H

ايتزر

321



المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

806/09/17إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية زايدةإقليم: ميدلتزاوية سيدي حمزة 12 اتحنينت حسن
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 18476

G

زايدة

606/09/17إقليم: ميدلتزاوية سيدي حمزةإقليم: ميدلتزيــز 12 أيت عياش  فاطمة الزهراء
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 26434

G

زاوية سيدي حمزة

الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: ميدلتاملشيل

زياد

304/09/18إقليم: ميدلت 6 ابراهيم لغزل
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 09856

M

كرامة

604/09/18إقليم: ميدلتثانوية ملوية العداديةإقليم: ميدلتالثانوية العدادية تاكوديت 6 عزيز زروال
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 26397Sبومية

802/09/16إقليم: سطاتالثانوية العدادية بني خلوكإقليم: ميدلتاملشيل 18 احمد حموش
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 14632

D

بني خلوك

1002/09/16إقليم: تنغيرثإ بوكافرإقليم: ميدلتثانوية النجاح العدادية 18 حسن اوحداش
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 23261

H

النيف

الثانوية العدادية الحسن بن إقليم: ميدلتثانوية النجاح العدادية

م الدكيك

402/09/16إقليم: سيدي افني 18 بوكيت يوسف
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 21356

M

سبت النابور

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: ميدلتالمدرسة الجماعاتية أنفكو

ا غيات

502/09/16إقليم: الحوز 18 لغروش ابراهيم
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 20672

U

سيدي عبد ا غيات

602/09/15إقليم: سيدي سليمانجابر بن حيانإقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية العياشي 16 العربي المتوكل
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 11182

D

سيدي يحيى الغرب 

)البلدية(

106/09/17إقليم: ميدلتإعدادية النزالةإقليم: ميدلتزاوية سيدي حمزة 12 م هني
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 26575

K

النزالة

الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: ميدلتالمام الغزالي

زياد

306/09/17إقليم: ميدلت 12 امين معزوز
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 09856

M

كرامة

الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: ميدلتإعدادية النزالة

زياد

704/09/18إقليم: ميدلت 6 فاطمة الزهراء داودي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 09856

M

كرامة

الثانوية التأهيلية موسى بن إقليم: ميدلتالثانوية العدادية تاكوديت

نصير

104/09/18إقليم: ميدلت 6 م برينيز
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 11988Eبومية

604/09/18إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية البحيرةإقليم: ميدلتزيــز 6 زازى حكيم
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 18477

H

ايتزر

304/09/18إقليم: ميدلتزاوية سيدي حمزةإقليم: ميدلتالثانوية العدادية أنفكو 6 ايمي موحى
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 26434

G

زاوية سيدي حمزة

الثانوية التأهيلية طارق بن 

زياد

الثانوية العدادية يوسف ابن إقليم: ميدلت

تاشفين

502/09/14إقليم: الحاجب 40 الدغمي ادريس
التربية السلمية

02/09/14 19893Xأيت بوبيدمان

الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: ميدلتاعدادية ايت اومغار

زياد

606/09/17إقليم: ميدلت 22 رزوق مصطفى
التربية السلمية

06/09/17 09856

M

كرامة

الثانوية العدادية عثمان بن إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية البحيرة

عفان

302/09/16عمالة: مراكش 18 عبد اللطيف موزون
التربية السلمية

02/09/16 02642

W

الوداية
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تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

202/09/16إقليم: طاطااقاإقليم: ميدلت احمد الحنصالي 18 عبد اللطيف اكشاري
التربية السلمية

02/09/16 16090

N

اقا )البلدية(

1402/09/16إقليم: تارودانت ثإ.أكدير ملولإقليم: ميدلتثانوية النجاح العدادية 18 هشام أشهبون
التربية السلمية

02/09/16 23317

U

اكادير ملول

802/09/16إقليم: تاوريرتعبد الكريم الخطابيإقليم: ميدلتثانوية ملوية العدادية 18 اوشارية خليد
التربية السلمية

02/09/16 25598Y)دبدو )البلدية

1106/09/17إقليم: الرشيديةحمان الفطواكيإقليم: ميدلتالثانوية العدادية اوتربات 12 سعيد ايت لحساين
التربية السلمية

06/09/17 09836

R

تاديغوست

704/09/18إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية البحيرةإقليم: ميدلتالثانوية العدادية تاكوديت 6 أسامة حجوبي
التربية السلمية

04/09/18 18477

H

ايتزر

404/09/18إقليم: ميدلتثانوية ملوية العداديةإقليم: ميدلتثانوية النجاح العدادية 6 عبد الصمد عيادي
التربية السلمية

04/09/18 26397Sبومية

904/09/18إقليم: تنغيرثإ.ابن خلدونإقليم: ميدلتثانوية النجاح العدادية 6 ابراهيم امحرزي
التربية السلمية

04/09/18 21732

W

مصيسي

1102/09/15إقليم: سيدي قاسمأبو القاسم الشابيإقليم: ميدلتاملشيل 24 م امين سمغولي
التربية البدنية

02/09/15 14946Vثكنة

الثانوية التأهيلية طارق بن 

زياد

الثانوية العدادية إدريس إقليم: ميدلت

الول

404/09/12عمالة: مكناس 12 بنانة مصطفى
المعلوميات

06/09/17 03937

D

مولي ادريس 

زرهون )البلدية(

606/09/17إقليم: الرشيديةالنخيلإقليم: ميدلتالثانوية العدادية اوتربات 12 بدر عكي
المعلوميات

06/09/17 23381

N

عرب صباح اغريس

206/09/17إقليم: ميدلتإعدادية النزالةإقليم: ميدلتاملشيل 12 اعدوش حميد
المعلوميات

06/09/17 26575

K

النزالة

  الثانوية العدادية عبد 

الكريم الخطابي

121/09/87عمالة: مراكشالثانوية العدادية المجدإقليم: ورزازات 172 صالح  بوشمة
اللغة العربية

21/09/87أقدمية 16 سنة 02628F)جليز )المقاطعة

ثإ العدادية الشهيد المدني 

شفيق

الثانوية العدادية مولي إقليم: ورزازات

رشيد

916/09/02إقليم: الحوز 90 ايت ابراهيم يعقوب تودة
اللغة العربية

07/09/04أقدمية 12 سنة 03787

R

أيت أورير )البلدية(

 الثانوية العدادية الطلس 

الكبير

  الثانوية العدادية عبد إقليم: ورزازات

الكريم الخطابي

602/09/10إقليم: ورزازات 64 سليمان مويان
اللغة العربية

15/09/10 25596

W

ورزازات )البلدية(

 الثانوية العدادية مولي 

الطاهر بن عبد الكريم

  الثانوية العدادية عبد إقليم: ورزازات

الكريم الخطابي

502/09/09إقليم: ورزازات 62 المداني هشام
اللغة العربية

20/09/11 25596

W

ورزازات )البلدية(

الثانوية العدادية  بن 

العربي الحاتمي

  الثانوية العدادية عبد إقليم: ورزازات

الكريم الخطابي

607/09/04إقليم: ورزازات 50 حياة جكنور
اللغة العربية

04/09/18 25596

W

ورزازات )البلدية(

الثانوية العدادية  بن 

العربي الحاتمي

إقليم: شتوكة آيت ثأ. العربي  البنايإقليم: ورزازات

باها

103/09/13 46 بهيجة ضراب
اللغة العربية

03/09/13 05376Tسيدي وساي

الثانوية العدادية سيدي 

احمد بناجي

الثانوية العدادية رياض إقليم: ورزازات

المسك

102/09/15عمالة: مراكش 34 نعيمة رشدي
اللغة العربية

02/09/15 26892Eحربيل

323



المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2019

نوعم. النقط
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تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة
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رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

 الثانوية العدادية مولي إقليم: ورزازاتالثانوية العدادية ادلسان

الطاهر بن عبد الكريم

102/09/14إقليم: ورزازات 22 سفيان دراغ
اللغة العربية

06/09/17 13502Aسكورة أهل الوسط

 الثانوية العدادية مولي 

الطاهر بن عبد الكريم

202/09/16إقليم: ورزازاتالنخيلإقليم: ورزازات 18 فاطمة البراهيمي
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 27080J)ورزازات )البلدية

الثانوية العدادية المختار 

السوسي

الثانوية العدادية سيدي احمد إقليم: ورزازات

بناجي

306/09/17إقليم: ورزازات 12 مولي عبدالعزيز الصرصاري
اللغة العربية

06/09/17 24516Xغسات

الثانوية العدادية ايمي 

نولون

ثإ العدادية الشهيد المدني إقليم: ورزازات

شفيق

104/09/18إقليم: ورزازات 6 عبد الفتاح  الحرش
اللغة العربية

04/09/18 13503

B

توندوت

الثانوية التأهيلية مولي 

رشيد

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الخليل العداديةإقليم: ورزازات

وتنان

106/09/01 104 نادية الزنيفي
اللغة الفرنسية

24/09/02أقدمية 16 سنة 25868S)اكادير )البلدية

الثانوية العدادية بن 

تومرت

102/09/10إقليم: ورزازاتالنخيلإقليم: ورزازات 56 عبد العالي رفيقي
اللغة الفرنسية

04/09/12 27080J)ورزازات )البلدية

 الثانوية العدادية مولي 

الطاهر بن عبد الكريم

عمالة: إنزكان ايت ثإ.عثمان بن عفانإقليم: ورزازات

ملول

302/09/15 34 سعاد الصبير
اللغة الفرنسية

02/09/15 18673

W

اولد دحو

 الثانوية العدادية الطلس 

الكبير

إقليم: شتوكة آيت ثإ. 20 غشتإقليم: ورزازات

باها

202/09/15 34 مليكة الوالي
اللغة الفرنسية

02/09/15 26942Jسيدي بيبي

الثانوية العدادية  بن 

العربي الحاتمي

602/09/16إقليم: الرشيديةاكليإقليم: ورزازات 28 دندن حسناء
اللغة الفرنسية

02/09/16 23618

W

ملعب

ثإ العدادية الشهيد المدني 

شفيق

الثانوية العدادية سيدي احمد إقليم: ورزازات

بناجي

606/09/17إقليم: ورزازات 12 ياسين اوتبوط
اللغة الفرنسية

06/09/17 24516Xغسات

ثإ العدادية الشهيد المدني 

شفيق

 الثانوية العدادية الطلس إقليم: ورزازات

الكبير

606/09/17إقليم: ورزازات 12 عبدالصمد امزيان
اللغة الفرنسية

06/09/17 23681Pاغرم نوكدال

الثانوية العدادية سيدي 

احمد بناجي

204/09/18إقليم: ميدلتالثانوية العدادية اوترباتإقليم: ورزازات 7 المحفوظي نادية
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 25251

W

اوتربات

ثإ العدادية الشهيد المدني إقليم: ورزازاتالثانوية العدادية تيشكا

شفيق

704/09/18إقليم: ورزازات 6 عبد الوهاب الصالحي
اللغة الفرنسية

04/09/18 13503

B

توندوت

الثانوية العدادية سيدي 

احمد بناجي

103/09/13إقليم: ورزازاتالنخيلإقليم: ورزازات 37 رشيدة تيدارت
الجتماعيات

03/09/13إلتحاق بالزوج 27080J)ورزازات )البلدية

ثإ العدادية الشهيد المدني 

شفيق

 الثانوية العدادية مولي إقليم: ورزازات

الطاهر بن عبد الكريم

102/09/16إقليم: ورزازات 28 عبدالرزاق جناح
الجتماعيات

02/09/16 13502Aسكورة أهل الوسط

 الثانوية العدادية مولي 

الطاهر بن عبد الكريم

102/09/15إقليم: زاكورةالثانوية العدادية مزكيطةإقليم: ورزازات 26 عبد الفتاح النجار
الجتماعيات

06/09/17 24508

N

مزكيطة

الثانوية العدادية بن 

تومرت

الثانوية العدادية ادريس إقليم: ورزازات

الول

204/09/18إقليم: ورزازات 16 رشيد اولقبلت
الجتماعيات

04/09/18 26215

U

ازناكن

الثانوية العدادية ادريس 

الول

الثانوية العدادية سيدي احمد إقليم: ورزازات

بناجي

106/09/17إقليم: ورزازات 12 ابراهيم العياشي
الجتماعيات

06/09/17 24516Xغسات
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة
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المديرية القليمية 
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المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

121/01/87إقليم: ورزازاتالنخيلإقليم: ورزازات الثانوية العدادية ابن رشد 118 م بورزيق
الرياضيات

02/09/15 27080J)ورزازات )البلدية

الثانوية العدادية سيدي احمد إقليم: ورزازاتالثانوية العدادية المجد

بناجي

105/09/07إقليم: ورزازات 74 وخلفن المصطفى
الرياضيات

نعم 05/09/09 24516Xغسات

 الثانوية العدادية مولي 

الطاهر بن عبد الكريم

عمالة: الصخيرات 20 غشتإقليم: ورزازات

 - تمارة

202/09/10 46 تودة بنعيسى
الرياضيات

03/09/13 23492J)الصخيرات )البلدية

 الثانوية العدادية مولي 

الطاهر بن عبد الكريم

104/09/12إقليم: كلميمالثانوية العدادية امحيريشإقليم: ورزازات 43 عائشة الدريسي زاكي
الرياضيات

04/09/12إلتحاق بالزوج 25449L)كلميم )البلدية

الثانوية العدادية سيدي 

احمد بناجي

102/09/14إقليم: ورزازاتالثانوية العدادية المجدإقليم: ورزازات 40 حميد بوحسين
الرياضيات

نعم 02/09/14 25595V)ورزازات )البلدية

الثانوية العدادية  بن 

العربي الحاتمي

102/09/15إقليم: تارودانتثإ. اولوزإقليم: ورزازات 26 عبد الحكيم عنينيش
الرياضيات

06/09/17 17295Y)أولوز )البلدية

 الثانوية العدادية الطلس 

الكبير

 الثانوية العدادية مولي إقليم: ورزازات

الطاهر بن عبد الكريم

402/09/15إقليم: ورزازات 24 ابتسام الصنهاجي
الرياضيات

02/09/15 13502Aسكورة أهل الوسط

  الثانوية العدادية عبد إقليم: ورزازاتالثانوية العدادية ادلسان

الكريم الخطابي

302/09/14إقليم: ورزازات 23 رضوان العرباوي
الرياضيات

02/09/16إلتحاق بالزوجة 25596

W

ورزازات )البلدية(

 الثانوية العدادية الطلس 

الكبير

الثانوية العدادية شاعر إقليم: ورزازات

الحمراء

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

102/09/16 18 عبد الكريم  المرضي
الرياضيات

02/09/16 01866

C

ابن امسيك 

)المقاطعة(

 الثانوية العدادية الطلس إقليم: ورزازاتالثانوية العدادية تيشكا

الكبير

406/09/17إقليم: ورزازات 12 عبد اللطيف ايد العامل
الرياضيات

06/09/17 23681Pاغرم نوكدال

ثإ العدادية الشهيد المدني 

شفيق

الثانوية العدادية ادريس إقليم: ورزازات

الول

904/09/18إقليم: ورزازات 6 اخراز عبد الرحمان
الرياضيات

نعم 04/09/18 26215

U

ازناكن

الثانوية العدادية ادريس 

الول

ثإ العدادية الشهيد المدني إقليم: ورزازات

شفيق

404/09/18إقليم: ورزازات 6 بوحليق وليد
الرياضيات

نعم 04/09/18 13503

B

توندوت

الثانوية العدادية المختار 

السوسي

304/09/18إقليم: ورزازات الثانوية العدادية ابن رشدإقليم: ورزازات 6 شيماء بلحو
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 26189

R

ترميكت

الثانوية العدادية ايمي 

نولون

804/09/18إقليم: تنغيرثإ. المدونإقليم: ورزازات 6 أحمد  اليحياوي
الرياضيات

04/09/18 24514Vاغيل نومكون

الثانوية العدادية المختار 

السوسي

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الموز العداديةإقليم: ورزازات

وتنان

502/09/15 34 سفيان حفيظي
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 19981Tأورير

ثإ العدادية الشهيد المدني 

شفيق

302/09/15إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الشويطرإقليم: ورزازات 34 م الغرافي
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 26643Jسيدي عبد ا غيات

ثإ العدادية الشهيد المدني 

شفيق

عمالة: أكادير  إدا  ثانوية الزيتون العداديةإقليم: ورزازات

وتنان

502/09/16 28 سعاد وهبي
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 05023Jتامري

الثانوية العدادية المختار 

السوسي

202/09/16إقليم: تارودانتثإ أركانإقليم: ورزازات 28 حنان القاسمي
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 23773Pاركانة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

 الثانوية العدادية مولي 

الطاهر بن عبد الكريم

213/02/17إقليم: الرشيديةثانوية ابن سيناء العداديةإقليم: ورزازات 20 نبيلة كودة
علوم الحياة 

والرض
13/02/17إلتحاق بالزوج 25481

W

الرشيدية )البلدية(

الثانوية العدادية ادريس 

الول

الثانوية العدادية المختار إقليم: ورزازات

السوسي

906/09/17إقليم: ورزازات 12 انوار احسيكو
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 24848

H

تيدلي

الثانوية العدادية حسن عبد 

ا المزوغي

ثإ العدادية الشهيد المدني إقليم: ورزازات

شفيق

406/09/17إقليم: ورزازات 12 رجاء عبدالنوري
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 13503

B

توندوت

الثانوية العدادية ايمي 

نولون

الثانوية العدادية المختار إقليم: ورزازات

السوسي

404/09/18إقليم: ورزازات 6 حسن  برايس
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 24848

H

تيدلي

الثانوية العدادية  بن 

العربي الحاتمي

305/09/07إقليم: سيدي سليمانجابر بن حيانإقليم: ورزازات 86   المهدي  ابوالكانة
الفيزياء والكيمياء

02/09/10 11182

D

سيدي يحيى الغرب 

)البلدية(

الثانوية العدادية القاضي 

عياض

106/09/01إقليم: ورزازاتالنخيلإقليم: ورزازات 80 البوستاوي لحسن
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 27080J)ورزازات )البلدية

الثانوية العدادية حسن عبد 

ا المزوغي

ثانوية ابو فراس الحمداني إقليم: ورزازات

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

104/09/12 42 هناء وزيزي
الفيزياء والكيمياء

04/09/12 22757

K

اكادير )البلدية(

الثانوية العدادية ادريس 

الول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية ابن خلدون العداديةإقليم: ورزازات

وتنان

702/09/15 24 عبد المالك المجدي
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 05019E)اكادير )البلدية

الثانوية العدادية حسن عبد 

ا المزوغي

عمالة: إنزكان ايت ثإ.النوارإقليم: ورزازات

ملول

102/09/16 24 م الطجيوتي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 21877

D

تمسية

الثانوية العدادية  بن 

العربي الحاتمي

106/09/17إقليم: الرشيديةاعدادية الجرفإقليم: ورزازات 12 عبد القادر غريسي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 26201

D

الجرف )البلدية(

إقليم: شتوكة آيت ثإ. سيدي بوسحابإقليم: ورزازاتالثانوية العدادية تيشكا

باها

904/09/12 52 سكينة هموش
التربية السلمية

04/09/12 24504Jسيدي بو السحاب

عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابن حنبلإقليم: ورزازاتالثانوية العدادية ادلسان

ملول

604/09/12 42 كلثومة الضبع
التربية السلمية

04/09/12 25597X)انزكان )البلدية

704/09/12إقليم: تارودانتثإ.أحدإقليم: ورزازاتالثانوية العدادية بن زيدون 34 عبد ا مسعود
التربية السلمية

02/09/14 21259

G

سيدي احساين

الثانوية العدادية حسن عبد 

ا المزوغي

عمالة: الصخيرات صلح الدين اليوبيإقليم: ورزازات

 - تمارة

202/09/14 32 عبد الوهاب ايت بل
التربية السلمية

02/09/16 21501Vسيدي يحيى زعير

الثانوية العدادية بن 

تومرت

إقليم: قلعة الثانوية العدادية اولد عمروإقليم: ورزازات

 السراغنة

102/09/14 28 عمر أكتول
التربية السلمية

06/09/17 26718

R

أولد عامر

الثانوية العدادية ايمي 

نولون

1102/09/16إقليم: تارودانت ثإ.تفنوتإقليم: ورزازات 28 عبد الرحيم بويحيى
التربية السلمية

02/09/16 25815Jأهل تفنوت

ثإ العدادية الشهيد المدني 

شفيق

1102/09/15إقليم: تارودانتاعدادية تزي نتاستإقليم: ورزازات 24 حسن ايت موسى
التربية السلمية

02/09/15 27113Vتيزي نتاست

 الثانوية العدادية مولي 

الطاهر بن عبد الكريم

616/09/95إقليم: الحاجبالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: ورزازات 126 علي قرقبو
التربية البدنية

16/09/97أقدمية 16 سنة 04226T)الحاجب )البلدية
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المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

 الثانوية العدادية الطلس 

الكبير

الثانوية التأهيلية م الجزولي إقليم: ورزازات

ملحقة اثنين أداي

1104/09/12إقليم: تيزنيت 48 زينبة نايت حدو
التربية البدنية

02/09/14 22975Xاثنين أداي

الثانوية العدادية سيدي 

احمد بناجي

الثانوية العدادية احمد إقليم: ورزازات

المنصور الذهبي

202/09/14إقليم: النواصر 40 عبد ا تيحان
التربية البدنية

02/09/14 25072

B

دار بوعزة )البلدية(

الثانوية العدادية ادريس 

الول

إقليم: شتوكة آيت ثإ. سيدي خليلإقليم: ورزازات

باها

1302/09/15 34 عبد ا اسوس
التربية البدنية

02/09/15 21198

R

أيت ميلك

1107/09/04عمالة: مراكشالثانوية العدادية ابن بطوطةإقليم: ورزازاتالثانوية العدادية المجد 96 رشيد وحاس
المعلوميات

26/09/11 02837

H

أولد حسون

  الثانوية العدادية عبد 

الكريم الخطابي

1102/09/09عمالة: مراكشالثانوية العدادية ابن بطوطةإقليم: ورزازات 76 حفصة اشعشاع
المعلوميات

27/09/11 02837

H

أولد حسون

 الثانوية العدادية مولي 

الطاهر بن عبد الكريم

213/02/17إقليم: الرشيديةاعدادية الجرفإقليم: ورزازات 18 ادريس قادر
المعلوميات

13/02/17 26201

D

الجرف )البلدية(

الثانوية العدادية القاضي 

عياض

302/09/10إقليم: زاكورةالثانوية العدادية النخيلإقليم: ورزازات 26 خالد ايت ابقي
التكنولوجيا

06/09/17 13498

W

اكدز )البلدية(

الثانوية الثأهيلية ابو ذر 

الغفاري

عمالة: إنزكان ايت ثإ.يوسف بن تاشفينإقليم: تنغير

ملول

905/09/08 76  سناء  مداد
اللغة العربية

05/09/08 24239

W

تمسية

الثانوية الثأهيلية س. م. بن 

عبد ا

205/09/11إقليم: تنغيرثإ.زايد احمادإقليم: تنغير 58 لحسن خمسي
اللغة العربية

05/09/11 13514

N

تنغير )البلدية(

302/09/15إقليم: تارودانتثإ. أنوالإقليم: تنغيرثإ. المدون 34 باري سعيد
اللغة العربية

02/09/15 17287P)أولد تايمة )البلدية

102/09/14إقليم: تنغيرثإ.زايد احمادإقليم: تنغيرثإ.واكليم 30 مينة وهبي
اللغة العربية

02/09/14 13514

N

تنغير )البلدية(

306/09/17إقليم: تنغيرثإ.واكليمإقليم: تنغيرثإ.زايد احماد 22 سعاد اوتركة
اللغة العربية

05/09/18 24854Pواكليم

306/09/17إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية زايدةإقليم: تنغيرثإ.زايد احماد 22 فني مريم
اللغة العربية

05/09/18 18476

G

زايدة

الثانوية الثأهيلية يوسف بن 

تاشفين

الثانوية الثأهيلية س. م. بن إقليم: تنغير

عبد ا

302/09/16إقليم: تنغير 18 سمية بوجوال
اللغة العربية

02/09/16 13505

D

تنغير )البلدية(

1102/09/16إقليم: الرشيديةافغإقليم: تنغيرثإ. المدون 18 زكرياء التايك
اللغة العربية

02/09/16 21736Aاغبالو انكردوس

402/09/16إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية المام عليإقليم: تنغيرثإ. اغرم امزدار 18 خليفة الجراري
اللغة العربية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 09839

U

غرس تعللين

الثانوية الثأهيلية م السادس إقليم: تنغيرثإ بوكافر

النيف

106/09/17إقليم: تنغير 12 الوافي علي
اللغة العربية

نعم 06/09/17 09851

G

النيف

الثانوية الثأهيلية م 

السادس النيف

906/09/17إقليم: تنغيرثإ بوكافرإقليم: تنغير 12 واركاني جمال
اللغة العربية

نعم 06/09/17 23261

H

النيف
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

1004/09/18إقليم: تنغيرثإ.ابن خلدونإقليم: تنغيرم.ثإ المل 6 ابراهيم اللحياني
اللغة العربية

04/09/18 21732

W

مصيسي

904/09/18إقليم: تنغيرثإ. المدونإقليم: تنغيرثإ. تلمي 6 سعاد مومن
اللغة العربية

04/09/18 24514Vاغيل نومكون

702/09/15إقليم: تنغيرالمام مسلمإقليم: تنغيراثإ. ايت علي ويكو 24 المصطفى هللي
اللغة الفرنسية

02/09/15 22829

N

أيت  سدرات السهل 

الغربية

806/09/17إقليم: تنغيرثإ ايت الفرسيإقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية المل 22 سخمان عبد الحق
اللغة الفرنسية

06/09/17 24855

R

أيت الفرسي

1002/09/16إقليم: بني مللثانوية ناوور العداديةإقليم: تنغيرثإ. المدون 18 ايت حدو فؤاد
اللغة الفرنسية

02/09/16 26195Xناوور

501/02/17إقليم: تنغيرثإ تصويتإقليم: تنغيرالمام مسلم 18 رضا غلش
اللغة الفرنسية

01/02/17 24664

H

أيت سدرات السهل 

الشرقية

الثانوية العدادية حمان إقليم: تنغيرثإ. ايت اوزين

الفطواكي

403/09/13إقليم: خنيفرة 16 احمد عواني
اللغة الفرنسية

04/09/18 11967

G

مريرت )البلدية(

الثانوية الثأهيلية م.عبد ا 

بن حساين

الثانوية العدادية  ابن إقليم: تنغير

النفيس

عمالة: طنجة - 

أصيل

602/09/16 14 أبو عبد ا سعيدة
اللغة الفرنسية

04/09/18 26574J)بني مكادة )المقاطعة

606/09/17إقليم: تنغيرثإ ايت يديرإقليم: تنغيرثإ. ايت توخسين 12 بامو شريف
اللغة الفرنسية

نعم 06/09/17 24846F أيت سدرات الجبل

السفلى

الثانوية العدادية المختار إقليم: تنغيرثإ تصويت

السوسي

1006/09/17إقليم: ورزازات 12 محسين مجدفي
اللغة الفرنسية

06/09/17 24848

H

تيدلي

706/09/17إقليم: تنغيرثإ.ابن خلدونإقليم: تنغيرثإ. المدون 12 حميد طهى
اللغة الفرنسية

06/09/17 21732

W

مصيسي

الثانوية الثأهيلية م السادس إقليم: تنغيرثإ ايت الفرسي

النيف

406/09/17إقليم: تنغير 12 بن يوسف فوزية
اللغة الفرنسية

06/09/17 09851

G

النيف

606/09/17إقليم: تنغيرثإ. ايت توخسينإقليم: تنغيرثإ ايت يدير 12 الحسين اسطوك
اللغة الفرنسية

نعم 06/09/17 24870

G

أيت سدرات الجبل 

العليا

الثانوية الثأهيلية عسو 

باسلم

104/09/12إقليم: سيدي قاسمإعدادية دار الكداريإقليم: تنغير 52 خالد لمراني
اللغة النجليزية

04/09/12 15114

C

دار الكداري )البلدية(

الثانوية الثأهيلية عسو 

باسلم

104/09/12إقليم: تنغيرالمام مسلمإقليم: تنغير 42 م ايت القاضي
اللغة النجليزية

04/09/12 22829

N

أيت  سدرات السهل 

الغربية

الثانوية الثأهيلية  الشريف 

الدريسي

403/09/13إقليم: بني مللثانوية اولد سعيد العداديةإقليم: تنغير 36 نور الدين العلوي
اللغة النجليزية

03/09/13 07695

N

أولد سعيد الواد

الثانوية الثأهيلية م.عبد ا 

بن حساين

الثانوية العدادية أحمد بن إقليم: تنغير

شقرون

302/09/10عمالة: مكناس 56 مصطفى أيت عمر
الجتماعيات

04/09/12 03944Lواد الجديدة

نواة التعليم العدادي تغزوت إقليم: تنغيرثإ ايت يدير

نيت عطا

704/09/12إقليم: تنغير 36 مصطفى ملو
الجتماعيات

02/09/15 26224

D

تغزوت نايت عطى
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية الثأهيلية ابو ذر 

الغفاري

الثانوية الثأهيلية م.عبد ا إقليم: تنغير

بن حساين

102/09/16إقليم: تنغير 24 تمراوي عبد العالي
الجتماعيات

04/09/18 13518Tتغزوت نايت عطى

الثانوية الثأهيلية م.عبد ا 

بن حساين

102/09/14إقليم: الرشيديةاولد شاكرإقليم: تنغير 22 مولي عبد الواحد ديدي حسن 

علوي

الجتماعيات
06/09/17 19888Sاوفوس

306/09/17إقليم: تنغيرثإ ايت يديرإقليم: تنغيرثإ. المدون 22  ايت عيسى احمد
الجتماعيات

04/09/18 24846F أيت سدرات الجبل

السفلى

904/09/18إقليم: تنغيرثإ ايت يديرإقليم: تنغيرثإ. ايت توخسين 6 لحسن اكدو
الجتماعيات

نعم 04/09/18 24846F أيت سدرات الجبل

السفلى

الثانوية الثأهيلية يوسف بن 

تاشفين

الثانوية الثأهيلية ابو ذر إقليم: تنغير

الغفاري

104/09/18إقليم: تنغير 6 سعيد محندي
الجتماعيات

04/09/18 22828

M

تغزوت نايت عطى

604/09/18إقليم: تنغيرثإ. ايت توخسينإقليم: تنغيرثإ ايت يدير 6 حسن معطصيم
الجتماعيات

نعم 04/09/18 24870

G

أيت سدرات الجبل 

العليا

904/09/18إقليم: تنغيرثإ. المدونإقليم: تنغيرثإ. تلمي 6 عصام نصري
الجتماعيات

04/09/18 24514Vاغيل نومكون

الثانوية الثأهيلية عسو 

باسلم

104/09/18إقليم: تنغيرثإ. المدونإقليم: تنغير 6 عبد الفتاح ايت امحيد
الجتماعيات

04/09/18 24514Vاغيل نومكون

106/09/06عمالة: الرباطالجولنإقليم: تنغيرثإ الموحدين 80 رضوان جمال
الرياضيات

22/09/10 01109E يعقوب المنصور

)المقاطعة(

ثانوية ادريس الحريزي إقليم: تنغيرالمام مسلم

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

705/09/08 76 العيساوي عبد الصمد
الرياضيات

05/09/08 05020F)اكادير )البلدية

الثانوية الثأهيلية م 

السادس النيف

204/09/12إقليم: الرشيديةالمنصور الدهبيإقليم: تنغير 44 هشام علوي
الرياضيات

02/09/14 22933

B

فركلة العليا

ثانوية علي بن أبي طالب إقليم: تنغيرثإ تابرخاشت

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

202/09/10 34 م تبرامت
الرياضيات

02/09/15 23967Aالدراركة

الثانوية العدادية يعقوب إقليم: تنغيرالمام مسلم

المنصور

402/09/15إقليم: الحاجب 30 نعيمة درويش
الرياضيات

02/09/16 04232Z)اكوراي )البلدية

عمالة: الصخيرات ابن خلدونإقليم: تنغيرثإ. إميضر

 - تمارة

304/09/12 24 جميل بناصر
الرياضيات

02/09/15 01382

B

تمارة )البلدية(

الثانوية الثأهيلية يوسف بن 

تاشفين

902/01/17إقليم: تنغيرثإ تابرخاشتإقليم: تنغير 18 عبد الجليل البغدادي
الرياضيات

02/01/17 24857Tأيت واسيف

701/01/17إقليم: تنغيرالمام مسلمإقليم: تنغيرثإ السلم 18 مريم مهنون
الرياضيات

01/01/17 22829

N

أيت  سدرات السهل 

الغربية

الثانوية الثأهيلية م السادس إقليم: تنغيرثإ.معركة وادي المخازن

النيف

501/01/17إقليم: تنغير 18 يعقوب م
الرياضيات

02/01/17 09851

G

النيف

1004/09/18إقليم: تنغيرثإ ايت يديرإقليم: تنغيرثإ. ايت توخسين 16 فاضيلي عبد ا
الرياضيات

04/09/18 24846F أيت سدرات الجبل

السفلى
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تاريخ

التوظيف
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية الثأهيلية يوسف بن إقليم: تنغيرثإ. تلمي

تاشفين

106/09/17إقليم: تنغير 12 حافظ موش
الرياضيات

06/09/17 13496

U

امسمرير

906/09/17إقليم: تنغيرثإ. المدونإقليم: تنغيراثإ. ايت علي ويكو 12 جواد صديقي
الرياضيات

06/09/17 24514Vاغيل نومكون

الثانوية العدادية  بن العربي إقليم: تنغيرثإ ايت يدير

الحاتمي

606/09/17إقليم: ورزازات 12 حسن حمزة
الرياضيات

04/09/18 13517S)تازناخت )البلدية

الثانوية الثأهيلية عسو 

باسلم

704/09/18إقليم: تنغيرثإ السلمإقليم: تنغير 6 عزيز صابر
الرياضيات

04/09/18 20958Eأيت هاني

الثانوية الثأهيلية  الشريف 

الدريسي

الثانوية الثأهيلية م السادس إقليم: تنغير

النيف

904/09/18إقليم: تنغير 6 علي لعشير
الرياضيات

04/09/18 09851

G

النيف

704/09/18إقليم: تنغيرثإ. ايت توخسينإقليم: تنغيرثإ. المدون 6 م الشرقي
الرياضيات

04/09/18 24870

G

أيت سدرات الجبل 

العليا

304/09/18إقليم: تنغيرثإ.معركة وادي المخازنإقليم: تنغيرثإ. تلمي 6 م بسلم
الرياضيات

04/09/18 24280

R

النيف

الثانوية الثأهيلية يوسف بن 

تاشفين

الثانوية الثأهيلية  الشريف إقليم: تنغير

الدريسي

704/09/18إقليم: تنغير 6 منير بدر
الرياضيات

04/09/18 09840Vاسول

404/09/18إقليم: تنغيرثإ.معركة وادي المخازنإقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية المل 6 يوسف خفو
الرياضيات

04/09/18 24280

R

النيف

604/09/18إقليم: تنغيرثإ.ابن خلدونإقليم: تنغيراثإ. ايت علي ويكو 6 حسن اعبو
الرياضيات

04/09/18 21732

W

مصيسي

الثانوية الثأهيلية يوسف بن إقليم: تنغيرثإ. تلمي

تاشفين

104/09/18إقليم: تنغير 6 عزيز أبوعا
الرياضيات

04/09/18 13496

U

امسمرير

202/09/15إقليم: الرشيديةالميرة للة خديجةإقليم: تنغيرم.ثإ انغسلن 34 عبد العلي الحداوي
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 24751

C

اغريس العلوي

إقليم: شتوكة آيت ثإ. 11 ينايرإقليم: تنغيراثإ. ايت علي ويكو

باها

302/09/15 24 حميد بولفراقش
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 05371

M

أيت عميرة

103/09/13عمالة: سلالثانوية العدادية شالةإقليم: تنغيرثإ.واكليم 19 سهام الكردودي
علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوج 23849X باب المريسة

)المقاطعة(

الثانوية الثأهيلية  الشريف 

الدريسي

ثانوية المام الغزالي إقليم: تنغير

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

902/09/16 18 كمال اجو
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 25864

M

أولد عياد )البلدية(

1002/09/16إقليم: تنغيرثإ.واكليمإقليم: تنغيرثإ. اغرم امزدار 18 ابراهيم اوعدي
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 24854Pواكليم

الثانوية الثأهيلية يوسف بن 

تاشفين

الثانوية الثأهيلية  الشريف إقليم: تنغير

الدريسي

506/09/17إقليم: تنغير 12 خديجة اكنون
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 09840Vاسول

1204/09/18إقليم: ميدلتزيــزإقليم: تنغيرثإ. تلمي 6  اقزيز ابراهيم
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 21735Zاموكر
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504/09/18إقليم: تنغيرثإ. اغرم امزدارإقليم: تنغيرثإ. ايت توخسين 6  لحسن الدراوي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 25085

R

اكنيون

206/09/00إقليم: الرشيديةالمسيرةإقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية المل 120 خويا جمال
الفيزياء والكيمياء

06/09/00أقدمية 16 سنة 09830J)الرشيدية )البلدية

الثانوية الثأهيلية م 

السادس النيف

202/09/14إقليم: تنغيرثإ. ايت اوزينإقليم: تنغير 40 وخيار المصطفى
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 26197Zسوق الخميس دادس

الثانوية الثأهيلية ابو ذر 

الغفاري

الثانوية العدادية عثمان بن إقليم: تنغير

عفان

804/09/12عمالة: مكناس 36 مجي لحسن
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 03940

G

ويسلن )البلدية(

ثانوية تكاديرت نعبادو إقليم: تنغيرثإ ايت الفرسي

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

102/09/15 34 سليمان اوحني
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 21066Xالدراركة

الثانوية التأهيلية مالكة إقليم: تنغيرثإ بوكافر

الفاسي

202/09/15عمالة: مكناس 24 خشان حنان
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 03941

H

بوفكران )البلدية(

الثانوية الثأهيلية عسو 

باسلم

عمالة: الصخيرات  18 نونبرإقليم: تنغير

 - تمارة

402/09/16 18 أيت بن حمو م
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 24896

K

تمارة )البلدية(

906/09/17إقليم: تنغيرثإ. المدونإقليم: تنغيراثإ. ايت علي ويكو 12 ابراهيم العثماني
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 24514Vاغيل نومكون

الثانوية الثأهيلية  الشريف 

الدريسي

الثانوية الثأهيلية م السادس إقليم: تنغير

النيف

806/09/17إقليم: تنغير 12 هيشام عقوي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 09851

G

النيف

116/09/97إقليم: ورزازاتالنخيلإقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية الورود 128 الزكراوي علي
التربية السلمية

16/09/98أقدمية 16 سنة 27080J)ورزازات )البلدية

الثانوية الثأهيلية م 

السادس النيف

202/09/14إقليم: تنغيرثإ بوكافرإقليم: تنغير 40 مزكيدي عبد الغني
التربية السلمية

02/09/14 23261

H

النيف

الثانوية الثأهيلية عسو 

باسلم

102/09/15إقليم: سيدي افنيالثانوية العدادية 30 يونيوإقليم: تنغير 38 مبارك أخواض
التربية السلمية

02/09/15 17240

N

سيدي إفني )البلدية(

الثانوية الثأهيلية ابو ذر 

الغفاري

204/09/12إقليم: تنغيرثإ.واكليمإقليم: تنغير 34  ايت عل مصطفى
التربية السلمية

02/09/15 24854Pواكليم

602/09/15إقليم: تارودانتثإ.تازمورتإقليم: تنغيرثإ بوكافر 34 ايت مولي مولي ابراهيم
التربية السلمية

02/09/15 22406

D

تزمورت

102/09/15إقليم: تارودانت ثإ.أكدير ملولإقليم: تنغيراثإ. ايت علي ويكو 34 م ايت عبد ا
التربية السلمية

02/09/15 23317

U

اكادير ملول

903/09/13إقليم: الحاجبالثانوية العدادية بويسمسادإقليم: تنغيرثإ.زايد احماد 30 ياسين سرطيط
التربية السلمية

02/09/16 26590

B

أيت حرز ا

402/09/14إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن العربيإقليم: تنغيرثإ. تلمي 30 رشيد بومليك
التربية السلمية

02/09/14 21854

D

شيشاوة )البلدية(

ملحقة الثانوية التأهيلية إقليم: تنغيرثإ. المدون

المغرب العربي اصبويا

1102/09/14إقليم: سيدي افني 30 بيكركار رقية
التربية السلمية

02/09/14 20736

N

اسبوية
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الثانوية الثأهيلية عسو 

باسلم

 الثانوية العدادية المنصور إقليم: تنغير

الذهبي

1302/09/16إقليم: طانطان 28 الحسن اكزال
التربية السلمية

02/09/16 20928X)طانطان )البلدية

الثانوية العدادية حسن عبد إقليم: تنغيرثإ. المدون

ا المزوغي

802/09/16إقليم: ورزازات 28 ياسر المجاطي
التربية السلمية

02/09/16 24515

W

سروا

الثانوية العدادية الشريف إقليم: تنغيرثإ. ايت توخسين

الدريسي

902/09/15عمالة: مراكش 24 م اغزن
التربية السلمية

02/09/15 02631J)المنارة )المقاطعة

الثانوية الثأهيلية  الشريف 

الدريسي

102/09/16إقليم: زاكورةبن مهدي الجراريإقليم: تنغير 18 عبد الرحيم الرقيبي
التربية السلمية

02/09/16 20698Xبني زولي

102/09/16إقليم: تارودانتثإ. النبعاثإقليم: تنغيرثإ. المدون 18 عمر امريغ
التربية السلمية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 24677X)أولد تايمة )البلدية

631/08/18إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية الورودإقليم: تنغيرثإ. ايت اوزين 16 ام ايت علي
التربية السلمية

04/09/18 13516

R

قلعة مكونة )البلدية(

104/09/18إقليم: تنغيرثإ.زايد احمادإقليم: تنغيرثإ.واكليم 6 مريم الحر
التربية السلمية

04/09/18 13514

N

تنغير )البلدية(

216/09/95إقليم: خنيفرة الثانوية العدادية 11 ينايرإقليم: تنغيرثإ.زايد احماد 132 العمري عبد العزيز
التربية البدنية

16/09/99أقدمية 16 سنة 11974Pالحمام

الثانوية العدادية يعقوب إقليم: تنغيرثإ. ايت توخسين

المنصور

عمالة: طنجة - 

أصيل

702/09/15 34 هشام خداوي
التربية البدنية

02/09/15 25010J)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية الثأهيلية عسو 

باسلم

ثانوية تكاديرت نعبادو إقليم: تنغير

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

502/09/15 24 يونس صالح
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 21066Xالدراركة

1502/09/15إقليم: تارودانت ثإ.أكدير ملولإقليم: تنغيراثإ. ايت علي ويكو 24 م أوقاس
التربية البدنية

02/09/15 23317

U

اكادير ملول

الثانوية الثأهيلية عسو 

باسلم

الثانوية التأهيلية المنصور إقليم: تنغير

الدهبي

1102/09/16إقليم: خنيفرة 18 رضوان موحسين
التربية البدنية

02/09/16 11987

D

مولي بوعزة

404/09/12إقليم: ورزازاتالثانوية العدادية المجدإقليم: تنغير ثإ ايت بولل 52 ابراهيم اختار
المعلوميات

04/09/12 25595V)ورزازات )البلدية

202/09/10إقليم: ميدلتمزيزلإقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية الورود 50 ايوب حسناوي
المعلوميات

04/09/12 25498Pامزيزل

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي

106/09/01إقليم: ورزازاتالنخيلإقليم: زاكورة 102 بليزيد مولي سليمان
اللغة العربية

05/09/08 27080J)ورزازات )البلدية

الثانوية العدادية المام 

البخاري

الثانوية العدادية يوسف ابن إقليم: زاكورة

تاشفين

304/09/02إقليم: زاكورة 84 الحسني فاطمة
اللغة العربية

16/10/07أقدمية 12 سنة 25194J)زاكورة )البلدية

الثانوية العدادية يوسف 

ابن تاشفين

الثانوية العدادية ابن إقليم: زاكورة

الجوزي

106/09/01إقليم: الحوز 76 عبد المجيد البوزيدي
اللغة العربية

11/09/15 27074

C

تمصلوحت

الثانوية التأهيلية سيدي 

صالح

الثانوية العدادية  رياض إقليم: زاكورة

الصنوبر

105/09/11عمالة: مراكش 50 الناجي حسن
اللغة العربية

03/09/13 26797

B

حربيل
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202/09/14إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية الخوارزميإقليم: زاكورةالثانوية العدادية مزكيطة 36 أيت كاغو م
اللغة العربية

02/09/16 24779

H

اكدز )البلدية(

إقليم: شتوكة آيت ثإ. 20 غشتإقليم: زاكورةالثانوية العدادية تفتشنا

باها

102/09/15 34 كمال عمي
اللغة العربية

02/09/15 26942Jسيدي بيبي

 الثانوية العدادية مولي إقليم: زاكورةالثانوية العدادية بليدة

الطاهر بن عبد الكريم

702/09/15إقليم: ورزازات 34 اسماعيل الدريسي
اللغة العربية

02/09/15 13502Aسكورة أهل الوسط

906/09/17إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية عسو باسلمإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية تغبالت 12 م عبد الصادق
اللغة العربية

06/09/17 22994Tاكنيون

406/09/17إقليم: زاكورةالثانوية العدادية مزكيطةإقليم: زاكورةثانوية أفرا التأهيلية 12 فتيحة بوغاز
اللغة العربية

06/09/17 24508

N

مزكيطة

الثانوية العدادية المام 

مالك

304/09/12إقليم: برشيدالثانوية العدادية الدروةإقليم: زاكورة 42 زينب البركاوي
اللغة الفرنسية

04/09/12إلتحاق بالزوج 25968A)الدروة )البلدية

105/09/11إقليم: زاكورةالثانوية العدادية تانسيختإقليم: زاكورةثانوية أفرا التأهيلية 40 ايت بن سليمان علي
اللغة الفرنسية

02/09/14 25193

H

تامزموت

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: زاكورةالثانوية العدادية تانسيخت

ا غيات

302/09/15إقليم: الحوز 34 علي شرقاوي
اللغة الفرنسية

02/09/15 20672

U

سيدي عبد ا غيات

الثانوية العدادية المام 

البخاري

إقليم: شتوكة آيت ثإ. الفارابيإقليم: زاكورة

باها

1002/09/15 34 رشيدة العسري
اللغة الفرنسية

02/09/15 05369

K

أيت باها )البلدية(

1102/09/16عمالة: مكناسالثانوية العدادية عين عرمةإقليم: زاكورة الثانوية العدادية درعة 28 ايت  السي المداني كمال
اللغة الفرنسية

02/09/16 19885

N

عين عرمة

إقليم: شتوكة آيت ثإ. الركانإقليم: زاكورةالثانوية العدادية تفتشنا

باها

1102/09/15 24 ابراهيم فريح
اللغة الفرنسية

02/09/15 27109

R

أيت عميرة

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الخوارزميإقليم: زاكورةالثانوية العدادية تنكامت

ملول

802/09/15 24 علي ارجدال
اللغة الفرنسية

02/09/15 19135Y)القليعة )البلدية

306/09/17إقليم: ميدلتايت عتوإقليم: زاكورة  الثانوية العدادية أمزرو 22 حجاجي كريمة
اللغة الفرنسية

06/09/17 21734Yغرس تعللين

الثانوية العدادية يوسف 

ابن تاشفين

الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: زاكورة

زياد

906/09/17إقليم: ميدلت 22 زربان حسناء
اللغة الفرنسية

06/09/17 09856

M

كرامة

الثانوية العدادية يوسف 

ابن تاشفين

الثانوية الثأهيلية الشهيد إقليم: زاكورة

مولي الطيب بن مولي لكبير

1106/09/17إقليم: الرشيدية 22 كهكة وفاء
اللغة الفرنسية

06/09/17 09849E)الجرف )البلدية

الثانوية العدادية سيدي 

أحمد بن علي

702/09/16إقليم: تارودانت ثإ.زاوية سيدي الطاهرإقليم: زاكورة 18 عبد اللطيف عنكوس
اللغة الفرنسية

02/09/16 26190Sزاوية سيدي الطاهر

عمالة: أكادير  إدا ثانوية عقبة بن نافع العداديةإقليم: زاكورةبن مهدي الجراري

وتنان

202/09/16 18 عبد العزيز شكتي
اللغة الفرنسية

02/09/16 25647

B

تدرارت

الثانوية العدادية المام 

مالك

الثانوية العدادية يوسف ابن إقليم: زاكورة

تاشفين

104/09/18إقليم: زاكورة 16 جموجان  عائشة
اللغة الفرنسية

04/09/18 25194J)زاكورة )البلدية
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية موسى بن 

نصير

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: زاكورة

عمرو

206/09/17إقليم: زاكورة 12 رشيدة الحيني
اللغة الفرنسية

06/09/17 13520Vتازارين

ثإ العدادية الشهيد المدني إقليم: زاكورةثانوية لكتاوة التأهيلية

شفيق

206/09/17إقليم: ورزازات 12 عبد اللطيف بوعريف
اللغة الفرنسية

06/09/17 13503

B

توندوت

الثانوية التأهيلية سيدي 

صالح

الثانوية العدادية يوسف ابن إقليم: زاكورة

تاشفين

106/09/17إقليم: زاكورة 12 رضوان البرجي
اللغة الفرنسية

06/09/17 25194J)زاكورة )البلدية

 الثانوية العدادية مولي إقليم: زاكورةالثانوية العدادية بليدة

الطاهر بن عبد الكريم

506/09/17إقليم: ورزازات 12 عبد العالي بسلم
اللغة الفرنسية

06/09/17 13502Aسكورة أهل الوسط

506/09/17إقليم: تنغيرثإ. المدونإقليم: زاكورةالثانوية العدادية الروحى 12 ابراهيم أدار
اللغة الفرنسية

06/09/17 24514Vاغيل نومكون

الثانوية العدادية موسى بن إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية بوزروال

نصير

106/09/17إقليم: زاكورة 12 أحمد لهروت
اللغة الفرنسية

06/09/17 13504

C

انقوب

الثانوية التأهيلية سيدي 

عمرو

704/09/18إقليم: الرشيديةبني امإقليم: زاكورة 10 فاطمة ايت قسو
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 20621

N

بني ام سجلماسة

104/09/18إقليم: ورزازاتالثانوية العدادية تيشكاإقليم: زاكورةالثانوية العدادية تنكامت 6 عبد اللطيف الوردي
اللغة الفرنسية

04/09/18 24665Jتلوات

104/09/18إقليم: زاكورةبن مهدي الجراريإقليم: زاكورةالثانوية العدادية تنكامت 6 م ازكا
اللغة الفرنسية

04/09/18 20698Xبني زولي

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: زاكورةثانوية 16 نونبر التأهيلية

عمرو

1004/09/18إقليم: زاكورة 6 م قليلو
اللغة الفرنسية

04/09/18 13520Vتازارين

الثانوية العدادية المام 

الشافعي

الثانوية العدادية سيدي أحمد إقليم: زاكورة

بن علي

904/09/18إقليم: زاكورة 6 عبد العزيز مرزوقي
اللغة الفرنسية

04/09/18 13495T)زاكورة )البلدية

الثانوية العدادية المام إقليم: زاكورةالثانوية العدادية الغزلن

البخاري

204/09/18إقليم: زاكورة 6 جواد بنوك
اللغة الفرنسية

04/09/18 19376

K

تامكروت

1204/09/18إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية الملإقليم: زاكورةالثانوية العدادية الغزلن 6 م اعدوش
اللغة الفرنسية

04/09/18 20959Fحصيا

106/09/06إقليم: ورزازاتالنخيلإقليم: زاكورةالثانوية العدادية النخيل 82 الجعفري ابراهيم
اللغة النجليزية

05/09/09 27080J)ورزازات )البلدية

الثانوية العدادية موسى بن 

نصير

الثانوية العدادية سيدي م إقليم: زاكورة

بن عبد ا

603/09/13عمالة: سل 46 اسماعيل الغازي
اللغة النجليزية

03/09/13 01287Yالسهول

106/09/01عمالة: مكناسالثانوية العدادية مجاطإقليم: زاكورة الثانوية العدادية درعة 102 الماكري جعفر
الجتماعيات

05/09/03أقدمية 16 سنة 24757Jمجاط

202/09/10إقليم: زاكورةالثانوية العدادية المام مالكإقليم: زاكورةالثانوية العدادية تانسيخت 64 حسن الزعامي
الجتماعيات

02/09/10 19377Lتينزولين

303/09/13إقليم: زاكورةالثانوية العدادية الروحىإقليم: زاكورةثانوية 16 نونبر التأهيلية 46 عبد اللطيف الزاهري
الجتماعيات

03/09/13 25019

U

الروحا
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية المام 

مالك

402/09/14إقليم: زاكورة الثانوية العدادية درعةإقليم: زاكورة 40 عبد الغني كيدي
الجتماعيات

02/09/14 13494S)زاكورة )البلدية

الثانوية العدادية موسى بن 

نصير

802/09/15إقليم: تارودانتثإ أركانإقليم: زاكورة 24 عمر ايهرو
الجتماعيات

02/09/15 23773Pاركانة

الثانوية العدادية موسى بن إقليم: زاكورةالثانوية العدادية أيت ولل

نصير

202/09/16إقليم: زاكورة 14 احمد ايت معمر
الجتماعيات

04/09/18 13504

C

انقوب

104/09/12إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الشويطرإقليم: زاكورةالثانوية العدادية الروحى 12 ضيف ا سلمي
الجتماعيات

06/09/17 26643Jسيدي عبد ا غيات

106/09/17إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية البحيرةإقليم: زاكورةالثانوية العدادية مزكيطة 12 يوسف جوت
الجتماعيات

06/09/17 18477

H

ايتزر

1104/09/18إقليم: الرشيديةافغإقليم: زاكورةالثانوية العدادية بليدة 6 سفيان الهيللي
الجتماعيات

04/09/18 21736Aاغبالو انكردوس

الثانوية التأهيلية اولد يحيى إقليم: زاكورةثانوية 16 نونبر التأهيلية

لكراير

304/09/18إقليم: زاكورة 6 عبداللطيف بنماد
الجتماعيات

04/09/18 25018Tأولد يحيى لكراير

102/09/10إقليم: الحوزالثانوية العدادية الجديدةإقليم: زاكورة  الثانوية العدادية أمزرو 62 حسن زين
الرياضيات

02/09/11 23526

W

أيت أورير )البلدية(

الثانوية العدادية يوسف 

ابن تاشفين

عمالة: الصخيرات عمار بن ياسرإقليم: زاكورة

 - تمارة

603/09/13 50 اسماعيل قللة
الرياضيات

02/09/16 25226

U

عين العودة )البلدية(

إقليم: شتوكة آيت ثإ. سيدي الحاج الحبيبإقليم: زاكورةالثانوية العدادية أفلندرا

باها

302/09/15 34 بوبكر ازقاف
الرياضيات

02/09/15 05367

H

بيوكرة )البلدية(

الثانوية العدادية عثمان بن إقليم: زاكورةالثانوية العدادية مزكيطة

عفان

402/09/15إقليم: العيون 34 ياسين الكبيد
الرياضيات

02/09/15 25881F)العيون )البلدية

303/02/17إقليم: تنغيرثإ. إميضرإقليم: زاكورةالثانوية العدادية تفتشنا 28 م طاغي
الرياضيات

03/02/17 22834

U

اميضر

الثانوية العدادية المام 

مالك

102/09/15إقليم: زاكورةالثانوية العدادية ابن كثيرإقليم: زاكورة 24 حسن الدرعي
الرياضيات

02/09/15 26666Jتينزولين

الثانوية العدادية موسى بن 

نصير

الثانوية العدادية المير إقليم: زاكورة

مولي رشيد

706/09/17إقليم: الرشيدية 22 الحسن سرحان
الرياضيات

06/09/17 09835P)كلميمة )البلدية

 الثانوية العدادية الطلس إقليم: زاكورةالثانوية العدادية الروحى

الكبير

606/09/17إقليم: ورزازات 22 مريم ايت العادل
الرياضيات

06/09/17 23681Pاغرم نوكدال

506/09/17إقليم: تنغيرالمام مسلمإقليم: زاكورةالثانوية العدادية تنكامت 22 فاطمة الماصري
الرياضيات

06/09/17 22829

N

أيت  سدرات السهل 

الغربية

303/02/17إقليم: الرشيدية بادوإقليم: زاكورةالثانوية العدادية تفتشنا 18 م اويحس
الرياضيات

03/02/17 20956

C

اغبالو انكردوس

الثانوية العدادية المام 

مالك

الثانوية العدادية يوسف ابن إقليم: زاكورة

تاشفين

104/09/18إقليم: زاكورة 16 حموجان لحسن
الرياضيات

04/09/18 25194J)زاكورة )البلدية
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية يوسف 

ابن تاشفين

الثانوية العدادية حسن عبد إقليم: زاكورة

ا المزوغي

106/09/17إقليم: ورزازات 12 الحداوي لحسن
الرياضيات

06/09/17 24515

W

سروا

الثانوية العدادية يوسف ابن إقليم: زاكورةبن مهدي الجراري

تاشفين

206/09/17إقليم: زاكورة 12 رشيدة علوان
الرياضيات

06/09/17 25194J)زاكورة )البلدية

306/09/17إقليم: زاكورةالثانوية العدادية مزكيطةإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية تغبالت 12 ابا علي عبد ا
الرياضيات

06/09/17 24508

N

مزكيطة

906/09/17إقليم: ورزازاتالثانوية العدادية تيشكاإقليم: زاكورةالثانوية العدادية بليدة 12 مهدي الناني
الرياضيات

06/09/17 24665Jتلوات

1006/09/17إقليم: زاكورةثانوية أفرا التأهيليةإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية بوزروال 12 ياسين الشكريدة
الرياضيات

06/09/17 24509Pافرا

104/09/18إقليم: تنغيرثإ.ابن خلدونإقليم: زاكورةثانوية أفرا التأهيلية 6 ايت خوي ام
الرياضيات

04/09/18 21732

W

مصيسي

1104/09/18إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية الملإقليم: زاكورةالثانوية العدادية نصراط 6 حسن ايت وعبدلي
الرياضيات

04/09/18 20959Fحصيا

504/09/18إقليم: زاكورةالثانوية العدادية المام مالكإقليم: زاكورةالثانوية العدادية الغزلن 6 سعيد مللي
الرياضيات

04/09/18 19377Lتينزولين

الثانوية العدادية موسى بن إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية بوزروال

نصير

304/09/18إقليم: زاكورة 6 الحسين مللي
الرياضيات

04/09/18 13504

C

انقوب

104/09/18إقليم: زاكورةالثانوية العدادية نصراطإقليم: زاكورةثانوية لكتاوة التأهيلية 6 م اوبوني
الرياضيات

04/09/18 21880

G

تاكونيت

704/09/18إقليم: زاكورة  الثانوية العدادية أمزروإقليم: زاكورةالثانوية العدادية الروحى 6 أحمد بحمان
الرياضيات

04/09/18 20696V)زاكورة )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: زاكورةالثانوية العدادية الغزلن

المهدي الصالحي

104/09/18إقليم: زاكورة 6 م  لكروري
الرياضيات

04/09/18 23928

H

تاكونيت

104/09/18إقليم: زاكورةالثانوية العدادية المام مالكإقليم: زاكورةالثانوية العدادية ابن كثير 6 م لبيهي
الرياضيات

04/09/18 19377Lتينزولين

الثانوية التأهيلية سيدي 

صالح

الثانوية العدادية  رياض إقليم: زاكورة

الصنوبر

106/09/01عمالة: مراكش 124 م اباعلي
علوم الحياة 

والرض
06/09/02أقدمية 16 سنة 26797

B

حربيل

الثانوية العدادية عمر بن إقليم: زاكورة  الثانوية العدادية أمزرو

الخطاب

103/09/13إقليم: كلميم 46 كلثوم العماري
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 22868F)كلميم )البلدية

103/09/13إقليم: زاكورة  الثانوية العدادية أمزروإقليم: زاكورةالثانوية العدادية تمتيك 32 تفل سومية
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 20696V)زاكورة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الكويرة العداديةإقليم: زاكورةالثانوية العدادية ابن كثير

وتنان

302/09/16 28 نصري المدني
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 05021

G

الدراركة

الثانوية العدادية المام 

الشافعي

306/09/17إقليم: زاكورةثانوية لكتاوة التأهيليةإقليم: زاكورة 12 خالد أكلس
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 23931Lكتاوة
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

106/09/17إقليم: زاكورةالثانوية العدادية المام مالكإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية تغبالت 12 عبد العزيز الدياني
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 19377Lتينزولين

904/09/18إقليم: زاكورةبن مهدي الجراريإقليم: زاكورةالثانوية العدادية بليدة 6 الحسين المسكوري
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 20698Xبني زولي

504/09/18إقليم: زاكورةالثانوية العدادية تمتيكإقليم: زاكورةثانوية لكتاوة التأهيلية 6 عبد النعيم الفاضلي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 24246

D

تامكروت

الثانوية العدادية المام 

مالك

الثانوية العدادية القاضي إقليم: زاكورة

عياض

802/09/10إقليم: ورزازات 60 عبد اللطيف ايت عل حمو
الفيزياء والكيمياء

04/09/12 13501Zترميكت

الثانوية العدادية أيت 

بوداود

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: زاكورة

عمرو

105/09/11إقليم: زاكورة 58 عبد الحكيم باحمد
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 13520Vتازارين

عمالة: إنزكان ايت ثإ.المستقبلإقليم: زاكورةالثانوية العدادية ابن رشد

ملول

602/09/10 56 احمد ليعيشي
الفيزياء والكيمياء

01/09/12 21878E)أيت ملول )البلدية

عمالة مقاطعات عين فاقي السطاتيإقليم: زاكورةالثانوية العدادية أفلندرا

السبع الحي الم

302/09/14 24 عزيزة ايت قادير
الفيزياء والكيمياء

06/09/17إلتحاق بالزوج 01593F الصخور السوداء

)المقاطعة(

302/09/15إقليم: تارودانتثإ.الليمونإقليم: زاكورةالثانوية العدادية بليدة 24 سعيد زهرو
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 26940

G

أولد برحيل )البلدية(

506/09/17إقليم: زاكورةالثانوية العدادية المام مالكإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية تغبالت 12 هلل اليعقوبي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 19377Lتينزولين

306/09/17إقليم: زاكورةالثانوية العدادية المام مالكإقليم: زاكورةالثانوية العدادية تفتشنا 12 عبد العالي القادري
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 19377Lتينزولين

304/09/18إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية بوزروالإقليم: زاكورةثانوية 16 نونبر التأهيلية 6 رضوان لبيهي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 23386

U

بوزروال

الثانوية التأهيلية سيدي 

عمرو

504/09/18إقليم: الرشيديةبئر أنزرانإقليم: زاكورة 6 سارة صديقي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 09834

N

مولي علي الشريف 

)البلدية(

604/09/18إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية تغبالتإقليم: زاكورةالثانوية العدادية الغزلن 6 م احنصال
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 20697

W

تغبالت

804/09/18إقليم: ميدلتاملشيلإقليم: زاكورةالثانوية العدادية الغزلن 6 خالد باحجو
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 19147Lاملشيل

الثانوية العدادية يوسف 

ابن تاشفين

الثانوية العدادية المعتمد ابن إقليم: زاكورة

عباد

106/09/01إقليم: الحوز 100 بوسكة م رمضان
التربية السلمية

03/10/11أقدمية 12 سنة 24823F)أيت أورير )البلدية

107/09/04إقليم: ورزازاتالنخيلإقليم: زاكورةالثانوية العدادية نصراط 100 م البشير الصالحي
التربية السلمية

07/09/04أقدمية 12 سنة 27080J)ورزازات )البلدية

الثانوية العدادية المام 

مالك

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: زاكورة

ا بن حساين

505/09/07إقليم: الحوز 66 عزيز أيت القوى
التربية السلمية

02/09/15 18671

U

تمصلوحت

102/09/10إقليم: زاكورةالثانوية العدادية تانسيختإقليم: زاكورةالثانوية العدادية تمتيك 40 ايت لمقدم حسن
التربية السلمية

02/09/14 25193

H

تامزموت

337



المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية عمر ابن إقليم: زاكورةثانوية 16 نونبر التأهيلية

الخطاب

602/09/15عمالة: مراكش 34 بوحويل عادل
التربية السلمية

02/09/15 23479V سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية العدادية المام 

البخاري

1202/09/15إقليم: تارودانتثإ أركانإقليم: زاكورة 34 عمر حسني
التربية السلمية

02/09/15 23773Pاركانة

202/09/15عمالة: مراكشالثانوية العدادية القدسإقليم: زاكورةالثانوية العدادية بليدة 34 ابو الحسان المختار
التربية السلمية

02/09/15 02629

G

المنارة )المقاطعة(

1502/09/14إقليم: تارودانت ثإ.ايكديإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية تغبالت 30 عبد القادر امغار
التربية السلمية

02/09/14 24676

W

ايكيدي

عمالة: إنزكان ايت ثإ.النجاحإقليم: زاكورةالثانوية العدادية تانسيخت

ملول

202/09/15 26 خالد عدنان
التربية السلمية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 23789

G

انزكان )البلدية(

إقليم: شتوكة آيت ثإ. جابر بن حيانإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية بوزروال

باها

902/09/15 25 سعيد بوطيب
التربية السلمية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 19752

U

انشادن

402/09/15إقليم: الجديدةثانوية م السادس العداديةإقليم: زاكورةالثانوية العدادية الغزلن 24 كمال الباسط
التربية السلمية

02/09/15 08723Fأولد فرج

602/09/15إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الشويطرإقليم: زاكورةثانوية 16 نونبر التأهيلية 24 الزين عبد الرحيم
التربية السلمية

02/09/15 26643Jسيدي عبد ا غيات

الثانوية العدادية موسى بن 

نصير

1004/09/18إقليم: الرشيديةثانوية الزاوية العداديةإقليم: زاكورة 16 عبيد حليمي
التربية السلمية

04/09/18 23957Pالرتب

الثانوية الثأهيلية  الشريف إقليم: زاكورةثانوية لكتاوة التأهيلية

الدريسي

804/09/18إقليم: تنغير 6 عبد الواحد المسعودي
التربية السلمية

04/09/18 09840Vاسول

ثإ العدادية الشهيد المدني إقليم: زاكورةالثانوية العدادية تفتشنا

شفيق

404/09/18إقليم: ورزازات 6 عبد الكريم اشطبي
التربية السلمية

04/09/18 13503

B

توندوت

الثانوية التأهيلية اولد يحيى 

لكراير

1204/09/18إقليم: ميدلتالثانوية العدادية اوترباتإقليم: زاكورة 6 عبد الرحيم اليعقوبي
التربية السلمية

04/09/18 25251

W

اوتربات

الثانوية العدادية المام 

البخاري

102/09/10إقليم: ورزازاتالنخيلإقليم: زاكورة 62 عبد الخالق الخياط
التربية البدنية

30/09/11 27080J)ورزازات )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

صالح

104/09/12إقليم: تارودانتثأ. م السادسإقليم: زاكورة 52 عدو حمو
التربية البدنية

04/09/12 17305J)تالوين )البلدية

104/09/12إقليم: ورزازاتالنخيلإقليم: زاكورةالثانوية العدادية تانسيخت 42 امبارك ايت باسو
التربية البدنية

04/09/12إلتحاق بالزوجة 27080J)ورزازات )البلدية

الثانوية العدادية الطلس إقليم: زاكورةالثانوية العدادية الروحى

ملحقة تارسواط

1102/09/15إقليم: تيزنيت 34 علي ولد غري
التربية البدنية

02/09/15 21357

N

تارسوات

702/09/15إقليم: تارودانتثإ. أوزيوةإقليم: زاكورةالثانوية العدادية نصراط 24 عزيز اوريكي
التربية البدنية

02/09/15 22405

C

اوزيوة

الثانوية العدادية أيت 

أوزين

الثانوية العدادية صفي الدين إقليم: زاكورة

الحلي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

502/09/15 24 عثمان دنون
التربية البدنية

02/09/15 01750

B

سيدي البرنوصي 

)المقاطعة(
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904/09/18إقليم: تنغيرثإ. ايت توخسينإقليم: زاكورةالثانوية العدادية الغزلن 6 جمال ايت سعيد
التربية البدنية

04/09/18 24870

G

أيت سدرات الجبل 

العليا

الثانوية العدادية المام إقليم: زاكورةثانوية 16 نونبر التأهيلية

البخاري

204/09/18إقليم: زاكورة 6 رضوان الكرش
التربية البدنية

04/09/18 19376

K

تامكروت

الثانوية العدادية يوسف 

ابن تاشفين

 الثانوية العدادية الطلس إقليم: زاكورة

الكبير

206/09/17إقليم: ورزازات 22 زيزعان بشرى
المعلوميات

06/09/17 23681Pاغرم نوكدال

الثانوية التأهيلية سيدي 

صالح

204/09/18إقليم: الرشيديةادريس الميإقليم: زاكورة 16 كاموز مريم
المعلوميات

04/09/18 22617

H

تنجداد )البلدية(

الثانوية التأهيلية اولد يحيى 

لكراير

  الثانوية العدادية عبد إقليم: زاكورة

الكريم الخطابي

404/09/18إقليم: ورزازات 16 مروى مندر
المعلوميات

04/09/18 25596

W

ورزازات )البلدية(

306/09/17إقليم: تنغيرثإ الموحدينإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية تغبالت 12 وليد حجان
المعلوميات

06/09/17 24945

N

بو مالن دادس 

)البلدية(

106/09/06إقليم: زاكورةالثانوية العدادية أيت أوزينإقليم: زاكورةالثانوية العدادية أيت ولل 42 الحسين نايت وحميد
التكنولوجيا

04/09/12 24247Eأيت ولل
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09

عمالة: أكادير  إدا ثانوية 20 غشت العداديةعمالة: أكادير  إدا وتنانثانوية ابن طفيل العدادية

وتنان

106/09/00 110 عائشة باط
اللغة العربية

06/09/00أقدمية 16 سنة 05012X)اكادير )البلدية

ثانوية ادريس الحريزي 

العدادية

ثانوية المهدي بن تومرت عمالة: أكادير  إدا وتنان

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

116/09/97 108 زينة اوشكير
اللغة العربية

05/09/03أقدمية 16 سنة 24767V)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية البحتري العداديةعمالة: أكادير  إدا وتنانثانوية الرياض العدادية

وتنان

102/09/09 52 عبد الرحمان ابوبكر
اللغة العربية

05/09/12 24768

W

اكادير )البلدية(

ثانوية عبد ا ابن العباس 

العدادية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية ابن طفيل العداديةعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان

405/09/11 44 سهام الدوكي
اللغة العربية

04/09/12إلتحاق بالزوج 05018

D

اكادير )البلدية(

ثانوية الزبير ابن العوام 

العدادية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرياض العداديةعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان

304/09/18 6 زينب لمغاري
اللغة العربية

04/09/18 24770Yامسوان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية النبعاث العداديةعمالة: أكادير  إدا وتنان ثانوية نابلس العدادية

وتنان

507/09/04 80  نجاة برغوزي
اللغة الفرنسية

11/09/08إلتحاق بالزوج 24985

G

اكادير )البلدية(

ثانوية عبد ا ابن العباس 

العدادية

ثانوية المهدي بن تومرت عمالة: أكادير  إدا وتنان

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

107/09/04 75 مليكة بولوقات
اللغة الفرنسية

05/09/09إلتحاق بالزوج 24767V)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابو فراس الحمدانيعمالة: أكادير  إدا وتنانثانوية الكويرة العدادية

ملول

206/09/06 68 عزيزة  جللي
اللغة الفرنسية

02/09/09إلتحاق بالزوج 25022X)أيت ملول )البلدية

ثانوية علي بن أبي طالب 

العدادية

ثانوية وادي المخازن عمالة: أكادير  إدا وتنان

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

906/09/06 63 سميرة  صباري
اللغة الفرنسية

02/09/10إلتحاق بالزوج 04819

M

اكادير )البلدية(

ثانوية علي بن أبي طالب 

العدادية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.رحال بن احمدعمالة: أكادير  إدا وتنان

ملول

802/09/09 46 اصوعبل آمنة
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 05104X)انزكان )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثإ. بلفاععمالة: أكادير  إدا وتنانثانوية الرياض العدادية

باها

205/09/11 28 م بولفاف
اللغة الفرنسية

02/09/16 24505

K

بلفاع

ثانوية عقبة بن نافع 

العدادية

721/02/17إقليم: تارودانتثإ.السعديينعمالة: أكادير  إدا وتنان 26 نجاة بلحوسي
اللغة الفرنسية

06/09/17 17290T)أيت ايعزة )البلدية

ثانوية الزبير ابن العوام 

العدادية

إقليم: شتوكة آيت ثإ. 11 ينايرعمالة: أكادير  إدا وتنان

باها

202/09/15 16 عمر بولحنة
اللغة الفرنسية

05/09/18 05371

M

أيت عميرة

ثانوية ادريس الحريزي 

العدادية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الخليل العداديةعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان

616/09/89 164 م البناوي
الجتماعيات

16/09/89أقدمية 16 سنة 25868S)اكادير )البلدية

ثانوية جمال الدين الفغاني 

العدادية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية البحتري العداديةعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان

604/09/02 70 نزيهة              احيتاف
الجتماعيات

20/09/11 24768

W

اكادير )البلدية(

ثانوية تكاديرت نعبادو عمالة: أكادير  إدا وتنان ثانوية الزيتون العدادية

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

405/09/08 58 اسلت م
الجتماعيات

02/09/10 21066Xالدراركة

ثانوية جمال الدين الفغاني 

العدادية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الموز العداديةعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان

105/09/08 36 مينة  الصبار
الجتماعيات

04/09/18 19981Tأورير
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ثانوية المهدي بن تومرت عمالة: أكادير  إدا وتنانثانوية الموز العدادية

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

703/09/13 12 فاطمة اد بن ملك
الجتماعيات

07/09/17إلتحاق بالزوج 24767V)اكادير )البلدية

ثانوية عبد العالي بنشقرون 

العدادية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية النبعاث العداديةعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان

116/09/83 170 المصطفى الساهل
الرياضيات

16/09/88أقدمية 16 سنة 24985

G

اكادير )البلدية(

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الموز العداديةعمالة: أكادير  إدا وتنانثانوية ابن خلدون العدادية

وتنان

116/09/96 124 خالد برار
الرياضيات

16/09/99أقدمية 16 سنة 19981Tأورير

ثانوية ادريس الحريزي 

العدادية

ثانوية وادي المخازن عمالة: أكادير  إدا وتنان

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

716/09/86 86 بوشعيب زغلول
الرياضيات

26/10/06أقدمية 12 سنة 04819

M

اكادير )البلدية(

ثانوية ادريس الحريزي 

العدادية

 ثانوية سوس العالمة عمالة: أكادير  إدا وتنان

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

606/09/06 66 حسن  بنعيسى
الرياضيات

02/09/15 05009

U

اكادير )البلدية(

ثانوية جمال الدين الفغاني 

العدادية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية البحتري العداديةعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان

705/09/08 64 شرفاء مريم
الرياضيات

20/10/11 24768

W

اكادير )البلدية(

ثانوية ابو فراس الحمداني عمالة: أكادير  إدا وتنانثانوية المواهب العدادية

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

116/09/99 56 إبراهيم برعو
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 22757

K

اكادير )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابن زهرعمالة: أكادير  إدا وتنانثانوية المواهب العدادية

ملول

106/09/06 48 الدهبي فؤاد
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 05103

W

انزكان )البلدية(

ثانوية جمال الدين الفغاني عمالة: أكادير  إدا وتنان ثانوية الزيتون العدادية

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

405/09/08 48 مليكة أبليد
الرياضيات

02/09/14 22951

W

اكادير )البلدية(

ثانوية علي بن أبي طالب 

العدادية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الكويرة العداديةعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان

105/09/08 44 رشيد احرات
الرياضيات

02/09/16 05021

G

الدراركة

ثانوية عبد العالي بنشقرون عمالة: أكادير  إدا وتنان ثانوية الزيتون العدادية

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

405/09/11 32 عبد الرحيم نوات
الرياضيات

02/09/15إلتحاق بالزوجة 05017

C

اكادير )البلدية(

عمالة: أكادير  إدا ثانوية المواهب العداديةعمالة: أكادير  إدا وتنانثانوية ابن خلدون العدادية

وتنان

102/09/10 23 شايل عبد العزيز
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوجة 24843

C

الدراركة

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الحنصاليعمالة: أكادير  إدا وتنانثانوية الموز العدادية

ملول

102/09/14 18 احيا اسرماض
الرياضيات

نعم 07/09/17 24238V)القليعة )البلدية

ثانوية عقبة بن نافع 

العدادية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.علل الفاسيعمالة: أكادير  إدا وتنان

ملول

125/01/17 17 اسامة العمراني
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوجة 05052

R

الدشيرة الجهادية 

)البلدية(

ثانوية الزبير ابن العوام 

العدادية

عمالة: إنزكان ايت ثإ الفردوسعمالة: أكادير  إدا وتنان

ملول

102/09/15 6 عبد الرحمان ورات
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوجة 24669

N

الدشيرة الجهادية 

)البلدية(

عمالة: أكادير  إدا ثانوية 11 يناير العداديةعمالة: أكادير  إدا وتنانثانوية ابن خلدون العدادية

وتنان

116/09/97 130 فاطمة الحجوي
علوم الحياة 

والرض
16/09/98أقدمية 16 سنة 26781J)اكادير )البلدية

ثانوية عبد العالي بنشقرون 

العدادية

ثانوية المهدي بن تومرت عمالة: أكادير  إدا وتنان

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

106/09/00 106 زهرة شهيد
علوم الحياة 

والرض
06/09/01أقدمية 16 سنة 24767V)اكادير )البلدية

ثانوية المهدي بن تومرت 

العدادية

306/09/00عمالة: الرباطالشهيد علل بن احمد إميكعمالة: أكادير  إدا وتنان 88 فؤاد غوال
علوم الحياة 

والرض
05/09/08 01110F يعقوب المنصور

)المقاطعة(
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ثانوية جمال الدين الفغاني 

العدادية

105/09/08عمالة: الرباطابن خلدونعمالة: أكادير  إدا وتنان 70 أسماء وضاح
علوم الحياة 

والرض
20/09/11 01096

R

حسان )المقاطعة(

ثانوية جمال الدين الفغاني 

العدادية

ثانوية عبد العالي بنشقرون عمالة: أكادير  إدا وتنان

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

702/09/09 62 صفوان كلثومة
علوم الحياة 

والرض
20/10/11 05017

C

اكادير )البلدية(

عمالة: المضيق - ثانوية المام مالك العداديةعمالة: أكادير  إدا وتنان ثانوية الزيتون العدادية

الفنيدق

304/09/12 30 رشيد اعواني
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 27183

W

الفنيدق )البلدية(

ثانوية عبد العالي بنشقرون 

العدادية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية المواهب العداديةعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان

116/09/97 88 م اليماني
الفيزياء والكيمياء

13/10/06إلتحاق بالزوجة 24843

C

الدراركة

ثانوية علي بن أبي طالب 

العدادية

الثانوية العدادية رياض عمالة: أكادير  إدا وتنان

العروس

206/09/06عمالة: مراكش 88 الحسن نفال
الفيزياء والكيمياء

06/09/06أقدمية 12 سنة 26792

W

حربيل

عمالة: أكادير  إدا ثانوية 11 يناير العداديةعمالة: أكادير  إدا وتنانثانوية الموز العدادية

وتنان

106/09/00 78 الحسن ندبل
الفيزياء والكيمياء

06/09/06أقدمية 12 سنة 26781J)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية المواهب العداديةعمالة: أكادير  إدا وتنانثانوية العقاد العدادية

وتنان

102/09/09 44 اسماعيل الحمري
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 24843

C

الدراركة

ثانوية عقبة بن نافع 

العدادية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الكويرة العداديةعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان

202/09/15 34 رضوان الشافعي
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 05021

G

الدراركة

ثانوية الزبير ابن العوام 

العدادية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية العقاد العداديةعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان

1004/09/12 24 م أزمركو
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 19982

U

امسكروض

الثانوية العدادية جابر بن عمالة: أكادير  إدا وتنان ثانوية الزيتون العدادية

حيان

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/15 24 كربمة املل
الفيزياء والكيمياء

02/09/15إلتحاق بالزوج 26009V طنجة المدينة

)المقاطعة(

ثانوية عبد العالي بنشقرون عمالة: أكادير  إدا وتنانثانوية الكويرة العدادية

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

402/09/16 16 فاطمة مداح
الفيزياء والكيمياء

06/09/17إلتحاق بالزوج 05017

C

اكادير )البلدية(

عمالة: أكادير  إدا ثانوية 20 غشت العداديةعمالة: أكادير  إدا وتنانثانوية النبعاث العدادية

وتنان

216/09/99 92 سعيد بوندرى
التربية السلمية

17/11/09 05012X)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية 20 غشت العداديةعمالة: أكادير  إدا وتنانثانوية ابن خلدون العدادية

وتنان

216/09/88 168 رشيد  ضافر
التربية البدنية

16/09/88أقدمية 16 سنة 05012X)اكادير )البلدية

ثانوية تكاديرت نعبادو عمالة: أكادير  إدا وتنانثانوية الكويرة العدادية

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

116/09/95 102 جباري نوال
التربية البدنية

04/09/02أقدمية 16 سنة 21066Xالدراركة

ثانوية الزبير ابن العوام 

العدادية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.السعادةعمالة: أكادير  إدا وتنان

ملول

805/09/11 40 م الفارسي
التربية البدنية

05/09/13إلتحاق بالزوجة 19134X)أيت ملول )البلدية

 ثانوية م السادس 

العدادية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية لل مريم التأهيليةعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان

116/09/98 102 لطيفة عبسي
التربية السرية

07/09/04أقدمية 12 سنة 05029

R

اكادير )البلدية(

ثانوية م الشيخ السعدي 

العدادية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الخليل العداديةعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان

307/09/04 82 ليلى النويفي
التربية السرية

30/09/16 25868S)اكادير )البلدية

ثانوية م الشيخ السعدي 

العدادية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية ابن الهيثم العداديةعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان

118/09/01 102 سومية طهور
التربية التشكيلية

24/10/02أقدمية 16 سنة 05016

B

اكادير )البلدية(
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عمالة: إنزكان ايت ثإ اكادير الكبيرعمالة: أكادير  إدا وتنان ثانوية الزيتون العدادية

ملول

102/09/09 52 حكيم بساس
التربية التشكيلية

04/09/12 05107A)أيت ملول )البلدية

ثانوية علي بن أبي طالب 

العدادية

الثانوية العدادية عبد ا بن عمالة: أكادير  إدا وتنان

ياسين

205/09/07عمالة: سل 72 رشيد واسمان
التربية الموسيقية

05/09/07أقدمية 12 سنة 24193

W

سيدي بوقنادل 

)البلدية(

ثانوية م الشيخ السعدي عمالة: أكادير  إدا وتنانثانوية ابن خلدون العدادية

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

516/09/96 108 لطيفة  ايت همو
التكنولوجيا

07/09/04أقدمية 12 سنة 05015A)اكادير )البلدية

ثانوية ادريس الحريزي عمالة: أكادير  إدا وتنانثانوية ابن الهيثم العدادية

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

104/09/02 82 يونس بنوروار
التكنولوجيا

نعم 23/10/11 05020F)اكادير )البلدية

ثانوية عبد العالي بنشقرون عمالة: أكادير  إدا وتنانثانوية الموز العدادية

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

1007/09/04 42 صفصاف م
التكنولوجيا

04/09/12 05017

C

اكادير )البلدية(

ثانوية ادريس الحريزي 

العدادية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية ابن الهيثم العداديةعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان

105/09/07 24 بسام مريمي
التكنولوجيا

نعم 04/09/18 05016

B

اكادير )البلدية(

ثانوية علي بن أبي طالب 

العدادية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية لل مريم التأهيليةعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان

904/09/12 22 عصام ايت اكن
التكنولوجيا

06/09/17 05029

R

اكادير )البلدية(

عمالة: أكادير  إدا ثانوية النبعاث العداديةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. النخيل

وتنان

116/09/88 146 برغوت   عائشة
اللغة العربية

16/09/91أقدمية 16 سنة 24985

G

اكادير )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابو فراس الحمدانيإقليم: شتوكة آيت باهام.ثإ سيدي الحاج الحبيب

ملول

207/09/05 66 بعمي حليمة
اللغة العربية

02/09/10إلتحاق بالزوج 25022X)أيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثإ. سيدي الحاج الحبيبإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. 11 يناير

باها

305/09/03 66 الحدادي لطيفة
اللغة العربية

06/09/08 05367

H

بيوكرة )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.المام الجزوليإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. بلفاع

ملول

205/09/11 46 ابراهيم اكداش
اللغة العربية

02/09/14 05110

D

تمسية

106/09/06إقليم: بركانالفهريةإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. الطاهر الفراني 34 بل العافية لمياء
اللغة العربية

02/09/15 04655J)بركان )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثإ. الفارابيإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. الطاهر الفراني

باها

102/09/15 34 عائشة سجيد
اللغة العربية

02/09/15 05369

K

أيت باها )البلدية(

إقليم: شتوكة آيت ثإ. إمي مقورنإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. الفارابي

باها

204/09/12 30 موراد القاضي
اللغة العربية

02/09/15 21197Pامي مقورن

إقليم: شتوكة آيت ثإ. بلفاعإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. سيدي خليل

باها

103/09/13 28 ازكـنان  جــامـع
اللغة العربية

02/09/16 24505

K

بلفاع

516/09/92إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية ابن النفيسإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. سيدي الحاج الحبيب 12 الصريدي عبد الرحمان
اللغة العربية

06/09/17 18465Vامزوضة

إقليم: شتوكة آيت ثإ. سيدي خليلإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. 11 يناير

باها

706/09/17 12 يوسف حسون
اللغة العربية

06/09/17 21198

R

أيت ميلك

إقليم: شتوكة آيت ثإ. سيدي الحاج الحبيبإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الفضيلة

باها

106/09/17 12 حسناء نيت عاي
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 05367

H

بيوكرة )البلدية(
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إقليم: شتوكة آيت ثإ. بلفاعإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. الموحدين

باها

306/09/17 12 رشيد ربوع
اللغة العربية

06/09/17 24505

K

بلفاع

إقليم: شتوكة آيت م.ثإ سيدي الحاج الحبيبإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. 11 يناير

باها

306/09/17 12 فاطمة الزهراء مسافع
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 20950

W

واد الصفا

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الهدايةإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. 11 يناير

ملول

1007/09/04 80 جميلة لطفي
اللغة الفرنسية

02/09/09 24668

M

أيت ملول )البلدية(

إقليم: شتوكة آيت ثإ. عبدا الشفشاونيإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. بلفاع

باها

206/09/06 66 آمنة أسباع
اللغة الفرنسية

02/09/09 05370Lسيدي بيبي

إقليم: شتوكة آيت ثإ. بلفاعإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. الفارابي

باها

102/09/10 44 أحمد بوعمان
اللغة الفرنسية

02/09/15 24505

K

بلفاع

عمالة: إنزكان ايت ثإ . جمال الدين الفغانيإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. الموحدين

ملول

702/09/09 42 م إبريوان
اللغة الفرنسية

02/09/16 26646

M

انزكان )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ اكادير الكبيرإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. عبدا الشفشاوني

ملول

107/09/04 40 ابرابري نادية
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 05107A)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الخوارزميإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. 11 يناير

ملول

1102/09/10 36 عبد اللطيف حيمود
اللغة الفرنسية

06/09/17 19135Y)القليعة )البلدية

1004/09/12إقليم: تارودانتالثانوية العدادية التقدمإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. الطاهر الفراني 30 م الراضي البومسهولي
اللغة الفرنسية

02/09/15 26715

M

أولد تايمة )البلدية(

الثانوية العدادية رياض إقليم: شتوكة آيت باهاثأ. النخيل

العروس

1104/09/12عمالة: مراكش 22 فاطمة وكيش
اللغة الفرنسية

06/09/17 26792

W

حربيل

إقليم: شتوكة آيت ثإ. إمي مقورنإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. الفارابي

باها

302/09/15 13 ليلى بن يامنة
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 21197Pامي مقورن

عمالة مقاطعات غانديإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. 11 يناير

الدار البيضاء أنفا

106/09/16 6 م شبابي
اللغة الفرنسية

04/09/18 01476

D

المعاريف )المقاطعة(

104/09/12إقليم: طاطابانيإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. الموحدين 34 ابوخام مريم
اللغة النجليزية

نعم 15/09/15 16087

K

فم الحصن )البلدية(

إقليم: شتوكة آيت ثإ. 20 غشتإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. بلفاع

باها

105/09/07 66 افرياض علي
الجتماعيات

05/09/11 26942Jسيدي بيبي

إقليم: شتوكة آيت ثإ. الموحدينإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. سيدي خليل

باها

102/09/14 40 عائشة خلفى
الجتماعيات

02/09/14 26407

C

أيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت ثإ. بلفاعإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. الموحدين

باها

305/09/08 34 احمـــد عبــيل
الجتماعيات

02/09/15 24505

K

بلفاع

عمالة: إنزكان ايت ثإ . جمال الدين الفغانيإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. 11 يناير

ملول

204/09/12 22 اشواجي سلوى
الجتماعيات

06/09/17 26646

M

انزكان )البلدية(

ثانوية جمال الدين الفغاني إقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الفضيلة

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

105/09/07 18 أسية العزوزي
الجتماعيات

02/09/16 22951

W

اكادير )البلدية(
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إقليم: شتوكة آيت ثإ. سيدي الحاج الحبيبإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. الموحدين

باها

206/09/17 15 بوجمعة العسري
الجتماعيات

06/09/17إلتحاق بالزوجة 05367

H

بيوكرة )البلدية(

إقليم: شتوكة آيت ثإ. سيدي خليلإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. الفارابي

باها

102/09/14 12 حفيظ العسري
الجتماعيات

06/09/17إلتحاق بالزوجة 21198

R

أيت ميلك

106/09/01إقليم: الخميساتمولي اسماعيلإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. العربي الشتوكي 100 مساعد نايت احساين
الرياضيات

04/09/02أقدمية 16 سنة 11557L)الخميسات )البلدية

عمالة: إنزكان ايت    ثانوية الطبري العداديةإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. عبدا الشفشاوني

ملول

205/09/11 45 الزرق خديجة
الرياضيات

03/09/13إلتحاق بالزوج 27111T)أيت ملول )البلدية

ثإ. سيدي عبد ا 

البوشواري

إقليم: شتوكة آيت ثأ. النخيلإقليم: شتوكة آيت باها

باها

104/09/12 40 لبنى تكائزين
الرياضيات

02/09/15 05372

N

بلفاع

ثإ. سيدي عبد ا 

البوشواري

عمالة: إنزكان ايت ثإ.النوارإقليم: شتوكة آيت باها

ملول

204/09/12 36 رشيد الكزاري
الرياضيات

02/09/16 21877

D

تمسية

602/09/14إقليم: تارودانتالثانوية العدادية التقدمإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. الموحدين 32 الحميدي عبد الحق
الرياضيات

02/09/16 26715

M

أولد تايمة )البلدية(

504/09/12إقليم: تارودانتثإ. النبعاثإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. تسكدلت 28 ابراهيم بيمش
الرياضيات

02/09/16 24677X)أولد تايمة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.يوسف بن تاشفينإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. الطاهر الفراني

ملول

605/09/16 28 خديجة بونزيض
الرياضيات

05/09/16 24239

W

تمسية

ثإ. سيدي عبد ا 

البوشواري

إقليم: شتوكة آيت ثإ. يوسف بن تاشفينإقليم: شتوكة آيت باها

باها

302/09/14 22 معيلقة سفيان
الرياضيات

06/09/17 26941

H

واد الصفا

عمالة: إنزكان ايت ثإ الطلسإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. 11 يناير

ملول

606/09/17 22 فاطمة الزهراء ابلوهو
الرياضيات

نعم 06/09/17 22700Y)انزكان )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثإ. حمادي مبارك بن بوبكرإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. خميس إداوكنظيف

باها

706/09/17 22 عبد المجيد تابت
الرياضيات

06/09/17 05368J)بيوكرة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.العلويينإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. خميس إداوكنظيف

ملول

706/09/17 22 مالك خرشى
الرياضيات

06/09/17 21876

C

القليعة )البلدية(

عمالة: أكادير  إدا ثانوية عقبة بن نافع العداديةإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. تسكدلت

وتنان

1105/09/11 18 يوسف مانوز
الرياضيات

02/09/16 25647

B

تدرارت

401/01/17إقليم: وزانالثانوية التاهيلية القرطبيإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. 11 يناير 16 عماد برادية
الرياضيات

04/09/18 15127S)وزان )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثإ. عبدا الشفشاونيإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. النخيل

باها

105/09/11 9 خالد العمش
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوجة 05370Lسيدي بيبي

الثانوية العدادية ابن إقليم: شتوكة آيت باهاثإ. الفارابي

الجوزي

402/09/10إقليم: الحوز 46 سعيد ايت اصالح
علوم الحياة 

والرض
04/09/12 27074

C

تمصلوحت

إقليم: شتوكة آيت ثإ. العربي الشابيإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. سيدي خليل

باها

202/09/09 34 ايوب السعدية
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 24808Pسيدي بيبي
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إقليم: شتوكة آيت ثإ. انشادنإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. النخيل

باها

105/09/11 32 نبيل بعقيل
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 24506Lانشادن

عمالة: إنزكان ايت ثإ.النجاحإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. انشادن

ملول

201/09/15 30 يسرى بوزيان
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 23789

G

انزكان )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ . جمال الدين الفغانيإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. خميس إداوكنظيف

ملول

503/09/13 28 نورة السكاف
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 26646

M

انزكان )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.عثمان بن عفانإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. تسكدلت

ملول

204/09/12 26 حسن المقس
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 18673

W

اولد دحو

عمالة: إنزكان ايت ثإ.البوشواريينإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. سيدي الحاج الحبيب

ملول

103/09/13 25 بوحساين فتيحة
علوم الحياة 

والرض
02/09/15إلتحاق بالزوج 26433F الدشيرة الجهادية

)البلدية(

ثانوية جمال الدين الفغاني إقليم: شتوكة آيت باهاثإ. 11 يناير

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

808/09/16 16 مريم المركاوي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 22951

W

اكادير )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثانوية المنفلوطي العداديةإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. العربي الشابي

ملول

602/09/14 12 عبد العزيز الخمري
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 27112

U

القليعة )البلدية(

الثانوية العدادية الشريف إقليم: شتوكة آيت باهاثإ. 11 يناير

الدريسي

902/09/15إقليم: الرحامنة 12 الحسن تمكرت
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 24554

N

الجعيدات

206/09/01إقليم: تارودانتثإ.اسنإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. 11 يناير 84 الحسن سوكاري
الفيزياء والكيمياء

05/09/08 24535Tاسن

102/09/09إقليم: بوجدورالثانوية العدادية الوحدةإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. الفارابي 52 علي  هامل
الفيزياء والكيمياء

نعم 04/09/18 25368Y)بوجدور )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية لل مريم التأهيليةإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. انشادن

وتنان

504/09/12 52 مدير زينب
الفيزياء والكيمياء

04/09/12 05029

R

اكادير )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الهدايةإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. سيدي بوسحاب

ملول

205/09/08 66 حسوني زهرة
التربية السلمية

05/09/08 24668

M

أيت ملول )البلدية(

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرازي التأهيليةإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. سيدي الحاج الحبيب

وتنان

302/09/14 18 الحسين بوهو
التربية السلمية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 26780

H

الدراركة

ثانوية ابو فراس الحمداني إقليم: شتوكة آيت باهاثأ. النخيل

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

216/09/97 132 عزيز حمدوشي
التربية البدنية

16/09/97أقدمية 16 سنة 22757

K

اكادير )البلدية(

1116/09/95إقليم: بركانتريفةإقليم: شتوكة آيت باهام.ثإ سيدي الحاج الحبيب 112 عبدالحاكم عفيفي
التربية البدنية

06/09/03أقدمية 16 سنة 04657L)بركان )البلدية

الثانوية العدادية م إقليم: شتوكة آيت باهاثإ. حمادي مبارك بن بوبكر

السادس

عمالة: طنجة - 

أصيل

1004/09/02 74 سعيد فؤاد
التربية البدنية

02/09/14 15339X الشرف  السواني

)المقاطعة(

إقليم: شتوكة آيت ثإ. حمادي مبارك بن بوبكرإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. سيدي خليل

باها

105/09/07 72 منصف الفاطمي
التربية البدنية

05/09/07أقدمية 12 سنة 05368J)بيوكرة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثإ. سيدي الحاج الحبيبإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. سيدي بوسحاب

باها

102/09/10 64 رشيد   هشوم
التربية البدنية

02/09/10 05367

H

بيوكرة )البلدية(
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إقليم: شتوكة آيت ثأ. العربي  البنايإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. المسيرة الخضراء

باها

104/09/12 40 عبدالهادي بهوش
التربية البدنية

02/09/15 05376Tسيدي وساي

إقليم: شتوكة آيت ثإ. سيدي الحاج الحبيبإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. الطاهر الفراني

باها

104/09/12 25 جمال تفاق
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 05367

H

بيوكرة )البلدية(

إقليم: شتوكة آيت ثأ. العربي  البنايإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. بلفاع

باها

102/09/10 30 اسماء نجاري
التربية التشكيلية

02/09/14 05376Tسيدي وساي

805/09/11إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية ابن خلدونإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. المسيرة الخضراء 28 احمد بيباون
التربية التشكيلية

02/09/16 17248Xبونعمان

إقليم: شتوكة آيت ثإ. إمي مقورنإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. انشادن

باها

405/09/11 28 احمد بوتباوشت
التربية التشكيلية

02/09/16 21197Pامي مقورن

إقليم: شتوكة آيت ثإ. الحريةإقليم: شتوكة آيت باهام.ثإ سيدي الحاج الحبيب

باها

107/09/04 6 العمراوي عبد المجيد
التربية التشكيلية

04/09/18 24807

N

واد الصفا

عمالة: أكادير  إدا ثانوية لل مريم التأهيليةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. النخيل

وتنان

205/09/11 58 جيهان بنداود
التربية الموسيقية

05/09/11 05029

R

اكادير )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الزرقطونيإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. انشادن

ملول

805/09/11 48 سكينة بنداود
التربية الموسيقية

05/09/11إلتحاق بالزوج 25996F)أيت ملول )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الفضية العداديةإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. جابر بن حيان

وتنان

303/09/13 46 أسماء بونيت
التربية الموسيقية

03/09/13 05014Z)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ اكادير الكبيرإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. سيدي بوسحاب

ملول

502/09/10 64  الهام  ممي
المعلوميات

02/09/10 05107A)أيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثإ. خميس إداوكنظيفإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. الفارابي

باها

105/09/11 34 جنون نعيمة
المعلوميات

04/09/18 05373Pإدا وكنظيف

إقليم: شتوكة آيت ثإ. سيدي خليلإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. 11 يناير

باها

1028/01/17 26 فندي صفية
المعلوميات

06/09/17 21198

R

أيت ميلك

عمالة: أكادير  إدا ثانوية المواهب العداديةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. المسيرة الخضراء

وتنان

303/09/12 26 م وعبي
التكنولوجيا

02/09/16 24843

C

الدراركة

إقليم: شتوكة آيت ثإ. الحريةإقليم: شتوكة آيت باهام.ثإ سيدي الحاج الحبيب

باها

104/09/12 16 حسن السعدوي
التكنولوجيا

04/09/18 24807

N

واد الصفا

عمالة: إنزكان ايت ثإ.علل الفاسي

ملول

عمالة: أكادير  إدا  ثانوية م السادس العدادية

وتنان

121/11/83 142 مليكة  جعبوق
اللغة العربية

16/09/98أقدمية 16 سنة 05010V)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ الطلس

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ.احمد المنصور الذهبي

ملول

316/09/95 102 ابران علي
اللغة العربية

04/09/02أقدمية 16 سنة 05102V)انزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.عثمان بن عفان

ملول

101/01/02إقليم: تارودانتثإ. م الدرفوفي 80 امادل اسماء
اللغة العربية

05/09/07إلتحاق بالزوج 17288

R

أولد تايمة )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ . جمال الدين الفغاني

ملول

ثانوية ادريس الحريزي 

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

216/09/99 70 خالد أرزاق
اللغة العربية

02/09/16 05020F)اكادير )البلدية
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عمالة: إنزكان ايت ثإ.العلويين

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابن سينا

ملول

204/09/02 66 أمينة اخويلي
اللغة العربية

02/09/10 25594

U

القليعة )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ . جمال الدين الفغاني

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ الفردوس

ملول

516/09/98 52 ابتسام الغيطا
اللغة العربية

نعم 16/09/16 24669

N

الدشيرة الجهادية 

)البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابو فراس الحمداني

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية ابن الهيثم العدادية

وتنان

902/09/10 35 غزلن سقرو
اللغة العربية

02/09/15إلتحاق بالزوج 05016

B

اكادير )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.يوسف بن تاشفين

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ.عثمان بن عفان

ملول

104/09/12 26 متقي الدين المجدي الدريسي
اللغة العربية

02/09/16 18673

W

اولد دحو

عمالة: إنزكان ايت ثإ.البيروني

ملول

عمالة: أكادير  إدا  ثانوية الزيتون العدادية

وتنان

1105/09/11 18 ابراهبم أوتسلمت
اللغة العربية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 05023Jتامري

عمالة: إنزكان ايت ثإ الفردوس

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ . جمال الدين الفغاني

ملول

404/09/18 16 فاتحة لهريمي
اللغة العربية

نعم 04/09/18 26646

M

انزكان )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.المام الجزولي

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ الطلس

ملول

911/09/17 13 واحماد اسماء
اللغة العربية

11/09/17إلتحاق بالزوج 22700Y)انزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الخوارزمي

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية ابن الهيثم العدادية

وتنان

116/09/99 124 وفاء الموبرض المغاري
اللغة الفرنسية

16/09/99أقدمية 16 سنة 05016

B

اكادير )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الخوارزمي

ملول

عمالة: أكادير  إدا  ثانوية م السادس العدادية

وتنان

216/09/88 106 حسن الزيتوني
اللغة الفرنسية

06/09/01أقدمية 16 سنة 05010V)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.المستقبل

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية 11 يناير العدادية

وتنان

316/09/88 106 الصافي عبد الله
اللغة الفرنسية

16/09/01أقدمية 16 سنة 26781J)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.العلويين

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الرازي

ملول

116/09/99 90 بهيجة أزريري
اللغة الفرنسية

06/09/04أقدمية 12 سنة 24520

B

أيت ملول )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الهداية

ملول

عمالة: إنزكان ايت    ثانوية الطبري العدادية

ملول

116/09/99 78 فاطمة اسندال
اللغة الفرنسية

07/11/08 27111T)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.عثمان بن عفان

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ.احمد المنصور الذهبي

ملول

107/09/04 60 بن اليزيد سميرة
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 05102V)انزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابن حنبل

ملول

ثانوية عبد العالي بنشقرون 

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

605/09/08 48 نورة نيل
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 05017

C

اكادير )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الهداية

ملول

107/09/05عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الكتبية 42 أحمد اوباس
اللغة الفرنسية

04/09/18 02709

U

مراكش المدينة 

)المقاطعة(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الرازي

ملول

116/09/98إقليم: وادي الذهبثانوية الرازي العدادية 22 أحمد الهداج
اللغة الفرنسية

02/09/17 26032V)الداخلة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.النوار

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابن طفيل

ملول

302/09/14 19 فاتحة وحيد
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 20001P)انزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.عثمان بن عفان

ملول

عمالة: إنزكان ايت    ثانوية الطبري العدادية

ملول

105/09/03 106 م المسعودي
اللغة النجليزية

05/09/03أقدمية 16 سنة 27111T)أيت ملول )البلدية
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عمالة: إنزكان ايت ثإ اكادير الكبير

ملول

إقليم: شتوكة آيت ثإ. حمادي مبارك بن بوبكر

باها

216/09/97 102 سعاد زكور
الجتماعيات

04/09/02أقدمية 16 سنة 05368J)بيوكرة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ الطلس

ملول

الثانوية العدادية م 

الخامس رياض العروس

302/09/15عمالة: مراكش 34 رشيد أيت العبار
الجتماعيات

02/09/15 02702L مراكش المدينة

)المقاطعة(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.البيروني

ملول

ثانوية الزبير ابن العوام 

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

1202/09/14 18 عزيز م
الجتماعيات

02/09/16 05022

H

تقي

عمالة: إنزكان ايت ثإ.النوار

ملول

عمالة: إنزكان ايت    ثانوية الطبري العدادية

ملول

116/09/98 112 جواد البكاري
الرياضيات

17/09/01أقدمية 16 سنة 27111T)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ الطلس

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ.القاضي عياض

ملول

223/02/87 88 م حاد
الرياضيات

24/10/11 05105Y الدشيرة الجهادية

)البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.يوسف بن تاشفين

ملول

إقليم: شتوكة آيت ثإ. سيدي عبد ا البوشواري

باها

316/09/85 68 حسن اهراش
الرياضيات

03/09/13 25080

K

سيدي عبد ا 

البوشواري

عمالة: إنزكان ايت ثإ.المان

ملول

ثانوية المهدي بن تومرت 

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

205/09/08 66 حسناء سمهال
الرياضيات

06/10/08إلتحاق بالزوج 24767V)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الهداية

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ.علل الفاسي

ملول

205/09/08 60 أوتيان مريم
الرياضيات

04/09/12 05052

R

الدشيرة الجهادية 

)البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ . جمال الدين الفغاني

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ.النجاح

ملول

104/09/02 56 سعيد الصديق
الرياضيات

02/09/16 23789

G

انزكان )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الهداية

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الرازي

ملول

105/09/07 56 أسمان جميلة
الرياضيات

22/10/11 24520

B

أيت ملول )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الهداية

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الخليل العدادية

وتنان

105/09/08 55 نزهة لفرير
الرياضيات

21/09/11إلتحاق بالزوج 25868S)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الخوارزمي

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ.النجاح

ملول

602/09/10 44 اشتي هشام
الرياضيات

02/09/15 23789

G

انزكان )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.المام الجزولي

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية احمد شوقي العدادية

وتنان

202/09/10 43 حسناء ازوض
الرياضيات

03/09/13إلتحاق بالزوج 22756J)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.يوسف بن تاشفين

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ.رحال بن احمد

ملول

205/09/11 42 مريم اجدي
الرياضيات

03/09/13إلتحاق بالزوج 05104X)انزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.المستقبل

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الزرقطوني

ملول

102/09/10 40 صباح شمشاخي
الرياضيات

06/09/17 25996F)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.العلويين

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ . جمال الدين الفغاني

ملول

305/09/07 36 عبد الكبير أعيسى
الرياضيات

06/09/17 26646

M

انزكان )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ الطلس

ملول

إقليم: شتوكة آيت ثإ. 11 يناير

باها

606/09/08 36 ابراهيم الهازوم
الرياضيات

نعم 04/09/18 05371

M

أيت عميرة

عمالة: إنزكان ايت ثإ.البيروني

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ اكادير الكبير

ملول

304/09/12 36 عبد الهادي زويقير
الرياضيات

02/09/16 05107A)أيت ملول )البلدية
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عمالة: إنزكان ايت ثإ.المستقبل

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ.واد سوس

ملول

405/09/08 34 نجاة الغزلني
الرياضيات

02/09/16 05109

C

أيت ملول )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الحنصالي

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ.المان

ملول

402/09/10 34 يونس بوزهر
الرياضيات

02/09/16 24667L)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.البيروني

ملول

ثانوية عبد العالي بنشقرون 

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

302/09/10 32 زينبة بلغوش
الرياضيات

02/09/16إلتحاق بالزوج 05017

C

اكادير )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.علل الفاسي

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ.احمد المنصور الذهبي

ملول

305/09/08 30 سعيد الكريم
الرياضيات

نعم 06/09/17 05102V)انزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الخوارزمي

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ الطلس

ملول

702/09/10 30 النجدي خالد
الرياضيات

02/09/16 22700Y)انزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ الطلس

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الهداية

ملول

603/09/13 30 احمد عركوز
الرياضيات

06/09/17 24668

M

أيت ملول )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.احمد المنصور الذهبي

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ.علل الفاسي

ملول

205/09/11 24 كوثر الهم
الرياضيات

نعم 06/09/17 05052

R

الدشيرة الجهادية 

)البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.النوار

ملول

802/09/14إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية ابن خلدون 22 عزيز امهري
الرياضيات

06/09/17 17248Xبونعمان

عمالة: إنزكان ايت ثإ.واد سوس

ملول

عمالة: الصخيرات الخوارزمي

 - تمارة

116/09/92 18 وعل مجيد
الرياضيات

02/11/16 01383

C

تمارة )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الزرقطوني

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابن حنبل

ملول

128/01/17 17 كريمة احميري
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 25597X)انزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الحنصالي

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الموز العدادية

وتنان

102/09/15 6 رفيق جبران
الرياضيات

نعم 04/09/18 19981Tأورير

عمالة: إنزكان ايت ثإ.البيروني

ملول

ثانوية المهدي بن تومرت 

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

104/09/02 88 أحمد الحداوي
علوم الحياة 

والرض
10/10/06إلتحاق بالزوجة 24767V)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.النوار

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ.علل الفاسي

ملول

201/01/05 82 مبروك زبيدة
علوم الحياة 

والرض
05/09/07أقدمية 12 سنة 05052

R

الدشيرة الجهادية 

)البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.عثمان بن عفان

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ.احمد المنصور الذهبي

ملول

401/01/02 73 ناصف خديجة
علوم الحياة 

والرض
05/09/07إلتحاق بالزوج 05102V)انزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابن طفيل

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الخليل بن أحمد

ملول

306/09/01 62 بوليد الحسين
علوم الحياة 

والرض
02/09/09إلتحاق بالزوجة 26647

N

أيت ملول )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ . جمال الدين الفغاني

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ.النجاح

ملول

102/09/09 48 أحمد أمزغال
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 23789

G

انزكان )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.العلويين

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ.النوار

ملول

402/09/10 42 زية حميمو
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 21877

D

تمسية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.القاضي عياض

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية 20 غشت العدادية

وتنان

503/09/13 35 المســـاوي جميلــة
علوم الحياة 

والرض
02/09/15إلتحاق بالزوج 05012X)اكادير )البلدية
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عمالة: إنزكان ايت ثإ.احمد المنصور الذهبي

ملول

ثانوية م الشيخ السعدي 

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

303/09/13 16 فتيحة اقوراشن
علوم الحياة 

والرض
03/09/18إلتحاق بالزوج 05015A)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.واد سوس

ملول

ثانوية المهدي بن تومرت 

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

216/09/92 136 م خرفا
الفيزياء والكيمياء

16/09/95أقدمية 16 سنة 24767V)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.المستقبل

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الخليل بن أحمد

ملول

216/09/97 106 فطومة خلدون
الفيزياء والكيمياء

16/09/01أقدمية 16 سنة 26647

N

أيت ملول )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الخوارزمي

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الكويرة العدادية

وتنان

104/09/12 34 حميد فلح
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 05021

G

الدراركة

عمالة: إنزكان ايت ثإ.العلويين

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الياسمين

ملول

104/09/12 30 أمينة بل
الفيزياء والكيمياء

02/09/15إلتحاق بالزوج 22701Z)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعري

ملول

إقليم: شتوكة آيت ثإ. 11 يناير

باها

328/01/17 26 عبدا أملي
الفيزياء والكيمياء

07/09/17 05371

M

أيت عميرة

عمالة: إنزكان ايت ثإ.العلويين

ملول

102/09/15عمالة: مراكشالثانوية العدادية الشرفاء 6  إسماعيل نازه
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوجة 02643Xتسلطانت

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الخوارزمي

ملول

إقليم: شتوكة آيت ثإ. سيدي الحاج الحبيب

باها

106/09/01 100 م سيمامح
التربية السلمية

06/09/04أقدمية 12 سنة 05367

H

بيوكرة )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.المان

ملول

116/09/99إقليم: سطاتالثانوية قيلز التأهيليةا 88 عبد الكريم عامري
التربية السلمية

15/09/08 27065T)سطات )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الهداية

ملول

الثانوية العدادية المام 

الغزالي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

116/09/92 58 اسلم م
التربية السلمية

05/09/11 23763

D

سباتة )المقاطعة(

عمالة: إنزكان ايت ثإ الفردوس

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ.واد سوس

ملول

105/09/03 56 نجاة  مهاور
التربية السلمية

نعم 02/09/15 05109

C

أيت ملول )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.واد سوس

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ الفردوس

ملول

607/09/05 50 الحسين لطفي
التربية السلمية

نعم 02/09/16 24669

N

الدشيرة الجهادية 

)البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابن حنبل

ملول

 ثانوية سوس العالمة 

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

116/09/95 140 كريم الراشدي
التربية البدنية

11/10/15أقدمية 16 سنة 05009

U

اكادير )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.علل الفاسي

ملول

316/09/94عمالة: فاسإبن البناء 130 الحسين بنيحيى
التربية البدنية

16/09/99أقدمية 16 سنة 01976X)سايس )المقاطعة

عمالة: إنزكان ايت ثإ.المام الجزولي

ملول

عمالة: أكادير  إدا  ثانوية م السادس العدادية

وتنان

416/09/96 118 لحرش يحيى
التربية البدنية

16/09/99أقدمية 16 سنة 05010V)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.المستقبل

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية 11 يناير العدادية

وتنان

107/09/04 42 نزهة عجولي
التربية السرية

04/09/12 26781J)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.واد سوس

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثأ.السعادة

ملول

307/09/04 36 السعدية احجور
التربية السرية

03/09/18 19134X)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.واد سوس

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية النبعاث العدادية

وتنان

207/09/05 20 يادالحاج نادية
التربية السرية

02/09/16إلتحاق بالزوج 24985

G

اكادير )البلدية(
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عمالة: إنزكان ايت ثإ اكادير الكبير

ملول

616/09/99عمالة: مراكشالثانوية العدادية الشرفاء 100 سعيد لبيض
التربية التشكيلية

07/09/04أقدمية 12 سنة 02643Xتسلطانت

عمالة: إنزكان ايت ثإ.النجاح

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الخليل بن أحمد

ملول

107/09/04 88 م  بوجكد
التربية التشكيلية

05/09/07أقدمية 12 سنة 26647

N

أيت ملول )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.القاضي عياض

ملول

ثانوية المهدي بن تومرت 

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

405/09/07 66 م اجراي
التربية الموسيقية

11/09/15 24767V)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ . جمال الدين الفغاني

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية احمد شوقي العدادية

وتنان

303/09/13 20 يونس صابر
التربية الموسيقية

06/09/17 22756J)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ اكادير الكبير

ملول

إقليم: قلعة ثانوية الرافعية العدادية

 السراغنة

707/09/04 82 عبد الفتاح بوفطيح
المعلوميات

28/09/15أقدمية 12 سنة 25453

R

الرافعية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.احمد المنصور الذهبي

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ الفردوس

ملول

216/09/03 74 بوبكري احمد
المعلوميات

16/09/11 24669

N

الدشيرة الجهادية 

)البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.العلويين

ملول

عمالة: إنزكان ايت    ثانوية الطبري العدادية

ملول

202/09/14 19 نعيمة وسخين
المعلوميات

06/09/17إلتحاق بالزوج 27111T)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الياسمين

ملول

عمالة: إنزكان ايت    ثانوية الطبري العدادية

ملول

116/09/92 64 عبد الرحمان الحمدي
التكنولوجيا

07/09/10 27111T)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الخوارزمي

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ . جمال الدين الفغاني

ملول

407/09/04 58 ممون عبد اللطيف
التكنولوجيا

05/09/11 26646

M

انزكان )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثأ.السعادة

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الياسمين

ملول

304/09/12 16 مبارك حنداين
التكنولوجيا

04/09/18 22701Z)أيت ملول )البلدية

ثانوية عبد العالي بنشقرون إقليم: تارودانتثإ. م الدرفوفي

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

116/09/96 134 زاينة تنبينال
اللغة العربية

16/09/97أقدمية 16 سنة 05017

C

اكادير )البلدية(

206/09/01إقليم: تارودانتثإ.اسنإقليم: تارودانتثإ. النبعاث 102 موسى شمسي
اللغة العربية

نعم 05/09/08 24535Tاسن

 الثانوية العدادية علل بن إقليم: تارودانتثإ. النبعاث

عبد ا

110/09/01إقليم: القنيطرة 100 نادية بوعناني
اللغة العربية

02/10/04أقدمية 12 سنة 11180

B

القنيطرة )البلدية(

401/01/02إقليم: تارودانتثإ. النبعاثإقليم: تارودانتثإ.اسن 100 عبد الكبير بويزورن
اللغة العربية

نعم 05/09/09 24677X)أولد تايمة )البلدية

الثانوية العدادية عائشة أم إقليم: تارودانتثإ.السعديين

المؤمنين

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/02 88 ايت عزيزو نجاة
اللغة العربية

02/09/09 15330

M

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

101/01/02إقليم: تارودانتثإ.السعديينإقليم: تارودانتثأ.المعرفة 70 باحيدة زبيدة
اللغة العربية

02/09/10 17290T)أيت ايعزة )البلدية

101/01/02إقليم: تارودانتثإ. م الدرفوفيإقليم: تارودانتثإ.اسن 66 فاطمة الحنصالي
اللغة العربية

09/11/10إلتحاق بالزوج 17288

R

أولد تايمة )البلدية(

101/01/02إقليم: تارودانتثأ.الشابيإقليم: تارودانتثإ. اضوار 66 الغميشي الضاوية
اللغة العربية

05/09/11 17293

W

مشرع العين
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101/01/05إقليم: تارودانتثإ.الليمونإقليم: تارودانتثإ.تينزرت 54 المصطفى ورضي
اللغة العربية

03/09/13 26940

G

أولد برحيل )البلدية(

101/01/02إقليم: تارودانتثإ الحسن الولإقليم: تارودانتثإ.رحال المسكيني 42 لطيفة فاضل
اللغة العربية

04/09/18 17284L)تارودانت )البلدية

302/09/14إقليم: تارودانتثإ.رحال المسكينيإقليم: تارودانتثإ.السعديين 34 خديجة الخلفاوي
اللغة العربية

06/09/17 17285

M

تارودانت )البلدية(

302/09/15إقليم: تطوانالثانوية العدادية بني يدرإقليم: تارودانت ثإ.تفنوت 34 فدوى ايت أحمد
اللغة العربية

02/09/15 27177Pبني يدر

403/09/13إقليم: تارودانتثإ. الزراويإقليم: تارودانتثأ.الرازي 30 حنان شموعات
اللغة العربية

02/09/16 17286

N

تارودانت )البلدية(

إقليم: شتوكة آيت ثأ. الفضيلةإقليم: تارودانتثإ اداوكماض

باها

601/01/17 28 خديجة علو عدي
اللغة العربية

01/01/17 25270Sواد الصفا

106/09/17إقليم: تارودانتثإ.ايكليإقليم: تارودانتثإ.أسكاون 22 حسن المطيار
اللغة العربية

06/09/17 24672Sاكلي

عمالة: إنزكان ايت ثإ.العلويينإقليم: تارودانتثإ.الليمون

ملول

1106/09/17 22 مينة لمدن
اللغة العربية

06/09/17 21876

C

القليعة )البلدية(

106/09/17إقليم: تارودانتثأ.الفضيلةإقليم: تارودانتثإ.أسكاون 22 عبدالكريم الدادسي
اللغة العربية

06/09/17 14747

D

تافنكولت

إقليم: شتوكة آيت ثأ. النخيلإقليم: تارودانتثأ.الرك

باها

706/09/17 22 خديجة آيت يل
اللغة العربية

06/09/17 05372

N

بلفاع

101/01/17إقليم: تارودانتثإ.السعديينإقليم: تارودانتثأ.الفضيلة 18 كلز امل
اللغة العربية

01/01/17 17290T)أيت ايعزة )البلدية

201/01/17إقليم: الخميساتالجاحظإقليم: تارودانتثأ.الرك 18 حليمة أزور
اللغة العربية

01/01/17 11564

U

أيت ميمون

301/01/17إقليم: تارودانتالثانوية العدادية الديرإقليم: تارودانت ثإ.ايمولس 18 جامع ماركو
اللغة العربية

01/01/17 27110Sالدير

عمالة: إنزكان ايت ثإ.البيرونيإقليم: تارودانت ثإ.ايمولس

ملول

604/09/18 16 فاطمة أفشاح
اللغة العربية

04/09/18 24240X)القليعة )البلدية

506/09/17إقليم: تارودانتثإ. أوزيوةإقليم: تارودانتثإ.أسكاون 12 الحسن ايت لحسن
اللغة العربية

06/09/17 22405

C

اوزيوة

1006/09/17إقليم: تارودانتثأ.المعرفةإقليم: تارودانت ثإ.ايكدي 12 م المودن
اللغة العربية

06/09/17 17294Xأولد عيسى

1006/09/17إقليم: تارودانتثإ. اضوارإقليم: تارودانتثإ.تالمكانت 12 مصطفى عتيلة
اللغة العربية

06/09/17 26305Sمشرع العين

606/09/17إقليم: تارودانتثإ.بئر أنزرانإقليم: تارودانت ثإ.تفنوت 12 فؤاد ايتعلي
اللغة العربية

06/09/17 23315S)الكردان )البلدية
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406/09/17إقليم: تارودانتثإ.تينزرتإقليم: تارودانتالنواة العدادية زكموزن 12 المختار  زرهون
اللغة العربية

06/09/17 24673Tتينزرت

206/09/17إقليم: تارودانت ثإ.ايمولسإقليم: تارودانت ثإ.أكدير ملول 12 عبد العزيز  العابدي
اللغة العربية

06/09/17 26208Lايمولس

206/09/17إقليم: تارودانتثأ.سيدي موسىإقليم: تارودانتالنواة العدادية تاشتولت 12 فاطمة أومول
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 17292Vسيدي موسى الحمري

104/09/18إقليم: تارودانتثإ. النبعاثإقليم: تارودانتثإ أركان 10 المين عائشة
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 24677X)أولد تايمة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية المواهب العداديةإقليم: تارودانتثإ.ايكلي

وتنان

704/09/18 8 مليكة الزغالي
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 24843

C

الدراركة

104/09/18إقليم: تارودانتثإ أركانإقليم: تارودانتثإ.تالمكانت 6 اليش موليد
اللغة العربية

04/09/18 23773Pاركانة

804/09/18إقليم: تارودانتثأ.الرازيإقليم: تارودانتنواة أزرار 6 لهنيتي رشيد
اللغة العربية

04/09/18 21258Fارزان

404/09/18إقليم: تارودانتثإ.تالمكانتإقليم: تارودانت ثإ.أكدير ملول 6 برتى م
اللغة العربية

04/09/18 26049

N

تالمكانت

عمالة: أكادير  إدا ثانوية احمد شوقي العداديةإقليم: تارودانتثأ.المجد

وتنان

306/09/01 112 بوماطي حسن
اللغة الفرنسية

04/09/02أقدمية 16 سنة 22756J)اكادير )البلدية

 الثانوية العدادية خالد بن إقليم: تارودانتثأ. الحسن الثاني

الوليد

107/09/05عمالة: سل 84 عادل الصالحي
اللغة الفرنسية

05/09/10 01268

C

بطانة )المقاطعة(

106/09/06إقليم: تارودانتثإ. م الدرفوفيإقليم: تارودانتثأ.المجد 72 تيفا رشيد
اللغة الفرنسية

02/09/10 17288

R

أولد تايمة )البلدية(

116/09/92إقليم: تارودانتالثانوية العدادية الديرإقليم: تارودانت ثإ.زاوية سيدي الطاهر 64 طهري م
اللغة الفرنسية

02/09/14 27110Sالدير

107/09/04إقليم: تارودانتثإ.المنصور الدهبيإقليم: تارودانت ثإ.زاوية سيدي الطاهر 62 يوسف الحمري
اللغة الفرنسية

02/09/15 23771

M

احمر  لكللشة

605/09/11إقليم: تارودانتثأ.الطبريإقليم: تارودانتثإ. تيوت 42 ايت الفقيه فاطمة
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 17291

U

لكفيفات

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الكويرة العداديةإقليم: تارودانتثإ. تالكجونت

وتنان

204/09/12 42 عائشة زدوتي
اللغة الفرنسية

04/09/12إلتحاق بالزوج 05021

G

الدراركة

105/09/11إقليم: تارودانتثإ سيدي بوموسىإقليم: تارودانتثأ.المجد 41 سهام گوزة
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 24675Vسيدي بوموسى

عمالة: إنزكان ايت ثإ.المستقبلإقليم: تارودانتثأ.المعرفة

ملول

1003/09/13 40 سميرة بلباهطي
اللغة الفرنسية

02/09/16 21878E)أيت ملول )البلدية

ثانوية عبد ا ابن العباس إقليم: تارودانتثإ.المهارة لوليجة

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

504/09/12 38 بنشيخ ابراهيم
اللغة الفرنسية

03/09/13 23968

B

أورير
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عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرياض العداديةإقليم: تارودانتثإ.ايكلي

وتنان

103/09/13 36 نعيمة ايت خليل
اللغة الفرنسية

03/09/13 24770Yامسوان

ثانوية تكاديرت نعبادو إقليم: تارودانتثإ.السعديين

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

805/09/11 34 مونير نوفي
اللغة الفرنسية

02/09/15 21066Xالدراركة

105/09/11إقليم: تارودانتثأ. الحسن الثانيإقليم: تارودانتثأ.الطبري 31 صهري حليمة
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 17468L)أولد تايمة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثإ. سيدي خليلإقليم: تارودانتثإ.أسكاون

باها

401/01/17 28 نادية مراري
اللغة الفرنسية

01/01/17 21198

R

أيت ميلك

عمالة: إنزكان ايت ثإ.العلويينإقليم: تارودانت ثإ.تفنوت

ملول

1001/01/17 28 حنان أجروض
اللغة الفرنسية

01/01/17 21876

C

القليعة )البلدية(

عمالة: أكادير  إدا ثانوية البحتري العداديةإقليم: تارودانتثإ.تازمورت

وتنان

102/09/14 24 الزهراء أوبنزكري
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 24768

W

اكادير )البلدية(

506/09/17إقليم: تارودانتثأ. م السادسإقليم: تارودانت ثإ.تفنوت 22 الحسين بوعلل
اللغة الفرنسية

06/09/17 17305J)تالوين )البلدية

802/09/15إقليم: تارودانتثإ الحسن الولإقليم: تارودانتثأ.الرازي 20 نجاة البلغيتي
اللغة الفرنسية

06/09/17 17284L)تارودانت )البلدية

ثانوية الزبير ابن العوام إقليم: تارودانت ثإ.ايمولس

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

1104/09/12 18 هشام بوكرو
اللغة الفرنسية

02/09/16 05022

H

تقي

501/01/17إقليم: تارودانتثأ.المجدإقليم: تارودانتثإ.المستقبل 18 السعدية أيت برايم
اللغة الفرنسية

01/01/17 17296Zالكدية البيضاء

201/01/17إقليم: تارودانتثإ. تيوتإقليم: تارودانت ثإ.أكدير ملول 18 حسناء نيتطويل
اللغة الفرنسية

01/01/17 26304

R

تيوت

430/01/17إقليم: تارودانت ثإ.زاوية سيدي الطاهرإقليم: تارودانتالنواة العدادية تاشتولت 18 الزهرة اوتسلمت
اللغة الفرنسية

30/01/17 26190Sزاوية سيدي الطاهر

104/09/18إقليم: تارودانتثأ.الداخلةإقليم: تارودانتثإ.الليمون 16  حسناء   القيبار
اللغة الفرنسية

نعم 04/09/18 17304

H

أولد برحيل )البلدية(

104/09/18إقليم: تارودانتثإ.الليمونإقليم: تارودانتثأ.الداخلة 16 يحيى النويني
اللغة الفرنسية

نعم 04/09/18 26940

G

أولد برحيل )البلدية(

ثانوية علي بن أبي طالب إقليم: تارودانت ثإ.نيرس

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

1007/09/17 14 جودت نعمة
اللغة الفرنسية

07/09/17إلتحاق بالزوج 23967Aالدراركة

409/10/17إقليم: تارودانتثإ.ابن سيناإقليم: تارودانتالنواة العدادية زكموزن 14 سعيدة اغواعمي
اللغة الفرنسية

09/10/17إلتحاق بالزوج 22404

B

أهل الرمل

إقليم: شتوكة آيت ثإ. الطاهر الفرانيإقليم: تارودانتثإ.أسكاون

باها

606/09/17 12 م عواد
اللغة الفرنسية

06/09/17 22826

K

تنالت

106/09/17إقليم: تارودانتثإ.تالمكانتإقليم: تارودانت ثإ.تفنوت 12 م لمغاوي
اللغة الفرنسية

06/09/17 26049

N

تالمكانت
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إقليم: شتوكة آيت ثإ. الموحدينإقليم: تارودانت ثإ.ايكدي

باها

206/09/17 12 لكرمز عبدالقادر
اللغة الفرنسية

06/09/17 26407

C

أيت عميرة

1006/09/17إقليم: تارودانتثإ.تازمورتإقليم: تارودانتثإ.المستقبل 12 خديجة بنعدي
اللغة الفرنسية

06/09/17 22406

D

تزمورت

309/10/17إقليم: تارودانتثأ.الرازيإقليم: تارودانتثإ.تالمكانت 12 وفاء أمغار
اللغة الفرنسية

09/10/17 21258Fارزان

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الرازيإقليم: تارودانتثإ أركان

ملول

604/09/18 9 الراشدي حنان
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 24520

B

أيت ملول )البلدية(

102/09/15إقليم: تارودانتثإ. تالكجونتإقليم: تارودانتثأ.الفضيلة 6  ايت اكرام يوسف
اللغة الفرنسية

04/09/18 25646Aتالكجونت

304/09/18إقليم: تارودانتثأ.المعرفةإقليم: تارودانتثأ.الرك 6 عزوزي حسن
اللغة الفرنسية

04/09/18 17294Xأولد عيسى

804/09/18إقليم: تارودانتثإ.ايكليإقليم: تارودانت ثإ.ايكدي 6 إدموسى م
اللغة الفرنسية

04/09/18 24672Sاكلي

106/09/00إقليم: تارودانتالثانوية العدادية الديرإقليم: تارودانتثإ.ايت عبد ا 120 م عاشور
الجتماعيات

06/09/00أقدمية 16 سنة 27110Sالدير

405/09/08إقليم: تارودانتثأ. الحسن الثانيإقليم: تارودانتثإ أركان 66 المريني فاطمة
الجتماعيات

05/09/08 17468L)أولد تايمة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.يوسف بن تاشفينإقليم: تارودانتثإ. أوزيوة

ملول

605/09/07 60 ايت سعيد مصطفى
الجتماعيات

04/09/12 24239

W

تمسية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. النخيلإقليم: تارودانتثإ.أحد

باها

202/09/15 24 اعوو عزيزة
الجتماعيات

02/09/15إلتحاق بالزوج 05372

N

بلفاع

802/09/10إقليم: تطوانالثانوية العدادية بني يدرإقليم: تارودانتالثانوية العدادية التقدم 18 لطيفة برغوت
الجتماعيات

02/09/16 27177Pبني يدر

عمالة: أكادير  إدا  ثانوية م السادس العداديةإقليم: تارودانتثإ.تالمكانت

وتنان

801/01/17 18 بمهوفاتحة
الجتماعيات

01/01/17إلتحاق بالزوج 05010V)اكادير )البلدية

102/09/16إقليم: تارودانتثإ.ايت عبد اإقليم: تارودانتالنواة العدادية تاشتولت 14 بلعيد شاطر
الجتماعيات

03/09/18 20826Lأيت عبد ا

806/09/17إقليم: تارودانتالثانوية العدادية التقدمإقليم: تارودانتثأ.الرك 13 دنان رشيد
الجتماعيات

06/09/17إلتحاق بالزوجة 26715

M

أولد تايمة )البلدية(

103/09/13إقليم: تارودانتالثانوية العدادية التقدمإقليم: تارودانتثأ.الداخلة 12 شويرف سعيد
الجتماعيات

06/09/17إلتحاق بالزوجة 26715

M

أولد تايمة )البلدية(

906/09/17إقليم: تارودانتثأ.الركإقليم: تارودانتثإ.أسكاون 12 مصطفى أوبها
الجتماعيات

06/09/17 17297A)ايغرم )البلدية

804/09/18إقليم: تارودانتثإ. أوزيوةإقليم: تارودانت ثإ.تفنوت 6 جمال أموشال
الجتماعيات

04/09/18 22405

C

اوزيوة
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عمالة: أكادير  إدا ثانوية المواهب العداديةإقليم: تارودانتثأ.الداخلة

وتنان

201/01/02 58 بوجمعة ايت الشيخ جيللي
الرياضيات

05/09/11 24843

C

الدراركة

عمالة: أكادير  إدا ثانوية ابن خلدون العداديةإقليم: تارودانتثإ. أوزيوة

وتنان

104/09/12 52 غزلن طلبي
الرياضيات

04/09/12 05019E)اكادير )البلدية

102/09/10إقليم: تارودانتالثانوية العدادية الديرإقليم: تارودانتثأ.المعرفة 46 أديوان الحسين
الرياضيات

03/09/13 27110Sالدير

عمالة: إنزكان ايت ثإ.يوسف بن تاشفينإقليم: تارودانتثإ.اسن

ملول

105/09/08 44 م حافظ
الرياضيات

02/09/16 24239

W

تمسية

103/09/13إقليم: تارودانتثإ. أنوالإقليم: تارودانتثإ. النبعاث 36 ياسين بوعدن
الرياضيات

04/09/18 17287P)أولد تايمة )البلدية

الثانوية العدادية زينب إقليم: تارودانتثإ.المنصور الدهبي

النفزاوية

202/09/13إقليم: برشيد 36 نادية شرير
الرياضيات

03/09/13إلتحاق بالزوج 24793Y)برشيد )البلدية

302/09/10إقليم: تارودانتثإ.اسنإقليم: تارودانت ثإ.زاوية سيدي الطاهر 34 الدندا السعيد
الرياضيات

02/09/15 24535Tاسن

104/09/12إقليم: تارودانتثإ. م الدرفوفيإقليم: تارودانتثإ. أوزيوة 34 زكرياء العبادي
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 17288

R

أولد تايمة )البلدية(

104/09/12إقليم: تارودانتثإ.الليمونإقليم: تارودانتثأ.الفضيلة 34 بوقرن يوسف
الرياضيات

02/09/15 26940

G

أولد برحيل )البلدية(

402/09/15إقليم: تارودانتالثانوية العدادية التقدمإقليم: تارودانتثأ.الداخلة 34 خديجة فكري
الرياضيات

02/09/15 26715

M

أولد تايمة )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الهدايةإقليم: تارودانت ثإ.تفنوت

ملول

302/09/15 34 مريم مانوز
الرياضيات

02/09/15 24668

M

أيت ملول )البلدية(

402/09/14إقليم: تارودانتثإ.المنصور الدهبيإقليم: تارودانتثإ.ايكلي 28 حسن بومليك
الرياضيات

02/09/16 23771

M

احمر  لكللشة

إقليم: شتوكة آيت ثإ. العربي الشتوكيإقليم: تارودانت ثإ.ايمولس

باها

1002/09/16 28 زينب منير
الرياضيات

02/09/16 22827L)بيوكرة )البلدية

801/01/17إقليم: تارودانتثإ.الليمونإقليم: تارودانتثإ.أسكاون 28 عمر بوحميد
الرياضيات

01/01/17 26940

G

أولد برحيل )البلدية(

430/01/17إقليم: طاطاالوحدةإقليم: تارودانتثإ. أساكي 26 هاجر بن حساين
الرياضيات

06/09/17 21836Jاديس

202/09/14إقليم: تارودانت ثإ.زاوية سيدي الطاهرإقليم: تارودانتثإ. اولوز 22 رضوان القدادرة
الرياضيات

02/09/16 26190Sزاوية سيدي الطاهر

202/09/14إقليم: تارودانت ثإ.زاوية سيدي الطاهرإقليم: تارودانتثإ. تيوت 22 خالد قلع
الرياضيات

06/09/17 26190Sزاوية سيدي الطاهر

عمالة: إنزكان ايت ثإ.النوارإقليم: تارودانتثإ.الليمون

ملول

606/09/17 22 اميمة بنار
الرياضيات

06/09/17 21877

D

تمسية
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إقليم: شتوكة آيت ثأ. الفضيلةإقليم: تارودانتثأ. م السادس

باها

706/09/17 22 السكراتي اميمة
الرياضيات

06/09/17 25270Sواد الصفا

104/09/12إقليم: تارودانتثإ. م الدرفوفيإقليم: تارودانت ثإ.زاوية سيدي الطاهر 19 ربيعة سهيل
الرياضيات

02/09/16إلتحاق بالزوج 17288

R

أولد تايمة )البلدية(

عمالة: أكادير  إدا ثانوية القدس العداديةإقليم: تارودانت ثإ.تفنوت

وتنان

201/01/17 19 فاطمة الزهراء ادحماد
الرياضيات

01/01/17إلتحاق بالزوج 24513

U

اكادير )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.النوارإقليم: تارودانتثإ أركان

ملول

705/09/11 18 كمال اعيسى
الرياضيات

02/09/16 21877

D

تمسية

602/09/14إقليم: تارودانتثأ.الداخلةإقليم: تارودانتثإ.ايكلي 12 سعيد موما
الرياضيات

05/09/17 17304

H

أولد برحيل )البلدية(

106/09/17إقليم: تارودانتثإ. سيدي واعزيزإقليم: تارودانتثإ. أوزيوة 12 م اد موح0
الرياضيات

06/09/17 24670Pسيدي واعزيز

806/09/17إقليم: تارودانتثأ.الداخلةإقليم: تارودانتثإ.المستقبل 12 ياسين النفوح
الرياضيات

06/09/17 17304

H

أولد برحيل )البلدية(

106/09/17إقليم: تارودانتثأ.الركإقليم: تارودانتثإ.أسكاون 12 يوسف صرماني
الرياضيات

06/09/17 17297A)ايغرم )البلدية

906/09/17إقليم: تارودانتثأ.المعرفةإقليم: تارودانتالنواة العدادية زكموزن 12 وليد  الزكي
الرياضيات

06/09/17 17294Xأولد عيسى

ثانوية الزبير ابن العوام إقليم: تارودانت ثإ.ايكدي

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

706/09/17 12 مزين جواد
الرياضيات

06/09/17 05022

H

تقي

506/09/17إقليم: تارودانتثأ. م السادسإقليم: تارودانت ثإ.ايكدي 12 بوخميرة يوسف
الرياضيات

06/09/17 17305J)تالوين )البلدية

ثانوية الزبير ابن العوام إقليم: تارودانتثإ. سيدي واعزيز

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

1102/09/15 6 ند  علي   رشيد
الرياضيات

04/09/18 05022

H

تقي

201/01/17إقليم: تارودانتثإ.ايكليإقليم: تارودانتثإ.المستقبل 6 ادريس بومليك
الرياضيات

04/09/18 24672Sاكلي

702/09/16إقليم: تارودانتثإ.ايكليإقليم: تارودانتثإ. تالكجونت 6 مروان هميش
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوجة 24672Sاكلي

عمالة: أكادير  إدا ثانوية 20 غشت العداديةإقليم: تارودانتثإ.الليمون

وتنان

704/09/18 6 زهرة  أمدجار
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 05012X)اكادير )البلدية

104/09/18إقليم: تارودانتثإ. تالكجونتإقليم: تارودانتثإ.تينزرت 6 عبد الصمد بوعليوات
الرياضيات

04/09/18 25646Aتالكجونت

204/09/18إقليم: تارودانت ثإ.النورإقليم: تارودانتنواة أزرار 6 خالد هشام
الرياضيات

04/09/18 24523Eتملوكت

106/09/01إقليم: تارودانتالثانوية العدادية التقدمإقليم: تارودانتثأ.المجد 116 احمد سلهام
علوم الحياة 

والرض
06/09/01أقدمية 16 سنة 26715

M

أولد تايمة )البلدية(
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ثا. م الخامس للتعليم إقليم: تارودانتثإ.تازمورت

الصيل

106/09/01إقليم: تارودانت 112 الحسن صديق
علوم الحياة 

والرض
04/09/02أقدمية 16 سنة 17303

G

تارودانت )البلدية(

106/09/01إقليم: تارودانتثإ.اسنإقليم: تارودانتثأ.سيدي موسى 78 عبد ا البهاوي
علوم الحياة 

والرض
05/09/08 24535Tاسن

عمالة: إنزكان ايت ثإ.المام الجزوليإقليم: تارودانتثإ. أوزيوة

ملول

204/09/12 52 النجار سعيد
علوم الحياة 

والرض
04/09/12 05110

D

تمسية

ثانوية تكاديرت نعبادو إقليم: تارودانتثإ الحسن الول

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

203/09/13 42 ربيعة ابلوش
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 21066Xالدراركة

عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابن طفيلإقليم: تارودانتثإ. أساكي

ملول

202/09/15 34 فتيحة ناسيف
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 20001P)انزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.رحال بن احمدإقليم: تارودانت ثإ.نيرس

ملول

302/09/15 34 نادية عبابو
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 05104X)انزكان )البلدية

502/09/15إقليم: تارودانتثأ.المجدإقليم: تارودانتالنواة العدادية تاشتولت 34 السليماني خديجة
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 17296Zالكدية البيضاء

203/09/13إقليم: تارودانتثإ الحسن الولإقليم: تارودانتثإ.المام مسلم 33 حيس فاطمة
علوم الحياة 

والرض
02/09/15إلتحاق بالزوج 17284L)تارودانت )البلدية

102/09/10إقليم: تارودانتالثانوية العدادية الديرإقليم: تارودانتثإ.اسن 32 عبد الحكيم شكري
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 27110Sالدير

202/09/14إقليم: تارودانتثأ.سيدي موسىإقليم: تارودانتثأ.المعرفة 30 أخراز عبد الهادي
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 17292Vسيدي موسى الحمري

الثانوية العدادية مولي إقليم: تارودانتثإ.ايكلي

إسماعيل

103/09/13إقليم: سطات 28 حماد ايت ايدار
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 14617

M

سطات )البلدية(

إقليم: شتوكة آيت ثإ. يوسف بن تاشفينإقليم: تارودانتثإ.المستقبل

باها

401/01/17 28 مريم وقضي
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 26941

H

واد الصفا

إقليم: شتوكة آيت ثأ. النخيلإقليم: تارودانتثإ. أوناين

باها

401/01/17 28 ابوالهواء حسناء
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 05372

N

بلفاع

203/09/13إقليم: تارودانتثإ.سيدي احمد اوعمرإقليم: تارودانتثإ. اصادص 27 عبدالمجيد بوفدة
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوجة 21260

H

سيدي أحمد أو عمرو

ثانوية علي بن أبي طالب إقليم: تارودانتثإ.المهارة لوليجة

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

606/09/17 22 كلثومة ايت رحو
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 23967Aالدراركة

201/01/17إقليم: تارودانتثإ اداوكماضإقليم: تارودانتثإ.أحد 18 امنة بعم
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 25068Xادا وكماض

601/01/17إقليم: تارودانتثأ.الرازيإقليم: تارودانتثإ.أسكاون 18 مريم أومليل
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 21258Fارزان

201/01/17إقليم: تارودانتثإ.المنصور الدهبيإقليم: تارودانتثإ.المهارة لوليجة 18 مريم بوشفر
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 23771

M

احمر  لكللشة
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306/09/17إقليم: تارودانتثأ.الطبريإقليم: تارودانتثإ.الليمون 13 حياة الحميدي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 17291

U

لكفيفات

506/09/17إقليم: تارودانتثإ.المام مسلمإقليم: تارودانت ثإ.ايمولس 12 لطيفة ادواب
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 22403Aأيت ايكاس

206/09/17إقليم: تارودانتثإ. أساكيإقليم: تارودانت ثإ.أكدير ملول 12 فقير ابراهيم
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 24982

D

اساكي

506/09/17إقليم: تارودانتثإ.المهارة لوليجةإقليم: تارودانتثإ.أسكاون 12 ابراهيم بن عيسى
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 24674

U

لمهارة

106/09/17إقليم: تارودانتثإ الحسن الولإقليم: تارودانتثإ اداوكماض 12 نورة اوبريك
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 17284L)تارودانت )البلدية

702/09/15إقليم: تارودانتثإ.تازمورتإقليم: تارودانتثأ.الرازي 6 عبدالغاني اللقاوي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 22406

D

تزمورت

104/09/18إقليم: تارودانت ثإ.ايمولسإقليم: تارودانتثإ أركان 6 ازوضاض رضوان
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 26208Lايمولس

904/09/18إقليم: تارودانتثأ.الرازيإقليم: تارودانت ثإ.تفنوت 6 الحسن الباز
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 21258Fارزان

عمالة: إنزكان ايت ثإ.العلويينإقليم: تارودانتنواة أزرار

ملول

204/09/18 6 السعيد واجي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 21876

C

القليعة )البلدية(

202/09/09إقليم: تارودانتالثانوية العدادية الديرإقليم: تارودانتثأ.سيدي موسى 66 الزاهير عبد المجيد
الفيزياء والكيمياء

20/09/11 27110Sالدير

602/09/10إقليم: تارودانتثإ.السعديينإقليم: تارودانتثأ.المعرفة 58 مقريني يونس
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 17290T)أيت ايعزة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.عثمان بن عفانإقليم: تارودانتثإ.اسن

ملول

205/09/08 40 الحسين الصالح
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 18673

W

اولد دحو

402/09/14إقليم: تارودانتثأ.سيدي موسىإقليم: تارودانتثأ.المعرفة 30 أسامة العواد
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 17292Vسيدي موسى الحمري

202/09/15إقليم: تارودانتثإ.سيدي احمد اوعمرإقليم: تارودانتثإ. أساكي 25 رشيدة الجهاد
الفيزياء والكيمياء

02/09/15إلتحاق بالزوج 21260

H

سيدي أحمد أو عمرو

عمالة: إنزكان ايت ثإ.يوسف بن تاشفينإقليم: تارودانتثإ. أوزيوة

ملول

204/09/12 24 ابراهيم بلقاسم
الفيزياء والكيمياء

02/09/15إلتحاق بالزوجة 24239

W

تمسية

501/01/17إقليم: تارودانتثأ.الشابيإقليم: تارودانتثإ. سيدي واعزيز 18 لمياء  رابحي
الفيزياء والكيمياء

01/01/17إلتحاق بالزوج 17293

W

مشرع العين

601/01/17إقليم: تارودانتثإ.المنصور الدهبيإقليم: تارودانت ثإ.تفنوت 18 منى شوكري
الفيزياء والكيمياء

01/01/17 23771

M

احمر  لكللشة

1006/09/17إقليم: تارودانتثأ.المعرفةإقليم: تارودانت ثإ.ايكدي 12 اتواتي م
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 17294Xأولد عيسى
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102/09/15إقليم: تارودانتثإ. أساكيإقليم: تارودانتثإ.الليمون 6 ابراهيم اغزاف
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 24982

D

اساكي

902/09/16إقليم: تارودانتثإ. سيدي واعزيزإقليم: تارودانتثإ.أسكاون 6 ازروال  جامع
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 24670Pسيدي واعزيز

504/09/18إقليم: تارودانتثإ. أوزيوةإقليم: تارودانتالنواة العدادية زكموزن 6 م  بنبل
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 22405

C

اوزيوة

الثانوية العدادية م إقليم: تارودانتثإ.تازمورت

الزرقطوني

116/09/97إقليم: تطوان 120 سفيان بنهلل
التربية السلمية

04/09/02أقدمية 16 سنة 05658Z)تطوان )البلدية

306/09/01إقليم: تارودانتثإ. أنوالإقليم: تارودانتثإ.تازمورت 114 م ملوكي
التربية السلمية

04/09/02أقدمية 16 سنة 17287P)أولد تايمة )البلدية

106/09/01إقليم: تارودانتالثانوية العدادية الديرإقليم: تارودانتثإ. النبعاث 112 حسن موناح
التربية السلمية

22/09/03أقدمية 16 سنة 27110Sالدير

ثانوية م الشيخ السعدي إقليم: تارودانتثإ.المنصور الدهبي

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

501/01/02 98 نجية رشدي
التربية السلمية

07/09/05أقدمية 12 سنة 05015A)اكادير )البلدية

301/01/05إقليم: تارودانت ثإ.زاوية سيدي الطاهرإقليم: تارودانتالنواة العدادية تاشتولت 76 الرحلي بوجمعة
التربية السلمية

05/09/08 26190Sزاوية سيدي الطاهر

 ثانوية سوس العالمة إقليم: تارودانتثإ أركان

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

102/09/09 61 م ضيفي
التربية السلمية

02/09/09إلتحاق بالزوجة 05009

U

اكادير )البلدية(

101/01/02إقليم: تارودانتثإ.المنصور الدهبيإقليم: تارودانت ثإ.زاوية سيدي الطاهر 32 وفاء شنيض
التربية السلمية

02/09/14إلتحاق بالزوج 23771

M

احمر  لكللشة

602/09/15إقليم: تازةأحد امسيلةإقليم: تارودانت ثإ.أكدير ملول 24 حموش مريم
التربية السلمية

02/09/15 16673Xامسيلة

202/09/15إقليم: تارودانتثإ. أنوالإقليم: تارودانتثإ. أساكي 24 مريم ايت عل
التربية السلمية

02/09/15إلتحاق بالزوج 17287P)أولد تايمة )البلدية

101/01/17إقليم: تارودانتثإ.الليمونإقليم: تارودانتثإ. أوزيوة 20 خديجة بوزرود
التربية السلمية

01/01/17إلتحاق بالزوج 26940

G

أولد برحيل )البلدية(

201/01/17إقليم: تارودانتثإ. أساكيإقليم: تارودانتثإ.أسكاون 18 دنيا كمالة
التربية السلمية

01/01/17إلتحاق بالزوج 24982

D

اساكي

1004/09/02إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية السلمإقليم: تارودانتثأ.الداخلة 102  رشيد   مولود
التربية البدنية

04/09/02أقدمية 16 سنة 26312Z)تاوريرت )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الكويرة العداديةإقليم: تارودانتثأ.سيدي موسى

وتنان

305/09/07 65 عزيز بن عل
التربية البدنية

20/09/11إلتحاق بالزوجة 05021

G

الدراركة

عمالة: أكادير  إدا ثانوية ابن خلدون العداديةإقليم: تارودانتثأ. م السادس

وتنان

105/09/11 48 عبد العزيز قيريش
التربية البدنية

05/09/11إلتحاق بالزوجة 05019E)اكادير )البلدية

204/09/12عمالة: مراكشالثانوية العدادية السعديينإقليم: تارودانتثإ. أوزيوة 42 ياسين براك
التربية البدنية

04/09/12إلتحاق بالزوجة 26740Pسعادة
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ثانوية الزبير ابن العوام إقليم: تارودانت ثإ.أكدير ملول

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

1104/09/12 34 الحسن ربوح
التربية البدنية

02/09/14 05022

H

تقي

إقليم: شتوكة آيت ثإ. الطاهر الفرانيإقليم: تارودانت ثإ.أكدير ملول

باها

1302/09/15 34 ابتسام  صاميد
التربية البدنية

02/09/15 22826

K

تنالت

704/09/12إقليم: تارودانتثأ.سيدي موسىإقليم: تارودانتثأ.الرازي 26 خالد أبركوك
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 17292Vسيدي موسى الحمري

ثانوية م الشيخ السعدي إقليم: تارودانتثإ. م الدرفوفي

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

206/09/01 102 فريد الرضوع
التربية التشكيلية

10/10/11أقدمية 16 سنة 05015A)اكادير )البلدية

105/09/07إقليم: تارودانتالثانوية العدادية التقدمإقليم: تارودانتثأ.المجد 56 م كشة
التربية التشكيلية

05/09/11 26715

M

أولد تايمة )البلدية(

105/09/11إقليم: تارودانتثإ. م الدرفوفيإقليم: تارودانتثإ. أنوال 36 أحمد المسيل
التربية التشكيلية

02/09/14 17288

R

أولد تايمة )البلدية(

ثا. م الخامس للتعليم إقليم: تارودانتثإ الحسن الول

الصيل

104/09/12إقليم: تارودانت 32 بوكيوض الحبيب
التربية التشكيلية

04/09/18 17303

G

تارودانت )البلدية(

عمالة: الصخيرات عبد ا كنونإقليم: تارودانتثأ.الشابي

 - تمارة

502/09/10 64 بلكوك فتيحة
المعلوميات

02/09/10 01381A)تمارة )البلدية

204/09/12إقليم: تارودانتثأ.الداخلةإقليم: تارودانتثأ.الفضيلة 52 م فاكر
المعلوميات

04/09/12 17304

H

أولد برحيل )البلدية(

503/09/13إقليم: تارودانت ثإ.زاوية سيدي الطاهرإقليم: تارودانتثأ.الرازي 16 اصطى مصطفى
المعلوميات

04/09/18 26190Sزاوية سيدي الطاهر

عمالة: إنزكان ايت ثإ.عثمان بن عفانإقليم: تارودانتثأ.الداخلة

ملول

730/01/17 16 عبد العزيز ايت رقي
المعلوميات

06/09/17 18673

W

اولد دحو

عمالة: إنزكان ايت ثإ.احمد المنصور الذهبيإقليم: تارودانتثأ.المعرفة

ملول

504/09/18 16 عمراوي وئام
المعلوميات

04/09/18 05102V)انزكان )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثإ. بلفاعإقليم: تارودانت ثإ.زاوية سيدي الطاهر

باها

604/09/18 16 فاطمة بوالعلم
المعلوميات

04/09/18 24505

K

بلفاع

206/09/17إقليم: تارودانتالثانوية العدادية الديرإقليم: تارودانت ثإ.ايمولس 12 ابراهيم ادهينة
المعلوميات

06/09/17 27110Sالدير

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرازي التأهيليةإقليم: تارودانتثأ.الرك

وتنان

606/09/17 12 وحسيني م
المعلوميات

06/09/17 26780

H

الدراركة

206/09/17إقليم: تارودانتثإ. اضوارإقليم: تارودانتثإ. سيدي واعزيز 12 عمر وحمان
المعلوميات

06/09/17 26305Sمشرع العين

406/09/17إقليم: تارودانتثأ.الرازيإقليم: تارودانتثإ.أحد 12 لبيهي اسماعيل
المعلوميات

06/09/17 21258Fارزان

ثانوية علي بن أبي طالب إقليم: تارودانتثإ أركان

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

206/09/17 12 الشتوي اسماعيل
المعلوميات

06/09/17 23967Aالدراركة
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عمالة: إنزكان ايت ثإ.النوارإقليم: تارودانتثإ. اولوز

ملول

606/09/17 12 مصطفى الفاضلي
المعلوميات

06/09/17 21877

D

تمسية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.يوسف بن تاشفينإقليم: تارودانتثإ.المهارة لوليجة

ملول

506/09/17 12 حسناء اوتبرين
المعلوميات

06/09/17 24239

W

تمسية

304/09/18إقليم: تارودانتثإ. اولوزإقليم: تارودانت ثإ.النور 6 لحسن بدوح
المعلوميات

04/09/18 17295Y)أولوز )البلدية

404/09/18إقليم: تارودانتثإ. سيدي واعزيزإقليم: تارودانتثإ اداوكماض 6 سناء العسكري
المعلوميات

04/09/18 24670Pسيدي واعزيز

504/09/18إقليم: تارودانتثإ.السعادةإقليم: تارودانتثإ.أسكاون 6 توفيق الباز
المعلوميات

04/09/18 23770Lالفيض

الثانوية العدادية ابراهيم إقليم: طاطاالعيون

الكوراري

302/09/15إقليم: كلميم 24 سعيد أغلس
اللغة العربية

02/09/15 22871Jتكانت

إقليم: شتوكة آيت ثإ. الركانإقليم: طاطاالمسيرة

باها

806/09/17 22 مولي الحسن الدريسي
اللغة العربية

06/09/17 27109

R

أيت عميرة

206/09/17إقليم: طاطاالوحدةإقليم: طاطاالمام الغزالي 22 البشير أجديك
اللغة العربية

06/09/17 21836Jاديس

الثانوية العدادية الشريف إقليم: طاطاطارق بن زياد

الدريسي

101/01/17إقليم: الرحامنة 18 عبد الهادي بوشحمة
اللغة العربية

01/01/17إلتحاق بالزوجة 24554

N

الجعيدات

1201/01/17إقليم: تنغيرثإ السلمإقليم: طاطاالمرابطين 18 الياس مسعودي
اللغة العربية

01/01/17 20958Eأيت هاني

306/09/17إقليم: طاطاالمرابطينإقليم: طاطاالمسيرة 12 علي بوسكان
اللغة العربية

06/09/17 25974

G

أيت وابلي

906/09/17إقليم: تيزنيتالثانوية العدادية الزيتونإقليم: طاطاالوحدة 12 اسحلي فاطمة
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 17251Aالركادة

201/01/17إقليم: طاطاالمام الغزاليإقليم: طاطاالقدس 6 العرابي السلمي
اللغة العربية

04/09/18 24679Zالوكوم

404/09/18إقليم: طاطاطارق بن زيادإقليم: طاطاالقدس 6 الصنهاجي ياسين
اللغة العربية

04/09/18 18751Fايسافن

102/09/15إقليم: كلميمالثانوية العدادية وادنونإقليم: طاطاالمسيرة 34 عبد ا حزام
اللغة الفرنسية

02/09/15 23977L)كلميم )البلدية

الثانوية العدادية ابراهيم إقليم: طاطاالقدس

الكوراري

102/09/15إقليم: كلميم 34 عبد الرحمان بجديد
اللغة الفرنسية

02/09/15 22871Jتكانت

إقليم: شتوكة آيت ثإ. الفارابيإقليم: طاطاالمرابطين

باها

602/09/16 28 السعدية بيدري
اللغة الفرنسية

02/09/16 05369

K

أيت باها )البلدية(

ملحقة الثانوية العدادية حي إقليم: طاطاالعيون

الفلحة

102/09/15إقليم: كلميم 24 محماد نشكر ا
اللغة الفرنسية

02/09/15 26939F)كلميم )البلدية
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106/09/17إقليم: تارودانتثأ.المجدإقليم: طاطاالمام البخاري 22 نعيمة امهلل
اللغة الفرنسية

06/09/17 17296Zالكدية البيضاء

401/01/17إقليم: تارودانتثإ. الزراويإقليم: طاطاثانوية ابن سينا العدادية 18 حميتي عبد الكريم
اللغة الفرنسية

01/01/17 17286

N

تارودانت )البلدية(

1004/09/18إقليم: طاطاثانوية بدر العداديةإقليم: طاطاالمام الغزالي 16 عز الدين هلي
اللغة الفرنسية

04/09/18 25502

U

أتليت

304/09/18إقليم: طاطاالمرابطينإقليم: طاطااقا 16 م راشدي
اللغة الفرنسية

04/09/18 25974

G

أيت وابلي

1104/09/18إقليم: تيزنيتالثانوية العدادية افل اغيرإقليم: طاطاالعيون 16 الحسين التمراوي
اللغة الفرنسية

04/09/18 23775Sأفل  اغير

606/09/17إقليم: تيزنيتالثانوية العدادية الزيتونإقليم: طاطاباني 13 فاطمة لعويج
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 17251Aالركادة

606/09/17إقليم: طاطاالقدسإقليم: طاطاالمام الغزالي 12 م الحسني
اللغة الفرنسية

06/09/17 18750Eتيسينت

806/09/17إقليم: طاطااقاإقليم: طاطاالمام الغزالي 12 عبد الحنين باحو
اللغة الفرنسية

06/09/17 16090

N

اقا )البلدية(

106/09/17إقليم: طاطاالمسيرةإقليم: طاطاثانوية بدر العدادية 12 الهاشم ايت العكيد
اللغة الفرنسية

06/09/17 16088Lاقا ايغان

304/09/18إقليم: طاطاالمام الغزاليإقليم: طاطاالقدس 6 مزوز فاطمة
اللغة الفرنسية

04/09/18 24679Zالوكوم

905/09/08إقليم: زاكورةالثانوية العدادية النخيلإقليم: طاطاالثانوية العدادية الفرابي 58 المجدي عبد الخالق
اللغة النجليزية

06/09/17 13498

W

اكدز )البلدية(

1603/09/13عمالة: الميةابن الهيتم العداديةإقليم: طاطاالقدس 36 بارك رضوان
اللغة النجليزية

03/09/13 27189

C

بني يخلف

إقليم: شتوكة آيت ثإ. الموحدينإقليم: طاطاباني

باها

106/09/17 12 رشيـد عـلوي
اللغة النجليزية

نعم 06/09/17 26407

C

أيت عميرة

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الموز العداديةإقليم: طاطاباني

وتنان

104/09/12 52 م أيت يوسف
الجتماعيات

04/09/12 19981Tأورير

903/09/13إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية م الجزوليإقليم: طاطاالمرابطين 46 م بركا
الجتماعيات

03/09/13 17246Vانزي

عمالة: إنزكان ايت ثإ الطلسإقليم: طاطاثانوية الزيتون العدادية

ملول

101/01/17 28 حنان متأكد
الجتماعيات

01/01/17 22700Y)انزكان )البلدية

101/01/17إقليم: كلميمالثانوية العدادية الجديدةإقليم: طاطاالمسيرة 18 بدر تركي
الجتماعيات

01/01/17إلتحاق بالزوجة 25735X)كلميم )البلدية

ثانوية عبد العالي بنشقرون إقليم: طاطاالوحدة

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

101/01/17 18 نزهة بختي
الجتماعيات

01/01/17إلتحاق بالزوج 05017

C

اكادير )البلدية(
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404/09/18إقليم: طاطاالوحدةإقليم: طاطاثانوية الزيتون العدادية 16 رشيدة ملوكي
الجتماعيات

04/09/18 21836Jاديس

706/09/17إقليم: تارودانتثإ.أحدإقليم: طاطاالقدس 12 الحسن القاضي
الجتماعيات

06/09/17 21259

G

سيدي احساين

606/09/17إقليم: طاطاالقدسإقليم: طاطاالمام البخاري 12 احمد اوباتي
الجتماعيات

06/09/17 18750Eتيسينت

إقليم: شتوكة آيت ثإ. الموحدينإقليم: طاطاالمام الغزالي

باها

1104/09/18 6 عادل أجروض
الجتماعيات

04/09/18 26407

C

أيت عميرة

302/09/14إقليم: تيزنيتالثانوية العدادية رسموكةإقليم: طاطاالمرابطين 30 رضوان وادرا
الرياضيات

02/09/14 20734Lأربعاء رسموكة

عمالة: إنزكان ايت ثإ.البيرونيإقليم: طاطاالمرابطين

ملول

501/01/17 28 يونس الحاجي
الرياضيات

01/01/17 24240X)القليعة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الخليل بن أحمدإقليم: طاطاالوحدة

ملول

102/09/15 24 مريم سائم
الرياضيات

02/09/15إلتحاق بالزوج 26647

N

أيت ملول )البلدية(

102/09/15إقليم: طانطانالثانوية العدادية السلمإقليم: طاطاالمام الغزالي 24 عبد السلم الغيش
الرياضيات

02/09/15 15387Z)طانطان )البلدية

102/09/16إقليم: طاطاطارق بن زيادإقليم: طاطاعلل بن عبد ا 24 الناصري نور الدين
الرياضيات

04/09/18 18751Fايسافن

إقليم: شتوكة آيت ثإ. جابر بن حيانإقليم: طاطا  ثانوية فم  زكيد العدادية

باها

606/09/17 22 نعيمة اوماست
الرياضيات

06/09/17 19752

U

انشادن

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرياض العداديةإقليم: طاطاالثانوية العدادية الفرابي

وتنان

906/09/17 22 الناصري حسناء
الرياضيات

06/09/17 24770Yامسوان

101/01/17إقليم: طاطاالثانوية العدادية الفرابيإقليم: طاطاالوحدة 18 مبارك العلمي
الرياضيات

01/01/17 26783L)طاطا )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثإ. تسكدلتإقليم: طاطاثانوية بدر العدادية

باها

1201/01/17 18 مصطفى وعدي
الرياضيات

01/01/17 25012Lتسكدلت

106/09/17إقليم: طاطاالوحدةإقليم: طاطاالمسيرة 12 ليلى بوتزا
الرياضيات

06/09/17 21836Jاديس

1006/09/17إقليم: تارودانتثأ.الداخلةإقليم: طاطاالقدس 12 فاطمة بوعدي
الرياضيات

06/09/17 17304

H

أولد برحيل )البلدية(

إقليم: شتوكة آيت ثإ. تسكدلتإقليم: طاطاالقدس

باها

606/09/17 12 مريم القضيب
الرياضيات

06/09/17 25012Lتسكدلت

إقليم: شتوكة آيت ثإ. خميس إداوكنظيفإقليم: طاطاالثانوية العدادية الفرابي

باها

504/09/18 6 لحسن اليوبي
الرياضيات

04/09/18 05373Pإدا وكنظيف

604/09/18إقليم: تارودانتثأ. م السادسإقليم: طاطاالمام الغزالي 6 الغالي صغير
الرياضيات

04/09/18 17305J)تالوين )البلدية
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

104/09/18إقليم: طاطاالثانوية العدادية الفرابيإقليم: طاطاالوحدة 6 نورالدين الراجي
الرياضيات

04/09/18 26783L)طاطا )البلدية

504/09/18إقليم: طاطاالوحدةإقليم: طاطاثانوية بدر العدادية 6 يوسف الراجي
الرياضيات

04/09/18 21836Jاديس

عمالة: أكادير  إدا ثانوية المواهب العداديةإقليم: طاطاطارق بن زياد

وتنان

101/01/05 82 ابورك عبد ا
علوم الحياة 

والرض
05/09/07أقدمية 12 سنة 24843

C

الدراركة

102/09/10إقليم: طاطااقاإقليم: طاطاثانوية ابن سينا العدادية 64 جييد ابراهيم
علوم الحياة 

والرض
02/09/10 16090

N

اقا )البلدية(

 الثانوية العدادية مولي إقليم: طاطاالمام الغزالي

الطاهر بن عبد الكريم

902/09/15إقليم: ورزازات 34 عبد المجيد فاتيح
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 13502Aسكورة أهل الوسط

عمالة: إنزكان ايت ثإ.احمد المنصور الذهبيإقليم: طاطاالوحدة

ملول

506/09/17 22 دكيني فاطمة الزهراء
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 05102V)انزكان )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. النخيلإقليم: طاطاالمرابطين

باها

201/01/17 18 م امجوض
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 05372

N

بلفاع

عمالة: إنزكان ايت ثإ.البيرونيإقليم: طاطاثانوية ابن سينا العدادية

ملول

104/09/18 16 نهيلة اعطار
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 24240X)القليعة )البلدية

206/09/17إقليم: طاطاطارق بن زيادإقليم: طاطااقا 12 يوسف أبنيت
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 18751Fايسافن

906/09/17إقليم: تارودانتثإ. أوزيوةإقليم: طاطاالقدس 12 انس بقفاوي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 22405

C

اوزيوة

404/09/18إقليم: طاطاالوحدةإقليم: طاطاثانوية ابن سينا العدادية 7 مريم الماحي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 21836Jاديس

الثانوية التأهيلية ادريس إقليم: طاطاالمام الغزالي

الثاني

704/09/18إقليم: تيزنيت 6 الطيب حلوك
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 22802Jأيت وافقا

إقليم: شتوكة آيت ثإ. الفارابيإقليم: طاطا  ثانوية فم  زكيد العدادية

باها

604/09/18 6 ياسين ايت ومجوض
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 05369

K

أيت باها )البلدية(

عمالة: أكادير  إدا  ثانوية الزيتون العداديةإقليم: طاطاباني

وتنان

1002/09/15 24 الحسن  ادالعســري
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 05023Jتامري

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الخوارزميإقليم: طاطاالمسيرة

ملول

206/09/17 22 م الجهبلي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 19135Y)القليعة )البلدية

201/01/17إقليم: تارودانتثأ.المعرفةإقليم: طاطاثانوية ابن سينا العدادية 18 بيفرخان عبد الحفيظ
الفيزياء والكيمياء

01/01/17 17294Xأولد عيسى

706/09/17إقليم: طاطاالوحدةإقليم: طاطاالقدس 12 م بللي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 21836Jاديس

706/09/17إقليم: طاطاالقدسإقليم: طاطاثانوية ابن سينا العدادية 12 سكينة العياش
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 18750Eتيسينت
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الثانوية التأهيلية ادريس إقليم: طاطاالعيون

الثاني

606/09/17إقليم: تيزنيت 12 ياسن إدم
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 22802Jأيت وافقا

704/09/18إقليم: طاطاالمسيرةإقليم: طاطاثانوية بدر العدادية 6 سعيد بوصديك
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 16088Lاقا ايغان

عمالة: إنزكان ايت ثإ.العلويينإقليم: طاطااقا

ملول

404/09/18 6 وئام مهموكي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 21876

C

القليعة )البلدية(

105/09/11إقليم: ورزازاتالثانوية العدادية ادلسانإقليم: طاطاالوحدة 48 عبد الفتاح الصالحي
التربية السلمية

05/09/11 24851Lادلسان

902/09/14إقليم: ورزازاتالثانوية العدادية بن تومرتإقليم: طاطاالمختار السوسي 36 الناجمي م
التربية السلمية

02/09/16 13500Yأيت زينب

502/09/15إقليم: طاطاالوحدةإقليم: طاطااقا 34 الحسين لكيحال
التربية السلمية

02/09/15 21836Jاديس

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الخوارزميإقليم: طاطاالمام الغزالي

ملول

1302/09/15 34 ابراهيم مستعد
التربية السلمية

02/09/15 19135Y)القليعة )البلدية

1002/09/15إقليم: طاطا  ثانوية فم  زكيد العداديةإقليم: طاطاالمسيرة 24 عبد الواحد باسي
التربية السلمية

02/09/15 16091P)فم  زكيد )البلدية

1101/01/17إقليم: الحوزالثانوية العدادية وزرقطنإقليم: طاطا  ثانوية فم  زكيد العدادية 6 عبد الرحمان ماركو
التربية السلمية

04/09/18 24044Jزرقطن

 الثانوية العدادية مولي إقليم: طاطاالوحدة

الطاهر بن عبد الكريم

305/09/11إقليم: ورزازات 58 م دادا
التربية البدنية

05/09/11 13502Aسكورة أهل الوسط

304/09/12إقليم: تارودانتثإ.أحدإقليم: طاطاالمام الغزالي 42 اعبل برغازي
التربية البدنية

04/09/12 21259

G

سيدي احساين

إقليم: شتوكة آيت ثإ. سيدي بوسحابإقليم: طاطاثانوية بدر العدادية

باها

1102/09/15 34 ابراهيم بلوي
التربية البدنية

02/09/15 24504Jسيدي بو السحاب

201/01/17إقليم: طاطاالوحدةإقليم: طاطاالمسيرة 18  الطاهر الحسين
التربية البدنية

01/01/17 21836Jاديس

1301/01/17إقليم: جرسيفثانوية بركين العداديةإقليم: طاطاالمرابطين 18 يوسف مسكي
التربية البدنية

01/01/17إلتحاق بالزوجة 26211Pبركين

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الزرقطونيإقليم: طاطاباني

ملول

106/09/17 22 حسناء السعـدونــي
المعلوميات

06/09/17 25996F)أيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثإ. يوسف بن تاشفينإقليم: طاطاالمختار السوسي

باها

406/09/17 12 عبد السلم ايت الحاج
المعلوميات

06/09/17 26941

H

واد الصفا

الثانوية التاهيلية المهدي بن إقليم: طاطاالمام البخاري

بركة

906/09/17إقليم: تيزنيت 12 حياة ناجي
المعلوميات

06/09/17 19538Lالمعدر الكبير

606/09/17إقليم: طاطاطارق بن زيادإقليم: طاطاالقدس 12 الحافظ اغرابي
المعلوميات

06/09/17 18751Fايسافن
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606/09/17إقليم: تارودانتثأ.المعرفةإقليم: طاطااقا 12 نورالدين بار
المعلوميات

06/09/17 17294Xأولد عيسى

الثانوية التأهيلية المهدي بن إقليم: طاطاالوحدة

بركة ملحقة زويكا

306/09/17إقليم: تيزنيت 12 بوالخير ياسين
المعلوميات

06/09/17 23976

K

المعدر الكبير

810/10/17إقليم: تارودانتثإ.بئر أنزرانإقليم: طاطا  ثانوية فم  زكيد العدادية 12 حمزة السباعي
المعلوميات

10/10/17 23315S)الكردان )البلدية

الثانوية التأهيلية ابراهيم 

وخزان

116/09/98إقليم: تيزنيتالثانوية العدادية ابن ماجةإقليم: تيزنيت 116 م ببرك
اللغة العربية

06/09/01أقدمية 16 سنة 24261V)تزنيت )البلدية

الثانوية العدادية مولي إقليم: تيزنيتالثانوية العدادية الطلس

سليمان

513/09/01إقليم: تيزنيت 96 خالد جميلة
اللغة العربية

05/09/03أقدمية 16 سنة 17243S)تزنيت )البلدية

الثانوية العدادية م 

البقالي

إقليم: شتوكة آيت ثإ. سيدي خليلإقليم: تيزنيت

باها

805/09/11 50 ياسين بولعاقل
اللغة العربية

03/09/13 21198

R

أيت ميلك

724/09/12إقليم: تارودانتثإ الحسن الولإقليم: تيزنيتالثانوية العدادية الطلس 28 علي ملودي
اللغة العربية

02/09/16 17284L)تارودانت )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

الجزولي ملحقة أيت أحمد

102/09/16إقليم: سيدي افنيالثانوية العدادية آيت عبد اإقليم: تيزنيت 18 عائشة ابويسين
اللغة العربية

02/09/16إلتحاق بالزوج 22974

W

اربعاء أيت عبد ا

الثانوية التأهيلية م 

الجزولي ملحقة أيت أحمد

إقليم: شتوكة آيت ثإ. الموحدينإقليم: تيزنيت

باها

906/09/17 12 أوشاوي رشيد
اللغة الفرنسية

06/09/17 26407

C

أيت عميرة

الثانوية التأهيلية ادريس 

الثاني

الثانوية العدادية سيدي إقليم: تيزنيت

مبارك

302/09/16إقليم: سيدي افني 6 عبد ا بنصالح
اللغة الفرنسية

04/09/18 22804Lسيدي مبارك

إقليم: شتوكة آيت ثإ. 11 ينايرإقليم: تيزنيتالثانوية العدادية افل اغير

باها

1204/09/18 6 م كرنيط
اللغة الفرنسية

04/09/18 05371

M

أيت عميرة

الثانوية التأهيلية ابراهيم 

وخزان

106/09/01إقليم: تيزنيتالثانوية العدادية المام مالكإقليم: تيزنيت 112 م وكريمي
الجتماعيات

04/09/02أقدمية 16 سنة 23776T)تزنيت )البلدية

104/09/02إقليم: تيزنيتالثانوية العدادية ابن رشدإقليم: تيزنيتالثانوية العدادية رسموكة 84 م إموركن
الجتماعيات

07/09/05إلتحاق بالزوجة 16701

C

تزنيت )البلدية(

الثانوية التاهيلية م 

الجزولي

الثانوية التأهيلية ابراهيم إقليم: تيزنيت

وخزان

905/09/08إقليم: تيزنيت 64 م البهالي
الجتماعيات

02/09/14 20741

U

أربعاء الساحل

ثانوية تكاديرت نعبادو إقليم: تيزنيتالثانوية العدادية الطلس

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

102/09/10 62 لطيفة ابوريش
الرياضيات

26/10/11 21066Xالدراركة

105/09/11إقليم: تيزنيتالثانوية العدادية المام مالكإقليم: تيزنيتالثانوية العدادية رسموكة 44 مهيص عبد الرحمان
الرياضيات

02/09/16 23776T)تزنيت )البلدية

102/09/09إقليم: تيزنيتالثانوية العدادية المام مالكإقليم: تيزنيتالثانوية العدادية رسموكة 40 مبارك بنصالح
الرياضيات

02/09/14 23776T)تزنيت )البلدية

الثانوية العدادية مولي إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية ابن خلدون

رشيد

102/09/09إقليم: تيزنيت 36 الحسن بو لعسير
الرياضيات

04/09/18 17241P)تزنيت )البلدية
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الثانوية التاهيلية م 

الجزولي

102/09/15إقليم: سيدي افنيالثانوية العدادية آيت عبد اإقليم: تيزنيت 6 عبد ا بومان
الرياضيات

04/09/18 22974

W

اربعاء أيت عبد ا

111/09/01إقليم: تيزنيتالثانوية العدادية المام مالكإقليم: تيزنيتالثانوية العدادية الزيتون 112 يونس بخبرين
علوم الحياة 

والرض
04/09/02أقدمية 16 سنة 23776T)تزنيت )البلدية

الثانوية التاهيلية م 

الجزولي

305/09/11إقليم: تيزنيتالثانوية العدادية الزيتونإقليم: تيزنيت 50 سميرة اورايس
علوم الحياة 

والرض
05/09/11إلتحاق بالزوج 17251Aالركادة

إقليم: شتوكة آيت ثإ. إمي مقورنإقليم: تيزنيتالثانوية العدادية افل اغير

باها

102/09/16 28 عائشة اكرام
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 21197Pامي مقورن

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الكويرة العداديةإقليم: تيزنيتالثانوية العدادية الطلس

وتنان

105/09/08 76 بوكرن م
الفيزياء والكيمياء

05/09/08 05021

G

الدراركة

الثانوية التأهيلية ادريس 

الثاني

405/09/11عمالة: مراكشالثانوية العدادية التشاركإقليم: تيزنيت 40  ايت عل عبد العزيز
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 26891

D

حربيل

202/09/15عمالة: مراكشالثانوية العدادية الشرفاءإقليم: تيزنيتالثانوية العدادية افل اغير 24 لطيفة سور
التربية السلمية

02/09/15 02643Xتسلطانت

الثانوية التأهيلية م 

الجزولي ملحقة اثنين أداي

704/09/12عمالة: الرباطالجولنإقليم: تيزنيت 44 م لهيروش
التربية البدنية

04/09/12إلتحاق بالزوجة 01109E يعقوب المنصور

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية الرازي 

ملحقة سيدي احمد اوموسى

ملحقة الثانوية العدادية إقليم: تيزنيت

تيوغزة تنكرفا

104/09/12إقليم: سيدي افني 34 عبد ا جعنيض
التربية البدنية

نعم 02/09/15 20737Pتنكرفا

الثانوية التاهيلية المهدي بن 

بركة

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: تيزنيت

ا بن حساين

816/09/97إقليم: الحوز 110 نموس المحفوظ
التربية التشكيلية

23/09/04أقدمية 12 سنة 18671

U

تمصلوحت

الثانوية العدادية ابن إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية ابن خلدون

الجوزي

804/09/12إقليم: الحوز 36 حنان الراحت
التربية التشكيلية

02/09/16 27074

C

تمصلوحت

الثانوية العدادية الطلس إقليم: تيزنيتالثانوية العدادية افل اغير

ملحقة تهالة

102/09/10إقليم: تيزنيت 46 ابراهيم أغناج
المعلوميات

04/09/12إلتحاق بالزوجة 24263Xايريغ  نتاهلة

الثانوية العدادية عمر بن 

شمسي

الثانوية التأهيلية يوسف بن إقليم: تيزنيت

تاشفين

104/09/12إقليم: سيدي افني 12 بوبكر عدي
المعلوميات

06/09/17 17245

U

مير لفت

الثانوية العدادية مولي 

سليمان

116/09/94إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية سيدي وكاكإقليم: تيزنيت 138 مطاب عبد ا
التكنولوجيا

16/09/96أقدمية 16 سنة 17258

H

اثنين اكلو

الثانوية العدادية مولي إقليم: تيزنيتالثانوية العدادية رسموكة

سليمان

616/09/96إقليم: تيزنيت 45 ابعبوس حسن
التكنولوجيا

04/09/12إلتحاق بالزوجة 17243S)تزنيت )البلدية

604/09/12إقليم: تيزنيتالثانوية العدادية رسموكةإقليم: تيزنيتالثانوية العدادية الزيتون 40 م صابري
التكنولوجيا

04/09/18 20734Lأربعاء رسموكة

الثانوية التاهيلية سيدي 

وكاك

الثانوية التأهيلية ابراهيم إقليم: تيزنيت

وخزان ملحقة بوزرز

105/09/11إقليم: تيزنيت 22 أبودرار حسن
التكنولوجيا

06/09/17 23778Vأربعاء الساحل
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10

الثانوية العدادية المسيرة إقليم: أسا - الزاكالثانوية العدادية النصر

الخضراء

106/09/17إقليم: أسا - الزاك 12 الحسين بعزيز
اللغة العربية

06/09/17 06846

R

أسا )البلدية(

الثانوية العدادية عوينة 

إيغمان

510/01/17إقليم: كلميمالثانوية العدادية حي الفلحةإقليم: أسا - الزاك 18 ركيتي الحبيب
اللغة الفرنسية

10/01/17 20948

U

كلميم )البلدية(

الثانوية العدادية المسيرة 

الخضراء

1104/09/18إقليم: كلميمالثانوية التأهيلية أفركطإقليم: أسا - الزاك 16 مريم بوعسرية
اللغة النجليزية

04/09/18 22872

K

افركات

الثانوية التأهيلية عوينىة 

الهنا

1002/09/14إقليم: العيونالثانوية العدادية الخنساءإقليم: أسا - الزاك 30 بــــــاري البـشـيـــــــــــر
الرياضيات

02/09/14 06470

G

العيون )البلدية(

 الثانوية العدادية المنصور إقليم: أسا - الزاكالثانوية العدادية ابن سينا

الذهبي

110/01/17إقليم: طانطان 28 سنية عبدائم
الرياضيات

10/01/17 20928X)طانطان )البلدية

 الثانوية العدادية المنصور إقليم: أسا - الزاكالثانوية العدادية النصر

الذهبي

904/09/18إقليم: طانطان 16 السعدية بلحسين
الرياضيات

04/09/18 20928X)طانطان )البلدية

الثانوية العدادية المسيرة 

الخضراء

406/09/17إقليم: كلميمالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: أسا - الزاك 12 الصغير الحسين
الرياضيات

06/09/17 10661

M

لقصابي تاكوست

الثانوية العدادية عوينة 

إيغمان

504/09/18إقليم: سيدي افني الثانوية العدادية إبضرإقليم: أسا - الزاك 6 مينة بوالعلم
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 21360Sايبضر

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الموز العداديةإقليم: أسا - الزاكالثانوية العدادية النصر

وتنان

1102/09/16 18 عبد العزيز عوان
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 19981Tأورير

الثانوية العدادية علل 

الفاسي

الثانوية العدادية  بن العربي إقليم: أسا - الزاك

الحاتمي

702/09/16إقليم: ورزازات 18 الحسين كموش
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 13517S)تازناخت )البلدية

الثانوية العدادية المسيرة 

الخضراء

الثانوية العدادية علل إقليم: أسا - الزاك

الفاسي

1004/09/18إقليم: أسا - الزاك 6 ياسين الغيوش
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 23981

R

أسا )البلدية(

الثانوية العدادية علل 

الفاسي

ثانوية تكاديرت نعبادو إقليم: أسا - الزاك

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

102/09/14 31 لحسن انتيكي
التربية السلمية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 21066Xالدراركة

الثانوية العدادية المسيرة 

الخضراء

1402/01/17إقليم: تارودانت ثإ.أكدير ملولإقليم: أسا - الزاك 28 الفيللي مصطفى
التربية البدنية

02/01/17 23317

U

اكادير ملول

الثانوية العدادية المسيرة إقليم: أسا - الزاكالثانوية العدادية النصر

الخضراء

204/09/18إقليم: أسا - الزاك 6 دداي لبكم
التربية البدنية

04/09/18 06846

R

أسا )البلدية(

الثانوية العدادية علل 

الفاسي

106/09/17إقليم: كلميمالثانوية التأهيلية أفركطإقليم: أسا - الزاك 12 العروسي هيري
المعلوميات

06/09/17 22872

K

افركات

الثانوية العدادية المسيرة 

الخضراء

ملحقة  الثانوية التأهيلية إقليم: أسا - الزاك

المغرب العربي إمي نفاست

106/09/17إقليم: سيدي افني 12 امبارك صيك
المعلوميات

06/09/17 22803

K

امي نفاست

106/09/17إقليم: كلميمالثانوية العدادية أمسراإقليم: أسا - الزاكالثانوية العدادية ابن سينا 12 الحسين لطفي
المعلوميات

06/09/17 22874

M

افران أطلس الصغير
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الثانوية العدادية علل 

الفاسي

104/09/18إقليم: أسا - الزاكالثانوية العدادية ابن سيناإقليم: أسا - الزاك 6 الدربالي عالي
المعلوميات

04/09/18 26287X)أسا )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ . جمال الدين الفغانيإقليم: كلميمالثانوية العدادية م الشيخ

ملول

903/09/13 46 زينة الداودي
اللغة العربية

03/09/13 26646

M

انزكان )البلدية(

203/09/13إقليم: سيدي افنيالثانوية العدادية 30 يونيوإقليم: كلميمالثانوية العدادية امام مالك 46 خديجة توفيق
اللغة العربية

03/09/13 17240

N

سيدي إفني )البلدية(

الثانوية العدادية ابراهيم 

الكوراري

1002/09/14إقليم: تارودانتثإ.بئر أنزرانإقليم: كلميم 40 المحفوظ صليح
اللغة العربية

02/09/14 23315S)الكردان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ . جمال الدين الفغانيإقليم: كلميمالثانوية العدادية م الشيخ

ملول

402/09/14 40 حبيب لكناسي
اللغة العربية

02/09/14 26646

M

انزكان )البلدية(

501/01/17إقليم: كلميمالثانوية العدادية امام مالكإقليم: كلميمالثانوية العدادية النخيل 28 م الدريسي
اللغة العربية

01/01/17 18735

N

اسرير

الثانوية العدادية بئر 

إنزران

104/09/18إقليم: كلميمالثانوية العدادية بويزكارنإقليم: كلميم 6 سعدية كجار
اللغة العربية

04/09/18 25450

M

بويز كارن )البلدية(

104/09/18إقليم: كلميمالثانوية العدادية م الشيخإقليم: كلميمالثانوية العدادية بويزكارن 6 الحسين افكيس
اللغة العربية

04/09/18 10656

G

بويز كارن )البلدية(

1102/09/10عمالة: مراكشالثانوية العدادية الويدانإقليم: كلميمالثانوية العدادية بويزكارن 60 افرياض لطيفة
اللغة الفرنسية

04/09/12 23834Fالويدان

الثانوية العدادية حي 

الفلحة

302/09/15إقليم: كلميمالثانوية العدادية امحيريشإقليم: كلميم 34 حموش الحسين
اللغة الفرنسية

02/09/15 25449L)كلميم )البلدية

الثانوية التأهيلية طارق ابن 

زياد

ملحقة الثانوية العدادية حي إقليم: كلميم

الفلحة

904/09/12إقليم: كلميم 28 دفعي إبراهيم
اللغة الفرنسية

02/09/16 26939F)كلميم )البلدية

الثانوية العدادية ابراهيم 

الكوراري

إقليم: شتوكة آيت ثإ. 11 ينايرإقليم: كلميم

باها

805/09/16 28 أفتيس سارة
اللغة الفرنسية

05/09/16 05371

M

أيت عميرة

الثانوية العدادية حي 

الفلحة

إقليم: شتوكة آيت ثإ. انشادنإقليم: كلميم

باها

102/09/15 7  رقية اكناش
اللغة الفرنسية

01/09/18إلتحاق بالزوج 24506Lانشادن

1004/09/18إقليم: كلميمالثانوية العدادية حي الفلحةإقليم: كلميمالثانوية العدادية النخيل 6 خديجة بوروين
اللغة الفرنسية

04/09/18 20948

U

كلميم )البلدية(

الثانوية العدادية م بن 

الحسن الحضرمي

عمالة: إنزكان ايت ثانوية المنفلوطي العداديةإقليم: كلميم

ملول

602/09/10 42 أخياط عبدا
اللغة النجليزية

03/09/13إلتحاق بالزوجة 27112

U

القليعة )البلدية(

الثانوية العدادية ابراهيم 

الكوراري

الثانوية العدادية م بن إقليم: كلميم

الحسن الحضرمي

1005/09/11إقليم: كلميم 36 اريفي رشيدة
اللغة النجليزية

06/09/17 10655F)كلميم )البلدية

الثانوية العدادية بئر 

إنزران

الثانوية العدادية مولي إقليم: كلميم

سليمان

502/09/15إقليم: تيزنيت 25 مريم ملعين
الجتماعيات

02/09/15إلتحاق بالزوج 17243S)تزنيت )البلدية

ملحقة الثانوية العدادية حي إقليم: كلميمالثانوية العدادية النخيل

الفلحة

704/09/18إقليم: كلميم 6 حسناء طوير
الجتماعيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 26939F)كلميم )البلدية
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202/09/10إقليم: تيزنيتالثانوية العدادية النورإقليم: كلميمالثانوية التأهيلية الفضيلة 62 بوليد  م
الرياضيات

23/09/11 26033

W

تزنيت )البلدية(

102/09/10إقليم: كلميمالثانوية التأهيلية الفضيلةإقليم: كلميمالثانوية العدادية امحيريش 60 صابر  ادريس
الرياضيات

04/09/12 20947Tاسرير

ثانوية ادريس الحريزي إقليم: كلميمالثانوية العدادية امحيريش

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

102/09/10 44 اقبور الغازي
الرياضيات

02/09/14 05020F)اكادير )البلدية

الثانوية العدادية ابن 

خلدون

ملحقة الثانوية العدادية حي إقليم: كلميم

الفلحة

102/09/10إقليم: كلميم 40 الحسين تضومانت
الرياضيات

02/09/16 26939F)كلميم )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.احمد المنصور الذهبيإقليم: كلميمالثانوية العدادية تكنا

ملول

1004/09/12 36 العــربــي  الــرامــي
الرياضيات

19/09/16 05102V)انزكان )البلدية

الثانوية العدادية عبد 

الكريم الخطابي

104/09/12إقليم: كلميمالثانوية العدادية تكناإقليم: كلميم 30 مريم المستغفر
الرياضيات

02/09/15 18935F)كلميم )البلدية

الثانوية العدادية م بن 

الحسن الحضرمي

302/09/14إقليم: كلميمالثانوية العدادية امحيريشإقليم: كلميم 22 لحسن الزاز
الرياضيات

06/09/17 25449L)كلميم )البلدية

205/09/07إقليم: تارودانتثأ.سيدي موسىإقليم: كلميمالثانوية العدادية الوحدة 74 مصطفى أيت الدامي
علوم الحياة 

والرض
02/09/09 17292Vسيدي موسى الحمري

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الياسمينإقليم: كلميمالثانوية العدادية امحيريش

ملول

105/09/07 66 انوار المرابط
علوم الحياة 

والرض
05/09/11 22701Z)أيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثإ. سيدي الحاج الحبيبإقليم: كلميمالثانوية العدادية النخيل

باها

301/01/17 28 فاطمة زعبول
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 05367

H

بيوكرة )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.عثمان بن عفانإقليم: كلميمالثانوية التأهيلية أداي

ملول

108/09/16 28 عبد الكريم عطار
علوم الحياة 

والرض
08/09/16 18673

W

اولد دحو

الثانوية العدادية عمر بن 

الخطاب

1204/09/12إقليم: جرسيفثانوية راس لقصر العداديةإقليم: كلميم 6 عزي الصغير
علوم الحياة 

والرض
03/09/18 26716

N

راس القصر

404/09/18إقليم: كلميمالثانوية العدادية النخيلإقليم: كلميمالثانوية العدادية م الشيخ 6 الحسين بالحاج
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 10658Jتغجيجت

204/09/02عمالة: مراكشالثانوية العدادية التقدمإقليم: كلميمالثانوية العدادية تكنا 102 ربيع البيض
الفيزياء والكيمياء

04/09/02أقدمية 16 سنة 25244

N

المنارة )المقاطعة(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.واد سوسإقليم: كلميمالثانوية العدادية امحيريش

ملول

105/09/11 58 المصطفى عبود
الفيزياء والكيمياء

04/09/12 05109

C

أيت ملول )البلدية(

102/09/15إقليم: كلميمالثانوية العدادية امحيريشإقليم: كلميمالثانوية العدادية النخيل 34 نورالدين مستغفر
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 25449L)كلميم )البلدية

301/01/17إقليم: كلميمالثانوية العدادية حي الفلحةإقليم: كلميمالثانوية العدادية النخيل 18 خديجة الخمري
الفيزياء والكيمياء

01/01/17إلتحاق بالزوج 20948

U

كلميم )البلدية(

105/09/11إقليم: كلميمالثانوية التأهيلية الفضيلةإقليم: كلميمالثانوية العدادية امام مالك 58 الحسين أدوز
التربية البدنية

05/09/11 20947Tاسرير
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الثانوية العدادية الطلس إقليم: كلميمالثانوية العدادية تيمولي

الكبير

805/09/11إقليم: الحوز 58 الحسن فائق
التربية البدنية

05/09/11 20937

G

أسني

الثانوية العدادية عبد 

الكريم الخطابي

إقليم: شتوكة آيت ثأ. النخيلإقليم: كلميم

باها

804/09/12 52 مصطفى قرماش
التربية البدنية

04/09/12 05372

N

بلفاع

إقليم: شتوكة آيت ثإ. جابر بن حيانإقليم: كلميمالثانوية التأهيلية الفضيلة

باها

405/09/11 48 يوسف عايدي
التربية البدنية

05/09/11 19752

U

انشادن

الثانوية العدادية ابراهيم 

الكوراري

704/09/12إقليم: تارودانتثأ.المعرفةإقليم: كلميم 42 العربي الكويخ
التربية البدنية

04/09/12 17294Xأولد عيسى

الثانوية العدادية م بن 

الحسن الحضرمي

الثانوية العدادية علل بن إقليم: كلميم

عبد ا

202/09/15إقليم: طانطان 34 بوسحاب أرجيديل
التربية البدنية

نعم 02/09/15 15386Y)طانطان )البلدية

ملحقة  الثانوية التأهيلية إقليم: كلميمالثانوية العدادية تيمولي

المغرب العربي إمي نفاست

602/09/15إقليم: سيدي افني 24 م ميفيس
التربية البدنية

02/09/15 22803

K

امي نفاست

الثانوية العدادية بئر 

إنزران

الثانوية العدادية ابراهيم إقليم: كلميم

الكوراري

402/09/15إقليم: كلميم 24 عبد الرحيم مزي
التربية البدنية

02/09/15 22871Jتكانت

301/01/17إقليم: سيدي افنيالثانوية العدادية آيت عبد اإقليم: كلميمالثانوية العدادية النخيل 18 م بوصفر
التربية البدنية

01/01/17إلتحاق بالزوجة 22974

W

اربعاء أيت عبد ا

الثانوية العدادية عبد 

الكريم الخطابي

205/09/03إقليم: كلميمالثانوية العدادية الجديدةإقليم: كلميم 80 الفغير لبنى
التربية السرية

03/09/08 25735X)كلميم )البلدية

الثانوية العدادية م بن 

الحسن الحضرمي

108/09/08إقليم: كلميمالثانوية العدادية إكيسلإقليم: كلميم 54 ازكار المختار
التربية التشكيلية

16/09/11 22873Lاباينو

الثانوية العدادية حي 

الفلحة

عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابن زهرإقليم: كلميم

ملول

705/09/11 40 بن كريش الحسن
التربية الموسيقية

03/09/13 05103

W

انزكان )البلدية(

ثانوية تكاديرت نعبادو إقليم: كلميمالثانوية العدادية امحيريش

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

402/09/10 50 نورالدين العباسي
المعلوميات

05/09/11 21066Xالدراركة

304/09/12إقليم: تارودانتثأ.الشابيإقليم: كلميمالثانوية العدادية النخيل 43 ســنــاء  هـــلب
المعلوميات

04/09/12إلتحاق بالزوج 17293

W

مشرع العين

عمالة: المضيق - ثانوية ابن رشد العداديةإقليم: كلميمالثانوية العدادية الوحدة

الفنيدق

102/09/10 56 يونس البحري
التكنولوجيا

04/09/12 26409E)مرتيل )البلدية

التانوية التأهيلية عبدا بن 

اليزيد السعدي

104/09/02إقليم: تيزنيتالثانوية العدادية الزيتونإقليم: سيدي افني 100 احمد عيسى المرين
اللغة العربية

07/09/04أقدمية 12 سنة 17251Aالركادة

الثانوية التأهيلية سيدي 

احساين

عمالة: إنزكان ايت ثإ.عثمان بن عفانإقليم: سيدي افني

ملول

403/09/13 40 مليكة حميدوش
اللغة العربية

02/09/16 18673

W

اولد دحو

ثانوية عبد ا ابن العباس إقليم: سيدي افنيالثانوية العدادية 30 يونيو

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

202/09/14 40 خديجة البسام
اللغة العربية

02/09/14 23968

B

أورير

ملحقة  الثانوية التأهيلية 

المغرب العربي إمي نفاست

إقليم: شتوكة آيت ثأ. النخيلإقليم: سيدي افني

باها

802/09/15 34 الكبيرة اعويدات
اللغة العربية

02/09/15 05372

N

بلفاع
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الثانوية العدادية الحسن 

الول

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: سيدي افني

أصيل

416/09/96 24 علي البزكاوي
اللغة العربية

02/09/15 15337V الشرف  السواني

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية م 

اليزيدي

عمالة: إنزكان ايت ثانوية المنفلوطي العداديةإقليم: سيدي افني

ملول

104/09/12 24 عادل ضرضوري
اللغة العربية

02/09/15 27112

U

القليعة )البلدية(

الثانوية التأهيلية ابراهيم إقليم: سيدي افنيالثانوية العدادية بوطروش

وخزان

702/09/15إقليم: تيزنيت 24 واعبان فاطمة
اللغة العربية

02/09/15 20741

U

أربعاء الساحل

الثانوية العدادية الحسن بن 

م الدكيك

402/09/16إقليم: سيدي افني الثانوية العدادية إبضرإقليم: سيدي افني 18 حسان البوهلي
اللغة العربية

02/09/16 21360Sايبضر

الثانوية العدادية الحسن بن 

م الدكيك

الثانوية العدادية يوسف ابن إقليم: سيدي افني

تاشفين

1002/09/16إقليم: الحاجب 18 م العلمي
اللغة العربية

02/09/16 19893Xأيت بوبيدمان

104/09/18إقليم: سيدي افنيالثانوية العدادية تيوغزةإقليم: سيدي افنيالثانوية العدادية أنفك 6 م أيت حدو
اللغة العربية

04/09/18 20738

R

تيوغزة

الثانوية العدادية آيت عبد 

ا

304/09/18إقليم: سيدي افنيالثانوية العدادية تيوغزةإقليم: سيدي افني 6 ارجدال م
اللغة العربية

04/09/18 20738

R

تيوغزة

الثانوية العدادية الحسن إقليم: سيدي افنيالثانوية العدادية تيوغزة

الول

104/09/18إقليم: سيدي افني 6 حفيظة عيل
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 17255E)سيدي إفني )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

اليزيدي

عمالة: إنزكان ايت ثإ.المام الجزوليإقليم: سيدي افني

ملول

604/09/12 40 مليكة عليوان
اللغة الفرنسية

02/09/15 05110

D

تمسية

التانوية التأهيلية عبدا بن 

اليزيد السعدي

عمالة: إنزكان ايت ثإ.النوارإقليم: سيدي افني

ملول

103/09/13 36 سمير أمجود
اللغة الفرنسية

03/09/13 21877

D

تمسية

الثانوية العدادية آيت عبد 

ا

إقليم: شتوكة آيت م.ثإ سيدي الحاج الحبيبإقليم: سيدي افني

باها

202/09/15 34 مفتاحي فاطمة
اللغة الفرنسية

02/09/15 20950

W

واد الصفا

الثانوية التأهيلية يوسف بن إقليم: سيدي افني الثانوية العدادية إبضر

تاشفين

502/09/16إقليم: سيدي افني 18 عين خديجة
اللغة الفرنسية

02/09/16 17245

U

مير لفت

الثانوية العدادية الحسن 

الول

الثانوية التأهيلية طارق ابن إقليم: سيدي افني

زياد

704/09/18إقليم: كلميم 16 الخضير بوتفرويت
اللغة الفرنسية

04/09/18 10660Lفاصك

الثانوية التأهيلية م 

اليزيدي

الثانوية العدادية سيدي إقليم: سيدي افني

مبارك

106/09/17إقليم: سيدي افني 12 هشام شاهم
اللغة الفرنسية

06/09/17 22804Lسيدي مبارك

406/09/17إقليم: سيدي افنيالثانوية التأهيلية م اليزيديإقليم: سيدي افنيالثانوية العدادية أنفك 12 لحسن وضيل
اللغة الفرنسية

06/09/17 17247

W

تيغيرت

الثانوية العدادية ابراهيم إقليم: سيدي افني الثانوية العدادية إبضر

الكوراري

306/09/17إقليم: كلميم 12 عثمان سماعيل
اللغة النجليزية

06/09/17 22871Jتكانت

302/09/10إقليم: تيزنيتالثانوية العدادية ابن ماجةإقليم: سيدي افنيالثانوية العدادية تيوغزة 36 ابراهيم أكليم
الجتماعيات

02/09/15إلتحاق بالزوجة 24261V)تزنيت )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثإ. الركانإقليم: سيدي افنيالثانوية العدادية أنفك

باها

902/09/15 24 بومليك حسن
الجتماعيات

02/09/15 27109

R

أيت عميرة
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الثانوية التأهيلية يوسف بن 

تاشفين

الثانوية العدادية مولي إقليم: سيدي افني

سليمان

203/09/13إقليم: تيزنيت 46  بوايديدان ءامنة
الرياضيات

03/09/13 17243S)تزنيت )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.المستقبلإقليم: سيدي افنيالثانوية العدادية أنفك

ملول

202/09/15 34 اكلزيم مينة
الرياضيات

02/09/15 21878E)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الهدايةإقليم: سيدي افنيالثانوية العدادية بوطروش

ملول

302/09/16 28 الجسمي سميرة
الرياضيات

02/09/16 24668

M

أيت ملول )البلدية(

إقليم: شتوكة آيت ثإ. 20 غشتإقليم: سيدي افنيالثانوية العدادية أنفك

باها

502/09/16 28 وافي هاجر
الرياضيات

02/09/16 26942Jسيدي بيبي

إقليم: شتوكة آيت ثإ. عبدا الشفشاونيإقليم: سيدي افنيالثانوية العدادية أنفك

باها

102/09/15 24 فاروق مريمة
الرياضيات

02/09/15إلتحاق بالزوج 05370Lسيدي بيبي

الثانوية التأهيلية يوسف بن 

تاشفين

702/09/10إقليم: تيزنيتالثانوية العدادية رسموكةإقليم: سيدي افني 22 جماحي مبارك
الرياضيات

06/09/17 20734Lأربعاء رسموكة

الثانوية العدادية الحسن 

الول

الثانوية العدادية عبد الكريم إقليم: سيدي افني

الخطابي

806/09/17إقليم: كلميم 22 حليمة عسفي
الرياضيات

06/09/17 10652

C

كلميم )البلدية(

102/09/16إقليم: الخميساتالمام الغزاليإقليم: سيدي افني الثانوية العدادية إبضر 18 كبورة لطيفة
الرياضيات

02/09/16إلتحاق بالزوج 11570A سيدي علل البحراوي

)البلدية(

الثانوية العدادية الحسن بن 

م الدكيك

التانوية التأهيلية عبدا بن إقليم: سيدي افني

اليزيد السعدي

206/09/17إقليم: سيدي افني 12 بنعمر عبد ا
الرياضيات

06/09/17 20740Tأيت الرخا

التانوية التأهيلية عبدا بن 

اليزيد السعدي

602/09/15إقليم: كلميمالثانوية التأهيلية أفركطإقليم: سيدي افني 6 فهد وايور
الرياضيات

04/09/18 22872

K

افركات

الثانوية العدادية آيت عبد 

ا

204/09/18إقليم: سيدي افنيالثانوية العدادية بوطروشإقليم: سيدي افني 6 فؤاد راحيم
الرياضيات

04/09/18 23777

U

بوطروش

ملحقة الثانوية التأهيلية 

المغرب العربي أملو

الثانوية التأهيلية يوسف بن إقليم: سيدي افني

تاشفين

104/09/18إقليم: سيدي افني 6 ادريس مفضل
الرياضيات

04/09/18 17245

U

مير لفت

عمالة: إنزكان ايت ثإ.القاضي عياضإقليم: سيدي افنيالثانوية العدادية تيوغزة

ملول

902/09/09 52 بومان م
علوم الحياة 

والرض
17/09/11 05105Y الدشيرة الجهادية

)البلدية(

ملحقة الثانوية العدادية 

تيوغزة تنكرفا

عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابن زهرإقليم: سيدي افني

ملول

102/09/15 34 وفاء دريف
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 05103

W

انزكان )البلدية(

ملحقة الثانوية التأهيلية 

المغرب العربي اصبويا

عمالة: إنزكان ايت ثإ.النوارإقليم: سيدي افني

ملول

102/09/15 34 بديعة ابن المقدم
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 21877

D

تمسية

ثانوية وادي المخازن إقليم: سيدي افنيالثانوية العدادية بوطروش

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

102/09/14 30 حليمة زكيض
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوج 04819

M

اكادير )البلدية(

الثانوية العدادية الحسن 

الول

302/09/14إقليم: كلميمالثانوية العدادية الوحدةإقليم: سيدي افني 28 عبد العزيز ابصدوق
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 10654E)كلميم )البلدية

الثانوية العدادية الحسن بن 

م الدكيك

ملحقة الثانوية العدادية إقليم: سيدي افني

تيوغزة تنكرفا

106/09/17إقليم: سيدي افني 12 سعيد هبوب
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 20737Pتنكرفا
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المؤسسة الصلية

كلميم - واد نون10الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية علي بن أبي طالب إقليم: سيدي افنيالثانوية العدادية أنفك

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

602/09/15 34 بورحيم م يحيى
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 23967Aالدراركة

206/09/17إقليم: كلميمالثانوية العدادية تكناإقليم: سيدي افنيالثانوية العدادية 30 يونيو 12 حسن عكري
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 18935F)كلميم )البلدية

ملحقة الثانوية التأهيلية 

المغرب العربي أملو

الثانوية التأهيلية المغرب إقليم: سيدي افني

العربي

206/09/17إقليم: سيدي افني 12 م زاموك
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 17244Tمستي

الثانوية العدادية مولي إقليم: سيدي افنيالثانوية العدادية 30 يونيو

سليمان

104/09/02إقليم: تيزنيت 100 الحسن بن درى
التربية السلمية

21/09/04أقدمية 12 سنة 17243S)تزنيت )البلدية

ملحقة الثانوية التأهيلية 

المغرب العربي أملو

ثانوية تكاديرت نعبادو إقليم: سيدي افني

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

504/09/02 84 اكناو م
التربية السلمية

07/09/05أقدمية 12 سنة 21066Xالدراركة

ملحقة الثانوية التأهيلية 

المغرب العربي أملو

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الحنصاليإقليم: سيدي افني

ملول

1105/09/07 60 رشيد المدني
التربية السلمية

16/12/10 24238V)القليعة )البلدية

102/09/16إقليم: بوجدورالثانوية العدادية طه حسينإقليم: سيدي افنيالثانوية العدادية أنفك 28 حفظي م لمين
التربية السلمية

02/09/16 25573

W

بوجدور )البلدية(

ملحقة الثانوية التأهيلية 

المغرب العربي اصبويا

ملحقة الثانوية التأهيلية إقليم: سيدي افني

المغرب العربي أملو

302/09/15إقليم: سيدي افني 12 الزماضي لحسن
التربية السلمية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 23553Aاثنين املو

الثانوية التأهيلية م 

اليزيدي

106/09/01عمالة: مراكشثانوية ازلي العداديةإقليم: سيدي افني 116 دحموني حياة
التربية البدنية

06/09/01أقدمية 16 سنة 27072A)المنارة )المقاطعة

ملحقة  الثانوية التأهيلية 

المغرب العربي إمي نفاست

104/09/12إقليم: كلميمالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: سيدي افني 52 عبد الهادي المنتاكي
التربية البدنية

04/09/12 10661

M

لقصابي تاكوست

الثانوية العدادية آيت عبد 

ا

804/09/12إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية عسو باسلمإقليم: سيدي افني 42 اسماعيل هشكار
التربية البدنية

04/09/12 22994Tاكنيون

ملحقة الثانوية التأهيلية 

المغرب العربي أملو

إقليم: شتوكة آيت ثإ. عبدا الشفشاونيإقليم: سيدي افني

باها

104/09/12 42 سعيد إمزكوان
التربية البدنية

04/09/12إلتحاق بالزوجة 05370Lسيدي بيبي

1002/09/14إقليم: تارودانتثأ.الرازيإقليم: سيدي افنيالثانوية العدادية بوطروش 40 جمال ايت الحسين
التربية البدنية

02/09/14 21258Fارزان

ملحقة الثانوية العدادية 

تيوغزة تنكرفا

الثانوية التأهيلية الرازي إقليم: سيدي افني

ملحقة سيدي احمد اوموسى

102/09/15إقليم: تيزنيت 34 يوسف وعلي
التربية البدنية

نعم 02/09/15 25707Sسيدي أحمد أو موسى

ملحقة الثانوية التأهيلية 

المغرب العربي اصبويا

عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابن حنبلإقليم: سيدي افني

ملول

402/09/15 24 ابتسام عشا
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوج 25597X)انزكان )البلدية

1004/09/18إقليم: سيدي افنيالثانوية العدادية بوطروشإقليم: سيدي افنيالثانوية العدادية تيوغزة 6 ادريس الساخي
التربية البدنية

04/09/18 23777

U

بوطروش

الثانوية التأهيلية سيدي 

احساين

الثانوية التاهيلية المهدي بن إقليم: سيدي افني

بركة

304/09/12إقليم: تيزنيت 6 عبدا ابركوز
التربية التشكيلية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 19538Lالمعدر الكبير

ملحقة الثانوية العدادية حي إقليم: سيدي افني الثانوية العدادية إبضر

الفلحة

406/09/17إقليم: كلميم 12 المهدي حجي
المعلوميات

06/09/17 26939F)كلميم )البلدية
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المؤسسة الصلية

كلميم - واد نون10الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية م 

اليزيدي

الثانوية التأهيلية المغرب إقليم: سيدي افني

العربي

104/09/18إقليم: سيدي افني 6 لزرك م
المعلوميات

04/09/18 17244Tمستي

الثانوية التأهيلية يوسف بن 

تاشفين

الثانوية العدادية إعدادية إقليم: سيدي افني

المجد

206/09/01إقليم: الحوز 112 لخضر الكوشي
التكنولوجيا

06/09/02أقدمية 16 سنة 25060

N

تحناوت )البلدية(

الثانوية العدادية علل بن 

عبد ا

502/09/16إقليم: تارودانتثإ الحسن الولإقليم: طانطان 18 الياس متوكل
اللغة العربية

02/09/16 17284L)تارودانت )البلدية

 الثانوية العدادية م بن 

عبد الكريم الخطابي

102/09/16إقليم: صفروثانوية ابن الياسمين العداديةإقليم: طانطان 18 الدباغي اسماعيل
اللغة العربية

02/09/16 02440

B

المنزل )البلدية(

 الثانوية العدادية م بن إقليم: طانطانالثانوية العدادية السلم

عبد الكريم الخطابي

104/09/18إقليم: طانطان 6 سميرة الحيان
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 20929Y)الوطية )البلدية

305/09/08إقليم: العرائشالثانوية العدادية المام مالكإقليم: طانطانالثانوية العدادية الفتح 76 أنس حماد
اللغة الفرنسية

05/09/08 05982

B

العرائش )البلدية(

 الثانوية العدادية م بن 

عبد الكريم الخطابي

202/09/15إقليم: وادي الذهبثانوية مولي رشيد التأهيليةإقليم: طانطان 24 زرموت سهام
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوج 23710

W

الداخلة )البلدية(

الثانوية العدادية سيدي إقليم: طانطانالثانوية العدادية النهضة

اليماني

عمالة: طنجة - 

أصيل

702/09/10 24 نور الهدى الركن
اللغة النجليزية

02/09/15 15350Jسيدي اليمني

 الثانوية العدادية م بن 

عبد الكريم الخطابي

ملحقة الثانوية العدادية إقليم: طانطان

تيوغزة تنكرفا

205/09/11إقليم: سيدي افني 24 م اعوس
اللغة النجليزية

02/09/15 20737Pتنكرفا

الثانوية العدادية المسيرة 

الخضراء

102/09/16إقليم: العيونالثانوية العدادية إبن خلدونإقليم: طانطان 18 نجيب المنصوري
الجتماعيات

02/09/16 06464A)العيون )البلدية

الثانوية العدادية المسيرة 

الخضراء

110/01/17إقليم: كلميمالثانوية العدادية الوحدةإقليم: طانطان 28 مريم راموش
الرياضيات

10/01/17 10654E)كلميم )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.المانإقليم: طانطانالثانوية العدادية السلم

ملول

102/09/16 18 السعيد الصالحي
الرياضيات

02/09/16إلتحاق بالزوجة 24667L)أيت ملول )البلدية

 الثانوية العدادية م بن 

عبد الكريم الخطابي

الثانوية العدادية م بن إقليم: طانطان

الحسن الحضرمي

902/09/16إقليم: كلميم 18 م الكنداوي
الرياضيات

02/09/16 10655F)كلميم )البلدية

الثانوية العدادية المسيرة 

الخضراء

403/09/13إقليم: تيزنيتالثانوية العدادية النورإقليم: طانطان 37  مصطفى انزار
علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوجة 26033

W

تزنيت )البلدية(

الثانوية العدادية ولي العهد 

مولي الحسن

102/09/15إقليم: كلميمالثانوية العدادية امحيريشإقليم: طانطان 34 مريم العسري
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 25449L)كلميم )البلدية

الثانوية العدادية المسيرة 

الخضراء

ملحقة الثانوية العدادية حي إقليم: طانطان

الفلحة

102/09/15إقليم: كلميم 24 حسن  ايدهمو
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 26939F)كلميم )البلدية

 الثانوية العدادية المنصور 

الذهبي

402/09/16إقليم: الرحامنةثا. المـــــل العداديةإقليم: طانطان 18 عبد الرحيم منصر
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 26747Xسيدي بوبكر

 الثانوية العدادية المنصور 

الذهبي

802/09/14إقليم: سيدي افنيالثانوية العدادية أنفكإقليم: طانطان 40 كريم أحمدا
التربية السلمية

02/09/14 24654Xانفك
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال
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المادة

المطلوبة
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المديرية القليمية 
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جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية المسيرة 

الخضراء

عمالة: أكادير  إدا ثانوية البحتري العداديةإقليم: طانطان

وتنان

106/09/00 106  المصطفى ايت يدير
التربية البدنية

05/09/03أقدمية 16 سنة 24768

W

اكادير )البلدية(

804/09/12إقليم: الخميسات مارس3إقليم: طانطانالثانوية العدادية الفتح 42 حفيض الحجاوي
التربية البدنية

04/09/12 11562S)تيفلت )البلدية

 الثانوية العدادية م بن 

عبد الكريم الخطابي

عمالة: إنزكان ايت ثإ.احمد المنصور الذهبيإقليم: طانطان

ملول

302/09/16 19 م نجيب عنيبة
التربية البدنية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 05102V)انزكان )البلدية

الثانوية العدادية علل بن 

عبد ا

الثانوية العدادية م بن إقليم: طانطان

الحسن الحضرمي

102/09/16إقليم: كلميم 18 عبد ا بوكيوض
التربية البدنية

نعم 02/09/16 10655F)كلميم )البلدية

الثانوية العدادية ولي العهد 

مولي الحسن

116/01/17إقليم: كلميمالثانوية العدادية النخيلإقليم: طانطان 16 نورالدين الطاي
التربية البدنية

06/09/17 10658Jتغجيجت

الثانوية العدادية المسيرة 

الخضراء

503/09/13إقليم: الحوزالثانوية العدادية سد نفيسإقليم: طانطان 36 م  ياسين الشرايبي
التربية التشكيلية

03/09/13 21862

M

لل تكركوست

الثانوية العدادية المسيرة 

الخضراء

الثانوية العدادية إبن إقليم: طانطان

المناصف

402/09/09عمالة: مكناس 60 أمل احراحرو
المعلوميات

02/09/09إلتحاق بالزوج 04086

R

مكناس )البلدية(

 الثانوية العدادية م بن 

عبد الكريم الخطابي

الثانوية العدادية المسيرة إقليم: طانطان

الخضراء

404/09/18إقليم: طانطان 6 القرش م
المعلوميات

04/09/18 15385X)طانطان )البلدية
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المؤسسة الصلية
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مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

11

الثانوية العدادية عمر بن 

الخطاب

102/09/15إقليم: تارودانتثإ الحسن الولإقليم: بوجدور 34 مباركة تبغت
اللغة العربية

02/09/15 17284L)تارودانت )البلدية

الثانوية العدادية عمر بن إقليم: بوجدورالثانوية العدادية ابن طفيل

الخطاب

106/09/17إقليم: بوجدور 12 المامية ميارة
اللغة العربية

06/09/17 18676Z)بوجدور )البلدية

107/09/06إقليم: الخميساتزينب النفزويةإقليم: بوجدورالثانوية العدادية القدس 78 عبدالرحيم  الخليلي
اللغة الفرنسية

30/09/10أقدمية 12 سنة 23002

B

تيفلت )البلدية(

506/09/17إقليم: العيونالثانوية العدادية الرازيإقليم: بوجدورالثانوية العدادية القدس 22 سكينة اصنيبة
اللغة الفرنسية

06/09/17 25332J)العيون )البلدية

الثانوية العدادية عثمان بن إقليم: بوجدورالثانوية العدادية طه حسين

عفان

106/09/17إقليم: العيون 13 فاطمة الضراوي
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 25881F)العيون )البلدية

الثانوية العدادية عمر بن 

الخطاب

306/09/17إقليم: العيونالثانوية العدادية المام عليإقليم: بوجدور 13 بردوز فاطمة
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 24877P)العيون )البلدية

1106/09/17إقليم: العيونالثانوية العدادية الخنساءإقليم: بوجدورالثانوية العدادية الوحدة 12 مريم معمة
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 06470

G

العيون )البلدية(

804/09/12إقليم: تارودانتثأ.الداخلةإقليم: بوجدورالثانوية العدادية طه حسين 52 نور الدين بن امغار
الجتماعيات

04/09/12 17304

H

أولد برحيل )البلدية(

الثانوية العدادية الحسن إقليم: بوجدورالثانوية العدادية القدس

الول

405/09/11إقليم: العيون 58 براهيم شندرو
الرياضيات

05/09/11 06466

C

العيون )البلدية(

الثانوية العدادية عمر بن 

الخطاب

102/09/15إقليم: تيزنيتالثانوية العدادية الزيتونإقليم: بوجدور 34 لطيفة فمنون
الرياضيات

02/09/15 17251Aالركادة

906/09/17إقليم: بوجدورالثانوية العدادية القدسإقليم: بوجدورالثانوية العدادية طه حسين 22 م أحرضان
الرياضيات

06/09/17 24872J)بوجدور )البلدية

الثانوية العدادية يعقوب إقليم: بوجدورالثانوية العدادية القدس

المنصور

102/09/10إقليم: الحاجب 54 م  طلبي
علوم الحياة 

والرض
02/09/10 04232Z)اكوراي )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثإ. الفارابيإقليم: بوجدورالثانوية العدادية الوحدة

باها

101/01/17 18 ياسين ايت عليات
الفيزياء والكيمياء

نعم 01/01/17 05369

K

أيت باها )البلدية(

102/09/15إقليم: بوجدورالثانوية العدادية الوحدةإقليم: بوجدورالثانوية العدادية القدس 34 عبد الهادي عربي
التربية السلمية

02/09/15 25368Y)بوجدور )البلدية

102/09/14إقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمةإقليم: بوجدورالثانوية العدادية طه حسين 30 أحمد بنشيد
التربية السلمية

02/09/14 11566

W

براشوة

302/09/15إقليم: العيونالثانوية العدادية 25 مارسإقليم: بوجدورالثانوية العدادية الوحدة 26 مولي عبد الرحمان باحنيني
التربية السلمية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 24992P)العيون )البلدية

1102/09/10إقليم: بني مللثانوية أولد يوسف العداديةإقليم: بوجدورالثانوية العدادية القدس 64 عيا حسن
التربية البدنية

02/09/10 24305Tأولد يوسف
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تاريخ

التوظيف

ترتيب
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إنتقال
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

702/09/15إقليم: سيدي قاسمإعدادية دار الكداريإقليم: بوجدورالثانوية العدادية الوحدة 34 عبد ا الخضري
التربية البدنية

02/09/15 15114

C

دار الكداري )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.المام الجزوليإقليم: بوجدورالثانوية العدادية طه حسين

ملول

501/01/17 18 عصام زويهر
التربية البدنية

01/01/17إلتحاق بالزوجة 05110

D

تمسية

الثانوية العدادية م إقليم: السمارةثانوية 11 يناير العدادية

السادس

907/09/05إقليم: الصويرة 82 هرناح نبيل
اللغة العربية

05/09/08 10393

W

الصويرة )البلدية(

الثانوية العدادية مولي 

سويليكي بوسعيد

702/09/15إقليم: تيزنيتالثانوية العدادية الطلسإقليم: السمارة 24 عبد الكريم ازيلك
اللغة العربية

03/10/15 17257

G

تافراوت )البلدية(

الثانوية العدادية سيدي 

العالم الدريسي

502/09/15إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية بوزروالإقليم: السمارة 24 سعيد بوشفر
اللغة العربية

02/09/15 23386

U

بوزروال

الثانوية العدادية مولي 

سويليكي بوسعيد

الثانوية العدادية م بن إقليم: السمارة

الحسن الحضرمي

102/09/15إقليم: كلميم 20 حسناء مجدوبي
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 10655F)كلميم )البلدية

الثانوية العدادية المغرب 

العربي

ثانوية ادريس الحريزي إقليم: السمارة

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

208/09/08 70 م نجمي
الجتماعيات

19/09/11 05020F)اكادير )البلدية

الثانوية العدادية المسيرة 

الخضراء

عمالة: أكادير  إدا ثانوية ابن طفيل العداديةإقليم: السمارة

وتنان

116/09/86 144 ازوتار بلقاسم
الرياضيات

16/09/94أقدمية 16 سنة 05018

D

اكادير )البلدية(

الثانوية العدادية المسيرة 

الخضراء

الثانوية العدادية سيدي إقليم: السمارة

العالم الدريسي

102/09/15إقليم: السمارة 6 لعريش حسن
علوم الحياة 

والرض
نعم 04/09/18 26485

M

السمارة )البلدية(

الثانوية العدادية سيدي 

العالم الدريسي

الثانوية العدادية المسيرة إقليم: السمارة

الخضراء

304/09/18إقليم: السمارة 6 إلياس النوادير
علوم الحياة 

والرض
نعم 04/09/18 10417X)السمارة )البلدية

الثانوية العدادية المسيرة 

الخضراء

816/09/93عمالة: مكناسالثانوية العدادية الرازيإقليم: السمارة 144 بكاوي الزهرة
التربية البدنية

16/09/95أقدمية 16 سنة 24760

M

مكناس )البلدية(

906/09/00إقليم: الناضور الثانوية العدادية أنوالإقليم: السمارةثانوية 11 يناير العدادية 109 لمكرود يوسف
التربية البدنية

06/09/01إلتحاق بالزوجة 24974V)العروي )البلدية

الثانوية العدادية مولي 

سويليكي بوسعيد

الثانوية العدادية م بن عبد إقليم: السمارة

ا

105/09/07عمالة: مكناس 72 م لمنيعي
التربية التشكيلية

05/09/07أقدمية 12 سنة 04082L)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية المغرب 

العربي

عمالة: الصخيرات المام مالكإقليم: السمارة

 - تمارة

102/09/09 56 رشيد بكري
التكنولوجيا

19/09/11 01385E)عين عتيق )البلدية

الثانوية العدادية عثمان بن 

عفان

إقليم: شتوكة آيت ثإ. 20 غشتإقليم: العيون

باها

404/09/12 52 فاطمة  كارير
اللغة العربية

04/09/12 26942Jسيدي بيبي

عمالة مقاطعات البيرونيإقليم: العيونالثانوية العدادية الرازي

الدار البيضاء أنفا

1003/09/13 46 فاطمة الزهراء وامو
اللغة العربية

03/09/13 01464

R

أنفا )المقاطعة(

الثانوية العدادية 25 

مارس

 الثانوية العدادية ابو بكر إقليم: العيون

الصديق

602/09/14إقليم: اليوسفية 40 م بقال
اللغة العربية

02/09/14 13998Pالكنتور

606/09/17إقليم: العيونالثانوية العدادية 25 مارسإقليم: العيونالثانوية العدادية الشاطىء 12 فاطمة الزهراء الركيع
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 24992P)العيون )البلدية
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مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

1104/09/12إقليم: كلميمالثانوية العدادية م الشيخإقليم: العيونالثانوية العدادية الشاطىء 6 زمزكي مولي عبدا
اللغة العربية

04/09/18 10656

G

بويز كارن )البلدية(

الثانوية العدادية جمال الدين إقليم: العيونالثانوية العدادية الخنساء

الفغاني

216/09/92إقليم: العيون 106 عبد اللطيف  ؤقرزاز
اللغة الفرنسية

06/09/01أقدمية 16 سنة 06476

N

العيون )البلدية(

103/09/13إقليم: العيونالثانوية العدادية 25 مارسإقليم: العيونالثانوية العدادية الرازي 46 ادبركاش ابراهيم
اللغة الفرنسية

03/09/13 24992P)العيون )البلدية

102/09/15إقليم: بوجدورالثانوية العدادية القدسإقليم: العيونالثانوية العدادية الشاطىء 34 خديجة  أشقير
اللغة الفرنسية

02/09/15 24872J)بوجدور )البلدية

الثانوية العدادية طارق بن 

زياد

إقليم: قلعة ثانوية سيدي موسى التأهيليةإقليم: العيون

 السراغنة

1404/09/12 38 إسماعيل الغزواني
اللغة النجليزية

20/09/17 23112

W

سيدي موسى

نواة الثانوي العدادي فم 

الواد

الثانوية العدادية الحسن إقليم: العيون

الول

106/09/17إقليم: العيون 22 م لعرج
الجتماعيات

12/09/17 06466

C

العيون )البلدية(

الثانوية العدادية الحسن 

الول

116/09/88إقليم: أوسردثانوية الوحدة العداديةإقليم: العيون 158 أحمد  المنعم
الرياضيات

16/09/91أقدمية 16 سنة 24626Sبئر كندوز

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الحنصاليإقليم: العيونالثانوية العدادية الرازي

ملول

105/09/08 34 البشير عب
الرياضيات

02/09/15 24238V)القليعة )البلدية

الثانوية العدادية عثمان بن 

عفان

الثانوية العدادية الفقيه إقليم: العيون

الجزولي

102/09/16إقليم: آسفي 28 لطيفة بوسمرة
الرياضيات

02/09/16 13996

M

سبت كزولة )البلدية(

الثانوية العدادية إبن 

خلدون

316/09/97عمالة: وجدة - أنكادإع. مصطفى المشرافيإقليم: العيون 130 علل  امحجر
علوم الحياة 

والرض
16/09/98أقدمية 16 سنة 26406

B

وجدة )البلدية(

عمالة: أكادير  إدا  ثانوية الزيتون العداديةإقليم: العيونالثانوية العدادية الشاطىء

وتنان

1101/01/17 18 رايس ابراهيم
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 05023Jتامري

عمالة: أكادير  إدا ثانوية ابن خلدون العداديةإقليم: العيونالثانوية العدادية أنوال

وتنان

302/01/17 18 رشيد المومن
علوم الحياة 

والرض
02/01/17 05019E)اكادير )البلدية

الثانوية العدادية حليمة إقليم: العيونالثانوية العدادية الشاطىء

السعدية

306/09/17إقليم: العيون 14 ركاك نجاة
الفيزياء والكيمياء

06/09/17إلتحاق بالزوج 24337

C

العيون )البلدية(

الثانوية العدادية 25 

مارس

عمالة: إنزكان ايت ثإ.المانإقليم: العيون

ملول

205/09/08 72 ابراهيم بوسوي
التربية السلمية

04/10/10 24667L)أيت ملول )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية ابن الهيثم العداديةإقليم: العيونالثانوية العدادية الخنساء

وتنان

116/09/95 130 أحمد  بلمغار
التربية البدنية

06/10/15أقدمية 16 سنة 05016

B

اكادير )البلدية(

الثانوية العدادية عثمان بن 

عفان

304/09/12إقليم: زاكورةالثانوية العدادية الروحىإقليم: العيون 42 عبدالسلم   الزوين
التربية البدنية

04/09/12 25019

U

الروحا

الثانوية العدادية رياض إقليم: العيونالثانوية العدادية الرازي

مرتيل

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

203/09/13 12 تيدار صدقي
التربية التشكيلية

06/09/17 26512S)مرتيل )البلدية

الثانوية العدادية 25 

مارس

عمالة: الصخيرات ابي الحسن المرينيإقليم: العيون

 - تمارة

603/09/13 36 يوسف المنصوري
التربية الموسيقية

03/09/13 19628Jصباح
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الثانوية العدادية طارق بن 

زياد

304/09/02إقليم: تطوانالثانوية العدادية ابن سيناإقليم: العيون 100 علي  إسولغن
المعلوميات

07/09/04أقدمية 12 سنة 05669L)تطوان )البلدية

الثانوية العدادية المغرب إقليم: العيونالثانوية العدادية الشاطىء

الجديد

105/09/11إقليم: العرائش 48 صلح الدين حبابز
المعلوميات

05/09/11 25819

N

العرائش )البلدية(

الثانوية العدادية علل بن 

عبد ا

216/09/92عمالة: الميةالعقيد العلمإقليم: العيون 142 عبد العزيز   عسيلة
التكنولوجيا

16/09/92أقدمية 16 سنة 01906

W

المية )البلدية(

الثانوية العدادية المغرب 

العربي

الثانوية العدادية الشريف إقليم: العيون

الدريسي

105/09/07إقليم: العيون 32 كريم خالد
التكنولوجيا

04/09/18 26209

M

العيون )البلدية(

إقليم: شتوكة آيت ثأ. النخيلإقليم: العيونالثانوية العدادية التعاون

باها

105/09/11 18 خيري عبد ا
التكنولوجيا

02/09/16 05372

N

بلفاع

الثانوية العدادية ابن 

تومرت

101/01/02إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية القدسإقليم: طرفاية 28 احل ابراهيم
اللغة العربية

02/09/16 11971Lتيغسالين

الثانوية العدادية ابن 

تومرت

702/09/15إقليم: كلميمالثانوية العدادية النخيلإقليم: طرفاية 26 اكوريم نجيد
اللغة الفرنسية

06/09/17 10658Jتغجيجت

الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي

504/09/18إقليم: العيونالثانوية العدادية 25 مارسإقليم: طرفاية 16 رشيد الصوصي العلوي
اللغة الفرنسية

04/09/18 24992P)العيون )البلدية

ملحقة الثانوية العدادية ابن 

الهيثم

501/01/17إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن عبادإقليم: طرفاية 18 عز الدين لبيري
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 13993J جماعة سحيم

)البلدية(

الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي

1104/09/18إقليم: العيونالثانوية العدادية إبن خلدونإقليم: طرفاية 16 خديجة العسري
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 06464A)العيون )البلدية

الثانوية العدادية ابن 

تومرت

1101/01/17إقليم: كلميمالثانوية العدادية امام مالكإقليم: طرفاية 28 المصطفى بحليس
التربية البدنية

01/01/17 18735

N

اسرير

الثانوية العدادية ابن 

تومرت

306/09/17إقليم: العيونالثانوية العدادية الشاطىءإقليم: طرفاية 12 عثمان الحمداوي
المعلوميات

06/09/17 06471

H

المرسى )البلدية(
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12

104/09/12إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الركإقليم: أوسردثانوية الوحدة العدادية 52 رزق جوادي
التربية السلمية

04/09/12 25986Vعرباوة

عمالة: الصخيرات ثانوية النصر العداديةإقليم: وادي الذهبثانوية النصر العدادية

 - تمارة

805/09/11 58 عبد الرحيم العباسي
اللغة العربية

05/09/11 23304Eسيدي يحيى زعير

ثانويةالحسن الثاني 

العدادية

عمالة: الصخيرات صلح الدين اليوبيإقليم: وادي الذهب

 - تمارة

805/09/11 46 حمزاوي خديجة
اللغة العربية

02/09/13 21501Vسيدي يحيى زعير

102/09/15إقليم: وادي الذهبابن طفيلإقليم: وادي الذهبثانوية الفرابي العدادية 34 م أكوك
اللغة العربية

02/09/15 24930X)الداخلة )البلدية

102/09/15إقليم: وادي الذهبثانوية المنار العداديةإقليم: وادي الذهبثانوية الرازي العدادية 34 حموني ابراهيم
اللغة العربية

02/09/15 27081

K

الداخلة )البلدية(

716/09/89إقليم: العيونالثانوية العدادية النهضةإقليم: وادي الذهباعدادية الحي الجديد 120 م ياسين
اللغة الفرنسية

06/09/00أقدمية 16 سنة 06468E)العيون )البلدية

ثانوية لل فاطمة الزهراء إقليم: وادي الذهبثانوية الرازي العدادية

العدادية

202/09/16إقليم: سيدي بنور 18 خديجة البوهالي
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 08711T)سيدي بنور )البلدية

204/09/12إقليم: وادي الذهباعدادية الحي الجديدإقليم: وادي الذهبثانوية الفرابي العدادية 16 الحسن محزوم
اللغة الفرنسية

04/09/18 13528

D

الداخلة )البلدية(

عمالة مقاطعة الحي يوسف بن تاشفينإقليم: وادي الذهبابن طفيل

الحسني

102/01/17 16 الزوائري كمال
اللغة الفرنسية

02/07/17 25571

U

الحي الحسني 

)المقاطعة(

304/09/18إقليم: وادي الذهبابن طفيلإقليم: وادي الذهبثانوية الفرابي العدادية 6 خديجة ازيكي
اللغة الفرنسية

04/09/18 24930X)الداخلة )البلدية

404/09/18إقليم: وادي الذهبثانوية الرازي العداديةإقليم: وادي الذهبثانوية الفرابي العدادية 6 فاطمة الزهراء صلح الدين
اللغة الفرنسية

04/09/18 26032V)الداخلة )البلدية

505/09/11إقليم: تازةالمغرب العربيإقليم: وادي الذهبثانوية الرازي العدادية 48 م مريني
الجتماعيات

05/09/11 20174

C

أيت سغروشن

ثانوية عبد الكريم الخطابي إقليم: وادي الذهبثانوية الرازي العدادية

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

202/09/15 34 العربي اليرتاوي
الجتماعيات

02/09/15 21023A)الفنيدق )البلدية

204/09/12إقليم: وادي الذهباعدادية الحي الجديدإقليم: وادي الذهبثانوية الفرابي العدادية 52 عبد العزيز أعلي
الرياضيات

04/09/12 13528

D

الداخلة )البلدية(

الثانوية العدادية عمر بن إقليم: وادي الذهباعدادية الحي الجديد

الخطاب

401/01/17إقليم: بوجدور 18 مامن خيا
الرياضيات

01/01/17 18676Z)بوجدور )البلدية

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية الزياتنإقليم: وادي الذهبثانوية النصر العدادية

أصيل

202/09/16 18 نسرين مشعر
الرياضيات

02/01/17إلتحاق بالزوج 26339

D

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

ثانوية مولي رشيد 

التأهيلية

102/01/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية ابن رشدإقليم: وادي الذهب 18 نور الدين  بنطلحة
الرياضيات

02/01/17 15095

G

سيدي قاسم )البلدية(
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المؤسسة الصلية

الداخلة - وادي الذهب12الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

201/01/17إقليم: بوجدورالثانوية العدادية طه حسينإقليم: وادي الذهبثانوية الرازي العدادية 18 حمزة القصباوي
الرياضيات

01/01/17 25573

W

بوجدور )البلدية(

113/09/17إقليم: وادي الذهبثانوية المنار العداديةإقليم: وادي الذهبابن طفيل 12 احمد  أعكيدي
الرياضيات

13/09/17 27081

K

الداخلة )البلدية(

504/09/18إقليم: وادي الذهبثانوية مولي رشيد التأهيليةإقليم: وادي الذهبثانوية الفرابي العدادية 6 عبد ا جعفري
الرياضيات

04/09/18 23710

W

الداخلة )البلدية(

ثانويةالحسن الثاني 

العدادية

إقليم: الفقيه بن ثانوية أم الربيع التأهيليةإقليم: وادي الذهب

صالح

901/01/17 18 وبيمح عبد الرحيم
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 07687Eأحد بوموسى

602/09/16إقليم: الرشيديةابو بكر الصديقإقليم: وادي الذهبثانوية النصر العدادية 18 الحسين رفاف
علوم الحياة 

والرض
02/01/17 18475Fالسفلت

204/09/18إقليم: وادي الذهبثانويةالحسن الثاني العداديةإقليم: وادي الذهبثانوية الفرابي العدادية 6 سميحة الدريسي حسني
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 13533J)الداخلة )البلدية

عمالة مقاطعة الحي الدريسيإقليم: وادي الذهبابن طفيل

الحسني

105/09/11 58 زهير الغريب
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 01670P الحي الحسني

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات ابن الثانوية العدادية أبي عنانإقليم: وادي الذهباعدادية الحي الجديد

مسيك

102/09/15 34 زكية محدوب
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 01864A)سباتة )المقاطعة

إقليم: شتوكة آيت ثإ. انشادنإقليم: وادي الذهبابن طفيل

باها

102/01/17 28 م انجيف
الفيزياء والكيمياء

02/01/17 24506Lانشادن

عمالة مقاطعة عين ابن ماجةإقليم: وادي الذهبثانوية الفرابي العدادية

الشق

304/09/12 28 بوستى  محجوبة
التربية البدنية

04/09/18 01667L)عين الشق )المقاطعة

116/09/97عمالة: سلالثانوية العدادية أنوالإقليم: وادي الذهبثانوية الفرابي العدادية 22 الفضيلي ابراهيم
المعلوميات

06/09/17 25855

C

باب المريسة 

)المقاطعة(
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