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816/09/99إقليم: بركانالنهضةإقليم: الحسيمةإعدادية سيدي عابد 108 الطاهري خديجة
اللغة العربية

07/11/05أقدمية 12 سنة 04676G)احفير )البلدية

403/09/13إقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية الزيتونإقليم: الحسيمةالخزامى 48 إلهام كراري
اللغة العربية

02/09/15 04679K)العيون سيدي ملوك )البلدية

803/09/13عمالة: فاسعلل الفاسيإقليم: الحسيمةالخزامى 42 عزمي أميمة
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 01986H)المشور فاس الجديد )البلدية

ثانوية الشريف م أمزيان 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية عبد الخالق إقليم: الحسيمة

الطريس

عمالة: طنجة - 

أصيل

502/09/14 36 بدرية بولعيون
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوج 15340Y)الشرف  السواني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: الحسيمةالرازي

بوعفيف

902/09/14إقليم: الحسيمة 36 م مصلح
اللغة العربية

02/09/14 27379Jأيت يوسف وعلي

ثانوية المام الشطيبي إقليم: الحسيمةالفارابي

التأهيلية

902/09/15إقليم: تاونات 30 م شهبون
اللغة العربية

03/09/15 15946G)غفساي )البلدية

عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية بوخالفإقليم: الحسيمةثانوية الهادي الطيب حمو

أصيل

606/09/16 24 وردية أموراق
اللغة العربية

06/09/16إلتحاق بالزوج 26230K)كزناية )البلدية

206/09/17إقليم: الحسيمةالثانوية التأهيلية الرواضيإقليم: الحسيمةتانوية بني بونصار الثأهيلية 18 حنيفة أمزغار
اللغة العربية

06/09/17 27368Xرواضي

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: الحسيمةالخوارزمي

بوعفيف

116/08/90إقليم: الحسيمة 136 حدو عبد العزيز
اللغة الفرنسية

16/09/95أقدمية 16 سنة 27379Jأيت يوسف وعلي

113/09/01عمالة: فاسالمام ابن حنبلإقليم: الحسيمةالحسن الثاني 122 الزمزومي حريا
اللغة الفرنسية

13/09/01أقدمية 16 سنة 01974V)أكدال )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: الحسيمةابن رشد

الثاني

116/09/92إقليم: تطوان 112 امزيان علي
اللغة الفرنسية

05/09/03أقدمية 16 سنة 05678W)تطوان )البلدية

506/09/06عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية عين كرمةإقليم: الحسيمةالباديسي 56 اليعكوبي  عبد الحق
اللغة الفرنسية

01/09/16 04089Uعين كرمة-واد الرمان

102/09/15إقليم: جرسيفجابر بن حيانإقليم: الحسيمةالرازي 40 م بن تاتو
اللغة الفرنسية

02/09/15 27076Eلمريجة

ثانوية الشريف م أمزيان 

التأهيلية
202/09/15إقليم: صفروثانوية م الفاسي التأهيليةإقليم: الحسيمة 40 سعيد مشروح

اللغة الفرنسية
02/09/15 02446H)المنزل )البلدية

102/09/14إقليم: الحسيمةمولي علي الشريفإقليم: الحسيمةالمام مالك 38 م الخطابي
اللغة الفرنسية

04/09/18 06823R)الحسيمة )البلدية

802/09/15إقليم: تاوناتثا م السادس التأهيليةإقليم: الحسيمةبني بوفراح 30 منصف الخلدي
اللغة الفرنسية

02/09/15 15948Jاورتزاغ

ثانوية الشريف م أمزيان 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية مولي م إقليم: الحسيمة

بن عبدا

702/09/15إقليم: العرائش 30 عبد الله شعبوش
اللغة الفرنسية

02/09/15 05989J)العرائش )البلدية
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الثانوية التأهيلية إقليم: الحسيمةتانوية بني بونصار الثأهيلية

الخوارزمي

عمالة: طنجة - 

أصيل

606/09/17 28 عبد الصمد بزار
اللغة الفرنسية

06/09/17 20601S)بني مكادة )المقاطعة

1006/09/17إقليم: شفشاونالثانوية التأهيلية السطيحةإقليم: الحسيمةالثانوية العدادية ازمورن 26 الهرهور دعاء
اللغة الفرنسية

04/09/18 26325Nاسطيحة

الثانوية التأهيلية عبد ا إقليم: الحسيمةالفارابي

الشفشاوني

عمالة: طنجة - 

أصيل

202/09/16 24 سهام العمري
اللغة الفرنسية

06/09/16 15190K)بني مكادة )المقاطعة

 ثانوية عبد الخالق الطريس إقليم: الحسيمةامزورن

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

406/09/17 19 أسماء بازي
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 25479Uعليين

الثانوية التأهيلية عبد ا إقليم: الحسيمةالفارابي

الشفشاوني

عمالة: طنجة - 

أصيل

706/09/17 18 رضا الغزالي
اللغة الفرنسية

06/09/17 15190K)بني مكادة )المقاطعة

106/09/17إقليم: الحسيمةالباديسيإقليم: الحسيمةبني بوفراح 16 سلوى البقالي اليخلوفي
اللغة الفرنسية

04/09/18 06827V)الحسيمة )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد ا إقليم: الحسيمةمولي علي الشريف

الشفشاوني

عمالة: طنجة - 

أصيل

302/09/17 14 ليلى عميري
اللغة الفرنسية

04/09/19 15190K)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عين إقليم: الحسيمةم الطرهوشي

بيضاء

506/09/17إقليم: وزان 12 فاطمة جوطي
اللغة الفرنسية

04/09/18 27388Uعين بيضاء

404/09/18إقليم: الحسيمةابن رشدإقليم: الحسيمةاع تيزي تشين 12 يوسف الهاني
اللغة الفرنسية

04/09/18 21560J)بني بوعياش )البلدية

عمالة: طنجة - سيدي اليمنيإقليم: الحسيمةاكاون

أصيل

1304/09/18 12 عزيز الحراق
اللغة الفرنسية

04/09/18 27399Fسيدي اليمني

الثانوية التأهيلية قاسم إقليم: الحسيمةالباديسي

الزهيري

104/09/18إقليم: تطوان 10 حنان اللوزاتي
اللغة الفرنسية

03/09/19إلتحاق بالزوج 26413J)تطوان )البلدية

203/09/13إقليم: الدريوشالثانوية التأهيلية اتروكوتإقليم: الحسيمةالثانوية التأهيلية ابن حزم 6 رشيد م
اللغة الفرنسية

04/09/19 26980Aاتروكوت

الثانوية التأهيلية إقليم: الحسيمةالثانوية التأهيلية اكاون

مالخامس

204/09/19إقليم: وزان 6 أنوار الكابض
اللغة الفرنسية

04/09/19 06422Eزومي

504/09/19إقليم: الحسيمةالخوارزميإقليم: الحسيمةتانوية بني بونصار الثأهيلية 6 عمر بنتهامي
اللغة الفرنسية

04/09/19 06829X)بني بوعياش )البلدية

104/09/19إقليم: الحسيمةبني بوفراحإقليم: الحسيمةالفارابي 6 عبد المنعم عقة
اللغة الفرنسية

04/09/19 25238Gبني بوفراح

ثانوية الشريف م أمزيان إقليم: الحسيمةثانوية الهادي الطيب حمو

التأهيلية

904/09/19إقليم: الحسيمة 6 القدوري خالد
اللغة الفرنسية

04/09/19 23899Bبني حذيفة

204/09/19إقليم: الحسيمةالخزامىإقليم: الحسيمةبني بوفراح 6 لطيفة أوصطي
اللغة الفرنسية

04/09/19 25195K)الحسيمة )البلدية

104/09/19إقليم: الحسيمة الثانوية التأهيلية ايت قمرةإقليم: الحسيمةبني بوفراح 6 م السماعلي
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوجة 26971Rأيت قمرة
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304/09/19إقليم: العرائشالثانوية العدادية عزيز بللإقليم: الحسيمةتانوية بني بونصار الثأهيلية 6 زنداوي أحمد
اللغة الفرنسية

04/09/19 24426Zبني عروس

104/09/19إقليم: الحسيمةالباديسيإقليم: الحسيمةالثانوية التأهيلية اكاون 6 فتاح بن لمقدم
اللغة الفرنسية

04/09/19 06827V)الحسيمة )البلدية

ثانوية الشريف م أمزيان إقليم: الحسيمةتانوية بني بونصار الثأهيلية

التأهيلية

404/09/19إقليم: الحسيمة 6 ام العيساتي
اللغة الفرنسية

04/09/19 23899Bبني حذيفة

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: الحسيمةثانوية امرابطن التأهيلية

بوعفيف

104/09/12إقليم: الحسيمة 48 بقيوع لطفي
اللغة النجليزية

04/09/12 27379Jأيت يوسف وعلي

203/09/13إقليم: الحسيمةالخوارزميإقليم: الحسيمةالثانوية التأهيلية ابن حزم 39 أحيدار م
اللغة النجليزية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 06829X)بني بوعياش )البلدية

عمالة: المضيق - ثانوية م السادس التأهيليةإقليم: الحسيمةامزورن

الفنيدق

102/09/15 32 حموتي ابراهيم
اللغة النجليزية

06/09/17 05679X)مرتيل )البلدية

402/09/15إقليم: الحسيمةالثانوية التأهيلية ابن حزمإقليم: الحسيمةثانوية الهادي الطيب حمو 30 عبد المومن عمروعلي
اللغة النجليزية

02/09/15 26428A)امزورن )البلدية

ثانوية أبي الربيع السبتي إقليم: الحسيمةاعدادية سنادة

التأهيلية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

204/09/18 22 أم كلثوم بنتهامي
اللغة النجليزية

04/09/18 05680Y)الفنيدق )البلدية

عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية الرياضيينإقليم: الحسيمةالخوارزمي

أصيل

206/09/17 18 سهيلة المرزكيوي
اللغة النجليزية

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

ثانوية الشريف م أمزيان 

التأهيلية
106/09/17إقليم: الحسيمةالثانوية التأهيلية الرواضيإقليم: الحسيمة 16 مريم بويوسف

اللغة النجليزية
04/09/18إلتحاق بالزوج 27368Xرواضي

ثانوية الشريف م أمزيان إقليم: الحسيمةالفارابي

التأهيلية

704/09/18إقليم: الحسيمة 12 ايمان مؤدن
اللغة النجليزية

04/09/18 23899Bبني حذيفة

104/09/18إقليم: الحسيمةالرازيإقليم: الحسيمةثانوية ترجيست التأهيلية 12 بن شنوف فاطمة
اللغة النجليزية

04/09/18 25198N)تارجيست )البلدية

304/09/19إقليم: الحسيمةثانوية ترجيست التأهيليةإقليم: الحسيمةتانوية بني بونصار الثأهيلية 6 لحميدي رضا
اللغة النجليزية

04/09/19 06826U)تارجيست )البلدية

304/09/19إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية النورإقليم: الحسيمةالثانوية التأهيلية اكاون 6 منصف الصرصري
اللغة النجليزية

04/09/19 27404L)القصر الكبير )البلدية

504/09/19إقليم: الحسيمةالرازيإقليم: الحسيمةتانوية بني بونصار الثأهيلية 6 بوغابة نورالدين
اللغة النجليزية

04/09/19 25198N)تارجيست )البلدية

الثانوية التأهيلية إقليم: الحسيمةاكاون

مالخامس

104/09/19إقليم: وزان 6 زكرياء القبزي
اللغة النجليزية

04/09/19 06422Eزومي

الثانوية التأهيلية إقليم: الحسيمةابن رشد

الخوارزمي

عمالة: طنجة - 

أصيل

207/09/04 71 مومي إبراهيم
الجتماعيات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 20601S)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية علل إقليم: الحسيمةابن رشد

الفاسي

عمالة: طنجة - 

أصيل

716/09/98 66 نورالدين  الشوح
الجتماعيات

02/09/15 15362X)بني مكادة )المقاطعة
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ثانوية أبو سالم العياشي إقليم: الحسيمةالفارابي

التأهيلية

905/09/11إقليم: صفرو 64 رشيد عروب
الجتماعيات

05/09/11 02452Pعين الشكاك

405/09/08إقليم: الحسيمةابن رشدإقليم: الحسيمةثانوية امرابطن التأهيلية 40 م بوتزضيت
الجتماعيات

02/09/15 21560J)بني بوعياش )البلدية

عمالة: طنجة - سيدي اليمنيإقليم: الحسيمةالرازي

أصيل

1402/09/14 36 بلل ابال
الجتماعيات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 27399Fسيدي اليمني

1302/09/16إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية ريصانةإقليم: الحسيمةالفارابي 34 أيوب بنعلي
الجتماعيات

06/09/16 27403Kريصانة الشمالية

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: الحسيمةالخوارزمي

بوعفيف

616/09/99إقليم: الحسيمة 32 الزرودي كريم
الجتماعيات

02/09/15إلتحاق بالزوجة 27379Jأيت يوسف وعلي

ثانوية المنصور الذهبي إقليم: الحسيمةثانوية الهادي الطيب حمو

التأهيلية

102/09/15إقليم: تاونات 30 عمرو بوعزة
الجتماعيات

02/09/15 15944E)تيسة )البلدية

عمالة: طنجة - حد الغربيةإقليم: الحسيمةثانوية الهادي الطيب حمو

أصيل

702/09/15 30 المهدي بنعبد الجليل
الجتماعيات

02/09/15إلتحاق بالزوجة 27400Gحد الغربية

ثانوية الشريف م أمزيان 

التأهيلية
801/01/17إقليم: بني مللثانوية اولد يوسف التأهيليةإقليم: الحسيمة 24 سناء الساطبي

الجتماعيات
01/01/17إلتحاق بالزوج 27375Eأولد يوسف

ثانوية الشريف م أمزيان 

التأهيلية
901/01/17إقليم: الحسيمةثانوية امرابطن التأهيليةإقليم: الحسيمة 24 خالد بوتزضيت

الجتماعيات
01/01/17 06821Nامرابطن

1006/09/17إقليم: الحسيمةالخوارزميإقليم: الحسيمةتانوية بني بونصار الثأهيلية 18 رشيد الهاني
الجتماعيات

06/09/17إلتحاق بالزوجة 06829X)بني بوعياش )البلدية

ثانوية الشريف م أمزيان إقليم: الحسيمةالرازي

التأهيلية

102/09/14إقليم: الحسيمة 16 شهيد الخضيري
الجتماعيات

04/09/19 23899Bبني حذيفة

702/09/14إقليم: الحسيمةالثانوية التأهيلية الرواضيإقليم: الحسيمةبني بوفراح 12 سمير بوعيسى
الجتماعيات

04/09/18 27368Xرواضي

101/09/15إقليم: الحسيمةابن رشدإقليم: الحسيمةامزورن 32 عبد الحكيم طحطوح
الرياضيات

04/09/19 21560J)بني بوعياش )البلدية

902/09/15عمالة: الرباطعبد ا كنونإقليم: الحسيمةالباديسي 30 لعريشي ياسين
الرياضيات

02/09/15 01132E)يعقوب المنصور )المقاطعة

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: الحسيمةامزورن

ادريس

عمالة: طنجة - 

أصيل

802/09/15 26 البلوطي مريم
الرياضيات

06/09/17 26263W)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية وادي إقليم: الحسيمةتانوية بني بونصار الثأهيلية

الذهب

عمالة: طنجة - 

أصيل

107/09/16 24 عزيز وحي
الرياضيات

07/09/16 15363Y)اصيلة )البلدية

عمالة: طنجة - حد الغربيةإقليم: الحسيمةالمام مالك

أصيل

1102/02/17 24 أزماني المهدي
الرياضيات

06/09/17 27400Gحد الغربية

الثانوية التأهيلية عبد ا إقليم: الحسيمةثانوية الريف

الشفشاوني

عمالة: طنجة - 

أصيل

916/02/17 24 عماد باسط
الرياضيات

16/02/17 15190K)بني مكادة )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية عبد إقليم: الحسيمةالفارابي

المومن الموحدي

عمالة: طنجة - 

أصيل

215/02/17 24 عبد الصمد عياد الخالت
الرياضيات

15/02/17 25812F)الشرف  مغوغة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية علل إقليم: الحسيمةابن رشد

الفاسي

عمالة: طنجة - 

أصيل

406/03/17 24 عصام الصبري
الرياضيات

06/03/17 15362X)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية أبو العباس إقليم: الحسيمةثانوية ترجيست التأهيلية

السبتي

عمالة: طنجة - 

أصيل

115/05/17 22 م الحويطي
الرياضيات

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

الثانوية التأهيلية علل إقليم: الحسيمةالفارابي

الفاسي

عمالة: طنجة - 

أصيل

1104/09/18 22 ابراهيم قزيبر
الرياضيات

04/09/18 15362X)بني مكادة )المقاطعة

104/09/18إقليم: الحسيمةامزورنإقليم: الحسيمةالثانوية التأهيلية ابن حزم 20 م أززون
الرياضيات

04/09/19 06824S)امزورن )البلدية

206/09/17إقليم: الحسيمةامزورنإقليم: الحسيمةاع. ايت قمرة 16 هشام العزيزي
الرياضيات

04/09/18 06824S)امزورن )البلدية

106/09/17إقليم: الحسيمة الثانوية التأهيلية ايت قمرةإقليم: الحسيمةبني بوفراح 16 م التيقي
الرياضيات

05/09/18 26971Rأيت قمرة

206/09/17إقليم: الحسيمةالثانوية التأهيلية الرواضيإقليم: الحسيمةبني بوفراح 16 م البوشعيبي
الرياضيات

04/09/18 27368Xرواضي

ثانوية الشريف م أمزيان 

التأهيلية
الثانوية التاهيلية معاد بن إقليم: الحسيمة

جبل

106/09/17إقليم: وزان 16 نجيب اقريوش
الرياضيات

04/09/18 15123Mلمجاعرة

206/09/17إقليم: الحسيمةالثانوية التأهيلية ابن حزمإقليم: الحسيمةثانوية الريف 14 اباري ابراهيم
الرياضيات

04/09/19 26428A)امزورن )البلدية

506/09/17إقليم: الحسيمةابن رشدإقليم: الحسيمةبني بوفراح 14 عبد الله أزغاي
الرياضيات

04/09/19 21560J)بني بوعياش )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: الحسيمةالفارابي

بوعفيف

702/09/16إقليم: الحسيمة 12 عبد الكريم الطوكو
الرياضيات

04/09/18 27379Jأيت يوسف وعلي

404/09/18إقليم: الحسيمةثانوية الريفإقليم: الحسيمةتانوية بني بونصار الثأهيلية 12 السعيدي وسيمة
الرياضيات

04/09/18 25196L)أجدير )البلدية

904/09/18إقليم: الحسيمةبني بوفراحإقليم: الحسيمةثانوية الهادي الطيب حمو 12 فاروق بن حدو
الرياضيات

04/09/18 25238Gبني بوفراح

204/09/19إقليم: شفشاونالثانوية التأهيلية فيفيإقليم: الحسيمةالثانوية التأهيلية اكاون 6 يوسف الشريف
الرياضيات

04/09/19 26323Lفيفي

104/09/19إقليم: الحسيمةثانوية ترجيست التأهيليةإقليم: الحسيمةثانوية الهادي الطيب حمو 6 الفضيلي رضوان
الرياضيات

04/09/19 06826U)تارجيست )البلدية

505/09/11إقليم: الناضورالثانوية العدادية تزطوطينإقليم: الحسيمةابن رشد 52 الزيتوني هشام
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 22743Vتزطوطين

1107/09/16إقليم: تازةبني فراسنإقليم: الحسيمةبني بوفراح 34 اجبيلو حنان
علوم الحياة 

والرض
07/09/16 16676Aبني فراسن
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: الحسيمةإعدادية بني حذيفة

ادريس

عمالة: طنجة - 

أصيل

402/02/17 30 أسماء الهراس
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 26263W)بني مكادة )المقاطعة

306/09/17إقليم: الحسيمةابن رشدإقليم: الحسيمةتانوية بني بونصار الثأهيلية 28 معل
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 21560J)بني بوعياش )البلدية

الثانوية التأهيلية أبو بكر إقليم: الحسيمةابن رشد

الرازي

عمالة: طنجة - 

أصيل

206/09/17 18 أمزكيو اسماء
علوم الحياة 

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

806/09/17إقليم: الحسيمةالثانوية التأهيلية الرواضيإقليم: الحسيمةبني بوفراح 14 هنيدة البكوري
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 27368Xرواضي

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: الحسيمةالفارابي

بوعفيف

104/09/18إقليم: الحسيمة 12 منار أصريح
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 27379Jأيت يوسف وعلي

الثانوية التاهيلية عمر إقليم: الحسيمةالفارابي

الخيام

404/09/19إقليم: وزان 6 محسن المهداوي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 22092Mتروال

الثانوية التأهيلية علل إقليم: الحسيمةثانوية الهادي الطيب حمو

الفاسي

عمالة: طنجة - 

أصيل

103/09/14 46 عمر بن يخلف
الفيزياء والكيمياء

03/09/14 15362X)بني مكادة )المقاطعة

ثانوية تاوجطات الجديدة إقليم: الحسيمةاكاون

التأهيلية

202/09/14إقليم: الحاجب 46 صلح الدين حسراني
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 26552K)عين تاوجطات )البلدية

ثانوية مولي ادريس الكبر إقليم: الحسيمةبني بوفراح

التأهيلية

228/10/13إقليم: صفرو 42 عبد الغني بالهادي
الفيزياء والكيمياء

28/10/13 02450M)رباط الخير )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

إسماعيل
1502/09/14إقليم: القنيطرةزينب النفزاويةإقليم: الحسيمة 36 هشام فخري

الفيزياء والكيمياء
02/09/14 27416Zسيدي م لحمر

1203/09/14إقليم: صفروثانوية م الفاسي التأهيليةإقليم: الحسيمةبني بوفراح 36 سفيان بومدين
الفيزياء والكيمياء

03/09/14 02446H)المنزل )البلدية

عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية بوخالفإقليم: الحسيمةتانوية بني بونصار الثأهيلية

أصيل

102/09/14 30 أمتيم نبيهة
الفيزياء والكيمياء

06/09/17إلتحاق بالزوج 26230K)كزناية )البلدية

102/09/15إقليم: تازةعمر الخيامإقليم: الحسيمةالفارابي 30 إلياس العسري
الفيزياء والكيمياء

03/09/15إلتحاق بالزوجة 16686L)تازة )البلدية

ثانوية الحسن الداخل إقليم: الحسيمةتانوية بني بونصار الثأهيلية

التأهيلية

102/09/15إقليم: جرسيف 30 م عاشور
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 16684J)جرسيف )البلدية

201/01/17إقليم: الحسيمةالثانوية التأهيلية ابن حزمإقليم: الحسيمةثانوية امرابطن التأهيلية 25 هاشم اغطاس
الفيزياء والكيمياء

01/01/17إلتحاق بالزوجة 26428A)امزورن )البلدية

906/09/16إقليم: وزانالثانوية التاهيلية مصمودةإقليم: الحسيمةثانوية الهادي الطيب حمو 24 عبد الفتاح داني
الفيزياء والكيمياء

06/09/16 26441Pمصمودة

106/09/17إقليم: الحسيمةالثانوية التأهيلية الرواضيإقليم: الحسيمةاع. الرواضي 18 الحدوتي كريم
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 27368Xرواضي

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: الحسيمةالفارابي

إسماعيل

306/09/17إقليم: الحسيمة 18 علي لمقدم
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 06825T)امزورن )البلدية
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

1201/10/18إقليم: الرشيديةالحنصاليإقليم: الحسيمةثانوية ترجيست التأهيلية 12 عبد اللطيف ايت منصور
الفيزياء والكيمياء

01/10/18 20957Dاملكو

الثانوية التأهيلية بني جميل 

مسطاسة
الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: الحسيمة

بوعفيف

302/09/10إقليم: الحسيمة 7 هشام الزفزافي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19إلتحاق بالزوجة 27379Jأيت يوسف وعلي

504/09/19إقليم: شفشاونالثانوية التأهيلية فيفيإقليم: الحسيمةالثانوية التأهيلية اكاون 6 أيت عمر م
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 26323Lفيفي

عمالة: طنجة - سيدي اليمنيإقليم: الحسيمةالثانوية التأهيلية ابن حزم

أصيل

1402/09/09 66 ياسين الطيلب
التربية السلمية

02/09/14 27399Fسيدي اليمني

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: الحسيمةثانوية الريف

بوعفيف

126/07/10إقليم: الحسيمة 46 عبدالرشيد القدوري
التربية السلمية

02/09/16 27379Jأيت يوسف وعلي

ثانوية عبد الكريم الخطابي إقليم: الحسيمةبني بوفراح

التأهيلية

1502/09/14إقليم: تاونات 46 سعو عبد العزيز
التربية السلمية

02/09/14 18530R)طهر السوق )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

إسماعيل
عمالة: الصخيرات عبدالعزيز مزيان بلفقيهإقليم: الحسيمة

 - تمارة

102/09/15 40 عبد القادر راشدي
التربية السلمية

02/09/15 26265Yسيدي يحيى زعير

1006/09/16إقليم: الحسيمةالثانوية التأهيلية الرواضيإقليم: الحسيمةثانوية الهادي الطيب حمو 24 محسن المختاري
التربية السلمية

06/09/16 27368Xرواضي

104/09/18إقليم: الحسيمةأعدادية سيدي بوتميمإقليم: الحسيمةتانوية بني بونصار الثأهيلية 10 حمزة الخمليشي
التربية السلمية

04/09/19 24418Rسيدي بوتميم

605/09/08إقليم: تطوانالثانوية التاهيلية بن قريشإقليم: الحسيمةالخزامى 60 حمو م
التربية البدنية

02/09/14 27087Sدار بني قريش

402/09/15إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية الميةإقليم: الحسيمةثانوية ترجيست التأهيلية 30 م بنعياد
التربية البدنية

02/09/15 05990K)القصر الكبير )البلدية

ثانوية المنصور الذهبي إقليم: الحسيمةتانوية بني بونصار الثأهيلية

التأهيلية

602/09/15إقليم: تاونات 30 م بوحزامة
التربية البدنية

02/09/15 15944E)تيسة )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: الحسيمةثانوية ترجيست التأهيلية

بوعفيف

306/09/17إقليم: الحسيمة 28 أنوار سعيد
التربية البدنية

06/09/17 27379Jأيت يوسف وعلي

1202/09/16عمالة: فاسالملإقليم: الحسيمةالفارابي 25 جواد القشماري
التربية البدنية

06/09/16إلتحاق بالزوجة 02064T)فاس المدينة )المقاطعة

806/09/17إقليم: الحسيمةالثانوية التأهيلية الرواضيإقليم: الحسيمةالرازي 24 عبد الحفيظ العسوتي
التربية البدنية

04/09/19 27368Xرواضي

ثانوية الشريف م أمزيان 

التأهيلية
الثانوية التاهيلية الحي إقليم: الحسيمة

الصناعي

عمالة: طنجة - 

أصيل

106/09/17 18 عبد الله مشيشي
التربية البدنية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 26968M)الشرف  مغوغة )المقاطعة

1030/11/18إقليم: الحسيمةثانوية ترجيست التأهيليةإقليم: الحسيمةثانوية الهادي الطيب حمو 12   مخلص بنعمر
التربية البدنية

30/11/18 06826U)تارجيست )البلدية

ثانوية الشريف م أمزيان إقليم: الحسيمةالفارابي

التأهيلية

904/09/19إقليم: الحسيمة 6 عبيد أشهبار
التربية البدنية

04/09/19 23899Bبني حذيفة
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

إقليم: مولي الثانوية العدادية أنوالإقليم: الحسيمةاع. اربعاء تاوريرت

يعقوب

905/09/07 78 هشام الرغوت
المعلوميات

05/09/07أقدمية 12 سنة 21175Rعين قنصرة

ثانوية يوسف بن تاشفين إقليم: الحسيمةابن رشد

التأهيلية

402/09/10إقليم: تازة 60 الركراكي انوار
المعلوميات

02/09/15 16678Cمطماطة

ثانوية الشريف م أمزيان 

التأهيلية
106/09/17إقليم: الحسيمة الثانوية التأهيلية ايت قمرةإقليم: الحسيمة 14 قوبع جميلة

المعلوميات
05/09/19 26971Rأيت قمرة

الثانوية التأهيلية بني جميل 

مسطاسة
104/09/19إقليم: الحسيمةالثانوية التأهيلية ابن حزمإقليم: الحسيمة 6 داود م

المعلوميات
04/09/19 26428A)امزورن )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: الحسيمةثانوية امرابطن التأهيلية

بوعفيف

401/03/11إقليم: الحسيمة 52 سمير المرابط
الفلسفة

03/09/13 27379Jأيت يوسف وعلي

عمالة: إنزكان ايت    ثانوية الطبري العداديةإقليم: الحسيمةابن رشد

ملول

103/09/13 52 تغزوت إلهام
الفلسفة

03/09/13 27111T)أيت ملول )البلدية

عمالة: طنجة - سيدي اليمنيإقليم: الحسيمةالفارابي

أصيل

1102/09/15 40 كجي مصطفى
الفلسفة

03/09/15 27399Fسيدي اليمني

103/09/14عمالة: الرباطالميرة لل نزهةإقليم: الحسيمةالباديسي 36 كودية فوزي
الفلسفة

03/09/14إلتحاق بالزوجة 01117N)أكدال الرياض )المقاطعة

106/09/17إقليم: الحسيمةابن رشدإقليم: الحسيمةثانوية الريف 28 عبد الرحيم القاضي
الفلسفة

06/09/17 21560J)بني بوعياش )البلدية

الثانوية التأهيلية جابر بن إقليم: الحسيمةالفارابي

حيان

302/09/16إقليم: تطوان 24 محسن مونا
الفلسفة

06/09/16إلتحاق بالزوجة 05677V)تطوان )البلدية

ثانوية المنصور الذهبي إقليم: الحسيمةالفارابي

التأهيلية

102/09/16إقليم: تاونات 24 سكينة السامري
الفلسفة

06/09/16إلتحاق بالزوج 15944E)تيسة )البلدية

506/09/17إقليم: الحسيمةالثانوية التأهيلية الرواضيإقليم: الحسيمةثانوية ترجيست التأهيلية 18 نجيب سمار
الفلسفة

06/09/17 27368Xرواضي

106/09/17إقليم: الحسيمةأعدادية سيدي بوتميمإقليم: الحسيمةثانوية الهادي الطيب حمو 17 أمينة بنحدوش
الفلسفة

04/09/18إلتحاق بالزوج 24418Rسيدي بوتميم

502/09/16إقليم: تطوانالثانوية التاهيلية بن قريشإقليم: الحسيمةثانوية ترجيست التأهيلية 12 مصطفى المثيوي
الفلسفة

04/09/18إلتحاق بالزوجة 27087Sدار بني قريش

الثانوية التاهيلية سيدي إقليم: الحسيمةتانوية بني بونصار الثأهيلية

بوصبر

104/09/19إقليم: وزان 6 م الوردي
الفلسفة

04/09/19 26440Nسيدي بوصبر

الثانوية التأهيلية عين إقليم: الحسيمةثانوية الهادي الطيب حمو

بيضاء

1304/09/19إقليم: وزان 6 زكرياء البوخاري
الفلسفة

04/09/19 27388Uعين بيضاء

الثانوية التأهيلية إقليم: الحسيمةالثانوية التأهيلية اكاون

مالخامس

504/09/19إقليم: وزان 6 صهيب باري
الفلسفة

04/09/19 06422Eزومي

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: الحسيمةمولي علي الشريف

يوسف التقنية

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/16 24 العثماني ياسين
الفنون التطبيقية

02/09/16 15355P)طنجة المدينة )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهياية المير إقليم: الحسيمةمولي علي الشريف

مولي رشيد

1406/09/18إقليم: شفشاون 12 عز الدين الهبطي
العلوم 

والتكنولوجيات 
27/09/18 06421D)شفشاون )البلدية

الثانوية العدادية أحمد 

الزرقطوني
103/09/13إقليم: تاوناتثانوية عين عائشة التأهيليةإقليم: شفشاون 44 عبد الحكيم الصبار

اللغة العربية
03/09/13إلتحاق بالزوجة 21797Sعين عائشة

الثانوية التأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
إقليم: فحص - ثانوية اجوامعة التأهيليةإقليم: شفشاون

انجرة

803/09/13 43 فاطمة مويي
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 25253Yاجوامعة

الثانوية التأهيلية إقليم: شفشاونم/م أناري

الخوارزمي

عمالة: طنجة - 

أصيل

1403/09/13 42 جميلة بوقو
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 20601S)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية البحر 

البيض المتوسط
عمالة مقاطعات ابن تومرتإقليم: شفشاون

الدار البيضاء أنفا

501/03/11 34 الحسين الوكيلي
اللغة العربية

02/09/16 01485N)سيدي بليوط )المقاطعة

802/09/15إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية السعادةإقليم: شفشاونالثانوية التأهلية بني فغلوم 30 أحمد الجهاد
اللغة العربية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 26674T)القصر الكبير )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني
الثانوية التأهيلية عين إقليم: شفشاون

بيضاء

326/07/10إقليم: وزان 24 عزيز الخبشاش
اللغة العربية

02/09/16 27388Uعين بيضاء

الثانوية التأهياية المير إقليم: شفشاونالثانوية العدادية المشيشي

مولي رشيد

107/09/04إقليم: شفشاون 54 شنشان عمر
اللغة الفرنسية

04/10/11 06421D)شفشاون )البلدية

الثانوية التأهياية المير 

مولي رشيد
405/09/03عمالة: فاسالملإقليم: شفشاون 46 م سلوي

اللغة الفرنسية
02/09/16 02064T)فاس المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية م عبد 

الرحمان زيطان
402/09/15إقليم: إفرانثانوية م الخامس التأهيليةإقليم: شفشاون 40 حمزة علوي زوين

اللغة الفرنسية
02/09/15 10785X)ازرو )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد الخالق إقليم: شفشاونالثانوية التأهيلية فيفي

الطريس

عمالة: طنجة - 

أصيل

802/09/15 40 السماس ياسين
اللغة الفرنسية

02/09/15 15340Y)الشرف  السواني )المقاطعة

عمالة مقاطعات ابن البناء المراكشيإقليم: شفشاونم/م أ مول

عين السبع الحي 

102/09/14 36 عمر شاكر
اللغة الفرنسية

02/09/14 01654X)الصخور السوداء )المقاطعة

803/09/13إقليم: تطوانالثانوية التأهيلية جبل لحبيبإقليم: شفشاونالثانوية التأهيلية السطيحة 34 وفاء شقور
اللغة الفرنسية

02/09/16 27088Tجبل لحبيب

الثانوية التأهيلية المام إقليم: شفشاونالثانوية التأهيلية فيفي

الغزالي

عمالة: طنجة - 

أصيل

702/09/16 34 صفاء الرفاعي
اللغة الفرنسية

02/09/16 25312M)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
الثانوية التأهيلية أحمد إقليم: شفشاون

الدريسي

902/09/15إقليم: شفشاون 30 عبد الرحيم شلط
اللغة الفرنسية

02/09/15 24160K)شفشاون )البلدية

الثانوية التأهيلية القاضي 

عياض
الثانوية التأهيلية إقليم: شفشاون

الخوارزمي

عمالة: طنجة - 

أصيل

502/09/15 30 خالد الخمليشي
اللغة الفرنسية

02/09/15 20601S)بني مكادة )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية الحاج م 

بن احساين الحضري
الثانوية التاهيلية الحي إقليم: شفشاون

الصناعي

عمالة: طنجة - 

أصيل

302/09/15 30 مولي خليل بنهمو
اللغة الفرنسية

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

 الثانوية التأهيلية الحاج م 

بن احساين الحضري
102/09/15إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية النورإقليم: شفشاون 30 أسامة كرام

اللغة الفرنسية
02/09/15إلتحاق بالزوجة 27404L)القصر الكبير )البلدية
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية م عبد 

الرحمان زيطان
506/09/17إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية الميةإقليم: شفشاون 28 أميمة مجدوب

اللغة الفرنسية
06/09/17 05990K)القصر الكبير )البلدية

عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية المرابطينإقليم: شفشاونالثانوية التأهيلية السطيحة

أصيل

703/09/13 24 بنعيسى بالكناوية
اللغة الفرنسية

02/09/16 26578N)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية سجلما 

سة
عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية بوخالفإقليم: شفشاون

أصيل

1003/09/16 24 اسماء اشرقي
اللغة الفرنسية

03/09/16 26230K)كزناية )البلدية

الثانوية التأهيلية البحر 

البيض المتوسط
115/09/16إقليم: تطوانالثانوية التاهيلية بن قريشإقليم: شفشاون 24 السماعيلي الشيماء

اللغة الفرنسية
15/09/16إلتحاق بالزوج 27087Sدار بني قريش

الثانوية التأهيلية القاضي 

عياض
107/09/16إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية الوفاقإقليم: شفشاون 24 فحمى سلوى

اللغة الفرنسية
07/09/16 26983D)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية الوحدة 

الفريقية
الثانوية التأهيلية علل إقليم: شفشاون

الفاسي

عمالة: طنجة - 

أصيل

206/09/17 18 دحمان آسية
اللغة الفرنسية

06/09/17 15362X)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية البحر 

البيض المتوسط
الثانوية التأهيلية الوحدة إقليم: شفشاون

الفريقية

1006/09/17إقليم: شفشاون 18 المسيوي نصيرة
اللغة الفرنسية

06/09/17 06415Xباب تازة

الثانوية التأهيلية القاضي 

عياض
الثانوية التأهيلية عبد ا إقليم: شفشاون

الشفشاوني

عمالة: طنجة - 

أصيل

606/09/17 18 صفنة الزهاري
اللغة الفرنسية

06/09/17 15190K)بني مكادة )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية الحاج م 

بن احساين الحضري
إقليم: فحص - ثانوية دار السلم التاهيليةإقليم: شفشاون

انجرة

1201/01/17 16 أمينة المطيع
اللغة الفرنسية

04/09/19 26016Cملوسة

الثانوية التأهيلية المنصور إقليم: شفشاونالثانوية التأهلية بني فغلوم

الذهبي

104/09/19إقليم: العرائش 16 العللي أحلم
اللغة الفرنسية

04/09/19 05976V)القصر الكبير )البلدية

الثانوية التأهيلية الوحدة 

الفريقية
1001/01/17عمالة: الرباطالميرة لل نزهةإقليم: شفشاون 12 مهدي اكوتي

اللغة الفرنسية
04/09/18 01117N)أكدال الرياض )المقاطعة

الثانوية التأهيلية القاضي 

عياض
102/09/16إقليم: شفشاونالثانوية التأهيلية السطيحةإقليم: شفشاون 6 م قرقش

اللغة الفرنسية
04/09/19إلتحاق بالزوجة 26325Nاسطيحة

الثانوية التأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
904/09/19إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية الميةإقليم: شفشاون 6 خولة لمريني

اللغة الفرنسية
04/09/19 05990K)القصر الكبير )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني
الثانوية التأهيلية القاضي إقليم: شفشاون

عياض

1004/09/19إقليم: شفشاون 6 هدى أكريم
اللغة الفرنسية

04/09/19 06414Wمتيوة

الثانوية التأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
الثانوية التأهيلية القاضي إقليم: شفشاون

عياض

104/09/19إقليم: شفشاون 6 زكية تراس
اللغة الفرنسية

04/09/19 06414Wمتيوة

الثانوية العدادية قاع 

أسراس
705/09/11إقليم: تطوانالثانوية التأهيلية القرطبيإقليم: شفشاون 48 العزوزي منعم

اللغة النجليزية
02/09/14 26414K)تطوان )البلدية

الثانوية الثأهيلية ظهار بن 

عياد
ثانوية عبد الرحيم بوعبيد إقليم: شفشاون

التأهيلية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

402/09/14 32 نبيلة لقريشي
اللغة النجليزية

02/09/16 25510C)المضيق )البلدية

الثانوية التأهيلية القاضي 

عياض
الثانوية التأهيلية قاسم إقليم: شفشاون

الزهيري

306/09/17إقليم: تطوان 28 هاجر الحضري
اللغة النجليزية

06/09/17 26413J)تطوان )البلدية
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية الشيخ م 

أصبان
الثانوية التأهيلية الشريف إقليم: شفشاون

الدريسي

107/09/16إقليم: تطوان 24 فاطمة الزهراء الصبار
اللغة النجليزية

07/09/16إلتحاق بالزوج 05676U)تطوان )البلدية

الثانوية التأهيلية م عبد 

الرحمان زيطان
عمالة: المضيق - ثانوية م السادس التأهيليةإقليم: شفشاون

الفنيدق

802/09/16 24 عز الدين تملكوتان
اللغة النجليزية

02/09/16 05679X)مرتيل )البلدية

الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: شفشاونالثانوية العدادية أونان

زياد

904/09/18إقليم: تطوان 22 بثينة أفاسي
اللغة النجليزية

04/09/18 25512Eالحمراء

الثانوية التأهيلية القاضي 

عياض
عمالة: المضيق - ثانوية ابن خلدون التأهيليةإقليم: شفشاون

الفنيدق

704/09/18 22 نودار الحضري
اللغة النجليزية

04/09/18 25511D)الفنيدق )البلدية

الثانوية التأهيلية الشيخ م 

أصبان
الثانوية الثأهيلية ظهار بن إقليم: شفشاون

عياد

106/09/17إقليم: شفشاون 19 خديجة مشعال
اللغة النجليزية

06/09/17إلتحاق بالزوج 26327R)شفشاون )البلدية

الثانوية التأهيلية قاع 

أسراس
ثانوية أبي الربيع السبتي إقليم: شفشاون

التأهيلية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

306/09/17 16 رشيدة اكسيم
اللغة النجليزية

04/09/18 05680Y)الفنيدق )البلدية

الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: شفشاونالثانوية التأهيلية فيفي

زياد

604/09/19إقليم: تطوان 16 شروق عمرو سعيد
اللغة النجليزية

04/09/19 25512Eالحمراء

ثانوية أبي الربيع السبتي إقليم: شفشاونالثانوية التأهلية بني فغلوم

التأهيلية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

704/09/19 16 كريمة همزي
اللغة النجليزية

04/09/19 05680Y)الفنيدق )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني
ثانوية أبي الربيع السبتي إقليم: شفشاون

التأهيلية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

804/09/19 16 شيماء بوجناني
اللغة النجليزية

04/09/19 05680Y)الفنيدق )البلدية

الثانوية التأهيلية البحر 

البيض المتوسط
الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: شفشاون

زياد

504/09/19إقليم: تطوان 16 البساط حنان
اللغة النجليزية

04/09/19 25512Eالحمراء

الثانوية التأهيلية عبد إقليم: شفشاونالثانوية التأهيلية السطيحة

المومن الموحدي

عمالة: طنجة - 

أصيل

304/09/18 12 عبد الحنين أجنان
اللغة النجليزية

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

الثانوية التأهيلية الشيخ م 

أصبان
الثانوية التأهياية المير إقليم: شفشاون

مولي رشيد

204/09/18إقليم: شفشاون 12 شيماء مهياوي
اللغة النجليزية

04/09/18 06421D)شفشاون )البلدية

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

أصيل

104/09/19 6 البوحسيني م أشرف
اللغة النجليزية

04/09/19 26578N)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الوحدة 

الفريقية
الثانوية التأهيلية عبد ا إقليم: شفشاون

الشفشاوني

عمالة: طنجة - 

أصيل

904/09/19 6 أيوب ناجم
اللغة النجليزية

04/09/19 15190K)بني مكادة )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية الحاج م 

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

أصيل

204/09/19 6 الحسن الصالحي
اللغة النجليزية

04/09/19 26230K)كزناية )البلدية

الثانوية التأهيلية البحر 

البيض المتوسط
الثانوية التاهيلية الحي إقليم: شفشاون

الصناعي

عمالة: طنجة - 

أصيل

404/09/19 6 بلحاج حسام
اللغة النجليزية

04/09/19 26968M)الشرف  مغوغة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد ا إقليم: شفشاونالثانوية العدادية ابن سينا

الشفشاوني

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/19 6 سفيان السايح
اللغة النجليزية

04/09/19 15190K)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية القاضي 

عياض
الثانوية العدادية رياض إقليم: شفشاون

مرتيل

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

104/09/19 6 سفيان الجباري
اللغة النجليزية

04/09/19إلتحاق بالزوجة 26512S)مرتيل )البلدية
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية الوحدة 

الفريقية
عمالة: طنجة - حد الغربيةإقليم: شفشاون

أصيل

504/09/19 6 رضا الشنتوف
اللغة النجليزية

04/09/19 27400Gحد الغربية

الثانوية التأهيلية علل إقليم: شفشاونالثانوية التأهيلية فيفي

الفاسي

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/19 6 رحمة شقور
اللغة النجليزية

04/09/19 15362X)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية المهدي 

بن بركة
عمالة: طنجة - الثانوية التاهيلية ابن زهرإقليم: شفشاون

أصيل

104/09/19 6 أنس المالكي
اللغة النجليزية

04/09/19 26967L)الشرف  مغوغة )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية الحاج م 

بن احساين الحضري
الثانوية التأهيلية عبد إقليم: شفشاون

المومن الموحدي

عمالة: طنجة - 

أصيل

204/09/19 6 حفصة افاسي
اللغة النجليزية

04/09/19 25812F)الشرف  مغوغة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
902/09/15إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية م الكغاطإقليم: شفشاون 40 ايوب رحموني

الجتماعيات
02/09/15 25804X)دار بوعزة )البلدية

 الثانوية التأهيلية الحاج م 

بن احساين الحضري
702/09/15عمالة: سل الثانوية التأهيلية المتنبيإقليم: شفشاون 30 زيتوني عبد الرحيم

الجتماعيات
02/09/15 24191U)حصين )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
الثانوية التأهيلية إقليم: شفشاون

مالخامس

1002/09/14إقليم: وزان 6 يوسف لقشوش
الجتماعيات

04/09/19 06422Eزومي

الثانوية التأهيلية عمر بن إقليم: شفشاونم/م ولمسة

الخطاب

805/09/11إقليم: تطوان 54 نسرين الصبيحي
الرياضيات

05/09/11 23170J)واد لو )البلدية

الثانوية التأهيلية أحمد 

الدريسي
802/09/14إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية النوارإقليم: شفشاون 46 الواعي عبد الحق

الرياضيات
02/09/14 25528Xسيدي الطيبي

الثانوية التأهيلية الشيخ م 

أصبان
الثانوية العدادية ابن البناء إقليم: شفشاون

المراكشي

207/09/16عمالة: مراكش 34 فاطمة الزهراء بوحنديرة
الرياضيات

07/09/16 02705P)مراكش المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الشيخ م 

أصبان
الثانوية الثأهيلية ظهار بن إقليم: شفشاون

عياد

102/09/15إقليم: شفشاون 30 المنتصر البقالي
الرياضيات

02/09/15 26327R)شفشاون )البلدية

الثانوية التأهيلية الشيخ م 

أصبان
الثانوية التأهيلية عبد إقليم: شفشاون

المومن الموحدي

عمالة: طنجة - 

أصيل

606/09/17 28 مريم أعراس
الرياضيات

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

الثانوية التأهيلية الوحدة 

الفريقية
إقليم: فحص - ثانوية تغرامت التأهيليةإقليم: شفشاون

انجرة

1305/09/11 26 عزوز يونس
الرياضيات

04/09/18 24424Xتغرامت

الثانوية التأهياية المير 

مولي رشيد
203/09/14عمالة: الرباطابن رشدإقليم: شفشاون 26 نبيل مقبول

الرياضيات
02/09/16 01128A)يعقوب المنصور )المقاطعة

الثانوية التأهيلية البحر 

البيض المتوسط
إقليم: فحص - ثانوية دار السلم التاهيليةإقليم: شفشاون

انجرة

1304/09/18 22 عيسى البقالي
الرياضيات

04/09/18 26016Cملوسة

الثانوية التأهيلية الشيخ م 

أصبان
الثانوية التأهياية المير إقليم: شفشاون

مولي رشيد

206/09/17إقليم: شفشاون 16 م ابن ادريس العلمي
الرياضيات

04/09/18 06421D)شفشاون )البلدية

الثانوية التأهيلية الوحدة 

الفريقية
501/01/17إقليم: تطوانالثانوية التأهيلية الفرابيإقليم: شفشاون 12  أنوار مارسو

الرياضيات
04/09/18إلتحاق بالزوجة 26624N)تطوان )البلدية

الثانوية التأهيلية الوحدة 

الفريقية
الثانوية التأهيلية قاسم إقليم: شفشاون

الزهيري

301/01/17إقليم: تطوان 12 م الحماجي
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوجة 26413J)تطوان )البلدية
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

 الثانوية التأهيلية الحاج م 

بن احساين الحضري
عمالة: المضيق - ثانوية م السادس التأهيليةإقليم: شفشاون

الفنيدق

404/09/18 12 بلل اليوسفي
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوجة 05679X)مرتيل )البلدية

الثانوية التأهيلية الوحدة إقليم: شفشاونالثانوية العدادية ابن سينا

الفريقية

303/09/18إقليم: شفشاون 12 عبد اللطيف الدريسي 

البركاني

الرياضيات
03/09/18 06415Xباب تازة

الثانوية التأهيلية إقليم: شفشاونالثانوية التأهيلية فيفي

الخوارزمي

عمالة: طنجة - 

أصيل

204/09/19 7 أسماء جباري
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوج 20601S)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية سجلما 

سة
806/09/16إقليم: وادي الذهبثانوية م السادس التأهيليةإقليم: شفشاون 6 عمر سرودي

الرياضيات
04/09/19 13532H)الداخلة )البلدية

الثانوية التأهيلية البحر 

البيض المتوسط
الثانوية التأهيلية علل إقليم: شفشاون

الفاسي

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/19 6 السبياع نادية
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوج 15362X)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الوحدة 

الفريقية
إقليم: مولي الثانوية التأهيلية 18 نونبرإقليم: شفشاون

يعقوب

601/03/11 60 أمقران صفاء
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 27369Yعين الشقف

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني
الثانوية التأهياية المير إقليم: شفشاون

مولي رشيد

223/08/12إقليم: شفشاون 48 م الرقيوق
علوم الحياة 

والرض
04/09/12 06421D)شفشاون )البلدية

626/07/10عمالة: فاسعلل الودييإقليم: شفشاونالثانوية التأهلية بني فغلوم 46 البوحي سمير
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 20477G)المرينيين )المقاطعة

إقليم: فحص - ثانوية دار السلم التاهيليةإقليم: شفشاونالثانوية التأهلية بني فغلوم

انجرة

1303/09/13 46 السليماني نجاة
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 26016Cملوسة

إقليم: فحص - ثانوية دار السلم التاهيليةإقليم: شفشاونالثانوية التأهيلية فيفي

انجرة

802/09/14 46 يوسف الفحصي
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 26016Cملوسة

 الثانوية التأهيلية الحاج م 

بن احساين الحضري
الثانوية الثأهيلية ظهار بن إقليم: شفشاون

عياد

502/09/15إقليم: شفشاون 40 يوسف اكرادي
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 26327R)شفشاون )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني
عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية بئر انزرانإقليم: شفشاون

أصيل

1402/09/15 40 خولة الطود
علوم الحياة 

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

  الثانوية التأهيلية م إقليم: شفشاونالثانوية التأهيلية فيفي

الخامس

102/09/14إقليم: القنيطرة 36 جميلة بولحية
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوج 11198W)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية القاضي 

عياض
الثانوية التأهيلية إقليم: شفشاون

الخوارزمي

عمالة: طنجة - 

أصيل

303/09/13 34 الوهابي  حورية
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 20601S)بني مكادة )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية الحاج م 

بن احساين الحضري
102/09/16إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية النورإقليم: شفشاون 34 بشرى العسري

علوم الحياة 

والرض
02/09/16 27404L)القصر الكبير )البلدية

الثانوية التأهيلية الشيخ م 

أصبان
الثانوية التأهيلية عبد الخالق إقليم: شفشاون

الطريس

402/09/15إقليم: تطوان 31 عكيوي نورة
علوم الحياة 

والرض
02/09/15إلتحاق بالزوج 05674S)تطوان )البلدية

الثانوية التأهيلية القاضي 

عياض
عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية المرابطينإقليم: شفشاون

أصيل

401/03/11 30 احمد لعموري
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 26578N)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية سجلما 

سة
عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية بوخالفإقليم: شفشاون

أصيل

102/09/14 26 م ستيتو
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 26230K)كزناية )البلدية
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

 الثانوية التأهيلية الحاج م 

بن احساين الحضري
ثانوية المنصور الذهبي إقليم: شفشاون

التأهيلية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

305/08/13 24 شاكر الجباري
علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوجة 26509N)المضيق )البلدية

الثانوية التأهيلية الشيخ م إقليم: شفشاونالثانوية التأهلية بني فغلوم

أصبان

1002/09/16إقليم: شفشاون 24 خديجة الحدادي
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 24928Vتانقوب

الثانوية التأهيلية م عبد 

الرحمان زيطان
102/09/15إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية ريصانةإقليم: شفشاون 22 بشرى الدحاس

علوم الحياة 

والرض
04/09/18 27403Kريصانة الشمالية

الثانوية التأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
الثانوية التأهيلية أبو العباس إقليم: شفشاون

السبتي

عمالة: طنجة - 

أصيل

103/09/13 6 سمير العزاوي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19إلتحاق بالزوجة 15358T)الشرف  السواني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الملك فهد إقليم: شفشاونم/م الشرافات

بن عبد العزيز

عمالة: طنجة - 

أصيل

806/09/01 110 غلم رضى
العلوم القتصادية 

والتدبير
06/09/02أقدمية 16 سنة 15353M)الشرف  مغوغة )المقاطعة

105/09/11إقليم: شفشاونالثانوية التأهيلية السطيحةإقليم: شفشاونم/م ادريس الول _أوفاس 54 عمر الريسوني
العلوم القتصادية 

والتدبير
05/09/11إلتحاق بالزوجة 26325Nاسطيحة

عمالة مقاطعة طارق ابن زيادإقليم: شفشاونالثانوية التأهيلية السطيحة

الحي الحسني

702/09/15 30 رشيد سليماني
العلوم القتصادية 

والتدبير
02/09/15 22667M)الحي الحسني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
الثانوية التأهيلية صلح إقليم: شفشاون

الدين اليوبي

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

1407/09/16 25 ضغور نعيمة
العلوم القتصادية 

والتدبير
07/09/16إلتحاق بالزوج 01561W)الفداء )المقاطعة

عمالة مقاطعة ابن الياسمينإقليم: شفشاونالثانوية العدادية المشيشي

الحي الحسني

604/12/17 18 هند منصوري
العلوم القتصادية 

والتدبير
06/12/17إلتحاق بالزوج 01685F)الحي الحسني )المقاطعة

201/01/10عمالة: فاسإبن رشدإقليم: شفشاونم/م احمد باحنيني _اجواون 66 نعمان  سارة
الفيزياء والكيمياء

01/01/10 01987J)سايس )المقاطعة

الثانوية التأهيلية م عبد إقليم: شفشاونم/م الشرافات

الرحمان زيطان

301/01/10إقليم: شفشاون 58 الغماري عبدالسلم
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 22909Aلغدير

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: شفشاونم/م بني غفار

ادريس

عمالة: طنجة - 

أصيل

204/09/12 58 ايمان   يزيدي
الفيزياء والكيمياء

04/09/12 26263W)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية حافظ إقليم: شفشاونم/م الشرافات

ابراهيم

405/09/11إقليم: القنيطرة 56 فاطمة الزهراء التمامي
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 25885Kبنمنصور

الثانوية التأهيلية أبو العباس إقليم: شفشاونالثانوية التأهيلية السطيحة

السبتي

عمالة: طنجة - 

أصيل

105/09/11 56 عزيز الدقيوق
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 15358T)الشرف  السواني )المقاطعة

م/م سيدي الركراكي 

_أمطراس
209/12/11إقليم: تطوانالثانوية التاهيلية بن قريشإقليم: شفشاون 54 م رضا بنحمزة

الفيزياء والكيمياء
09/12/11إلتحاق بالزوجة 27087Sدار بني قريش

م/م الشريف الدريسي 

_بوسياف
803/09/13إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية ريصانةإقليم: شفشاون 52 اسماء اوفقير

الفيزياء والكيمياء
03/09/13 27403Kريصانة الشمالية

م/م مولي علي الشريف 

_المضيق
104/09/12إقليم: سيدي قاسمثانوي م الزرقطونيإقليم: شفشاون 48 نجيب اليزيد

الفيزياء والكيمياء
04/09/12 15106U)جرف الملحة )البلدية

الثانوية التأهيلية القاضي 

عياض
202/09/14عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية الكنديإقليم: شفشاون 46 ليماني سامية

الفيزياء والكيمياء
02/09/14 26772Z)ويسلن )البلدية
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني
عمالة: طنجة - سيدي اليمنيإقليم: شفشاون

أصيل

902/09/14 46 وفاء بنعمر الويز
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 27399Fسيدي اليمني

الثانوية التأهيلية علل إقليم: شفشاونم/م توارشت

الفاسي

عمالة: طنجة - 

أصيل

101/01/10 42 الخراز رضوان
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 15362X)بني مكادة )المقاطعة

عمالة: الصخيرات عبد الرحمان الداخلإقليم: شفشاونالثانوية التأهيلية فيفي

 - تمارة

1102/09/10 40 يونس علوي
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 23490G)عين العودة )البلدية

 الثانوية التأهيلية الحاج م 

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

أصيل

402/09/15 40 هشام أوعربي
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 26578N)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية البحر 

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

الفنيدق

601/03/11 39 م مهدي
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوجة 21287M)المضيق )البلدية

الثانوية التأهيلية القاضي 

عياض
عمالة: المضيق - ثانوية م السادس التأهيليةإقليم: شفشاون

الفنيدق

702/09/14 32 سناء المودن
الفيزياء والكيمياء

02/09/16إلتحاق بالزوج 05679X)مرتيل )البلدية

الثانوية التأهيلية البحر 

البيض المتوسط
ثانوية المنصور الذهبي إقليم: شفشاون

التأهيلية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

602/09/15 31 الكرتي أنس
الفيزياء والكيمياء

02/09/15إلتحاق بالزوجة 26509N)المضيق )البلدية

902/09/15إقليم: شفشاونالثانوية التأهيلية السطيحةإقليم: شفشاونالثانوية التأهلية بني فغلوم 30 الياس المرابط
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 26325Nاسطيحة

الثانوية التأهيلية علل إقليم: شفشاونالثانوية التأهيلية السطيحة

الفاسي

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/16 24 اعبيدو صفاء
الفيزياء والكيمياء

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

الثانوية التاهيلية مولي عبد إقليم: شفشاونالثانوية التأهيلية السطيحة

ا الشريف

302/09/16إقليم: وزان 24 سناء بروحو
الفيزياء والكيمياء

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

الثانوية التأهيلية البحر 

البيض المتوسط
الثانوية التأهياية المير إقليم: شفشاون

مولي رشيد

115/09/16إقليم: شفشاون 24 أحمد أخريف
الفيزياء والكيمياء

15/09/16إلتحاق بالزوجة 06421D)شفشاون )البلدية

الثانوية العدادية سجلما 

سة
503/09/16إقليم: شفشاونالثانوية التأهيلية السطيحةإقليم: شفشاون 24 م الفاسي

الفيزياء والكيمياء
03/09/16 26325Nاسطيحة

الثانوية التأهيلية الشيخ م إقليم: شفشاونالثانوية التأهلية بني فغلوم

أصبان

1002/09/16إقليم: شفشاون 24 جمال الفرياخ
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 24928Vتانقوب

الثانوية العدادية سجلما 

سة
ثانوية أبي الربيع السبتي إقليم: شفشاون

التأهيلية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

203/09/16 24 عبد الصمد المداسي
الفيزياء والكيمياء

03/09/16إلتحاق بالزوجة 05680Y)الفنيدق )البلدية

الثانوية التأهيلية الشيخ م 

أصبان
الثانوية التأهيلية أحمد إقليم: شفشاون

الدريسي

306/09/17إقليم: شفشاون 16 يحيى البردعي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوجة 24160K)شفشاون )البلدية

الثانوية التأهيلية أحمد 

الدريسي
الثانوية التأهيلية علل إقليم: شفشاون

الفاسي

عمالة: طنجة - 

أصيل

101/01/12 6 م الدحداح
الفيزياء والكيمياء

04/09/19إلتحاق بالزوجة 15362X)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهياية المير 

مولي رشيد
الثانوية التأهيلية م عزيز إقليم: شفشاون

لحبابي

719/02/08إقليم: تطوان 74 البقالي  سكينة
التربية السلمية

02/09/09 27371Aصدينة

ثانوية أبي الربيع السبتي إقليم: شفشاونالثانوية التأهيلية فيفي

التأهيلية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

202/09/15 33 احمد اهلل
التربية السلمية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 05680Y)الفنيدق )البلدية
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية أبو العباس إقليم: شفشاونالثانوية التأهلية بني فغلوم

السبتي

عمالة: طنجة - 

أصيل

402/09/16 26 عبد اللطيف حموش
التربية السلمية

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

الثانوية الثأهيلية ظهار بن 

عياد
303/09/13عمالة: فاسابن عربيإقليم: شفشاون 48 عزوزي كمال

التربية البدنية
02/09/15 25310K)زواغة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية أحمد 

الدريسي
عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية المرابطينإقليم: شفشاون

أصيل

1303/09/13 38 لحسن الخمسة
التربية البدنية

02/09/15 26578N)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية ابن المعتزإقليم: شفشاون

سيدي البرنوصي

202/09/14 36 لمي أنس
التربية البدنية

02/09/14 01748Z)سيدي البرنوصي )المقاطعة

1102/09/14إقليم: تطوانالثانوية التأهيلية جبل لحبيبإقليم: شفشاونالثانوية التأهيلية فيفي 34 عبد الله ادراوي
التربية البدنية

02/09/16 27088Tجبل لحبيب

الثانوية التأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
الثانوية التأهيلية عبد ا إقليم: شفشاون

الشفشاوني

عمالة: طنجة - 

أصيل

302/09/16 34 ارحيلي امين
التربية البدنية

02/09/16 15190K)بني مكادة )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية الحاج م 

بن احساين الحضري
الثانوية التأهيلية القاضي إقليم: شفشاون

عياض

102/09/15إقليم: تطوان 30 عادل بنعيسى
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 05681Z)تطوان )البلدية

الثانوية التأهيلية البحر 

البيض المتوسط
الثانوية التأهيلية أحمد إقليم: شفشاون

الدريسي

315/09/16إقليم: شفشاون 24 عزيز اليحياوي
التربية البدنية

15/09/16 24160K)شفشاون )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني
102/09/16إقليم: تاوناتثانوية طه حسين التأهيليةإقليم: شفشاون 24 بدر بقي

التربية البدنية
02/09/16إلتحاق بالزوجة 22681Cعين مديونة

 الثانوية التأهيلية الحاج م 

بن احساين الحضري
عمالة: طنجة - حد الغربيةإقليم: شفشاون

أصيل

902/09/16 24 منار بنلخضر
التربية البدنية

02/09/16 27400Gحد الغربية

الثانوية التأهيلية م عبد 

الرحمان زيطان
ملحقة الثانوية التأهيلية إقليم: شفشاون

أناسي

1105/10/06عمالة: مكناس 94 هشام البداوي
المعلوميات

05/10/06أقدمية 12 سنة 27025Zأيت ولل

الثانوية التأهيلية القاضي 

عياض
عمالة: طنجة - سيدي اليمنيإقليم: شفشاون

أصيل

803/09/13 46 أشرف  رفقي
المعلوميات

02/09/16 27399Fسيدي اليمني

902/09/10عمالة: فاسطارق بن زيادإقليم: شفشاونالثانوية التأهيلية السطيحة 62 عبد الله المنياري
الفلسفة

02/09/14إلتحاق بالزوجة 26566A)زواغة )المقاطعة

عمالة: المضيق - ثانوية م السادس التأهيليةإقليم: شفشاونالثانوية التقنية الخوارزمي

الفنيدق

202/09/10 60 عبد ا العتيقي
الفلسفة

02/09/10 05679X)مرتيل )البلدية

الثانوية الثأهيلية ظهار بن 

عياد
 الثانوية التأهيلية الفقيه م إقليم: شفشاون

بن أبي بكر التطواني

103/09/13عمالة: سل 38 مروان خوبابا
الفلسفة

02/09/15 01290B)بطانة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
1602/09/16إقليم: تازةبني فراسنإقليم: شفشاون 34 الشافعي سعاد

الفلسفة
07/09/16 16676Aبني فراسن

الثانوية العدادية سجلما 

سة
302/09/15إقليم: وزانالثانوية التاهيلية قلعة بوقرةإقليم: شفشاون 30 عبد الرحيم سنكو

الفلسفة
02/09/15 26777Eقلعة بوقرة

الثانوية التأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
الثانوية التأهيلية م إقليم: شفشاون

الزرقطوني

106/09/17إقليم: شفشاون 28 ماجد حرحور
الفلسفة

06/09/17 21606Jبني رزين
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني
عمالة: طنجة - حد الغربيةإقليم: شفشاون

أصيل

502/09/16 12 جواد العيطور
الفلسفة

04/09/18إلتحاق بالزوجة 27400Gحد الغربية

101/01/17إقليم: تطوانادريس بنزكريإقليم: فحص - انجرةثانوية دار السلم التاهيلية 25 بنطالب مريم
اللغة الفرنسية

24/01/17إلتحاق بالزوج 26973T)تطوان )البلدية

  ثانوية خميس أنجرة 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية خديجة أم إقليم: فحص - انجرة

المؤمنين

103/09/13إقليم: تطوان 42 حسناء ياسين
اللغة النجليزية

03/09/13 05682A)تطوان )البلدية

604/09/18إقليم: تطوانالثانوية التاهيلية بن قريشإقليم: فحص - انجرةثانوية تغرامت التأهيلية 22 حسناء الخياري
اللغة النجليزية

04/09/18 27087Sدار بني قريش

  ثانوية خميس أنجرة 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية علل إقليم: فحص - انجرة

الفاسي

302/09/09إقليم: العرائش 68 عبد الرحيم بنحمو
الجتماعيات

نعم 23/09/11 23609Lالعوامرة

عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية المرابطينإقليم: فحص - انجرةثانوية تغرامت التأهيلية

أصيل

606/09/17 28 حمزة البازي
الرياضيات

06/09/17 26578N)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد ا إقليم: فحص - انجرةثانوية دار السلم التاهيلية

الشفشاوني

عمالة: طنجة - 

أصيل

306/09/17 20 هدى طرطور
الرياضيات

04/09/19 15190K)بني مكادة )المقاطعة

ثانوية يوسف بن تاشفين 

العدادية
 ثانوية المام الغزالي إقليم: فحص - انجرة

التأهيلية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

904/09/18 8 المعتصم الكرتي
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوجة 25513F)مرتيل )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: فحص - انجرةثانوية اجوامعة التأهيلية

رشيد

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/09 66 القاسمي منال
علوم الحياة 

والرض
17/09/10إلتحاق بالزوج 15356R)طنجة المدينة )المقاطعة

ثانوية القصر الصغير 

التأهيلية
  ثانوية خميس أنجرة إقليم: فحص - انجرة

التأهيلية

إقليم: فحص - 

انجرة

125/12/09 62 فاطمة الهيش
علوم الحياة 

والرض
02/09/10إلتحاق بالزوج 21284Jأنجرة

إقليم: فحص - ثانوية اجوامعة التأهيليةإقليم: فحص - انجرةثانوية دار السلم التاهيلية

انجرة

105/09/11 44 سليمة العلمي
علوم الحياة 

والرض
04/09/14إلتحاق بالزوج 25253Yاجوامعة

  ثانوية خميس أنجرة 

التأهيلية
إقليم: فحص - ثانوية دار السلم التاهيليةإقليم: فحص - انجرة

انجرة

201/09/19 6 جابر بزعنين
التربية البدنية

04/09/19إلتحاق بالزوجة 26016Cملوسة

الثانوية التقنية القصر 

الصغير
الثانوية التأهيلية أبو العباس إقليم: فحص - انجرة

السبتي

عمالة: طنجة - 

أصيل

402/09/15 22 م الحائك
العلوم 

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

الثانوية التقنية القصر 

الصغير
الثانوية التأهيلية أبو بكر إقليم: فحص - انجرة

الرازي

عمالة: طنجة - 

أصيل

302/09/14 18 البرزوهي  م
العلوم 

والتكنولوجيات 
04/09/19 15359U)الشرف  السواني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية علل 

الفاسي
الثانوية التأهيلية مولي إقليم: العرائش

علي الشريف

1020/02/08إقليم: ميدلت 78 عبد القادر زين الدين
اللغة العربية

20/02/08أقدمية 12 سنة 09844Z)الريش )البلدية

الثانوية التأهيلية علل إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية السعادة

الفاسي

705/09/11إقليم: العرائش 38 التجاني مصعب
اللغة العربية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 23609Lالعوامرة

الثانوية التأهيلية أبو بكر إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية المية

الصديق

416/09/96إقليم: تطوان 62 يونس مصطفى
اللغة الفرنسية

03/09/11 05416L)تطوان )البلدية

الثانوية التأهيلية أحمد 

الراشدي
الثانوية التأهيلية طريق إقليم: العرائش

الرباط

102/09/10إقليم: العرائش 52 عبد اللطيف الشيكر
اللغة الفرنسية

03/09/13 25534D)القصر الكبير )البلدية
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية طريق 

الرباط
106/09/01عمالة: فاسبنسودةإقليم: العرائش 46 الزاهر ادريس

اللغة الفرنسية
02/09/16إلتحاق بالزوجة 02260F)زواغة )المقاطعة

1001/01/10إقليم: بركانابن سيناإقليم: العرائش الثانوية التأهيلية شعبان 46 عمارة عبد الرحيم
اللغة الفرنسية

02/09/14 25805Y)بركان )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي م 

بن عبدا
205/09/11إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية السعادةإقليم: العرائش 36 سارة استيتو

اللغة الفرنسية
04/09/18 26674T)القصر الكبير )البلدية

الثانوية التأهيلية صلح إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية السعادة

الدين اليوبي

101/01/17عمالة: سل 34 نهال البكوري
اللغة الفرنسية

01/01/17 01292D)باب المريسة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية اولد 

أوشيح
102/09/16إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية النوارإقليم: العرائش 34 هناء العماري

اللغة الفرنسية
02/09/16 25528Xسيدي الطيبي

102/09/15إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية النوارإقليم: العرائشالثانوية التأهيلية السعادة 30 مساري زكرياء
اللغة الفرنسية

16/09/19 25528Xسيدي الطيبي

الثانوية التأهيلية وادي 

المخازن للتعليم الصيل
106/09/16إقليم: صفروثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: العرائش 26 خديجة الهرمازي

اللغة الفرنسية
07/09/16إلتحاق بالزوج 02447J)صفرو )البلدية

الثانوية التأهيلية علل 

الفاسي
107/09/16إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية السعادةإقليم: العرائش 24 سمر البكراوي

اللغة الفرنسية
07/09/16 26674T)القصر الكبير )البلدية

الثانوية التأهيلية المنصور 

الذهبي
1102/09/16إقليم: الرشيديةالحنصاليإقليم: العرائش 24 هطري فاطمة

اللغة الفرنسية
02/09/16 20957Dاملكو

الثانوية التأهيلية المنصور 

الذهبي
الثانوية التأهيلية علل إقليم: العرائش

الفاسي

513/02/17إقليم: العرائش 22 الغرد سلمى
اللغة الفرنسية

06/09/17 23609Lالعوامرة

الثانوية التأهيلية المام إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية السعادة

الغزالي

عمالة: طنجة - 

أصيل

1006/09/17 16 عبد المجيد القريبي
اللغة الفرنسية

04/09/18 25312M)بني مكادة )المقاطعة

102/09/16إقليم: الخميساتسيدي علل البحراويإقليم: العرائشالثانوية العدادية عياشة 12 حموا م
اللغة الفرنسية

04/09/18 26842A سيدي علل البحراوي

)البلدية(

الثانوية التأهيلية ماء 

العينين
830/09/05عمالة: الرباطالميرة لل نزهةإقليم: العرائش 6 حنان  زيات

اللغة الفرنسية
04/09/19 01117N)أكدال الرياض )المقاطعة

الثانوية التأهيلية علل 

الفاسي
  الثانوية التأهيلية م إقليم: العرائش

الخامس

502/09/14إقليم: القنيطرة 36 سعاد الحلوي
اللغة النجليزية

02/09/14 11198W)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية وادي 

المخازن للتعليم الصيل
الثانوية التأهيلية زينب إقليم: العرائش

النفزاوية

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/14 36 مريم حمدوني
اللغة النجليزية

02/09/14 15354N)طنجة المدينة )المقاطعة

1102/09/16عمالة: الرباط ابراهيم الرودانيإقليم: العرائشالثانوية التأهيلية المية 34 رشدي م
اللغة النجليزية

02/09/16 01135H)اليوسفية )المقاطعة

الثانوية التأهيلية مولي م 

بن عبدا
الثانوية التأهيلية مولي إقليم: العرائش

يوسف التقنية

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/09 30 عمر بهميدن
اللغة النجليزية

01/09/15 15355P)طنجة المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية وادي 

المخازن للتعليم الصيل
الثانوية التأهيلية لسان إقليم: العرائش

الدين إبن الخطيب

203/09/13عمالة: سل 30 هشام قاسمي
اللغة النجليزية

03/09/16إلتحاق بالزوجة 01295G)تابريكت )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية وادي 

المخازن للتعليم الصيل
107/09/16إقليم: تازة ابن الياسمينإقليم: العرائش 24 أمال افري

اللغة النجليزية
07/09/16 16682G)تازة )البلدية

الثانوية التأهيلية وادي 

المخازن للتعليم الصيل
الثانوية التأهيلية مولي م إقليم: العرائش

بن عبدا

102/09/16إقليم: العرائش 24 أميمة عثماني
اللغة النجليزية

07/09/16 05989J)العرائش )البلدية

 ثانوية المام الغزالي إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية المية

التأهيلية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

102/09/16 24 بيسان بن ميمون
اللغة النجليزية

02/09/16 25513F)مرتيل )البلدية

عمالة: طنجة - سيدي اليمنيإقليم: العرائشالثانوية العدادية عياشة

أصيل

204/09/19 16 هشام بوفراشة
اللغة النجليزية

04/09/19 27399Fسيدي اليمني

الثانوية التأهيلية المنصور 

الذهبي
عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية بوخالفإقليم: العرائش

أصيل

104/09/18 12 ريهام الفرحاني
اللغة النجليزية

04/09/18إلتحاق بالزوج 26230K)كزناية )البلدية

الثانوية التأهيلية طريق 

الرباط
عمالة: الصخيرات عبد ا الشفشاونيإقليم: العرائش

 - تمارة

116/09/95 94 نور الدين براهمي
الجتماعيات

05/09/11 01396S)تمارة )البلدية

الثانوية التأهيلية علل 

الفاسي
الثانوية التأهيلية ماء إقليم: العرائش

العينين

406/09/06إقليم: العرائش 52 جواد معروف
الجتماعيات

نعم 03/09/13 05992M)العرائش )البلدية

الثانوية التأهيلية ماء 

العينين
  ثانوية خميس أنجرة إقليم: العرائش

التأهيلية

إقليم: فحص - 

انجرة

102/09/09 52 م البقالي
الجتماعيات

نعم 03/09/13 21284Jأنجرة

الثانوية التأهيلية أحمد 

الراشدي
الثانوية التأهيلية طريق إقليم: العرائش

الرباط

108/01/07إقليم: العرائش 70 الدحاني العربي
الرياضيات

02/09/10 25534D)القصر الكبير )البلدية

الثانوية التأهيلية طريق 

الرباط
عمالة: الصخيرات سلمان الفارسيإقليم: العرائش

 - تمارة

501/01/10 60 سكينة المنصوري
الرياضيات

05/10/11إلتحاق بالزوج 24607W)تمارة )البلدية

الثانوية التأهيلية علل 

الفاسي
201/01/10إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية الميةإقليم: العرائش 60 ام بويضة

الرياضيات
02/09/13 05990K)القصر الكبير )البلدية

الثانوية التأهيلية علل 

الفاسي
الثانوية التأهيلية علل إقليم: العرائش

الفاسي

عمالة: طنجة - 

أصيل

512/12/17 28 ياسير بوشلغم
الرياضيات

12/12/17 15362X)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية اولد 

أوشيح
الثانوية التأهيلية وادي إقليم: العرائش

المخازن للتعليم الصيل

902/09/16إقليم: العرائش 18 ايوب الحاجي
الرياضيات

04/09/19 05991L)القصر الكبير )البلدية

الثانوية التأهيلية علل 

الفاسي
307/09/16إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية الميةإقليم: العرائش 16 أيت القرشي نادية

الرياضيات
04/09/18 05990K)القصر الكبير )البلدية

الثانوية التأهيلية ابن إقليم: العرائشالثانوية العدادية عياشة

الخطيب

عمالة: طنجة - 

أصيل

407/09/16 12 م بقالي غزواني
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوجة 15357S)الشرف  السواني )المقاطعة

عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية بئر انزرانإقليم: العرائشالثانوية العدادية السواكن

أصيل

302/09/14 46 ليلى اقنيطار
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 26577M)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية علل 

الفاسي
 الثانوية التأهيلية م بن إقليم: العرائش

الحسن الوزاني

305/09/11عمالة: سل 34 مصطفى البحري
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 24719T)بطانة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية اولد 

أوشيح
إقليم: سيدي ابن زيدونإقليم: العرائش

سليمان

106/09/16 34 بصلة صفية
علوم الحياة 

والرض
06/09/16 11201Z)سيدي يحيى الغرب )البلدية
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طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف
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رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية مولي ادريس الكبر إقليم: العرائشالثانوية العدادية عياشة

التأهيلية

1101/01/10إقليم: صفرو 22 م اكاحي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 02450M)رباط الخير )البلدية

الثانوية التأهيلية المنصور 

الذهبي
الثانوية التأهيلية ابن إقليم: العرائش

بطوطة

306/02/08إقليم: القنيطرة 52 الغماري حميد
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوجة 11200Y)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية وادي 

المخازن للتعليم الصيل
102/09/10إقليم: سيدي قاسمثانوية عبد ا إبراهيمإقليم: العرائش 40 م ازطية

الفيزياء والكيمياء
02/09/15 25526Vزيرارة

الثانوية التأهيلية المنصور 

الذهبي
1021/09/98إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية النوارإقليم: العرائش 92 جلل الوافي

التربية السلمية
02/09/15 25528Xسيدي الطيبي

الثانوية التأهيلية أحمد 

الراشدي
 الثانوية التأهيلية الحسين إقليم: العرائش

السلوي

402/09/14عمالة: سل 46 عبد المالك العباسي
التربية السلمية

02/09/14 23794M)سيدي بوقنادل )البلدية

الثانوية التأهيلية وادي 

المخازن للتعليم الصيل
الثانوية التأهيلية طريق إقليم: العرائش

الرباط

116/09/86إقليم: العرائش 120 الحمري نور الدين
التربية البدنية

16/09/99أقدمية 16 سنة 25534D)القصر الكبير )البلدية

إقليم: سيدي علل الفاسيإقليم: العرائشالثانوية التأهيلية ليكسوس

سليمان

102/09/14 28 زوهير شبى
التربية البدنية

02/09/16 11202A)سيدي سليمان )البلدية

الثانوية التأهيلية طريق 

الرباط
102/09/14إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية ريصانةإقليم: العرائش 28 العواد عبد الرحيم

التربية البدنية
06/09/17 27403Kريصانة الشمالية

الثانوية التأهيلية وادي 

المخازن للتعليم الصيل
202/09/14إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية الميةإقليم: العرائش 24 بدر المرابط

التربية البدنية
04/09/18 05990K)القصر الكبير )البلدية

706/09/06إقليم: الحاجبثانوية 11 يناير التأهيليةإقليم: العرائشالثانوية التأهيلية السعادة 60 عبد الله كباضي
المعلوميات

04/09/18 04234B)عين تاوجطات )البلدية

ثانوية أبي الربيع السبتي إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية ليكسوس

التأهيلية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

902/09/10 25 هشام الراضي
المعلوميات

02/09/16إلتحاق بالزوجة 05680Y)الفنيدق )البلدية

الثانوية التأهيلية عبدالعالي 

بن شقرون
ثانوية يعقوب المنصور إقليم: العرائش

التأهيلية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

702/09/10 42 العوزي مصطفى
الفلسفة

10/02/16 26510P)الفنيدق )البلدية

103/09/13إقليم: الجديدةالثانوية التأهيلية الرازيإقليم: العرائشالثانوية التأهيلية السعادة 42 سناء حقي
الفلسفة

17/10/16إلتحاق بالزوج 08732R)الجديدة )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي م 

بن عبدا
عمالة: طنجة - الثانوية العدادية الزهراءإقليم: العرائش

أصيل

1102/09/16 34 الرصاعي رجاء
العلوم 

والتكنولوجيات 
نعم 02/09/16 15346E)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: وزانالثانوية التاهيلية ابن ياسين

يوسف

101/03/11عمالة: الرباط 55 نهاد المودن
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 01121T)حسان )المقاطعة

الثانوية التأهيلية ادريس 

بنزكري
الثانوية التأهيلية أبو بكر إقليم: وزان

الرازي

عمالة: طنجة - 

أصيل

901/01/12 44 لبغيل رضوان
اللغة العربية

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

الثانوية التاهيلية معاد بن 

جبل
102/09/15عمالة: سلالثانوية العدادية أنوالإقليم: وزان 40 الحداد عبد الحد

اللغة العربية
02/09/15 25855C)باب المريسة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: وزانالثانوية التاهيلية مصمودة

رشيد

عمالة: طنجة - 

أصيل

101/03/11 38 ياسين بوحاج
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 15356R)طنجة المدينة )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية 

مالخامس
302/09/14عمالة: فاسابن خلدونإقليم: وزان 36 مريم بوخيارة

اللغة العربية
02/09/14إلتحاق بالزوج 02257C)المرينيين )المقاطعة

101/03/11إقليم: وزانالثانوية التاهيلية ابن ياسينإقليم: وزانالثانوية التاهيلية مصمودة 35 ابوعلل الضاوية
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 26015B)وزان )البلدية

الثانوية التأهيلية 

مالخامس
عمالة: الصخيرات أبي بكر الرازيإقليم: وزان

 - تمارة

102/09/16 34 أم سلمة الرقيبي
اللغة العربية

02/09/16 25273V)الصخيرات )البلدية

الثانوية التاهيلية سيدي 

بوصبر
505/09/11إقليم: وزانالثانوية التاهيلية مصمودةإقليم: وزان 30 مرون عبد الصمد

اللغة العربية
02/09/15 26441Pمصمودة

الثانوية التأهيلية 

مالخامس
الثانوية التأهيلية ادريس إقليم: وزان

بنزكري

106/09/17إقليم: وزان 26 سفيان هندا
اللغة العربية

04/09/18 25791Hمقريصات

الثانوية التأهيلية 

مالخامس
عمالة: طنجة - سيدي اليمنيإقليم: وزان

أصيل

1402/09/16 25 م بوعيشي
اللغة العربية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 27399Fسيدي اليمني

الثانوية التأهيلية إقليم: وزانالثانوية التاهيلية قلعة بوقرة

مالخامس

104/09/18إقليم: وزان 22 م الشريف ادحمني
اللغة العربية

04/09/18 06422Eزومي

الثانوية التاهيلية معاد بن إقليم: وزانالثانوية التاهيلية قلعة بوقرة

جبل

304/09/18إقليم: وزان 12 عبد اللطيف ازوين
اللغة العربية

04/09/18 15123Mلمجاعرة

الثانوية التأهيلية إقليم: وزانالثانوية التاهيلية قلعة بوقرة

مالخامس

104/09/18إقليم: وزان 12 نبيل إدريسي
اللغة العربية

04/09/18 06422Eزومي

الثانوية التاهيلية معاد بن 

جبل
101/01/17إقليم: وزانالثانوية التاهيلية مصمودةإقليم: وزان 6 م اعبيدة

اللغة العربية
04/09/19إلتحاق بالزوجة 26441Pمصمودة

عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية الجامعيإقليم: وزانالثانوية التاهيلية ابن ياسين

أصيل

502/09/10 36 م اشقوندة
اللغة الفرنسية

02/09/14 26118N)طنجة المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد إقليم: وزانالثانوية التاهيلية ابن زهر

الرحمان بن زيدان

302/09/14عمالة: مكناس 24 وحدة حفيظة
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 04096B)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية 

مالخامس
202/09/16إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية الوفاقإقليم: وزان 24 دنيا حمومي

اللغة الفرنسية
02/09/16 26983D)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية 

مالخامس
102/09/16إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية الوفاقإقليم: وزان 24 نجاة الحموشي

اللغة الفرنسية
02/09/16 26983D)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية ادريس 

بنزكري
302/09/16إقليم: وزانالثانوية التاهيلية مصمودةإقليم: وزان 24 العافي يسرا

اللغة الفرنسية
02/09/16 26441Pمصمودة

الثانوية التاهيلية عمر 

الخيام
الثانوية التأهيلية ماء إقليم: وزان

العينين

802/09/16إقليم: العرائش 24 مريم حجبي
اللغة الفرنسية

02/09/16 05992M)العرائش )البلدية

الثانوية التأهيلية ادريس 

بنزكري
207/09/16إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية ابن الهيثمإقليم: وزان 24 وفاء العولة

اللغة الفرنسية
07/09/16إلتحاق بالزوج 23807B)القنيطرة )البلدية

الثانوية التاهيلية معاد بن 

جبل
الثانوية التأهيلية علل إقليم: وزان

الفاسي

406/09/17إقليم: وزان 24 العكري فاطمة الزهراء
اللغة الفرنسية

04/09/19 06424Gابريكشة
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التاهيلية معاد بن 

جبل
عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية المرابطينإقليم: وزان

أصيل

101/01/17 20 فرح بوزرواطة
اللغة الفرنسية

04/09/19 26578N)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التاهيلية معاد بن 

جبل
إقليم: سيدي ابن زيدونإقليم: وزان

سليمان

707/12/17 18 الخيتر كمال
اللغة الفرنسية

07/12/17 11201Z)سيدي يحيى الغرب )البلدية

الثانوية التأهيلية 

مالخامس
106/09/17إقليم: وزانالثانوية التاهيلية ابن زهرإقليم: وزان 18 الكون سكينة

اللغة الفرنسية
06/09/17إلتحاق بالزوج 15121K)وزان )البلدية

الثانوية التأهيلية ادريس 

بنزكري
الثانوية التأهيلية عبد ا إقليم: وزان

الشفشاوني

عمالة: طنجة - 

أصيل

304/09/19 16 كوثر الشركي
اللغة الفرنسية

04/09/19 15190K)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية علل إقليم: وزانالثانوية التاهيلية قلعة بوقرة

الفاسي

604/09/18إقليم: وزان 12 جمال الحجاجي
اللغة الفرنسية

04/09/18 06424Gابريكشة

الثانوية التأهيلية علل 

الفاسي
304/09/19إقليم: وزانالثانوية التاهيلية مصمودةإقليم: وزان 10 اسمهان بطروجي

اللغة الفرنسية
04/09/19إلتحاق بالزوج 26441Pمصمودة

الثانوية التأهيلية ادريس 

بنزكري
404/09/19إقليم: وزانالثانوية التاهيلية ابن ياسينإقليم: وزان 7 رجاء جبرون

اللغة الفرنسية
04/09/19إلتحاق بالزوج 26015B)وزان )البلدية

102/09/14عمالة: فاسابن عربيإقليم: وزانالثانوية التاهيلية ابن زهر 40 عبد الحكيم الشيخ
اللغة النجليزية

06/09/17 25310K)زواغة )المقاطعة

الثانوية التاهيلية معاد بن 

جبل
201/01/17إقليم: تاوناتثانوية ابن خلدون التأهيلةإقليم: وزان 34 مهى الدقاقي

اللغة النجليزية
01/01/17 15943D)قرية با م )البلدية

عمالة: المضيق - ثانوية ابن خلدون التأهيليةإقليم: وزانالثانوية التاهيلية3 مارس

الفنيدق

706/09/17 16 عبد الناصر العدالي
اللغة النجليزية

04/09/18 25511D)الفنيدق )البلدية

الثانوية التأهيلية اولد إقليم: وزانالثانوية التاهيلية قلعة بوقرة

أوشيح

204/09/19إقليم: العرائش 16 محسن العطار
اللغة النجليزية

04/09/19 26235Rأولد أوشيح

الثانوية التأهيلية 

مالخامس
104/09/19إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية الميةإقليم: وزان 16 أميمة نهري

اللغة النجليزية
04/09/19 05990K)القصر الكبير )البلدية

الثانوية التاهيلية معاد بن 

جبل
عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية الجامعيإقليم: وزان

أصيل

104/09/19 16 المصباحي رباب
اللغة النجليزية

04/09/19 26118N)طنجة المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عين إقليم: وزانالثانوية العدادية ابن سينا

بيضاء

104/09/18إقليم: وزان 12 منير المنصوري
اللغة النجليزية

04/09/18 27388Uعين بيضاء

الثانوية التأهيلية 

مالخامس
  ثانوية خميس أنجرة إقليم: وزان

التأهيلية

إقليم: فحص - 

انجرة

404/09/18 12 أحمد هندا
اللغة النجليزية

04/09/18 21284Jأنجرة

الثانوية التأهيلية ادريس 

بنزكري
الثانوية التأهيلية علل إقليم: وزان

الفاسي

404/09/18إقليم: وزان 12 أسماء المهدي
اللغة النجليزية

04/09/18 06424Gابريكشة

الثانوية التأهيلية علل 

الفاسي
104/09/18إقليم: وزانالثانوية التاهيلية ابن زهرإقليم: وزان 10 عبد الصمد مضراري

اللغة النجليزية
04/09/19 15121K)وزان )البلدية

الثانوية التأهيلية 

مالخامس
الثانوية التاهيلية مولي عبد إقليم: وزان

ا الشريف

204/09/19إقليم: وزان 6 مراد الحنيش
اللغة النجليزية

04/09/19 15126R)وزان )البلدية
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية علل 

الفاسي
ثانوية القصر الصغير إقليم: وزان

التأهيلية

إقليم: فحص - 

انجرة

804/09/19 6 خلود العلوي
اللغة النجليزية

04/09/19 24963Hالقصر الصغير

الثانوية التاهيلية عمر 

الخيام
  ثانوية خميس أنجرة إقليم: وزان

التأهيلية

إقليم: فحص - 

انجرة

704/09/19 6 زكرياء مارسو
اللغة النجليزية

04/09/19 21284Jأنجرة

الثانوية التأهيلية وادي إقليم: وزانالثانوية التاهيلية قلعة بوقرة

المخازن للتعليم الصيل

204/09/19إقليم: العرائش 6 علي الكنفاوي
اللغة النجليزية

04/09/19 05991L)القصر الكبير )البلدية

الثانوية التأهيلية ادريس 

بنزكري
الثانوية التأهيلية ابن إقليم: وزان

الخطيب

عمالة: طنجة - 

أصيل

904/09/19 6 عبد الحق مرزاق
اللغة النجليزية

04/09/19 15357S)الشرف  السواني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

مالخامس
الثانوية التأهيلية عبد إقليم: وزان

المومن الموحدي

عمالة: طنجة - 

أصيل

204/09/19 6 بلل حاجي
اللغة النجليزية

04/09/19 25812F)الشرف  مغوغة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد الخالق إقليم: وزانالثانوية التاهيلية قلعة بوقرة

الطريس

عمالة: طنجة - 

أصيل

304/09/19 6 بلل الدراوي
اللغة النجليزية

04/09/19 15340Y)الشرف  السواني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد ا إقليم: وزانالثانوية التاهيلية3 مارس

الشفشاوني

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/19 6 السعيد المريني
اللغة النجليزية

04/09/19 15190K)بني مكادة )المقاطعة

804/09/19إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية الميةإقليم: وزانالثانوية التاهيلية قلعة بوقرة 6 محسن مورسي
اللغة النجليزية

04/09/19 05990K)القصر الكبير )البلدية

الثانوية التأهيلية 

مالخامس
ثانوية القصر الصغير إقليم: وزان

التأهيلية

إقليم: فحص - 

انجرة

404/09/19 6 زينب بوعزاوي
اللغة النجليزية

04/09/19 24963Hالقصر الصغير

الثانوية التاهيلية عمر 

الخيام
1103/09/13إقليم: العرائشالثانوية العدادية عزيز بللإقليم: وزان 42 حسنية الريفي

الجتماعيات
03/09/13 24426Zبني عروس

الثانوية التاهيلية مولي عبد 

ا الشريف
الثانوية التأهيلية طريق إقليم: وزان

الرباط

703/09/13إقليم: العرائش 35 وداد العمراني
الجتماعيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 25534D)القصر الكبير )البلدية

الثانوية التاهيلية عمر إقليم: وزانالثانوية التاهيلية قلعة بوقرة

الخيام

106/09/17إقليم: وزان 18 نبيل الحجوجي
الجتماعيات

06/09/17 22092Mتروال

الثانوية التأهيلية علل 

الفاسي
102/09/14إقليم: سيدي قاسمثانوية المتنبيإقليم: وزان 6 احمد بن يوجيل

الجتماعيات
04/09/19 23816Lعين الدفالي

الثانوية التاهيلية معاد بن 

جبل
 الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: وزان

عيسى

302/09/15إقليم: القنيطرة 6 م معطلوي
الجتماعيات

04/09/19 11204C)سوق الربعاء )البلدية

104/09/19إقليم: وزانالخوارزميإقليم: وزانالثانوية التاهيلية قلعة بوقرة 6 فيصل جيارة
الجتماعيات

04/09/19 27204Uازغيرة

الثانوية التأهيلية 

مالخامس
الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: وزان

زياد

402/09/16عمالة: مكناس 34 مصطفى كيلي
الرياضيات

02/09/16 03952V)مكناس )البلدية

الثانوية التاهيلية مولي عبد 

ا الشريف
الثانوية التأهيلية زينب إقليم: وزان

النفزاوية

عمالة: طنجة - 

أصيل

113/02/17 34 كرم صفير
الرياضيات

13/02/17 15354N)طنجة المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية ابن إقليم: وزانالتانوية الثأهيلية ابن رشد

الخطيب

عمالة: طنجة - 

أصيل

213/02/17 30 م المومني
الرياضيات

04/09/18 15357S)الشرف  السواني )المقاطعة
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الصلية
مؤسسة التعيين
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التاهيلية مولي عبد 

ا الشريف
الثانوية التأهيلية إقليم: وزان

الخوارزمي

عمالة: طنجة - 

أصيل

313/02/17 24 يحيى السطي
الرياضيات

13/02/17 20601S)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد ا إقليم: وزانالثانوية التاهيلية مصمودة

الشفشاوني

عمالة: طنجة - 

أصيل

413/02/17 22 بنزكرية صفوان
الرياضيات

06/09/17 15190K)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد إقليم: وزانالثانوية التاهيلية ابن ياسين

المومن الموحدي

عمالة: طنجة - 

أصيل

313/02/17 22 ياسين العزيزي
الرياضيات

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

الثانوية التأهيلية علل 

الفاسي
الثانوية التأهيلية علل إقليم: وزان

الفاسي

213/02/17إقليم: العرائش 22 عبد ا الجباري
الرياضيات

06/09/17 23609Lالعوامرة

الثانوية التأهيلية المنصور إقليم: وزانالثانوية التاهيلية3 مارس

الذهبي

113/02/17إقليم: العرائش 20 عبد الحميد المجدوبي
الرياضيات

04/09/18 05976V)القصر الكبير )البلدية

الثانوية التأهيلية إقليم: وزانالثانوية التاهيلية قلعة بوقرة

مالخامس

304/09/18إقليم: وزان 12 عبد النور منير
الرياضيات

04/09/18 06422Eزومي

الثانوية التأهيلية 

مالخامس
804/09/19إقليم: وزانالثانوية التاهيلية ابن زهرإقليم: وزان 6 يوسف وراتة

الرياضيات
04/09/19 15121K)وزان )البلدية

الثانوية التأهيلية 

مالخامس
الثانوية التاهيلية مولي عبد إقليم: وزان

ا الشريف

604/09/19إقليم: وزان 6 م حمداني
الرياضيات

04/09/19 15126R)وزان )البلدية

804/09/19إقليم: وزانالثانوية التاهيلية مصمودةإقليم: وزانالخوارزمي 6 انس انجة
الرياضيات

04/09/19 26441Pمصمودة

الثانوية التاهيلية سيدي 

بوصبر
الثانوية التاهيلية مولي عبد إقليم: وزان

ا الشريف

104/09/19إقليم: وزان 6 م مورجان
الرياضيات

04/09/19 15126R)وزان )البلدية

804/09/19إقليم: وزانالثانوية التاهيلية ابن ياسينإقليم: وزانالثانوية العدادية ابن سينا 6 ادريس ايت لبا
الرياضيات

04/09/19 26015B)وزان )البلدية

404/09/19إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية الميةإقليم: وزانالثانوية التاهيلية قلعة بوقرة 6 أيوب بيهي
الرياضيات

04/09/19 05990K)القصر الكبير )البلدية

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

أصيل

404/09/19 6 صهيب الشاعر
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوجة 26118N)طنجة المدينة )المقاطعة

الثانوية العدادية عمر ابن 

جلون
206/09/06إقليم: وزانالثانوية التاهيلية ابن ياسينإقليم: وزان 62 المرجي هشام

علوم الحياة 

والرض
02/09/11 26015B)وزان )البلدية

الثانوية التأهيلية نجيب إقليم: وزانم م أمزو

محفوظ

102/09/10إقليم: القنيطرة 53 جمال مغراوي
علوم الحياة 

والرض
03/09/12إلتحاق بالزوجة 26982C)مهدية )البلدية

الثانوية التاهيلية سيدي 

بوصبر
601/03/11إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية الميةإقليم: وزان 46 خالد دومي

علوم الحياة 

والرض
02/09/14 05990K)القصر الكبير )البلدية

الثانوية التأهيلية 

مالخامس
426/07/10إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية الميةإقليم: وزان 42 وليد النفيفخ

علوم الحياة 

والرض
03/09/13 05990K)القصر الكبير )البلدية

الثانوية التأهيلية ادريس 

بنزكري
عمالة مقاطعات عقبة بن نافعإقليم: وزان

عين السبع الحي 

101/03/11 42 عائشة بنزيزون
علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوج 01655Y)الصخور السوداء )المقاطعة
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المديرية القليمية 

للتعيين
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية 

مالخامس
 الثانوية التأهيلية الميرة إقليم: وزان

لل خديجة

702/09/16إقليم: القنيطرة 34 لمياء الطويل
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 25283Fلل ميمونة

401/03/11إقليم: تطوانالثانوية التأهيلية ابن زهرإقليم: وزانالثانوية التاهيلية3 مارس 25 أناس النميشي
علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوجة 26240Wازل

803/09/13إقليم: سيدي قاسمثانوية جرف الملحةإقليم: وزانالثانوية التاهيلية3 مارس 22 فرج ا الهاروش
علوم الحياة 

والرض
06/09/18 24463P)جرف الملحة )البلدية

الثانوية التاهيلية عمر 

الخيام
الثانوية التاهيلية معاد بن إقليم: وزان

جبل

106/09/17إقليم: وزان 18 البناني م
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 15123Mلمجاعرة

الثانوية التأهيلية علل إقليم: وزانالثانوية التاهيلية قلعة بوقرة

الفاسي

عمالة: طنجة - 

أصيل

106/09/17 16 بن الشيوخ فاطمة الزهراء
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 15362X)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التاهيلية عمر 

الخيام
الثانوية التاهيلية معاد بن إقليم: وزان

جبل

303/09/13إقليم: وزان 12 ادريس شيخي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 15123Mلمجاعرة

الثانوية التاهيلية معاد بن 

جبل
403/09/13إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية الميةإقليم: وزان 12 الهراق وفاء

علوم الحياة 

والرض
04/09/18 05990K)القصر الكبير )البلدية

الثانوية التاهيلية معاد بن 

جبل
1101/01/17إقليم: العرائشالثانوية العدادية عزيز بللإقليم: وزان 12 يوسف العلوي

علوم الحياة 

والرض
04/09/18 24426Zبني عروس

الثانوية التأهيلية 

مالخامس
الثانوية التأهيلية عين إقليم: وزان

بيضاء

904/09/18إقليم: وزان 12 ليلى العمراوي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 27388Uعين بيضاء

الثانوية التأهيلية إقليم: وزانالثانوية التاهيلية قلعة بوقرة

مالخامس

104/09/19إقليم: وزان 8 عواطف حيون
علوم الحياة 

والرض
04/09/19إلتحاق بالزوج 06422Eزومي

الثانوية التاهيلية مولي عبد 

ا الشريف
806/09/06إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية الوفاقإقليم: وزان 68 ظهري م

الفيزياء والكيمياء
26/09/11 26983D)القنيطرة )البلدية

عمالة: طنجة - حد الغربيةإقليم: وزانالثانوية التاهيلية ابن زهر

أصيل

120/07/10 58 عبد الغني موسمي
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 27400Gحد الغربية

الثانوية التأهيلية م بن إقليم: وزانأنوال

عبد الكريم الخطابي

عمالة: طنجة - 

أصيل

505/09/11 56 إكرام بندريس
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 15338W)الشرف  السواني )المقاطعة

عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية بئر انزرانإقليم: وزانالثانوية التاهيلية مصمودة

أصيل

402/09/10 56 حمدي خديجة
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 26577M)بني مكادة )المقاطعة

101/03/11إقليم: وزانالثانوية التاهيلية ابن زهرإقليم: وزانالثانوية التاهيلية3 مارس 54 سلمي السعدية
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوج 15121K)وزان )البلدية

الثانوية التأهيلية 

مالخامس
إقليم: سيدي المير مولي عبد اإقليم: وزان

سليمان

901/03/11 54 نجوى اعريبو
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 11203B)سيدي سليمان )البلدية

الثانوية التاهيلية مولي عبد إقليم: وزانالثانوية التاهيلية مصمودة

ا الشريف

318/09/13إقليم: وزان 43 إيمان لعوينة
الفيزياء والكيمياء

29/10/13إلتحاق بالزوج 15126R)وزان )البلدية

الثانوية التاهيلية مولي عبد 

ا الشريف
الثانوية التأهيلية عمر بن إقليم: وزان

الخطاب

105/09/08عمالة: مكناس 42 الطنطني رشيد
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوجة 04095A)مكناس )البلدية
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية 

مالخامس
105/09/11إقليم: تطوانادريس بنزكريإقليم: وزان 40 السعيدي حسناء

الفيزياء والكيمياء
02/09/16إلتحاق بالزوج 26973T)تطوان )البلدية

الثانوية التاهيلية سيدي 

بوصبر
1102/09/15عمالة: فاسالعباس بنانيإقليم: وزان 40 أمين الزوبي

الفيزياء والكيمياء
02/09/15 02060N)جنان الورد )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

مالخامس
ثانوية أبي الربيع السبتي إقليم: وزان

التأهيلية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

1202/09/16 24 يسرى منصور
الفيزياء والكيمياء

02/09/16إلتحاق بالزوج 05680Y)الفنيدق )البلدية

الثانوية التاهيلية مولي عبد 

ا الشريف
405/02/08إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الشويطرإقليم: وزان 22 مرفوق عبد ا

الفيزياء والكيمياء
04/10/18 26643Jسيدي عبد ا غيات

الثانوية التاهيلية معاد بن 

جبل
عمالة: الصخيرات مولي اسماعيلإقليم: وزان

 - تمارة

401/01/17 13 بوقرعي ادريس
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوجة 27406Nسيدي يحيى زعير

الثانوية التاهيلية معاد بن 

جبل
الثانوية التأهيلية عين إقليم: وزان

بيضاء

303/09/13إقليم: وزان 6 كريمة عللي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 27388Uعين بيضاء

الثانوية التاهيلية مولي عبد 

ا الشريف
الثانوية التأهيلية المام إقليم: وزان

الغزالي

عمالة: طنجة - 

أصيل

1105/09/03 76 موسى تسولي عياض
التربية السلمية

02/09/09 25312M)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

مالخامس
 الثانوية التأهيلية الحسين إقليم: وزان

السلوي

702/09/14عمالة: سل 36 فاطمة العماري
التربية السلمية

02/09/14 23794M)سيدي بوقنادل )البلدية

الثانوية التاهيلية معاد بن 

جبل
101/01/17عمالة: فاسأبو القاسم الشابيإقليم: وزان 24 وليد قريب

التربية البدنية
01/01/17إلتحاق بالزوجة 26812T)زواغة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية وادي إقليم: وزانالثانوية العدادية ابن سينا

المخازن للتعليم الصيل

104/09/18إقليم: العرائش 22 م اعمو
التربية البدنية

04/09/18 05991L)القصر الكبير )البلدية

الثانوية التاهيلية مولي عبد 

ا الشريف
  ثانوية خميس أنجرة إقليم: وزان

التأهيلية

إقليم: فحص - 

انجرة

901/01/17 20 عبد الرحيم قيدي
التربية البدنية

04/09/18 21284Jأنجرة

الثانوية التأهيلية علل 

الفاسي
الثانوية التأهيلية عين إقليم: وزان

بيضاء

606/09/17إقليم: وزان 16 فاطمة الزهرة نوني
التربية البدنية

04/09/18 27388Uعين بيضاء

الثانوية التأهيلية 

مالخامس
الثانوية التأهيلية وادي إقليم: وزان

المخازن للتعليم الصيل

904/09/19إقليم: العرائش 16 سناء الشهايبي
التربية البدنية

04/09/19 05991L)القصر الكبير )البلدية

404/09/18إقليم: وزانالثانوية التاهيلية مصمودةإقليم: وزانالثانوية التاهيلية قلعة بوقرة 12 عيسى الغزواني
التربية البدنية

04/09/18 26441Pمصمودة

الثانوية التاهيلية سيدي 

بوصبر
الثانوية التاهيلية معاد بن إقليم: وزان

جبل

304/09/18إقليم: وزان 12 يوسف الروكي
التربية البدنية

04/09/18 15123Mلمجاعرة

704/09/18إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية النورإقليم: وزانالثانوية التاهيلية مصمودة 10 م الحسني
التربية البدنية

04/09/19 27404L)القصر الكبير )البلدية

الثانوية التأهيلية علل 

الفاسي
404/09/19إقليم: وزانالثانوية التاهيلية القرطبيإقليم: وزان 7 خولة توزاني

التربية البدنية
04/09/19إلتحاق بالزوج 15127S)وزان )البلدية

الثانوية التأهيلية 

مالخامس
الثانوية التأهيلية عبد إقليم: وزان

الهادي بوطالب

102/09/15عمالة: سل 40 سهيلة الحجوي
المعلوميات

02/09/15 27082L)العيايدة )المقاطعة
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م. النقط
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المطلوبة
نوع

الطلب
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التوظيف
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المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية 

مالخامس
304/09/18إقليم: وزانالثانوية التاهيلية مصمودةإقليم: وزان 12 صهيب شنكاو

المعلوميات
04/09/18 26441Pمصمودة

الثانوية التأهيلية ادريس 

بنزكري
عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية الجامعيإقليم: وزان

أصيل

104/09/18 12 انصاف الهبطي الدريسي
المعلوميات

04/09/18إلتحاق بالزوج 26118N)طنجة المدينة )المقاطعة

الثانوية التاهيلية مولي عبد 

ا الشريف
عمالة: المضيق - ثانوية ابن خلدون التأهيليةإقليم: وزان

الفنيدق

1001/01/10 48 احميداني عبد الرحيم
الفلسفة

02/09/15 25511D)الفنيدق )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد ا إقليم: وزانالثانوية التاهيلية مصمودة

الشفشاوني

عمالة: طنجة - 

أصيل

405/09/11 42 الشراط سهيلة
الفلسفة

02/09/14 15190K)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التاهيلية سيدي 

بوصبر
 الثانوية التأهيلية الفقيه م إقليم: وزان

بن أبي بكر التطواني

105/09/11عمالة: سل 40 م بنطاهر
الفلسفة

02/09/15 01290B)بطانة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية ادريس 

بنزكري
عمالة: الصخيرات  م عابد الجابريإقليم: وزان

 - تمارة

205/09/11 40 عبد الغني شنيتر
الفلسفة

02/09/15 25327D)تمارة )البلدية

الثانوية التاهيلية معاد بن 

جبل
الثانوية التأهيلية إقليم: وزان

الخوارزمي

عمالة: طنجة - 

أصيل

402/09/15 40 بالرغابي يونس
الفلسفة

02/09/15 20601S)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية علل 

الفاسي
الثانوية التاهيلية مولي عبد إقليم: وزان

ا الشريف

406/09/17إقليم: وزان 28 فهد خمليشي
الفلسفة

06/09/17 15126R)وزان )البلدية

1107/09/16إقليم: العرائشالثانوية العدادية عزيز بللإقليم: وزانالثانوية العدادية ابن سينا 22 عزيزة اليشيوي
الفلسفة

04/09/19 24426Zبني عروس

الثانوية التاهيلية عمر 

الخيام
102/09/14إقليم: وزانالثانوية العدادية ابن سيناإقليم: وزان 20 الهادي عبد العالي

الفلسفة
04/09/18 23500Tسيدي أحمد الشريف

الثانوية التأهيلية 

مالخامس
106/09/17إقليم: وزانالخوارزميإقليم: وزان 18 رشيد النبيبح

الفلسفة
06/09/17 27204Uازغيرة

الثانوية التأهيلية ادريس إقليم: وزانالثانوية التاهيلية قلعة بوقرة

بنزكري

106/09/17إقليم: وزان 18 م البخاري
الفلسفة

06/09/17 25791Hمقريصات

الثانوية التأهيلية علل 

الفاسي
104/09/19إقليم: وزانالثانوية التاهيلية3 مارسإقليم: وزان 16 شادية جعطيط

الفلسفة
04/09/19 23496Nسيدي رضوان

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
 الثانوية التأهيلية عبد عمالة: طنجة - أصيل

المالك السعدي

101/01/10إقليم: القنيطرة 72 اليوسفي نجاة
اللغة العربية

01/01/10إلتحاق بالزوج 11197V)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية المام 

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

أصيل

716/09/97 62 المتوكل رشيد
اللغة العربية

نعم 02/09/16 26230K)كزناية )البلدية

الثانوية التأهيلية الملك فهد 

بن عبد العزيز
عمالة: المضيق - ثانوية ابن تومرت العداديةعمالة: طنجة - أصيل

الفنيدق

1202/09/10 32 السعيدي  سارة
اللغة العربية

نعمإلتحاق بالزوج 06/09/17 25744Gبليونش

الثانوية التأهيلية المام عمالة: طنجة - أصيلالثانوية التأهيلية بوخالف

الغزالي

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/09 30 شطاط م
اللغة العربية

نعم 02/09/15 25312M)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المام عمالة: طنجة - أصيلالثانوية التاهيلية ابن زهر

الغزالي

عمالة: طنجة - 

أصيل

326/07/10 30 أمال الشندودي
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 25312M)بني مكادة )المقاطعة
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية المام 

الغزالي
الثانوية التأهيلية م بن عمالة: طنجة - أصيل

عبد الكريم الخطابي

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/14 29 بهية اولد بريك
اللغة العربية

02/09/16إلتحاق بالزوج 15338W)الشرف  السواني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المام 

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

أصيل

106/09/00 94  حبيبة الصرصري بطاش
اللغة الفرنسية

02/09/16 26577M)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المام 

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

أصيل

416/09/99 86 عزيز العسري
اللغة الفرنسية

02/09/16 26594F)طنجة المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
الثانوية التأهيلية مولي عمالة: طنجة - أصيل

رشيد

عمالة: طنجة - 

أصيل

205/09/08 60 ابتسام بوجبل
اللغة الفرنسية

05/09/11 15356R)طنجة المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد ا 

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

أصيل

216/09/98 54 العروسي أزعري
اللغة الفرنسية

02/09/14 26118N)طنجة المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية زينب 

النفزاوية
الثانوية التأهيلية مولي عمالة: طنجة - أصيل

رشيد

عمالة: طنجة - 

أصيل

416/09/92 40 عبد السلم الجباري
اللغة الفرنسية

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

الثانوية التأهيلية مالكة عمالة: طنجة - أصيلالثانوية التأهيلية الرياضيين

الفاسي

301/01/10عمالة: مكناس 31 ايت باسو  زكرياء
اللغة الفرنسية

04/09/15إلتحاق بالزوجة 03941H)بوفكران )البلدية

الثانوية التأهيلية المام عمالة: طنجة - أصيلالثانوية التأهيلية بوخالف

الغزالي

عمالة: طنجة - 

أصيل

101/01/17 24 نهاد أقياب
اللغة الفرنسية

01/01/17إلتحاق بالزوج 25312M)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية القاضي عمالة: طنجة - أصيلالثانوية التأهيلية بئر انزران

ابن العربي

305/10/17إقليم: تطوان 19 سناء  الرجراجي
اللغة الفرنسية

05/10/17إلتحاق بالزوج 05418N)تطوان )البلدية

الثانوية التأهيلية علل عمالة: طنجة - أصيلالثانوية التأهيلية المرابطين

الفاسي

عمالة: طنجة - 

أصيل

106/09/17 18 لمريحي الضاوية
اللغة الفرنسية

06/09/17 15362X)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المام 

الغزالي
الثانوية التأهيلية مولي عمالة: طنجة - أصيل

رشيد

عمالة: طنجة - 

أصيل

402/09/14 46 لبروكي هند
اللغة النجليزية

02/09/14 15356R)طنجة المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المنصور عمالة: طنجة - أصيلالثانوية التأهيلية الجامعي

الذهبي

302/09/14إقليم: العرائش 37 الهواري الحسناء
اللغة النجليزية

02/09/14إلتحاق بالزوج 05976V)القصر الكبير )البلدية

الثانوية التأهيلية المام 

الغزالي
الثانوية التأهيلية عبد ا عمالة: طنجة - أصيل

الشفشاوني

عمالة: طنجة - 

أصيل

105/09/11 36 الحسوني هناء
اللغة النجليزية

04/09/19 15190K)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية زينب 

النفزاوية
الثانوية التأهيلية عبد ا عمالة: طنجة - أصيل

الشفشاوني

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/16 30 ابتسام بغوز
اللغة النجليزية

06/09/17 15190K)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد ا 

الشفشاوني
110/10/17إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية الميةعمالة: طنجة - أصيل 28 سارة البخاري  القاسمي

اللغة النجليزية
10/10/17 05990K)القصر الكبير )البلدية

 الثانوية التأهيلية الفقيه م عمالة: طنجة - أصيلالثانوية التأهيلية بوخالف

بن أبي بكر التطواني

802/09/14عمالة: سل 24 عبد الرحمان سكنفل
اللغة النجليزية

06/09/17 01290B)بطانة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية م بن 

عبد الكريم الخطابي
الثانوية التأهيلية م عمالة: طنجة - أصيل

السادس

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

206/09/06 22 مالكي الهام
اللغة النجليزية

04/09/18 01661E)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد الخالق 

الطريس
الثانوية التأهيلية أبو العباس عمالة: طنجة - أصيل

السبتي

عمالة: طنجة - 

أصيل

1002/09/16 16 ياسين عزيوي
اللغة النجليزية

04/09/18 15358T)الشرف  السواني )المقاطعة
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية علل 

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

أصيل

401/01/17 16 نعيمة نناش
اللغة النجليزية

04/09/18 26118N)طنجة المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد ا 

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

أصيل

402/09/16 16 أبو يعلى عماد
اللغة النجليزية

04/09/18 26967L)الشرف  مغوغة )المقاطعة

الثانوية التاهيلية الحي 

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

أصيل

404/09/18 12 اعزازي اميمة
اللغة النجليزية

04/09/18 26230K)كزناية )البلدية

الثانوية التأهيلية أبو العباس عمالة: طنجة - أصيلالثانوية التأهيلية بوخالف

السبتي

عمالة: طنجة - 

أصيل

406/09/17 10 البركة علء الدين
اللغة النجليزية

04/09/19 15358T)الشرف  السواني )المقاطعة

الثانوية التاهيلية الحي 

الصناعي
الثانوية التأهيلية عبد ا عمالة: طنجة - أصيل

الشفشاوني

عمالة: طنجة - 

أصيل

110/10/17 10 سمية بنسالم
اللغة النجليزية

04/09/19 15190K)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الملك فهد 

بن عبد العزيز
الثانوية التأهيلية ابن عمالة: طنجة - أصيل

بطوطة

عمالة: طنجة - 

أصيل

116/09/88 136 م بنعمر
الرياضيات

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

الثانوية التأهيلية علل 

الفاسي
الثانوية التأهيلية ابن عمالة: طنجة - أصيل

بطوطة

عمالة: طنجة - 

أصيل

116/09/91 134 محسن فنان
الرياضيات

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

الثانوية التأهيلية عبد 

المومن الموحدي
الثانوية التأهيلية زينب عمالة: طنجة - أصيل

النفزاوية

عمالة: طنجة - 

أصيل

105/09/08 58 عبد الله الحراق
الرياضيات

02/09/14 15354N)طنجة المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد 

المومن الموحدي
الثانوية التأهيلية مولي عمالة: طنجة - أصيل

رشيد

عمالة: طنجة - 

أصيل

301/01/10 54 الحمدوني عبد الرحمان
الرياضيات

02/10/16 15356R)طنجة المدينة )المقاطعة

عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية الرياضيينعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية بدر

أصيل

103/09/13 40 وئام الحمداوي
الرياضيات

15/09/14 26594F)طنجة المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

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

أصيل

502/09/14 38 النصاري يونس
الرياضيات

02/09/16 26118N)طنجة المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد 

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

أصيل

602/09/11 36 الزوين كمال
الرياضيات

06/09/17 25649D)طنجة المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية مولي 

رشيد
الثانوية التأهيلية مولي عمالة: طنجة - أصيل

يوسف

903/09/13عمالة: مكناس 36 الزموري هناء
الرياضيات

06/09/17 03929V)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد ا 

الشفشاوني
الثانوية التأهيلية ابن عمالة: طنجة - أصيل

الخطيب

عمالة: طنجة - 

أصيل

402/09/15 30 نبيل كنتوش
الرياضيات

02/09/15 15357S)الشرف  السواني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية وادي 

الذهب
الثانوية التأهيلية علل عمالة: طنجة - أصيل

الفاسي

عمالة: طنجة - 

أصيل

801/01/17 22 اسماعيل اوراغ
الرياضيات

04/09/19 15362X)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد الخالق 

الطريس
الثانوية التأهيلية طارق بن عمالة: طنجة - أصيل

زياد

103/09/13عمالة: مكناس 18 الكرش مونير
الرياضيات

نعم 06/09/17 03952V)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي عمالة: طنجة - أصيلالثانوية التأهيلية بوخالف

يوسف التقنية

عمالة: طنجة - 

أصيل

206/09/17 18 مريم الغيلني
الرياضيات

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

الثانوية التأهيلية الملك فهد عمالة: طنجة - أصيلالثانوية التأهيلية الرياضيين

بن عبد العزيز

عمالة: طنجة - 

أصيل

301/01/17 12 معاذ الصروخ
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوجة 15353M)الشرف  مغوغة )المقاطعة
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية وادي 

الذهب
ثانوية يعقوب المنصور عمالة: طنجة - أصيل

التأهيلية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

426/02/08 84 عايدة العطار
علوم الحياة 

والرض
10/09/09 26510P)الفنيدق )البلدية

الثانوية العدادية عبد ا 

ابن ياسين
عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية الرياضيينعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

103/09/13 35 مرية قريقبا
علوم الحياة 

والرض
02/09/15إلتحاق بالزوج 26594F)طنجة المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
الثانوية التأهيلية سيدي عمالة: طنجة - أصيل

ادريس

عمالة: طنجة - 

أصيل

403/09/13 34 سارة المرابط
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 26263W)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد ا 

الشفشاوني
906/04/09إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية ابن عبادعمالة: طنجة - أصيل 20 الشطاين عزيزة

علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 11173U)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية المام 

الغزالي
201/03/11إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية كشكاطعمالة: طنجة - أصيل 16 عبد الواحد الزبيري

علوم الحياة 

والرض
04/09/19 14006Y)اليوسفية )البلدية

الثانوية التأهيلية أبو بكر عمالة: طنجة - أصيلالثانوية التأهيلية الحنصالي

الصديق

601/03/11إقليم: تطوان 45 العزوزي مريم
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوج 05416L)تطوان )البلدية

الثانوية التأهيلية نجيب عمالة: طنجة - أصيلالثانوية التأهيلية المرابطين

محفوظ

526/07/10إقليم: القنيطرة 36 جلل المهدوي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16إلتحاق بالزوجة 26982C)مهدية )البلدية

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
الثانوية التأهيلية مولي عمالة: طنجة - أصيل

رشيد

عمالة: طنجة - 

أصيل

606/09/06 14 بنطيب م
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوجة 15356R)طنجة المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية م بن 

عبد الكريم الخطابي
عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية الحنصاليعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

102/09/15 14 ابتسام بوراص
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوج 25649D)طنجة المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المام 

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

أصيل

304/09/18 9 السطي عبد اللطيف
الفيزياء والكيمياء

04/09/19إلتحاق بالزوجة 26118N)طنجة المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد ا 

الشفشاوني
702/09/16إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية الميةعمالة: طنجة - أصيل 22 شيماء اليونسي

التربية البدنية
04/09/18 05990K)القصر الكبير )البلدية

الثانوية التأهيلية وادي 

الذهب
الثانوية التأهيلية عمالة: طنجة - أصيل

الخوارزمي

عمالة: طنجة - 

أصيل

203/09/13 6 لبنى حماص
التربية البدنية

04/09/19إلتحاق بالزوج 20601S)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد 

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

أصيل

103/09/13 42 فاطمة الزهراء راي
الفلسفة

نعم 03/09/13 25649D)طنجة المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية وادي 

الذهب
الثانوية التأهيلية أبو بكر عمالة: طنجة - أصيل

الرازي

عمالة: طنجة - 

أصيل

905/09/11 25 المنجلي هشام
الفلسفة

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

الثانوية التأهيلية عبد عمالة: طنجة - أصيلالثانوية التأهيلية الحنصالي

المومن الموحدي

عمالة: طنجة - 

أصيل

101/01/10 12 عبد العزيز المساتي
الفلسفة

نعم 01/09/18 25812F)الشرف  مغوغة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية مولي م عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية الزهراء

بن عبدا

1105/09/11إقليم: العرائش 30 العل لي رضوان
العلوم 

والتكنولوجيات 
نعم 02/09/15 05989J)العرائش )البلدية

الثانوية العدادية الفقيه 

المرير
عمالة: الصخيرات عبد ا الشفشاونيإقليم: تطوان

 - تمارة

123/09/04 74 هاجر التاغي
اللغة العربية

15/09/15إلتحاق بالزوج 01396S)تمارة )البلدية

الثانوية العدادية أبو بكر 

القادري
عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية الرياضيينإقليم: تطوان

أصيل

105/09/11 43 الخطابي حسناء
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوج 26594F)طنجة المدينة )المقاطعة
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الثانوية التأهيلية أبو بكر 

الصديق
الثانوية التأهيلية مولي إقليم: تطوان

رشيد

عمالة: طنجة - 

أصيل

207/09/05 36 عواطف بلمختار
اللغة الفرنسية

03/09/14 15356R)طنجة المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية أبو بكر 

الصديق
الثانوية التأهيلية نجيب إقليم: تطوان

محفوظ

109/10/06إقليم: القنيطرة 68 مريم الطويل
اللغة النجليزية

04/09/18 26982C)مهدية )البلدية

الثانوية التأهيلية قاسم 

الزهيري
الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: تطوان

الثاني

302/09/10إقليم: تطوان 36 خالد امغار
اللغة النجليزية

02/09/16 05678W)تطوان )البلدية

الثانوية التاهيلية معاد بن إقليم: تطوانادريس بنزكري

جبل

102/09/09إقليم: وزان 32 يوسف الحمومي
اللغة النجليزية

04/09/18 15123Mلمجاعرة

الثانوية التأهيلية الشيخ م إقليم: تطوانالثانوية التاهيلية بن قريش

المكي الناصري

103/09/13إقليم: تطوان 24 سميرة غلم
اللغة النجليزية

02/09/16إلتحاق بالزوج 24733H)تطوان )البلدية

الثانوية التأهيلية طارق بن 

زياد
الثانوية التأهيلية المام إقليم: تطوان

الغزالي

104/09/18إقليم: تطوان 10 مريم ابرنوص
اللغة النجليزية

04/09/19إلتحاق بالزوج 05675T)تطوان )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
 الثانوية التأهيلية ابو حيان إقليم: تطوان

التوحيدي

902/09/10إقليم: القنيطرة 44 لكطي رشيد
الرياضيات

02/09/16 24624P)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية عمر بن 

الخطاب
الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: تطوان

الثاني

802/09/16إقليم: تطوان 24 اسماء اشفاي
الرياضيات

08/09/16إلتحاق بالزوج 05678W)تطوان )البلدية

الثانوية التأهيلية خديجة أم إقليم: تطوانالثانوية التاهيلية بن قريش

المؤمنين

105/10/09إقليم: تطوان 56 ايمان العبادي
علوم الحياة 

والرض
02/09/15إلتحاق بالزوج 05682A)تطوان )البلدية

الثانوية التأهيلية جابر بن 

حيان
الثانوية التأهيلية الشيخ م إقليم: تطوان

المكي الناصري

101/01/10إقليم: تطوان 54 انيسة الخطابي
علوم الحياة 

والرض
نعم 30/09/15 24733H)تطوان )البلدية

الثانوية التأهيلية القاضي إقليم: تطوانالثانوية التأهيلية ابن زهر

عياض

202/09/15إقليم: تطوان 32 سامية الحسني
علوم الحياة 

والرض
02/09/15إلتحاق بالزوج 05681Z)تطوان )البلدية

الثانوية التأهيلية الشيخ م 

المكي الناصري
الثانوية التأهيلية جابر بن إقليم: تطوان

حيان

201/01/10إقليم: تطوان 26 غزلن   العرائشي   عفيف
علوم الحياة 

والرض
نعم 02/09/19 05677V)تطوان )البلدية

الثانوية التأهيلية أبو بكر 

الصديق
الثانوية التأهيلية القاضي إقليم: تطوان

عياض

416/09/92إقليم: تطوان 148 ليلى الوهابي
الفيزياء والكيمياء

27/11/06أقدمية 16 سنة 05681Z)تطوان )البلدية

الثانوية التأهيلية عمر بن 

الخطاب
الثانوية التأهيلية مولي إقليم: تطوان

يوسف التقنية

عمالة: طنجة - 

أصيل

201/01/10 31 زياني بدار
التربية البدنية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 15355P)طنجة المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: تطوانالثانوية التاهيلية بن قريش

الثاني

106/09/01إقليم: تطوان 30 احمد  ابنينو
التربية البدنية

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

316/09/99إقليم: تطوانالثانوية التاهيلية بن قريشإقليم: تطوانالثانوية التأهيلية جبل لحبيب 16 مراد السكاكي
التربية البدنية

04/09/19إلتحاق بالزوجة 27087Sدار بني قريش

الثانوية التأهيلية طارق بن 

زياد
عمالة: طنجة - الثانوية التاهيلية ابن زهرإقليم: تطوان

أصيل

102/09/09 58 منى كنوني
الفلسفة

05/09/11إلتحاق بالزوج 26967L)الشرف  مغوغة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عثمان بن 

عفان
102/09/99إقليم: تطوانادريس بنزكريإقليم: تطوان 57 بواتو حسن

الفلسفة
02/09/15إلتحاق بالزوجة 26973T)تطوان )البلدية
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الثانوية العدادية ابن 

الياسمين
الثانوية التأهيلية الشريف إقليم: تطوان

الدريسي

102/09/10إقليم: تطوان 39 العثماني عبد السلم
الفلسفة

04/09/18إلتحاق بالزوجة 05676U)تطوان )البلدية

116/09/88إقليم: تطوانالثانوية التأهيلية القرطبيإقليم: تطوانالثانوية التأهيلية ابن زهر 50 فقهوي عبد اللطيف
الترجمة

02/09/14 26414K)تطوان )البلدية

عمالة: المضيق - ثانوية ابن خلدون التأهيلية

الفنيدق

الثانوية التأهيلية الملك فهد 

بن عبد العزيز

عمالة: طنجة - 

أصيل

1024/12/09 64 صفاء عباسي
اللغة العربية

نعم 28/09/11 15353M)الشرف  مغوغة )المقاطعة

عمالة: المضيق - ثانوية ابن تومرت العدادية

الفنيدق

عمالة: المضيق - ثانوية ابن خلدون التأهيلية

الفنيدق

903/09/13 32 مريم البرهوني
اللغة العربية

نعم 04/09/18 25511D)الفنيدق )البلدية

ثانوية عبد الرحيم بوعبيد 

التأهيلية
عمالة: المضيق - 

الفنيدق

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني

107/09/04إقليم: تطوان 43 الحجاري حكيم
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوجة 05678W)تطوان )البلدية

ثانوية يعقوب المنصور 

التأهيلية
عمالة: المضيق - 

الفنيدق

عمالة: طنجة - حد الغربية

أصيل

202/09/14 28 القرارزة مصطفى
اللغة الفرنسية

06/09/17 27400Gحد الغربية

 ثانوية المام الغزالي 

التأهيلية
عمالة: المضيق - 

الفنيدق

الثانوية التأهيلية المام 

الغزالي

107/09/05إقليم: تطوان 54 سناء بن حليمة
اللغة النجليزية

24/02/12إلتحاق بالزوج 05675T)تطوان )البلدية

عمالة: المضيق - ثانوية الفقيه داود التأهيلية

الفنيدق

305/09/11إقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية السعديين 40 الطالب جلل
اللغة النجليزية

06/09/17 26324M)العيون سيدي ملوك )البلدية

ثانوية أبي الربيع السبتي 

التأهيلية
عمالة: المضيق - 

الفنيدق

الثانوية التأهيلية المهدي 

بنونة

102/09/16إقليم: تطوان 34 رغدة ناس حمان
اللغة النجليزية

01/01/17 05382Z)تطوان )البلدية

الثانوية العدادية رياض 

مرتيل
عمالة: المضيق - 

الفنيدق

204/09/12إقليم: تطوانالثانوية التأهيلية القرطبي 28 يونس بوشطاح
اللغة النجليزية

06/09/17 26414K)تطوان )البلدية

ثانوية أبي الربيع السبتي 

التأهيلية
عمالة: المضيق - 

الفنيدق

803/09/14إقليم: تطوانادريس بنزكري 28 م  الحولني
اللغة النجليزية

02/09/16 26973T)تطوان )البلدية

ثانوية أبي الربيع السبتي 

التأهيلية
عمالة: المضيق - 

الفنيدق

عمالة: المضيق - ثانوية الفقيه داود التأهيلية

الفنيدق

102/09/16 24 شيماء المهدي
اللغة النجليزية

01/01/17 21287M)المضيق )البلدية

عمالة: المضيق - ثانوية ابن خلدون التأهيلية

الفنيدق

701/01/10إقليم: الدريوشالثانوية التأهيلية اتروكوت 16 بلحاج م
اللغة النجليزية

04/09/18 26980Aاتروكوت

ثانوية عبد الرحيم بوعبيد 

التأهيلية
عمالة: المضيق - 

الفنيدق

عمالة: وجدة - ثا. السلم

أنكاد

102/09/14 28 عبد الحق  الحدوشي
الرياضيات

06/09/17 04408R)وجدة )البلدية

ثانوية المنصور الذهبي 

التأهيلية
عمالة: المضيق - 

الفنيدق

الثانوية التأهيلية الشيخ م 

المكي الناصري

305/09/07إقليم: تطوان 66 المريوط وسيمة
علوم الحياة 

والرض
06/12/10إلتحاق بالزوج 24733H)تطوان )البلدية

ثانوية يعقوب المنصور 

التأهيلية
عمالة: المضيق - 

الفنيدق

عمالة: المضيق - ثانوية الفقيه داود التأهيلية

الفنيدق

101/03/11 47 بنعلي سعاد
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوج 21287M)المضيق )البلدية

ثانوية المنصور الذهبي 

التأهيلية
عمالة: المضيق - 

الفنيدق

301/03/11إقليم: تازةالعرفان 37 مشماشي ابتسام
علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوج 25790G)تازة )البلدية

ثانوية أبي الربيع السبتي 

التأهيلية
عمالة: المضيق - 

الفنيدق

الثانوية التأهيلية ابن 

بطوطة

عمالة: طنجة - 

أصيل

302/09/10 34 حنان السباعي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 15333R)طنجة المدينة )المقاطعة
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عمالة: المضيق - ثانوية الفقيه داود التأهيلية

الفنيدق

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني

326/07/10إقليم: تطوان 26 توفيق أجانف
علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوجة 05678W)تطوان )البلدية

ثانوية المنصور الذهبي 

التأهيلية
عمالة: المضيق - 

الفنيدق

عمالة: المضيق - ثانوية م السادس التأهيلية

الفنيدق

201/03/11 43 حنان سكاك
الفيزياء والكيمياء

02/09/15إلتحاق بالزوج 05679X)مرتيل )البلدية

ثانوية أبي الربيع السبتي 

التأهيلية
عمالة: المضيق - 

الفنيدق

عمالة: المضيق - ثانوية الفقيه داود التأهيلية

الفنيدق

802/09/14 35 أمال المنصوري
الفيزياء والكيمياء

02/09/16إلتحاق بالزوج 21287M)المضيق )البلدية

عمالة: المضيق - ثانوية الفقيه داود التأهيلية

الفنيدق

ثانوية يعقوب المنصور 

التأهيلية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

105/09/08 42 بلحرش سارة
التربية البدنية

نعم 02/09/13 26510P)الفنيدق )البلدية

عمالة: المضيق - ثانوية ابن خلدون التأهيلية

الفنيدق

الثانوية التأهيلية المام 

الغزالي

202/09/09إقليم: تطوان 42 حموش  يونس
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 05675T)تطوان )البلدية

ثانوية يعقوب المنصور 

التأهيلية
عمالة: المضيق - 

الفنيدق

عمالة: المضيق - ثانوية الفقيه داود التأهيلية

الفنيدق

102/09/10 19 عصام حرفي
التربية البدنية

نعمإلتحاق بالزوجة 06/09/17 21287M)المضيق )البلدية

ثانوية أبي الربيع السبتي 

التأهيلية
عمالة: المضيق - 

الفنيدق

الثانوية التأهيلية أبو العباس 

السبتي

عمالة: طنجة - 

أصيل

207/10/04 60 عبد الكريم شادلي
المعلوميات

02/09/10 15358T)الشرف  السواني )المقاطعة

عمالة: المضيق - ثانوية ابن خلدون التأهيلية

الفنيدق

الثانوية التأهيلية القاضي 

ابن العربي

402/09/10إقليم: تطوان 34 العثماني م فخر الدين
الفلسفة

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

ثانوية أبي الربيع السبتي 

التأهيلية
عمالة: المضيق - 

الفنيدق

الثانوية التأهيلية أبو بكر 

الصديق

102/09/14إقليم: تطوان 17 الخباز زين العابدين
الفلسفة

04/09/19إلتحاق بالزوجة 05416L)تطوان )البلدية

ثانوية أبي الربيع السبتي 

التأهيلية
عمالة: المضيق - 

الفنيدق

 الثانوية التأهيلية الفارابي  

التقنية

403/09/13عمالة: سل 43 سارة الكيناوي
العلوم 

والتكنولوجيات 
03/09/13إلتحاق بالزوج 01293E)باب المريسة )المقاطعة
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02

722/09/03عمالة: الرباطللعائشةإقليم: بركانالنهضة 56 رشيد   عبدوس
اللغة العربية

06/09/17 01122U)حسان )المقاطعة

عمالة: وجدة - ثا. ابن زهرإقليم: بركانابن بطوطة

أنكاد

117/09/84 110 هبري جمال
اللغة الفرنسية

07/09/04أقدمية 16 سنة 25578B)بني درار )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. لل أسماءإقليم: بركانجابر بن حيان

أنكاد

516/09/99 96 عبد الواحد لخلوفي
اللغة الفرنسية

12/09/19 04405M)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. إسليإقليم: بركانابن سينا

أنكاد

116/09/98 84 فغرير مصطفى
اللغة الفرنسية

16/09/12أقدمية 12 سنة 04407P)وجدة )البلدية

116/09/95إقليم: بركانالنهضةإقليم: بركانثانوية السعيدية التأهيلية 70 طارق ابركان
اللغة الفرنسية

01/09/14 04676G)احفير )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. عبد ا العرويإقليم: بركانالنهضة

أنكاد

829/09/04 70 سعاد صغير
اللغة الفرنسية

02/09/13 26425X)وجدة )البلدية

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

أنكاد

106/02/08 70 فراجي هدى
اللغة الفرنسية

02/09/10 26425X)وجدة )البلدية

الثانوية التأهيلية عمر بن إقليم: بركانالنهضة

عبد العزيز

عمالة: وجدة - 

أنكاد

107/09/04 62 الكنبور جميــــلة
اللغة الفرنسية

02/09/13إلتحاق بالزوج 04398E)وجدة )البلدية

105/09/07إقليم: بركانجابر بن حيانإقليم: بركانخالد بن الوليد 60 فاطمة الزهراء عيادي
اللغة الفرنسية

02/09/14 27084N)بركان )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. سيدي ادريسإقليم: بركانابن سينا

أنكاد

417/09/99 54 عبد المجيد ماحي
اللغة الفرنسية

02/09/16 04406N)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثانوية لمحرشي التأهيليةإقليم: بركانأبي الخير

أنكاد

1101/01/10 52 حياة مباركي
اللغة الفرنسية

02/09/15 26976W)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. معاذ بن جبلإقليم: بركانثانوية الكندي التأهيلية

أنكاد

1102/09/10 50  عمر السرحاني
اللغة الفرنسية

02/09/15 26554M)وجدة )البلدية

104/09/12إقليم: بركانأبو بكر الرازيإقليم: بركان3 مارس 41 حمداوي جواد
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 27240H)بركان )البلدية

103/09/13إقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية الزيتونإقليم: بركانثانوية السعيدية التأهيلية 30 نادية بكبوطي
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 04679K)العيون سيدي ملوك )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. إسليإقليم: بركانالنهضة

أنكاد

102/09/15 27 اسماحي كوثر
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 04407P)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. السلمإقليم: بركانالنهضة

أنكاد

102/09/15 22 بوخة هاجر
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 04408R)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. م عابد الجابريإقليم: بركانخالد بن الوليد

أنكاد

102/09/15 19 حاجي رجاء
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 25587L)وجدة )البلدية
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416/09/91عمالة: الرباطابن سيناإقليم: بركانملوية 152 صغيري حسنة
اللغة النجليزية

16/09/91أقدمية 16 سنة 01134G)السويسي )المقاطعة

عمالة: وجدة - ثا. زينب النفزاويةإقليم: بركانتافوغالت

أنكاد

807/09/05 88 مصطفى بلطرش
اللغة النجليزية

07/09/08أقدمية 12 سنة 04401H)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. القاضي ابن العربيإقليم: بركانابن سينا

أنكاد

810/09/01 74 الوافي م
اللغة النجليزية

03/09/13 24106B)وجدة )البلدية

الثانوية التأهيلية إقليم: بركانابن بطوطة

الخوارزمي

707/09/04إقليم: تاوريرت 38 علي بوجلود
اللغة النجليزية

04/09/19 21991C)العيون سيدي ملوك )البلدية

206/09/17إقليم: بركانجابر بن حيانإقليم: بركانابن بطوطة 11 لعليليس نادية
اللغة النجليزية

04/09/19إلتحاق بالزوج 27084N)بركان )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. العربي الحسينيإقليم: بركانابن بطوطة

أنكاد

904/09/19 6 بورشيد سارة
اللغة النجليزية

04/09/19إلتحاق بالزوج 21528Z)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. المتنبيإقليم: بركانابن سينا

أنكاد

122/02/08 52 اكرام   عتماني
الجتماعيات

نعم 03/09/13 04291N)وجدة )البلدية

الثانوية التأهيلية زينب إقليم: بركانثانوية الكندي التأهيلية

النفزاوية

905/09/11عمالة: مراكش 35 أمال أجانا
الجتماعيات

07/09/17إلتحاق بالزوج 26435H)جليز )المقاطعة

عمالة: وجدة - ثا. زيري بن عطيةإقليم: بركانابن سينا

أنكاد

602/09/14 36 بلحسن م
الرياضيات

02/09/14 04399F)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثانوية لمحرشي التأهيليةإقليم: بركانالنهضة

أنكاد

1101/01/17 22 م العشي
الرياضيات

04/09/18 26976W)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. سيدي ادريسإقليم: بركانالنهضة

أنكاد

116/09/95 82 ميري عبد القادر
علوم الحياة 

والرض
03/09/12 04406N)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثانوية لمحرشي التأهيليةإقليم: بركانالنهضة

أنكاد

920/02/08 80 بنعطا حنان
علوم الحياة 

والرض
05/10/09 26976W)وجدة )البلدية

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

أنكاد

106/04/09 61 وعزيز علي
علوم الحياة 

والرض
15/09/11إلتحاق بالزوجة 04385R)وجدة )البلدية

 الثانوية التأهيلية المنظر إقليم: بركانابن بطوطة

الجميل

106/04/09عمالة: سل 58 بوعزاتن فاطمة
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 23033K)حصين )المقاطعة

عمالة: وجدة - ثا. المسيرة الخضراءإقليم: بركانالثانوية الفلحية

أنكاد

702/09/16 17 أسماء سلم
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 04383N)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. وادي الذهبإقليم: بركانأبي الخير

أنكاد

702/09/16 12 رضى ملحاوي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19إلتحاق بالزوجة 04402J)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. القاضي ابن العربيإقليم: بركانابن بطوطة

أنكاد

205/09/11 34 بنمالك سمير
الفيزياء والكيمياء

02/09/16إلتحاق بالزوجة 24106B)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. ابن زهرإقليم: بركانأبي الخير

أنكاد

1105/09/07 68 فطيمة غوتي
التربية السلمية

02/09/10إلتحاق بالزوج 25578B)بني درار )البلدية
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الثانوية التأهيلية م عزيز إقليم: بركانخالد بن الوليد

لحبابي

902/09/14إقليم: تطوان 13 عماد برياح
التربية البدنية

05/09/18إلتحاق بالزوجة 27371Aصدينة

عمالة: وجدة - ثا. ابن زهرإقليم: بركانثانوية السعيدية التأهيلية

أنكاد

1107/09/05 54 الحسن فوراو
الفلسفة

02/09/15 25578B)بني درار )البلدية

ثانوية المام البخاري إقليم: بركانابن بطوطة

التأهيلية

1202/09/14إقليم: تاونات 46 المكاوي هشام
الفلسفة

02/09/14 26733Gامكانسة

ثانوية المنصور الذهبي إقليم: الدريوشثانوية المل التأهيلية

التأهيلية

602/09/14إقليم: تاونات 46 السباعي رشيد
اللغة العربية

02/09/14 15944E)تيسة )البلدية

502/09/16إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية طه حسينإقليم: الدريوشثانوية تافرسيت التأهيلية 34 فاطمة الزهراء بوطاهري
اللغة العربية

02/09/16 12752K)ازغنغان )البلدية

202/09/15عمالة: الرباطحمان الفطواكيإقليم: الدريوشثانوية المل التأهيلية 30 مفيد لحسن
اللغة العربية

02/09/15 01131D)يعقوب المنصور )المقاطعة

1206/09/17إقليم: الناضورالثانوية العدادية اعزاننإقليم: الدريوشثانوية المل التأهيلية 28 الزهراوي عبد الخالق
اللغة العربية

06/09/17 22742Uايعزانن

1304/09/18إقليم: الناضور الثانوية التأهيلية بني شيكرإقليم: الدريوشثانوية الكندي التأهيلية 22 ثورية معاشو
اللغة العربية

04/09/18 26251Hبني شيكر

ثانوية عين الزهرة 

العدادية
102/09/16إقليم: الدريوشثانوية تمسمان التأهيليةإقليم: الدريوش 12 القداري عبد الوكيل

اللغة العربية
04/09/18 22744Wتمسمان

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: الدريوشثانوية المل التأهيلية

اسماعيل

202/09/10عمالة: مكناس 61 سلوى بلحرير
اللغة الفرنسية

02/09/10إلتحاق بالزوج 03947P)مكناس )البلدية

1003/09/13عمالة: فاسأبو القاسم الشابيإقليم: الدريوشثانوية تمسمان التأهيلية 52 عزيزة البوبكاري
اللغة الفرنسية

03/09/13 26812T)زواغة )المقاطعة

102/09/16إقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية الزيتونإقليم: الدريوشثانوية الكندي التأهيلية 34 شيماء تويفزات
اللغة الفرنسية

02/09/16 04679K)العيون سيدي ملوك )البلدية

102/09/15إقليم: جرادةثانوية المام علي التأهيليةإقليم: الدريوشثانوية الجديدة التأهيلية 30 سالك اسحاق
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 26254L)عين بني مطهر )البلدية

306/09/17إقليم: بركانابن سيناإقليم: الدريوشثانوية بودينار التأهيلية 28 رجاء تالسي
اللغة الفرنسية

06/09/17 25805Y)بركان )البلدية

1102/09/16إقليم: تازةثانوية الصنوبرالتأهيليةإقليم: الدريوشثانوية م السادس التأهيلية 24 ليلى الحجام
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 24866Cبوشفاعة

 الثانوية التأهيلية المير إقليم: الدريوشثانوية تافرسيت التأهيلية

مولي الحسن

102/09/16إقليم: القنيطرة 24 رجاء أوفتيح
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 25284G)سوق الربعاء )البلدية

504/09/18إقليم: بركانابن بطوطةإقليم: الدريوشثانوية المل التأهيلية 22 حنان الكرماط
اللغة الفرنسية

04/09/18 04672C)اكليم )البلدية

الثانوية التأهيلية مقدم إقليم: الدريوشالثانوية التأهيلية اتروكوت

بوزيان

304/09/18إقليم: الناضور 22 صلو سارة
اللغة الفرنسية

04/09/18 12740Xاركمان
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104/09/18إقليم: الناضورابن نفيسإقليم: الدريوشثانوية بودينار التأهيلية 22 ميري إلهام
اللغة الفرنسية

04/09/18 26988I)العروي )البلدية

ثانوية مولي اسماعيل 

التأهيلية
806/09/17إقليم: بركانخالد بن الوليدإقليم: الدريوش 18 الماحي الياس

اللغة الفرنسية
06/09/17 25307G سيدي سليمان - الشراعة

)البلدية(

ثانوية مولي اسماعيل 

التأهيلية
506/09/17إقليم: بركانثانوية الكندي التأهيليةإقليم: الدريوش 18 فخاري منير

اللغة الفرنسية
06/09/17 25982Rمداغ

ثانوية عين الزهرة 

العدادية
506/09/17إقليم: بركانثانوية الكندي التأهيليةإقليم: الدريوش 18 رشيد عل

اللغة الفرنسية
06/09/17 25982Rمداغ

104/09/19إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية طه حسينإقليم: الدريوشثانوية تافرسيت التأهيلية 16 شيماء أوسار
اللغة الفرنسية

04/09/19 12752K)ازغنغان )البلدية

الثانوية التأهيلية حمان إقليم: الدريوشثانوية تمسمان التأهيلية

الفطواكي

104/09/19إقليم: الناضور 16 اسلم بلخروف
اللغة الفرنسية

04/09/19 12755N)الناضور )البلدية

ثانوية عين الزهرة 

العدادية
104/09/19إقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية الفتحإقليم: الدريوش 16 زنوتي كوثر

اللغة الفرنسية
04/09/19 04677H)تاوريرت )البلدية

106/09/17إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية طه حسينإقليم: الدريوشثانوية الكندي التأهيلية 10 الزريوحي مصطفى
اللغة الفرنسية

04/09/19 12752K)ازغنغان )البلدية

الثانوية التأهيلية سلوان إقليم: الدريوشثانوية بودينار التأهيلية

الحساني

104/09/18إقليم: الناضور 8 بحداد رضوان
اللغة الفرنسية

04/09/19 24406C)سلوان )البلدية

104/09/18إقليم: الدريوشثانوية تافرسيت التأهيليةإقليم: الدريوشثانوية م السادس التأهيلية 8 الهشميوي بلل
اللغة الفرنسية

04/09/19 26979Zتفرسيت

الثانوية التأهيلية حسان بن إقليم: الدريوشثانوية تمسمان التأهيلية

ثابت

104/09/19إقليم: الناضور 6 م قاسمي
اللغة الفرنسية

04/09/19 12751J)زايو )البلدية

ثانوية جابر بن حيان إقليم: الدريوشثانوية الجديدة التأهيلية

التأهيلية

104/09/19إقليم: جرادة 6 ربيع البادي
اللغة الفرنسية

04/09/19 04805X)جرادة )البلدية

304/09/19إقليم: الدريوشثانوية م السادس التأهيليةإقليم: الدريوشالثانوية التأهيلية اتروكوت 6 مراد واحجوجو
اللغة الفرنسية

04/09/19 24681B)بن الطيب )البلدية

604/09/19إقليم: جرادةالكنديإقليم: الدريوشثانوية أولد أمغار العدادية 6 م بزغود
اللغة الفرنسية

04/09/19 27398Eمريجة

ثانوية مولي اسماعيل 

التأهيلية
106/09/17إقليم: الناضورابن نفيسإقليم: الدريوش 28 سارة بوشيبا

اللغة النجليزية
06/09/17 26988I)العروي )البلدية

الثانوية التأهيلية م إقليم: الدريوشثانوية المل التأهيلية

الخامس

206/09/17إقليم: الناضور 28 الناصري لبنى
اللغة النجليزية

06/09/17 12759T)الناضور )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: الدريوشثانوية المل التأهيلية

رشيد

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/15 24 بوقطيب طارق
اللغة النجليزية

04/09/18 15356R)طنجة المدينة )المقاطعة

204/09/18إقليم: بركانابن سيناإقليم: الدريوشثانوية الكندي التأهيلية 22 مريم مختاري
اللغة النجليزية

04/09/18 25805Y)بركان )البلدية
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1302/10/17إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية فرخانةإقليم: الدريوشالثانوية التأهيلية اتروكوت 18 طه معاش
اللغة النجليزية

02/10/17 12758S)بني انصار )البلدية

الثانوية التأهيلية صلح إقليم: الدريوشثانوية الكندي التأهيلية

الدين اليوبي

404/09/18إقليم: تاوريرت 12 سهام لمريني
اللغة النجليزية

04/09/18إلتحاق بالزوج 04678J)تاوريرت )البلدية

504/09/18إقليم: جرادةثانوية ابن خلدون التأهيليةإقليم: الدريوشثانوية أولد أمغار العدادية 8 صادقي محسن
اللغة النجليزية

04/09/19 04806Y)عين بني مطهر )البلدية

402/09/15إقليم: الناضورابن نفيسإقليم: الدريوشثانوية بودينار التأهيلية 30 م الكيحل
الجتماعيات

02/09/15 26988I)العروي )البلدية

302/09/15إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية فرخانةإقليم: الدريوشثانوية م السادس التأهيلية 40 اجفيري م
الرياضيات

02/09/15 12758S)بني انصار )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. العربي الحسينيإقليم: الدريوشثانوية بودينار التأهيلية

أنكاد

502/09/15 30 سعيد  الرزواقي
الرياضيات

02/09/15 21528Z)وجدة )البلدية

الثانوية التأهيلية الشريف إقليم: الدريوشثانوية أولد أمغار العدادية

م أمزيان

206/09/17إقليم: الناضور 28 وئام الرابح
الرياضيات

06/09/17 12730L)الناضور )البلدية

الثانوية التأهيلية المنطقة إقليم: الدريوشثانوية تافرسيت التأهيلية

الصناعية

402/09/16إقليم: الناضور 24 نبيل لزعر
الرياضيات

02/09/16 26253K)سلوان )البلدية

329/12/17إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية البروجإقليم: الدريوشثانوية م السادس التأهيلية 18  عماد العدراوي
الرياضيات

29/12/17 14648W)البروج )البلدية

ثانوية مولي اسماعيل 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية المنطقة إقليم: الدريوش

الصناعية

706/09/17إقليم: الناضور 18 محرزي الحسين
الرياضيات

06/09/17 26253K)سلوان )البلدية

206/09/17إقليم: بركانالنهضةإقليم: الدريوشثانوية الجديدة التأهيلية 18 محسن البدري
الرياضيات

06/09/17 04676G)احفير )البلدية

706/09/17إقليم: بركانالنهضةإقليم: الدريوشثانوية المل التأهيلية 18 ياسين مبيطيل
الرياضيات

06/09/17 04676G)احفير )البلدية

الثانوية التأهيلية المنطقة إقليم: الدريوشثانوية تمسمان التأهيلية

الصناعية

206/09/17إقليم: الناضور 18 م عدو
الرياضيات

06/09/17 26253K)سلوان )البلدية

الثانوية العدادية راس إقليم: الدريوشثانوية الكندي التأهيلية

الماء

804/09/19إقليم: الناضور 16 هاجر تالسي
الرياضيات

04/09/19 12741Y)رأس الماء )البلدية

906/09/17إقليم: الدريوشثانوية تمسمان التأهيليةإقليم: الدريوشالثانوية التأهيلية اتروكوت 14 شعيب الصابري
الرياضيات

04/09/19 22744Wتمسمان

302/09/16إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية ابن سيناإقليم: الدريوشثانوية المل التأهيلية 12 م فرتتشو
الرياضيات

04/09/18 12732N)ازغنغان )البلدية

الثانوية التأهيلية الشريف إقليم: الدريوشثانوية الجديدة التأهيلية

م أمزيان

126/07/10إقليم: الناضور 70 الورياشي المختار
علوم الحياة 

والرض
13/01/11 12730L)الناضور )البلدية

505/09/11إقليم: بركانالنهضةإقليم: الدريوشثانوية الكندي التأهيلية 64 سعيد بيبي
علوم الحياة 

والرض
05/09/11 04676G)احفير )البلدية
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101/01/10إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية اصباننإقليم: الدريوشثانوية تمسمان التأهيلية 52 الزاهر عبد اللطيف
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 27173K)الناضور )البلدية

عمالة: طنجة - سيدي اليمنيإقليم: الدريوشثانوية تافرسيت التأهيلية

أصيل

102/09/14 46 م الوهابي
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 27399Fسيدي اليمني

الثانوية التأهيلية عبد إقليم: الدريوشثانوية بودينار التأهيلية

الرحمان بن زيدان

302/09/09عمالة: مكناس 44 رشيد النصاري
علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوجة 04096B)مكناس )البلدية

1303/09/13عمالة: فاسعبد الكريم الداوديإقليم: الدريوشالثانوية العدادية إجطي 42 مهدي المصمودي
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 22745X)زواغة )المقاطعة

202/09/09إقليم: بركانابن بطوطةإقليم: الدريوشثانوية م السادس التأهيلية 40 م المديوني
علوم الحياة 

والرض
02/10/15 04672C)اكليم )البلدية

301/03/11إقليم: الدريوشثانوية تافرسيت التأهيليةإقليم: الدريوشثانوية الكندي التأهيلية 30 كملية الجوهري
علوم الحياة 

والرض
15/10/18إلتحاق بالزوج 26979Zتفرسيت

ثانوية مولي اسماعيل 

التأهيلية
902/09/15إقليم: بركانابن بطوطةإقليم: الدريوش 30 أوشبل يسن

علوم الحياة 

والرض
02/09/15 04672C)اكليم )البلدية

الثانوية التأهيلية حمان إقليم: الدريوشثانوية المل التأهيلية

الفطواكي

706/09/17إقليم: الناضور 28 باندو فاطمة الزهراء
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 12755N)الناضور )البلدية

102/09/16إقليم: الدريوشثانوية م السادس التأهيليةإقليم: الدريوشثانوية بودينار التأهيلية 25 رضوان العرسي
علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوجة 24681B)بن الطيب )البلدية

عمالة: طنجة - حد الغربيةإقليم: الدريوشثانوية تافرسيت التأهيلية

أصيل

1302/09/16 24 يحيى الشاوي
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 27400Gحد الغربية

505/09/11إقليم: بركانابن بطوطةإقليم: الدريوشإع. مولي يوسف 54 مالكي  جهاد
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 04672C)اكليم )البلدية

الثانوية التأهيلية المطار إقليم: الدريوشإع. ادريس الول

التقنية

705/09/11إقليم: الناضور 54 عماد بوصحابة
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 24972T)الناضور )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. زيري بن عطيةإقليم: الدريوشثانوية الكندي التأهيلية

أنكاد

102/09/15 31 لمرحيم سفيان
الفيزياء والكيمياء

02/09/15إلتحاق بالزوجة 04399F)وجدة )البلدية

عمالة مقاطعة ابن ا لهيثمإقليم: الدريوشثانوية تافرسيت التأهيلية

الحي الحسني

202/10/18 12 المعلم م
الفيزياء والكيمياء

02/10/18 01684E)الحي الحسني )المقاطعة

مولي عبد السلم بن إقليم: الدريوشثانوية تافرسيت التأهيلية

مشيش

916/09/99عمالة: فاس 112 الفيللي م
التربية السلمية

05/10/09أقدمية 16 سنة 02071A)فاس المدينة )المقاطعة

302/09/09إقليم: الناضورابن نفيسإقليم: الدريوشثانوية م السادس التأهيلية 68 ابراهيم ايت حمو
التربية السلمية

08/09/11 26988I)العروي )البلدية

302/09/10إقليم: الناضورابن نفيسإقليم: الدريوشثانوية الكندي التأهيلية 68 سعيد امختاري
التربية السلمية

15/11/11 26988I)العروي )البلدية

الثانوية التأهيلية حسان بن إقليم: الدريوشثانوية م السادس التأهيلية

ثابت

202/09/10إقليم: الناضور 40 ابراهيم الزبيري
التربية السلمية

02/09/15 12751J)زايو )البلدية
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الثانوية التأهيلية ابن إقليم: الدريوشثانوية تمسمان التأهيلية

الرومي

102/09/15إقليم: القنيطرة 40 احراير بوجمعة
التربية السلمية

02/09/15 27073Bمولي بوسلهام

1002/09/16إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية اصباننإقليم: الدريوشثانوية تمسمان التأهيلية 34 مصطفى حاجي
التربية السلمية

02/09/16 27173K)الناضور )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي عبد إقليم: الدريوشثانوية بودينار التأهيلية

ا الشريف

1002/09/16إقليم: القنيطرة 24 فرج ابراهيم
التربية السلمية

02/09/16 27071Z)سوق الربعاء )البلدية

102/09/16إقليم: الدريوشثانوية الكندي التأهيليةإقليم: الدريوشثانوية م السادس التأهيلية 12 أسامة مستعد
التربية السلمية

04/09/19 26053Tدار الكبداني

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية ولدةإقليم: الدريوشثانوية الجديدة التأهيلية

سيدي البرنوصي

602/09/15 40 فارس م
التربية البدنية

02/09/15 25780W)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المطار إقليم: الدريوشثانوية م السادس التأهيلية

التقنية

604/09/12إقليم: الناضور 30 وليد مقران
التربية البدنية

02/09/15 24972T)الناضور )البلدية

1002/09/15إقليم: الناضورابن نفيسإقليم: الدريوشثانوية بودينار التأهيلية 30 حسام جوهري
التربية البدنية

02/09/15 26988I)العروي )البلدية

102/09/14إقليم: الدريوشثانوية م السادس التأهيليةإقليم: الدريوشثانوية تافرسيت التأهيلية 22 بلل الفيضا
التربية البدنية

04/09/18 24681B)بن الطيب )البلدية

ثانوية مولي اسماعيل 

التأهيلية
806/09/17إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية فرخانةإقليم: الدريوش 18 م عمراني

التربية البدنية
06/09/17 12758S)بني انصار )البلدية

ثانوية عين الزهرة 

العدادية
1306/09/17إقليم: جرادةالكنديإقليم: الدريوش 18 أمين حساني

التربية البدنية
06/09/17 27398Eمريجة

الثانوية التأهيلية المنطقة إقليم: الدريوشثانوية الكندي التأهيلية

الصناعية

603/09/13إقليم: الناضور 42 التزاني سليم
الفلسفة

03/09/13 26253K)سلوان )البلدية

إقليم: مولي الثانوية التأهيلية 18 نونبرإقليم: الدريوشثانوية الكندي التأهيلية

يعقوب

702/09/15 30 السيني عبد العالي
الفلسفة

02/09/15إلتحاق بالزوجة 27369Yعين الشقف

602/09/16إقليم: الحسيمةالخوارزميإقليم: الدريوشثانوية تمسمان التأهيلية 24 هشام اكوح
الفلسفة

02/09/16 06829X)بني بوعياش )البلدية

502/09/16إقليم: الحسيمةثانوية امرابطن التأهيليةإقليم: الدريوشثانوية بودينار التأهيلية 24 أسامة الوليدي
الفلسفة

02/09/16 06821Nامرابطن

302/09/16إقليم: الخميساتعبد الرحمان الزاكيإقليم: الدريوشثانوية بودينار التأهيلية 24 فاطمة الزهراء لعموري
الفلسفة

02/09/16إلتحاق بالزوج 11578J)الرماني )البلدية

605/09/08إقليم: الناضورابن نفيسإقليم: فجيجالخوارزمي 74 اشليح م
اللغة العربية

12/09/12 26988I)العروي )البلدية

الثانوية التأهيلية صلح إقليم: فجيجالقاضي عياض

الدين اليوبي

102/09/16إقليم: تاوريرت 24 مرداني ابراهيم
اللغة العربية

02/09/16 04678J)تاوريرت )البلدية

1002/09/16إقليم: جرادةثانوية ابن خلدون التأهيليةإقليم: فجيجالثانوية التأهيلية الجديدة 24 عبد الرحمان توفيق
اللغة العربية

02/09/16 04806Y)عين بني مطهر )البلدية
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402/09/15إقليم: بركانالثانوية الفلحيةإقليم: فجيجالقاضي عياض 40 ارغيوي عبدالواحد
اللغة الفرنسية

02/09/15 04680L)بركان )البلدية

202/09/15إقليم: بركانالقدسإقليم: فجيجالقاضي عياض 40 إبدسن عبدالله
اللغة الفرنسية

02/09/15 04656K)بركان )البلدية

803/09/13إقليم: بركانالنهضةإقليم: فجيجحمان الفطواكي 34 اهميدي سميرة
اللغة الفرنسية

02/09/16 04676G)احفير )البلدية

ثانوية م عابد الجابري 

التقنية
402/09/16إقليم: جرسيفثانوية المستقبل التأهيليةإقليم: فجيج 34 نور الهدى العاجل

اللغة الفرنسية
02/09/16 25895W)جرسيف )البلدية

608/10/19إقليم: جرادةثانوية الفتح التأهيليةإقليم: فجيجالخوارزمي 16 شيماء وشاني
اللغة الفرنسية

14/10/19 26247D)جرادة )البلدية

ثانوية جابر بن حيان إقليم: فجيجحمان الفطواكي

التأهيلية

1004/09/18إقليم: جرادة 12 محمودي عمر
اللغة الفرنسية

04/09/18 04805X)جرادة )البلدية

ثانوية م عابد الجابري إقليم: فجيجالقاضي عياض

التقنية

104/09/18إقليم: فجيج 10 اشتيوي نعيمة
اللغة الفرنسية

04/09/19 25000Y)بوعرفة )البلدية

204/09/19إقليم: بركانأبي الخيرإقليم: فجيجحمان الفطواكي 6 الشتواني يوسف
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوجة 04674E)بركان )البلدية

204/09/19إقليم: فجيجالقاضي عياضإقليم: فجيجالمام البخاري 6 بوستة أمين
اللغة الفرنسية

04/09/19 10535A)بوعرفة )البلدية

104/09/19إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية زايوإقليم: فجيجمولي رشيد 6 القادري عبد الكريم
اللغة الفرنسية

04/09/19 26252J)زايو )البلدية

404/09/19إقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية الزيتونإقليم: فجيجحمان الفطواكي 6 ناجي ميمون
اللغة الفرنسية

04/09/19 04679K)العيون سيدي ملوك )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. وادي الذهبإقليم: فجيجالخوارزمي

أنكاد

104/09/19 6 انصاف اولقائد
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 04402J)وجدة )البلدية

106/09/17إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية زايوإقليم: فجيجالخوارزمي 28 الريحاني هاجر
اللغة النجليزية

06/09/17 26252J)زايو )البلدية

ثانوية م عابد الجابري 

التقنية
1004/09/18إقليم: بركانثانوية الكندي التأهيليةإقليم: فجيج 22 سانية فاطمة

اللغة النجليزية
04/09/18 25982Rمداغ

الثانوية التأهيلية عثمان بن إقليم: فجيجحمان الفطواكي

عفان

1304/09/19إقليم: الناضور 16 الطيبي م
اللغة النجليزية

04/09/19 21553B)بني انصار )البلدية

ثانوية م عابد الجابري 

التقنية
104/09/18إقليم: جرادةثانوية ابن خلدون التأهيليةإقليم: فجيج 12 اسماعيل مكاوي 

اللغة النجليزية
04/09/18 04806Y)عين بني مطهر )البلدية

504/09/19إقليم: الدريوشثانوية المل التأهيليةإقليم: فجيجالخوارزمي 6 عمر الزعماري
اللغة النجليزية

04/09/19 12753L)ميضار )البلدية

ثانوية م عابد الجابري إقليم: فجيجالقاضي عياض

التقنية

104/09/19إقليم: فجيج 6 عيرج سمية
اللغة النجليزية

04/09/19 25000Y)بوعرفة )البلدية
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104/09/19إقليم: الدريوشثانوية تمسمان التأهيليةإقليم: فجيجابن البناء المراكشي 6 الهمهامي ايوب
اللغة النجليزية

04/09/19 22744Wتمسمان

104/09/19إقليم: جرسيفجابر بن حيانإقليم: فجيجالخوارزمي 6 اسويح م
اللغة النجليزية

04/09/19 27076Eلمريجة

802/09/16إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية الفيضإقليم: فجيجحمان الفطواكي 24 عبد السميع يوسف
الجتماعيات

02/09/16 12747E)الناضور )البلدية

1104/09/18إقليم: جرادةالكنديإقليم: فجيجالثانوية التأهيلية الجديدة 12 حمزاوي عبد الفتاح
الجتماعيات

04/09/18 27398Eمريجة

104/02/08إقليم: جرادةثانوية المام علي التأهيليةإقليم: فجيجالقاضي عياض 68 مسعودي أحمد
الرياضيات

06/09/17 26254L)عين بني مطهر )البلدية

الثانوية التأهيلية المغرب إقليم: فجيجالقاضي عياض

العربي

702/09/16إقليم: تاوريرت 24  زكريا  حالوي
الرياضيات

02/09/16 04662S)تاوريرت )البلدية

ثانوية م عابد الجابري 

التقنية
الثانوية التأهيلية حسان بن إقليم: فجيج

ثابت

806/09/17إقليم: الناضور 18 م بولحسن
الرياضيات

06/09/17 12751J)زايو )البلدية

ثانوية عثمان بن عفان إقليم: فجيجمولي رشيد

التأهيلية

108/10/19إقليم: تاونات 6 عماد الزاوي
الرياضيات

10/10/19 26417N)تاونات )البلدية

104/09/19إقليم: الناضورابن نفيسإقليم: فجيجحمان الفطواكي 6 اشملل رضوان
الرياضيات

04/09/19 26988I)العروي )البلدية

الثانوية التأهيلية صلح إقليم: فجيجالخوارزمي

الدين اليوبي

1104/09/19إقليم: تاوريرت 6 احمد العوني
الرياضيات

04/09/19 04678J)تاوريرت )البلدية

ثانوية م عابد الجابري 

التقنية
الثانوية التأهيلية مقدم إقليم: فجيج

بوزيان

1004/09/19إقليم: الناضور 6 مروان حوتي
الرياضيات

04/09/19 12740Xاركمان

1104/09/19إقليم: الناضورالثانوية العدادية اعزاننإقليم: فجيجحمان الفطواكي 6 دراق م
الرياضيات

04/09/19 22742Uايعزانن

604/09/19إقليم: جرادةثانوية الفتح التأهيليةإقليم: فجيجحمان الفطواكي 6 علل ياسين
الرياضيات

04/09/19 26247D)جرادة )البلدية

202/09/15إقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية الزيتونإقليم: فجيجالخوارزمي 30 عماد السرار
علوم الحياة 

والرض
02/09/15إلتحاق بالزوجة 04679K)العيون سيدي ملوك )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: فجيجمولي رشيد

رشيد

102/09/16إقليم: خنيفرة 24 أمهروق أمزيان
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 11984Aاكلموس

ثانوية م عابد الجابري 

التقنية
1004/09/19إقليم: جرادةثانوية الفتح التأهيليةإقليم: فجيج 16 لبنى بللوطي

علوم الحياة 

والرض
04/09/19 26247D)جرادة )البلدية

304/09/19إقليم: جرادةثانوية المام علي التأهيليةإقليم: فجيجابن البناء المراكشي 6 العابد عبد العالي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 26254L)عين بني مطهر )البلدية

ثانوية عبد العزيز مزيان إقليم: فجيجالخوارزمي

بلفقيه

904/09/19إقليم: تاوريرت 6 رمضان العوني
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 27176N)تاوريرت )البلدية
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1304/09/19إقليم: الدريوشثانوية بودينار التأهيليةإقليم: فجيجحمان الفطواكي 6 البكري م
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 12744Bبودينار

904/09/19إقليم: الدريوشثانوية الكندي التأهيليةإقليم: فجيجحمان الفطواكي 6 فردوش م
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 26053Tدار الكبداني

1304/09/19إقليم: جرادةالكنديإقليم: فجيجالثانوية التأهيلية الجديدة 6 م كور
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 27398Eمريجة

104/09/19إقليم: جرسيفثانوية ابن سينا التأهيليةإقليم: فجيجابن البناء المراكشي 6 المساعف عمران
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 21881H)جرسيف )البلدية

302/09/14إقليم: تازةثانوية الصنوبرالتأهيليةإقليم: فجيجالثانوية التأهيلية الجديدة 36 البكري نبيل
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 24866Cبوشفاعة

1302/09/16إقليم: جرادةالكنديإقليم: فجيجالقاضي عياض 34 بدي يوسف
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 27398Eمريجة

الثانوية التأهيلية عمر بن إقليم: فجيجمولي رشيد

الخطاب

208/10/19إقليم: بولمان 6 توفيق شرقي
الفيزياء والكيمياء

11/10/19 24494Yافريطيسة

504/09/19إقليم: جرادةثانوية ابن خلدون التأهيليةإقليم: فجيجابن البناء المراكشي 6 ناجي سفيان
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 04806Y)عين بني مطهر )البلدية

704/09/19إقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية دبدوإقليم: فجيجمولي رشيد 6 جراري إبراهيم
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 04803V)دبدو )البلدية

105/09/08إقليم: الخميساتالفتحإقليم: فجيجالخوارزمي 82 عبد المجيد   بابا ابريك
التربية السلمية

05/09/08أقدمية 12 سنة 11577H)الخميسات )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد الكريم إقليم: فجيجابن البناء المراكشي

الخطابي

805/09/11إقليم: الناضور 64 زياني احمد
التربية السلمية

05/09/11 12749G)الناضور )البلدية

903/09/13إقليم: الخميساتثانوية سيدي عبد الرزاقإقليم: فجيجالخوارزمي 52 المناني م
التربية السلمية

03/09/13 25810Dسيدي عبد الرزاق

الثانوية التأهيلية صلح إقليم: فجيجحمان الفطواكي

الدين اليوبي

102/09/15إقليم: تاوريرت 40 احسايني مصطفى
التربية السلمية

02/09/15 04678J)تاوريرت )البلدية

1302/09/16إقليم: الدريوشثانوية م السادس التأهيليةإقليم: فجيجالثانوية التأهيلية الجديدة 34 اليعقوبي م
التربية السلمية

02/09/16 24681B)بن الطيب )البلدية

ثانوية عبد العزيز مزيان إقليم: فجيجالقاضي عياض

بلفقيه

102/09/15إقليم: تاوريرت 30 معروفي الميلود
التربية السلمية

02/09/15 27176N)تاوريرت )البلدية

1202/09/15إقليم: جرادةثانوية ابن خلدون التأهيليةإقليم: فجيجمولي رشيد 30 م  رحاوي
التربية السلمية

02/09/15 04806Y)عين بني مطهر )البلدية

1514/02/08إقليم: جرادةالكنديإقليم: فجيجالقاضي عياض 16 الغزواني سعيد
التربية السلمية

04/09/19 27398Eمريجة

1202/09/15إقليم: بركانأبو بكر الرازيإقليم: فجيجالقاضي عياض 32 م طه بنعيسى
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 27240H)بركان )البلدية
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1404/09/18إقليم: الناضورالثانوية العدادية اعزاننإقليم: فجيجالخوارزمي 12 الراجي م
التربية البدنية

04/09/18 22742Uايعزانن

ثانوية عين الزهرة إقليم: فجيجالخوارزمي

العدادية

1104/09/19إقليم: الدريوش 6 عصام الموزازي
التربية البدنية

04/09/19 21551Zعين الزهرة

ثانوية م عابد الجابري 

التقنية
ثانوية مولي اسماعيل إقليم: فجيج

التأهيلية

404/09/19إقليم: الدريوش 6 م الدحاوي
التربية البدنية

04/09/19 21555D)الدريوش )البلدية

602/09/16إقليم: تاوناتثانوية ابن خلدون التأهيلةإقليم: فجيجمولي رشيد 24 مزار اسامة
المعلوميات

02/09/16 15943D)قرية با م )البلدية

1402/09/16إقليم: بولمانالثانوية التأهيلية 2 أكتوبرإقليم: فجيجالقاضي عياض 24 امزيان م
الفلسفة

02/09/16 08054D)ايموزار مرموشة )البلدية

702/09/16إقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية الزيتونإقليم: فجيجحمان الفطواكي 24 العربي معنان
الفلسفة

02/09/16 04679K)العيون سيدي ملوك )البلدية

906/09/17إقليم: جرادةثانوية الفتح التأهيليةإقليم: فجيجالقاضي عياض 18 الركيك عبدالعزيز
الفلسفة

06/09/17 26247D)جرادة )البلدية

204/09/19إقليم: الدريوشثانوية الكندي التأهيليةإقليم: فجيجحمان الفطواكي 6 جلل حمدان
الفلسفة

04/09/19 26053Tدار الكبداني

904/09/19إقليم: جرادةثانوية المام علي التأهيليةإقليم: فجيجحمان الفطواكي 6 امعضور عبد الرحيم
الفلسفة

04/09/19 26254L)عين بني مطهر )البلدية

ثانوية م عابد الجابري 

التقنية
الثانوية التأهيلية جابر ابن إقليم: فجيج

حيان

502/09/15إقليم: اليوسفية 30 التاقي هشام
العلوم 

والتكنولوجيات 
02/09/15 24574K)اليوسفية )البلدية

ثانوية م عابد الجابري 

التقنية
202/09/15عمالة: فاسالدارسةإقليم: فجيج 30 بشير محسن

العلوم 

والتكنولوجيات 
02/09/15 02247S)زواغة )المقاطعة

ثانوية مولي ادريس الكبر إقليم: جرسيفثانوية ابن خلدون التأهيلية

التأهيلية

102/09/16إقليم: صفرو 26 محاسين زيان
اللغة العربية

02/09/16إلتحاق بالزوج 02450M)رباط الخير )البلدية

1404/09/18إقليم: جرادةالكنديإقليم: جرسيفثانوية بركين العدادية 22 جلباوي كوثر
اللغة العربية

04/09/18 27398Eمريجة

ثانوية الحسن الداخل إقليم: جرسيفجابر بن حيان

التأهيلية

303/09/13إقليم: جرسيف 19 بوضراوي نزهة
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 16684J)جرسيف )البلدية

ثانوية عبد العزيز مزيان إقليم: جرسيفجابر بن حيان

بلفقيه

304/09/19إقليم: تاوريرت 8 عرود سمية
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوج 27176N)تاوريرت )البلدية

1118/11/11عمالة: فاسالهاشمي الفيلليإقليم: جرسيفثانوية ابن سينا التأهيلية 64 مليكة المحفوظ
اللغة الفرنسية

09/01/12 26813U)زواغة )المقاطعة

ثانوية الحسن الداخل 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية مولي إقليم: جرسيف

يوسف

118/09/13عمالة: الرباط 35 سكينة زبير
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوج 01121T)حسان )المقاطعة

ثانوية الحسن الداخل إقليم: جرسيفثانوية الزرقطوني التأهيلية

التأهيلية

102/09/16إقليم: جرسيف 34 خديجة الشريفة
اللغة الفرنسية

02/09/16 16684J)جرسيف )البلدية
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المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية الثأهيلية ظهار بن إقليم: جرسيفثانوية ابن خلدون التأهيلية

عياد

203/09/13إقليم: شفشاون 30 هدى وكناز
اللغة الفرنسية

03/09/16 26327R)شفشاون )البلدية

106/09/17إقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية السعديينإقليم: جرسيفثانوية بركين العدادية 28 جهيدة طهريين
اللغة الفرنسية

06/09/17 26324M)العيون سيدي ملوك )البلدية

304/09/19إقليم: جرسيفثانوية ابن سينا التأهيليةإقليم: جرسيفجابر بن حيان 16 م يرزيز
اللغة الفرنسية

04/09/19 21881H)جرسيف )البلدية

204/09/19إقليم: جرسيفثانوية الزرقطوني التأهيليةإقليم: جرسيفجابر بن حيان 16 لخضر حيضار
اللغة الفرنسية

04/09/19 16688N)جرسيف )البلدية

ثانوية عبد العزيز مزيان إقليم: جرسيفثانوية بوسكور العدادية

بلفقيه

104/09/19إقليم: تاوريرت 16 دريوة إقبال
اللغة الفرنسية

04/09/19 27176N)تاوريرت )البلدية

104/09/19إقليم: جرسيفثانوية ابن سينا التأهيليةإقليم: جرسيفثانوية بركين العدادية 6 المسعودي عز الدين
اللغة الفرنسية

04/09/19 21881H)جرسيف )البلدية

الثانوية التأهيلية عمر بن إقليم: جرسيفثانوية المستقبل التأهيلية

عبد العزيز

عمالة: وجدة - 

أنكاد

101/01/17 18 الشرفي هاجر
اللغة النجليزية

04/09/19إلتحاق بالزوج 04398E)وجدة )البلدية

404/09/18إقليم: جرسيفثانوية المستقبل التأهيليةإقليم: جرسيفجابر بن حيان 12 م قريطل
اللغة النجليزية

04/09/18 25895W)جرسيف )البلدية

104/09/19إقليم: بركانابن بطوطةإقليم: جرسيفجابر بن حيان 8 منصوري بشرى
اللغة النجليزية

04/09/19إلتحاق بالزوج 04672C)اكليم )البلدية

402/09/15عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية لل أمينةإقليم: جرسيفثانوية المستقبل التأهيلية 40 اهمو ابراهيم
الرياضيات

02/09/15 03948R)مكناس )البلدية

202/09/15عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية المسيرةإقليم: جرسيفثانوية المستقبل التأهيلية 30 زغودة رشيد
الرياضيات

02/09/15 03951U)مكناس )البلدية

102/09/15إقليم: تازةعلي بن بريإقليم: جرسيفثانوية ابن سينا التأهيلية 30 سافو  عزيز
الرياضيات

02/09/15 16681F)تازة )البلدية

ثانوية الحسن الداخل 

التأهيلية
عمالة: وجدة - ثا. المسيرة الخضراءإقليم: جرسيف

أنكاد

626/01/17 24 الزخنيني عبد الصمد
الرياضيات

26/01/17 04383N)وجدة )البلدية

1106/09/17إقليم: بركانالنهضةإقليم: جرسيفثانوية ابن سينا التأهيلية 18 عدنان معروف
الرياضيات

06/09/17 04676G)احفير )البلدية

604/09/19إقليم: جرادةثانوية الزرقطوني التأهيليةإقليم: جرسيفثانوية ابن سينا التأهيلية 16 رجاء بنعمرو
الرياضيات

04/09/19 04804W)جرادة )البلدية

204/09/19إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية ابن الهيثمإقليم: جرسيفثانوية الجاحظ العدادية 16 أوراغ خالد
الرياضيات

04/09/19 12757R)العروي )البلدية

الثانوية التأهيلية إقليم: جرسيفثانوية ابن خلدون التأهيلية

الخوارزمي

404/09/18إقليم: تاوريرت 12 مسعودي أيمن
الرياضيات

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

ثانوية الحسن الداخل إقليم: جرسيفثانوية ابن خلدون التأهيلية

التأهيلية

1004/09/19إقليم: جرسيف 6 علوي عمر
الرياضيات

04/09/19 16684J)جرسيف )البلدية
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب
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إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية مقدم إقليم: جرسيفثانوية بركين العدادية

بوزيان

604/09/19إقليم: الناضور 6 المهداوي يوسف
الرياضيات

04/09/19 12740Xاركمان

الثانوية التأهيلية صلح إقليم: جرسيفثانوية بركين العدادية

الدين اليوبي

104/09/19إقليم: تاوريرت 6 سوسي سليمان
الرياضيات

04/09/19 04678J)تاوريرت )البلدية

604/09/19إقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية الفتحإقليم: جرسيفجابر بن حيان 6 عبد الوهاب لمقدم
الرياضيات

04/09/19 04677H)تاوريرت )البلدية

216/09/92إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية الوفاقإقليم: جرسيفثانوية ابن سينا التأهيلية 124 نزهة حاجي
علوم الحياة 

والرض
07/09/04أقدمية 16 سنة 26983D)القنيطرة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. العربي الحسينيإقليم: جرسيفثانوية المستقبل التأهيلية

أنكاد

1101/03/11 70 داهي نادية
علوم الحياة 

والرض
01/03/11 21528Z)وجدة )البلدية

602/09/10إقليم: تازةالوحدةإقليم: جرسيفثانوية ابن خلدون التأهيلية 46 م أمين الركيوك
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 16685K)واد امليل )البلدية

402/09/16إقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية الزيتونإقليم: جرسيفثانوية ابن خلدون التأهيلية 34 دحوش بوشرى
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 04679K)العيون سيدي ملوك )البلدية

426/07/10إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية طه حسينإقليم: جرسيفثانوية المستقبل التأهيلية 32 خديجة بولعجول
علوم الحياة 

والرض
02/09/15إلتحاق بالزوج 11192P)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: جرسيفثانوية الزرقطوني التأهيلية

زياد

502/09/15عمالة: مكناس 31 عربية حيدة
علوم الحياة 

والرض
02/09/15إلتحاق بالزوج 03952V)مكناس )البلدية

ثانوية الحسن الداخل 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية إقليم: جرسيف

الخوارزمي

726/07/10إقليم: كلميم 22 عبدالملك الجبلي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 21917X)كلميم )البلدية

102/09/14إقليم: جرسيفثانوية المستقبل التأهيليةإقليم: جرسيفجابر بن حيان 22 بوبكر خواخي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 25895W)جرسيف )البلدية

203/09/13إقليم: الناضورالثانوية العدادية اعزاننإقليم: جرسيفثانوية الجاحظ العدادية 20 هشام فوزي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 22742Uايعزانن

ثانوية الحسن الداخل إقليم: جرسيفثانوية ابن سينا التأهيلية

التأهيلية

502/09/10إقليم: جرسيف 12 مراد خرازي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 16684J)جرسيف )البلدية

ثانوية الحسن الداخل إقليم: جرسيفثانوية ابن خلدون التأهيلية

التأهيلية

102/09/15إقليم: جرسيف 12 عبد الغني اسباعي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 16684J)جرسيف )البلدية

704/09/18إقليم: الدريوشثانوية الكندي التأهيليةإقليم: جرسيفثانوية بوسكور العدادية 10 لكبير م
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 26053Tدار الكبداني

الثانوية التأهيلية صلح إقليم: جرسيفثانوية بركين العدادية

الدين اليوبي

104/09/18إقليم: تاوريرت 8 الباهدي علي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 04678J)تاوريرت )البلدية

ثانوية الحسن الداخل 

التأهيلية
101/01/17إقليم: جرسيفثانوية ابن خلدون التأهيليةإقليم: جرسيف 6 بلحاج م

علوم الحياة 

والرض
04/09/19 26970Pتادرت

104/09/19إقليم: جرسيفثانوية الزرقطوني التأهيليةإقليم: جرسيفثانوية بركين العدادية 6 بوخيرة مارية
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 16688N)جرسيف )البلدية
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
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بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية الحسن الداخل 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية أحمد زكي إقليم: جرسيف

العلوي

إقليم: مولي 

يعقوب

601/03/11 62 كريمة الضاوي
العلوم القتصادية 

والتدبير
01/03/11إلتحاق بالزوج 24311Zعين الشقف

202/01/07إقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية الفتحإقليم: جرسيفثانوية المستقبل التأهيلية 22 ماهير الجيللي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 04677H)تاوريرت )البلدية

901/01/17إقليم: جرادةثانوية ابن خلدون التأهيليةإقليم: جرسيفثانوية بركين العدادية 22 أنس أحسن
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 04806Y)عين بني مطهر )البلدية

ثانوية الحسن الداخل 

التأهيلية
عمالة: وجدة - ثا. لل أسماءإقليم: جرسيف

أنكاد

202/09/14 13 بوزياني علي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوجة 04405M)وجدة )البلدية

ثانوية الحسن الداخل إقليم: جرسيفثانوية ابن سينا التأهيلية

التأهيلية

703/09/13إقليم: جرسيف 12 منير بلغيت
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 16684J)جرسيف )البلدية

302/09/15إقليم: جرسيفثانوية المستقبل التأهيليةإقليم: جرسيفثانوية ابن خلدون التأهيلية 12 جمال عبد الغني
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 25895W)جرسيف )البلدية

204/09/18إقليم: جرسيفثانوية ابن سينا التأهيليةإقليم: جرسيفثانوية بركين العدادية 12 مخوخ خليل
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 21881H)جرسيف )البلدية

904/09/19إقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية دبدوإقليم: جرسيفثانوية الجاحظ العدادية 6 البدوي عماد
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 04803V)دبدو )البلدية

616/09/97إقليم: تازةعمر الخيامإقليم: جرسيفسيدي بلقاسم المركز 127 عيسال فريد
التربية السلمية

16/09/98إلتحاق بالزوجة 16686L)تازة )البلدية

304/09/19إقليم: الناضور الثانوية التأهيلية بني شيكرإقليم: جرسيفثانوية الجاحظ العدادية 6 بليو حسام
المعلوميات

04/09/19 26251Hبني شيكر

ثانوية الحسن الداخل 

التأهيلية
602/09/10إقليم: تازةجابر بن حيانإقليم: جرسيف 37 كـعـويس غـزلن

الفلسفة
02/09/14إلتحاق بالزوج 24104Zبني افتح

ثانوية سيدي لحسن اليوسي إقليم: جرسيفثانوية الزرقطوني التأهيلية

التأهيلية

116/09/88إقليم: صفرو 126 زهير بوشامة
الترجمة

16/09/00أقدمية 16 سنة 02445G)صفرو )البلدية

1102/09/16إقليم: تازةتيزي وسليإقليم: جرادةثانوية ابن خلدون التأهيلية 24 البوراحي فاطمة الزهراء
اللغة العربية

13/09/18 16667Rتيزي وسلي

الثانوية التأهيلية عمر بن إقليم: جرادةثانوية الفتح التأهيلية

عبد العزيز

عمالة: وجدة - 

أنكاد

116/09/95 94 مستور عبد الغاني
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 04398E)وجدة )البلدية

ثانوية جابر بن حيان 

التأهيلية
عمالة: وجدة - ثا. المغرب العربيإقليم: جرادة

أنكاد

116/09/89 88 سليمان الترهولي
اللغة الفرنسية

05/09/07أقدمية 12 سنة 04404L)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. القاضي ابن العربيإقليم: جرادةثانوية الفتح التأهيلية

أنكاد

404/09/02 86 اسماعيلي فاطمة
اللغة الفرنسية

02/09/14 24106B)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. المهدي بنبركةإقليم: جرادةثانوية الزرقطوني التأهيلية

أنكاد

201/02/07 80 النويري فاطمة الزهراء
اللغة الفرنسية

18/09/08أقدمية 12 سنة 04403K)وجدة )البلدية

1011/10/02إقليم: بركانجابر بن حيانإقليم: جرادةثانوية المام علي التأهيلية 66 تورية هابي
اللغة الفرنسية

02/09/15 27084N)بركان )البلدية
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المؤسسة الصلية

الشرق02الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
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المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية جابر بن حيان 

التأهيلية
عمالة: وجدة - ثا. المتنبيإقليم: جرادة

أنكاد

316/09/99 60 رشيد بوانشوشن
اللغة الفرنسية

02/09/15 04291N)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثانوية لمحرشي التأهيليةإقليم: جرادةثانوية الزرقطوني التأهيلية

أنكاد

1101/01/10 60 أمجاهد خديجة
اللغة الفرنسية

03/09/13 26976W)وجدة )البلدية

601/01/10إقليم: بركانالنهضةإقليم: جرادةثانوية الزرقطوني التأهيلية 48 بوحسون إيمان
اللغة الفرنسية

02/09/16 04676G)احفير )البلدية

الثانوية التأهيلية علل إقليم: جرادةثانوية ابن خلدون التأهيلية

الفاسي

عمالة: طنجة - 

أصيل

202/09/16 34 زينب غندور
اللغة الفرنسية

02/09/16 15362X)بني مكادة )المقاطعة

عمالة: وجدة - ثا. لل أسماءإقليم: جرادةثانوية الفتح التأهيلية

أنكاد

102/09/16 26 سكحال حياة
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 04405M)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. العربي الحسينيإقليم: جرادةثانوية الفتح التأهيلية

أنكاد

102/09/16 25 محمود  نزهة
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 21528Z)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. لل أسماءإقليم: جرادةثانوية المام علي التأهيلية

أنكاد

106/09/17 18 كداني اسماء
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 04405M)وجدة )البلدية

ثانوية جابر بن حيان 

التأهيلية
 الثانوية التأهيلية ابو حيان إقليم: جرادة

التوحيدي

102/09/16إقليم: القنيطرة 16 أمال امزيزي
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 24624P)القنيطرة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. الشريف الدريسيإقليم: جرادةثانوية الفتح التأهيلية

أنكاد

102/09/15 15 خالد قادري
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوجة 04409S)وجدة )البلدية

102/09/16إقليم: بركانملويةإقليم: جرادةثانوية الفتح التأهيلية 24 قادى نصيرة
اللغة النجليزية

02/09/16 04675F)بركان )البلدية

306/09/17إقليم: جرادةالكنديإقليم: جرادةثانوية ابن خلدون التأهيلية 18 العوني  خديجة
اللغة النجليزية

06/09/17 27398Eمريجة

عمالة: وجدة - ثا. المغرب العربيإقليم: جرادةثانوية الفتح التأهيلية

أنكاد

106/09/17 18 دنيا الباز
اللغة النجليزية

06/09/17إلتحاق بالزوج 04404L)وجدة )البلدية

204/09/19إقليم: الدريوشثانوية المل التأهيليةإقليم: جرادةثانوية ابن خلدون التأهيلية 6 الديواني  عز الدين
اللغة النجليزية

04/09/19 12753L)ميضار )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. م السادسإقليم: جرادةثانوية الفتح التأهيلية

أنكاد

202/09/14 46 المحب فؤاد
الرياضيات

02/09/14 04379J)وجدة )البلدية

ثانوية عمرو بن العاص إقليم: جرادةثانوية الزرقطوني التأهيلية

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

1001/01/10 44 حوبابي مصطفى
الرياضيات

02/09/15 27101G)اكادير )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. الشريف الدريسيإقليم: جرادةثانوية الزرقطوني التأهيلية

أنكاد

802/09/16 26 عصام حداد
الرياضيات

04/09/18 04409S)وجدة )البلدية

ثانوية جابر بن حيان 

التأهيلية
عمالة: وجدة - ثا. عبد المومنإقليم: جرادة

أنكاد

402/09/16 24 المهدي بسبوس
الرياضيات

02/09/16 04400G)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. عبد المومنإقليم: جرادةثانوية المام علي التأهيلية

أنكاد

502/09/16 24   مسعودي خاليد
الرياضيات

02/09/16 04400G)وجدة )البلدية
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502/09/16إقليم: بركانجابر بن حيانإقليم: جرادةثانوية ابن خلدون التأهيلية 24 زكرياء بالمصطفى
الرياضيات

02/09/16 27084N)بركان )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. معاذ بن جبلإقليم: جرادةثانوية الفتح التأهيلية

أنكاد

1102/09/15 22 زايد م
الرياضيات

06/09/17 26554M)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. الشريف الدريسيإقليم: جرادةثانوية الزرقطوني التأهيلية

أنكاد

802/09/15 22 قادة م
الرياضيات

06/09/17 04409S)وجدة )البلدية

106/09/17إقليم: جرادةثانوية الفتح التأهيليةإقليم: جرادةثانوية ابن خلدون التأهيلية 18 كرماح  يوسف
الرياضيات

06/09/17 26247D)جرادة )البلدية

ثانوية جابر بن حيان 

التأهيلية
102/09/16إقليم: جرادةثانوية القدس التأهيليةإقليم: جرادة 12 سفيان صمودي

الرياضيات
04/09/18 22267C)تويسيت )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. معاذ بن جبلإقليم: جرادةثانوية الفتح التأهيلية

أنكاد

1126/07/10 70 بوحبة اسماء
علوم الحياة 

والرض
03/11/10 26554M)وجدة )البلدية

ثانوية جابر بن حيان 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية عمر بن إقليم: جرادة

عبد العزيز

عمالة: وجدة - 

أنكاد

106/04/09 60 قاضي دنيا
علوم الحياة 

والرض
10/09/11إلتحاق بالزوج 04398E)وجدة )البلدية

الثانوية التأهيلية عمر بن إقليم: جرادةثانوية الزرقطوني التأهيلية

عبد العزيز

عمالة: وجدة - 

أنكاد

216/09/86 182 ادريس المحمودي
الفيزياء والكيمياء

16/09/86أقدمية 16 سنة 04398E)وجدة )البلدية

ثانوية جابر بن حيان 

التأهيلية
عمالة: وجدة - ثا. الشريف الدريسيإقليم: جرادة

أنكاد

201/05/97 74 الحامدي علي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 04409S)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. المسيرة الخضراءإقليم: جرادةثانوية الزرقطوني التأهيلية

أنكاد

101/03/11 70 حسناء عبد اللوي
الفيزياء والكيمياء

01/03/11 04383N)وجدة )البلدية

1001/03/11إقليم: جرادةثانوية القدس التأهيليةإقليم: جرادةثانوية ابن خلدون التأهيلية 64 بعمالي حليمة
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 22267C)تويسيت )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. م السادسإقليم: جرادةثانوية ابن خلدون التأهيلية

أنكاد

101/03/11 64 جرديوي سهيل
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 04379J)وجدة )البلدية

205/09/11عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية الكنديإقليم: جرادةثانوية المام علي التأهيلية 46 الحسين كوز
الفيزياء والكيمياء

13/09/19 26772Z)ويسلن )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. لل أسماءإقليم: جرادةثانوية الفتح التأهيلية

أنكاد

202/09/14 36 رحماني  دنيا
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوج 04405M)وجدة )البلدية

ثانوية جابر بن حيان 

التأهيلية
عمالة: وجدة - ثانوية لمحرشي التأهيليةإقليم: جرادة

أنكاد

316/09/95 94 ناصري م
التربية السلمية

05/09/08أقدمية 12 سنة 26976W)وجدة )البلدية

عمالة: الصخيرات التنميةإقليم: جرادةثانوية الفتح التأهيلية

 - تمارة

505/09/11 42 بها فريد
الفلسفة

06/09/17 27114W)عين العودة )البلدية

ثانوية جابر بن حيان 

التأهيلية
602/09/16إقليم: سيدي قاسمثانوية فلسطينإقليم: جرادة 34 م عبو

الفلسفة
02/09/16 25525U)جرف الملحة )البلدية

502/09/15إقليم: سيدي قاسمثانوية بلقصيريإقليم: جرادةثانوية المام علي التأهيلية 30 حسن أمزيان
الفلسفة

02/09/15 25305E)مشرع بلقصيري )البلدية
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1102/09/16إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية ريصانةإقليم: جرادةثانوية القدس التأهيلية 6 خمريش المهدي
الفلسفة

04/09/19 27403Kريصانة الشمالية

الثانوية العدادية بني سدال 

الجبل
626/07/10إقليم: بركانأبو بكر الرازيإقليم: الناضور 60 نصيرة يعقوبي

اللغة العربية
02/11/10إلتحاق بالزوج 27240H)بركان )البلدية

1001/01/12إقليم: بركانجابر بن حيانإقليم: الناضورابن نفيس 58 شيحي جمال الدين
اللغة العربية

12/09/19 27084N)بركان )البلدية

906/09/17إقليم: الدريوشثانوية المل التأهيليةإقليم: الناضورالثانوية التأهيلية طه حسين 18 هند نجاري
اللغة العربية

06/09/17 12753L)ميضار )البلدية

102/09/14إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية فرخانةإقليم: الناضورالثانوية التأهيلية طه حسين 12 حسن الطويل
اللغة العربية

نعم 04/09/18 12758S)بني انصار )البلدية

701/01/17إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية طه حسينإقليم: الناضورالثانوية التأهيلية فرخانة 6 عبد الكريم هرواش
اللغة العربية

نعم 04/09/19 12752K)ازغنغان )البلدية

الثانوية التأهيلية حمان 

الفطواكي
الثانوية التأهيلية عمر بن إقليم: الناضور

عبد العزيز

عمالة: وجدة - 

أنكاد

127/09/04 98 شكيبي    بشرى
اللغة الفرنسية

05/09/08أقدمية 12 سنة 04398E)وجدة )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
عمالة: وجدة - ثا. المسيرة الخضراءإقليم: الناضور

أنكاد

104/09/02 92 بلبشير فدوى
اللغة الفرنسية

02/09/15 04383N)وجدة )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد الكريم إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية الناظور

الخطابي

116/09/94إقليم: الناضور 86 عبد ا بيدو
اللغة الفرنسية

05/10/09 12749G)الناضور )البلدية

الثانوية التأهيلية حسان بن 

ثابت
الثانوية التأهيلية المنطقة إقليم: الناضور

الصناعية

105/09/03إقليم: الناضور 72 علي بلهادي
اللغة الفرنسية

01/09/14 26253K)سلوان )البلدية

الثانوية التأهيلية الشريف 

م أمزيان
الثانوية التأهيلية المنطقة إقليم: الناضور

الصناعية

105/09/11إقليم: الناضور 64 توفيق هرواشي
اللغة الفرنسية

02/09/14 26253K)سلوان )البلدية

الثانوية التأهيلية سلوان 

الحساني
عمالة: وجدة - ثا. معاذ بن جبلإقليم: الناضور

أنكاد

505/09/08 60 زروقي هاجر
اللغة الفرنسية

02/09/15 26554M)وجدة )البلدية

الثانوية التأهيلية المطار إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية فرخانة

التقنية

103/09/13إقليم: الناضور 52 زينب مفتوح
اللغة الفرنسية

03/09/13 24972T)الناضور )البلدية

101/01/10إقليم: الحسيمةالمام مالكإقليم: الناضورالثانوية التأهيلية الفيض 48 المعكشاوي يوسف
اللغة الفرنسية

02/09/15 06828W)الحسيمة )البلدية

الثانوية التأهيلية المطار إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية طه حسين

التقنية

105/09/11إقليم: الناضور 24 يونس  الصباني
اللغة الفرنسية

02/09/16 24972T)الناضور )البلدية

الثانوية التأهيلية حمان 

الفطواكي
مقر الطلبة المغاربة إقليم: الناضور

المسلمين

102/09/16إقليم: الناضور 24 هند عمرو امحند
اللغة الفرنسية

02/09/16 12302W)بني انصار )البلدية

الثانوية التأهيلية حمان إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية ابن سينا

الفطواكي

101/01/17إقليم: الناضور 24 أدراوي يسرى
اللغة الفرنسية

01/01/17إلتحاق بالزوج 12755N)الناضور )البلدية

الثانوية العدادية راس 

الماء
903/09/13إقليم: بركانخالد بن الوليدإقليم: الناضور 22 عبد الحق العمراوي

اللغة الفرنسية
04/09/18 25307G سيدي سليمان - الشراعة

)البلدية(
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الثانوية التأهيلية المطار إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية ابن الهيثم

التقنية

201/01/17إقليم: الناضور 22 احنين م
اللغة الفرنسية

04/09/18 24972T)الناضور )البلدية

1204/09/18إقليم: بركانخالد بن الوليدإقليم: الناضورالثانوية العدادية اعزانن 22 جلتي غزلن
اللغة الفرنسية

04/09/18 25307G سيدي سليمان - الشراعة

)البلدية(

ثانوية عبد العزيز مزيان إقليم: الناضور الثانوية التأهيلية بني شيكر

بلفقيه

102/09/15إقليم: تاوريرت 18 م كرام
اللغة الفرنسية

04/09/18 27176N)تاوريرت )البلدية

الثانوية التأهيلية مقدم 

بوزيان
الثانوية التأهيلية حمان إقليم: الناضور

الفطواكي

206/09/17إقليم: الناضور 18 نصيرة البشيري
اللغة الفرنسية

06/09/17 12755N)الناضور )البلدية

الثانوية التأهيلية مقدم 

بوزيان
عمالة: وجدة - ثا. عبد ا كنونإقليم: الناضور

أنكاد

302/09/15 12 م الصبوح
اللغة الفرنسية

02/09/18إلتحاق بالزوجة 04385R)وجدة )البلدية

الثانوية العدادية راس إقليم: الناضورالثانوية العدادية تزطوطين

الماء

102/09/16إقليم: الناضور 12 العماري عبد المالك
اللغة الفرنسية

04/09/19 12741Y)رأس الماء )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد الكريم إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية الفيض

الخطابي

102/09/10إقليم: الناضور 58 خرباش زكرياء
اللغة النجليزية

03/09/13 12749G)الناضور )البلدية

102/09/16إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية فرخانةإقليم: الناضورالثانوية التأهيلية زايو 24 بن الكمرة هند
اللغة النجليزية

02/09/16 12758S)بني انصار )البلدية

1102/09/16إقليم: بركانابن بطوطةإقليم: الناضورالثانوية التأهيلية فرخانة 24 مزاري امين
اللغة النجليزية

02/09/16 04672C)اكليم )البلدية

302/09/16إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية الفيضإقليم: الناضورالثانوية التأهيلية فرخانة 24 بشرى هليت
اللغة النجليزية

02/09/16 12747E)الناضور )البلدية

الثانوية التأهيلية سلوان 

الحساني
الثانوية التأهيلية عبد الخالق إقليم: الناضور

الطريس

102/09/16إقليم: تطوان 24 اهراوي فرح
اللغة النجليزية

02/01/17إلتحاق بالزوج 05674S)تطوان )البلدية

الثانوية التأهيلية حسان بن 

ثابت
406/09/17إقليم: بركانابن بطوطةإقليم: الناضور 18 م اغزييل

اللغة النجليزية
06/09/17 04672C)اكليم )البلدية

201/01/12إقليم: الناضورابن نفيسإقليم: الناضورالثانوية التأهيلية الفيض 46 عبد الرفيع كوميش
الجتماعيات

02/09/14 26988I)العروي )البلدية

الثانوية التأهيلية القاضي إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية فرخانة

عياض

1003/09/13إقليم: شفشاون 42 سعيد الديب
الجتماعيات

03/09/13 06414Wمتيوة

الثانوية التأهيلية سلوان 

الحساني
الثانوية العدادية المهدي إقليم: الناضور

بن بركة

102/09/14إقليم: شفشاون 36 رضوان المودن
الجتماعيات

28/09/14 24449Zتمروت

الثانوية التأهيلية م إقليم: الناضورالثانوية العدادية اعزانن

الخامس

506/09/17إقليم: الناضور 18 حفيظ مزا
الجتماعيات

06/09/17إلتحاق بالزوجة 12759T)الناضور )البلدية

204/09/18إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية الفيضإقليم: الناضورالثانوية التأهيلية طه حسين 12 حمزة العلوط
الجتماعيات

04/09/18 12747E)الناضور )البلدية

الثانوية التأهيلية لسان إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية ابن الهيثم

الدين إبن الخطيب

516/09/89عمالة: سل 136 عمر ناصري
الرياضيات

16/09/95أقدمية 16 سنة 01295G)تابريكت )المقاطعة
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الثانوية التأهيلية عبد الكريم إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية الناظور

الخطابي

116/09/99إقليم: الناضور 100 أسبيك م
الرياضيات

05/10/09 12749G)الناضور )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد الكريم إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية الناظور

الخطابي

107/09/05إقليم: الناضور 82 بوحافة مصطفى
الرياضيات

05/09/08أقدمية 12 سنة 12749G)الناضور )البلدية

601/01/10عمالة: الرباطالميرة لل نزهةإقليم: الناضورالثانوية التأهيلية ابن الهيثم 66 نبيل عينوسي
الرياضيات

02/09/14 01117N)أكدال الرياض )المقاطعة

الثانوية التأهيلية مقدم 

بوزيان
202/09/10إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية الناظورإقليم: الناضور 34 رشيد مومن

الرياضيات
02/09/18 12750H)الناضور )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
عمالة: وجدة - ثا. زينب النفزاويةإقليم: الناضور

أنكاد

102/09/15 32 بنعل عبد الرحيم
الرياضيات

02/09/17 04401H)وجدة )البلدية

الثانوية التأهيلية المطار 

التقنية
202/09/15إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية الناظورإقليم: الناضور 30 نبيلة لبراهمي

الرياضيات
02/09/15 12750H)الناضور )البلدية

الثانوية العدادية راس 

الماء
102/09/16إقليم: بركانابن سيناإقليم: الناضور 30 اسماعلي هشام

الرياضيات
04/09/18 25805Y)بركان )البلدية

الثانوية التأهيلية حمان إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية فرخانة

الفطواكي

302/09/14إقليم: الناضور 28 زاهي جمال
الرياضيات

02/09/16 12755N)الناضور )البلدية

الثانوية التأهيلية المطار 

التقنية
عمالة: وجدة - ثانوية لمحرشي التأهيليةإقليم: الناضور

أنكاد

1102/09/15 22 عمري م أمين
الرياضيات

02/09/17 26976W)وجدة )البلدية

الثانوية التأهيلية المطار إقليم: الناضورالثانوية العدادية اعزانن

التقنية

306/09/17إقليم: الناضور 18 إسماعيل عبد المومني
الرياضيات

06/09/17 24972T)الناضور )البلدية

الثانوية التأهيلية مقدم 

بوزيان
الثانوية التأهيلية المطار إقليم: الناضور

التقنية

502/09/16إقليم: الناضور 16 يوسف العامري
الرياضيات

02/09/18 24972T)الناضور )البلدية

الثانوية التأهيلية الشريف 

م أمزيان
502/09/15إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية ابن الهيثمإقليم: الناضور 14 زانو عبد الرحيم

الرياضيات
03/09/19 12757R)العروي )البلدية

الثانوية التأهيلية حسان بن 

ثابت
101/01/17إقليم: بركانأبو بكر الرازيإقليم: الناضور 12 عز الدين نهاري

الرياضيات
04/09/18إلتحاق بالزوجة 27240H)بركان )البلدية

704/09/18إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية فرخانةإقليم: الناضورالثانوية العدادية تزطوطين 8 رشيد رحاوي
الرياضيات

04/09/19 12758S)بني انصار )البلدية

الثانوية التأهيلية المطار إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية طه حسين

التقنية

106/04/09إقليم: الناضور 40 عبودة زينب
علوم الحياة 

والرض
02/09/15إلتحاق بالزوج 24972T)الناضور )البلدية

الثانوية التأهيلية مقدم 

بوزيان
عمالة: وجدة - ثا. عبد ا العرويإقليم: الناضور

أنكاد

404/09/18 15 بوبكري اسماء
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 26425X)وجدة )البلدية

الثانوية التأهيلية مقدم إقليم: الناضورالثانوية العدادية تزطوطين

بوزيان

801/01/12إقليم: الناضور 12 ادريـــس اوكيـــلي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 12740Xاركمان

الثانوية التأهيلية سلوان 

الحساني
ثانوية أبي شعيب الدكالي إقليم: الناضور

التأهيلية

104/02/09إقليم: الجديدة 72 عراقي مريم
الفيزياء والكيمياء

16/10/09إلتحاق بالزوج 08733S)الجديدة )البلدية
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الثانوية التأهيلية إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية زايو

الخوارزمي

402/09/15إقليم: تاوريرت 40 العابدي عبدا
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 21991C)العيون سيدي ملوك )البلدية

الثانوية التأهيلية مقدم 

بوزيان
الثانوية التأهيلية المطار إقليم: الناضور

التقنية

305/09/11إقليم: الناضور 56 عزيز شتيان
التربية السلمية

03/09/13 24972T)الناضور )البلدية

102/09/14إقليم: الناضورابن نفيسإقليم: الناضورالثانوية التأهيلية زايو 46 م القراشي
التربية البدنية

02/09/14 26988I)العروي )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد الكريم إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية طه حسين

الخطابي

1003/09/13إقليم: الناضور 42 بشرى ابراهيم
التربية البدنية

03/09/13 12749G)الناضور )البلدية

الثانوية التأهيلية المطار 

التقنية
202/09/14إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية زايوإقليم: الناضور 30 م بادري

التربية البدنية
03/09/18 26252J)زايو )البلدية

102/09/15إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية طه حسينإقليم: الناضورالثانوية التأهيلية فرخانة 30 هشام عداوي
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 12752K)ازغنغان )البلدية

104/09/18إقليم: الناضور الثانوية التأهيلية بني شيكرإقليم: الناضورالثانوية العدادية اعزانن 18 م حموتي
التربية البدنية

04/09/19 26251Hبني شيكر

الثانوية التأهيلية علل إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية فرخانة

الفاسي

عمالة: طنجة - 

أصيل

802/09/15 40 عبدالرحيم بوبكري
الفلسفة

02/09/15 15362X)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عثمان بن 

عفان
602/09/15إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية السعادةإقليم: الناضور 40 زقاقي منعم

الفلسفة
02/09/15 26674T)القصر الكبير )البلدية

302/09/15إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية زايوإقليم: الناضورالثانوية التأهيلية ابن الهيثم 30 النهاري عبدالرحيم
الفلسفة

02/09/15 26252J)زايو )البلدية

1326/01/17إقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية دبدوإقليم: الناضورالثانوية التأهيلية زايو 24 بلعربي علي
الفلسفة

26/01/17 04803V)دبدو )البلدية

604/09/19إقليم: جرسيفجابر بن حيانإقليم: الناضورالثانوية العدادية تزطوطين 6 أيوب بطاش
الفلسفة

04/09/19إلتحاق بالزوجة 27076Eلمريجة

عمالة: وجدة - ثا. ابن سيناعمالة: وجدة - أنكادثا. معاذ بن جبل

أنكاد

316/09/88 70 خالد القبيل
اللغة الفرنسية

02/09/14 26423V)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. م عابد الجابريعمالة: وجدة - أنكادثا. ابن زهر

أنكاد

106/09/17 20 لعناية زينب
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 25587L)وجدة )البلدية

الثانوية التأهيلية عمر بن 

عبد العزيز
عمالة: وجدة - ثا. المتنبيعمالة: وجدة - أنكاد

أنكاد

416/09/99 74 م زياني
الجتماعيات

نعم 16/09/16 04291N)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. معاذ بن جبلعمالة: وجدة - أنكادثا. المتنبي

أنكاد

705/09/11 30 نصر الدين خلد
الجتماعيات

نعم 18/09/18 26554M)وجدة )البلدية

الثانوية التأهيلية عمر بن عمالة: وجدة - أنكادثا. معاذ بن جبل

عبد العزيز

عمالة: وجدة - 

أنكاد

306/09/17 18 أحمد امغار
الجتماعيات

نعم 06/09/17 04398E)وجدة )البلدية

104/09/18إقليم: بركانابن سيناعمالة: وجدة - أنكادثا. المتنبي 12 الغيطي اياس
الجتماعيات

نعم 18/09/18 25805Y)بركان )البلدية
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عمالة: وجدة - ثا. القاضي ابن العربيعمالة: وجدة - أنكادثا. عبد ا كنون

أنكاد

216/09/89 120 صالح بن الصغير
الرياضيات

16/09/99أقدمية 16 سنة 24106B)وجدة )البلدية

الثانوية التأهيلية عمر بن عمالة: وجدة - أنكادثا. المسيرة الخضراء

عبد العزيز

عمالة: وجدة - 

أنكاد

116/09/95 104 برودي معزوزي
الرياضيات

20/09/11 04398E)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. المسيرة الخضراءعمالة: وجدة - أنكادثا. العربي الحسيني

أنكاد

316/09/95 66 لحسن حمام
الرياضيات

02/09/15 04383N)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. م السادسعمالة: وجدة - أنكادثا. عبد المومن

أنكاد

116/09/94 52 مصطفى بولغشى
الرياضيات

02/09/16 04379J)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. عبد ا كنونعمالة: وجدة - أنكادثا. العربي الحسيني

أنكاد

101/01/10 32 رزوكي م
الرياضيات

04/09/18 04385R)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. ابن سيناعمالة: وجدة - أنكادثا. السلم

أنكاد

102/09/10 24 بالخضر   عدنان
الرياضيات

04/09/19 26423V)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. السلمعمالة: وجدة - أنكادثا. معاذ بن جبل

أنكاد

602/09/15 24 الصادقي هشام
الرياضيات

04/09/19 04408R)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. م عابد الجابريعمالة: وجدة - أنكادثا. العربي الحسيني

أنكاد

101/05/97 138 نادية السهول
علوم الحياة 

والرض
16/09/10أقدمية 16 سنة 25587L)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. زينب النفزاويةعمالة: وجدة - أنكادثا. م السادس

أنكاد

216/09/92 86 شعيب يوسف
الفيزياء والكيمياء

30/09/15 04401H)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. معاذ بن جبلعمالة: وجدة - أنكادثا. المتنبي

أنكاد

316/09/97 64 الشبابي موراد
التربية السلمية

نعم 04/09/13 26554M)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. المتنبيعمالة: وجدة - أنكادثا. معاذ بن جبل

أنكاد

116/09/99 16 عبد القادر    البوبكري
التربية السلمية

نعم 04/09/19 04291N)وجدة )البلدية

عمالة مقاطعات شوقيعمالة: وجدة - أنكادثا. ابن زهر

الدار البيضاء أنفا

107/09/05 56 بوطيبي م
الفلسفة

04/09/13 01484M)سيدي بليوط )المقاطعة

الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي
ثانوية المام البخاري إقليم: تاوريرت

التأهيلية

302/09/10إقليم: تاونات 70 عبد الغني موعكيس
اللغة العربية

02/09/10 26733Gامكانسة

305/09/11إقليم: الدريوشثانوية المل التأهيليةإقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية الزيتون 30 رحمة أعزيز
اللغة العربية

02/09/15 12753L)ميضار )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. زينب النفزاويةإقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية الزيتون

أنكاد

216/09/96 96 كريم بن عمري
اللغة الفرنسية

01/01/11 04401H)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثانوية لمحرشي التأهيليةإقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية الزيتون

أنكاد

116/09/92 90 الوالي بلقاسم
اللغة الفرنسية

02/09/09 26976W)وجدة )البلدية

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
عمالة: وجدة - ثا. زينب النفزاويةإقليم: تاوريرت

أنكاد

401/05/97 90 زرقيط مصطفى
اللغة الفرنسية

07/09/09 04401H)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. سيدي ادريسإقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية الزيتون

أنكاد

416/09/88 82 يعقوبي م
اللغة الفرنسية

03/09/13 04406N)وجدة )البلدية
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الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
عمالة: وجدة - ثا. معاذ بن جبلإقليم: تاوريرت

أنكاد

807/09/05 56  توباغي علي
اللغة الفرنسية

03/09/13 26554M)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. معاذ بن جبلإقليم: تاوريرتالثانوية التاهيلية المرينيين

أنكاد

1103/09/13 52 الحمري فاطمة الزهراء
اللغة الفرنسية

03/09/13 26554M)وجدة )البلدية

الثانوية التأهيلية المغرب 

العربي
105/09/07إقليم: تاوريرتالثانوية التاهيلية المرينيينإقليم: تاوريرت 50 فطيمة الزهراء صادقي

اللغة الفرنسية
02/09/16 24905V)تاوريرت )البلدية

ثانوية عبد العزيز مزيان 

بلفقيه
103/09/13إقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية الزيتونإقليم: تاوريرت 40 بوعمامة عبد الله

اللغة الفرنسية
18/09/19 04679K)العيون سيدي ملوك )البلدية

الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي
103/09/13إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية زايوإقليم: تاوريرت 24 حدو سمير

اللغة الفرنسية
02/09/16 26252J)زايو )البلدية

عمالة مقاطعات عبد الكريم لحلوإقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية دبدو

الدار البيضاء أنفا

102/09/16 24 حنان زناقي
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 01492W)المعاريف )المقاطعة

عمالة: وجدة - ثا. زيري بن عطيةإقليم: تاوريرتالثانوية التاهيلية المرينيين

أنكاد

102/09/16 24 سكينة الزحاف
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 04399F)وجدة )البلدية

ثانوية الحسن الداخل إقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية دبدو

التأهيلية

102/09/16إقليم: جرسيف 24 رجيبة  المير
اللغة الفرنسية

02/09/16 16684J)جرسيف )البلدية

ثانوية عبد العزيز مزيان 

بلفقيه
107/09/04عمالة: الرباطابن رشدإقليم: تاوريرت 22 الرجيلي بهيجة

اللغة الفرنسية
16/09/19 01128A)يعقوب المنصور )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المغرب 

العربي
عمالة: وجدة - ثا. المهدي بنبركةإقليم: تاوريرت

أنكاد

106/09/17 20 بديدي لبنة
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 04403K)وجدة )البلدية

الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي
الثانوية التأهيلية إقليم: تاوريرت

الخوارزمي

102/09/14إقليم: تاوريرت 18 هشام عبيدي
اللغة الفرنسية

06/09/17 21991C)العيون سيدي ملوك )البلدية

702/09/15إقليم: جرادةثانوية ابن خلدون التأهيليةإقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية دبدو 14 حدو منير
اللغة الفرنسية

04/09/19 04806Y)عين بني مطهر )البلدية

الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي
الثانوية التأهيلية إقليم: تاوريرت

الخوارزمي

204/09/18إقليم: تاوريرت 12 بوعقلين دونية
اللغة الفرنسية

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

الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي
عمالة: وجدة - ثانوية لمحرشي التأهيليةإقليم: تاوريرت

أنكاد

1107/09/05 70 زياني عائشة
اللغة النجليزية

04/09/12 26976W)وجدة )البلدية

102/09/14إقليم: صفروثانوية م السادس التأهيليةإقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية السعديين 36 لغواطي كريم
اللغة النجليزية

02/09/14 02448K)إيموزار كندر )البلدية

مقر الطلبة المغاربة إقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية السعديين

المسلمين

506/09/17إقليم: الناضور 18 عصام حفر
اللغة النجليزية

06/09/17 12302W)بني انصار )البلدية

الثانوية التأهيلية المغرب 

العربي
عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية الرياضيينإقليم: تاوريرت

أصيل

902/09/14 38 سارة الكنفاوي
الجتماعيات

16/09/15إلتحاق بالزوج 26594F)طنجة المدينة )المقاطعة

ثانوية عبد العزيز مزيان إقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية دبدو

بلفقيه

102/09/14إقليم: تاوريرت 25 عزالدين المرزوقي
الجتماعيات

01/09/16إلتحاق بالزوجة 27176N)تاوريرت )البلدية
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الثانوية التأهيلية المغرب 

العربي
عمالة: وجدة - ثا. زينب النفزاويةإقليم: تاوريرت

أنكاد

202/09/15 40 عفاني عبد الرحيم
الرياضيات

02/09/15 04401H)وجدة )البلدية

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
عمالة: وجدة - ثا. العربي الحسينيإقليم: تاوريرت

أنكاد

206/09/17 28 اسلم ختير
الرياضيات

06/09/17 21528Z)وجدة )البلدية

406/09/17إقليم: بركانالثانوية الفلحيةإقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية دبدو 28 طارق انخيلي
الرياضيات

06/09/17 04680L)بركان )البلدية

الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي
ثانوية عبد العزيز مزيان إقليم: تاوريرت

بلفقيه

402/09/16إقليم: تاوريرت 26 صلح الدين المبطول
الرياضيات

04/09/18 27176N)تاوريرت )البلدية

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
عمالة: وجدة - ثا. وادي الذهبإقليم: تاوريرت

أنكاد

312/09/00 22 عبد اللطيف العساوي
الرياضيات

28/09/18 04402J)وجدة )البلدية

الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي
106/09/17إقليم: الناضورابن نفيسإقليم: تاوريرت 18 عبد السلم دودو

الرياضيات
06/09/17 26988I)العروي )البلدية

الثانوية التأهيلية المطار إقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية دبدو

التقنية

804/09/19إقليم: الناضور 16 كريمة زكاغ
الرياضيات

04/09/19 24972T)الناضور )البلدية

ثانوية عبد العزيز مزيان 

بلفقيه
1304/09/19إقليم: الناضورالثانوية العدادية اعزاننإقليم: تاوريرت 16 الزرياحني أمال

الرياضيات
04/09/19 22742Uايعزانن

ثانوية عبد العزيز مزيان إقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية دبدو

بلفقيه

704/09/19إقليم: تاوريرت 6 شيماء قدوري
الرياضيات

04/09/19 27176N)تاوريرت )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. العربي الحسينيإقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية الزيتون

أنكاد

916/09/97 74 مولودي فوزي
علوم الحياة 

والرض
03/09/12 21528Z)وجدة )البلدية

الثانوية التأهيلية المغرب 

العربي
عمالة: وجدة - ثا. م السادسإقليم: تاوريرت

أنكاد

202/09/16 26 الركو هاجر
علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوج 04379J)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. القاضي ابن العربيإقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية السعديين

أنكاد

102/09/15 18 خديجة لميسي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 24106B)وجدة )البلدية

106/09/17إقليم: تاوريرتالثانوية التاهيلية المرينيينإقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية دبدو 18 إلياس الهواري
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 24905V)تاوريرت )البلدية

701/03/11إقليم: بركانأبي الخيرإقليم: تاوريرتالثانوية التاهيلية المرينيين 9 بوزياني عائشة
علوم الحياة 

والرض
04/09/19إلتحاق بالزوج 04674E)بركان )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. م السادسإقليم: تاوريرتالثانوية التاهيلية المرينيين

أنكاد

426/07/10 70 وسليم اسماء
الفيزياء والكيمياء

02/12/10 04379J)وجدة )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. المتنبيإقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية الفتح

أنكاد

101/01/10 68 الرايسي احمد
الفيزياء والكيمياء

20/09/11 04291N)وجدة )البلدية

الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي
عمالة: وجدة - ثانوية لمحرشي التأهيليةإقليم: تاوريرت

أنكاد

605/09/08 64 حنان بنسعيدي
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 26976W)وجدة )البلدية

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
عمالة: وجدة - ثانوية لمحرشي التأهيليةإقليم: تاوريرت

أنكاد

1105/09/11 64 منية العمراني
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 26976W)وجدة )البلدية
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الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
ثانوية الحسن الداخل إقليم: تاوريرت

التأهيلية

102/09/15إقليم: جرسيف 30 الكل لي  عبد القادر
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 16684J)جرسيف )البلدية

الثانوية التأهيلية عمر بن إقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية دبدو

الخطاب

102/09/16إقليم: بولمان 24 خالد الموساوي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 24494Yافريطيسة

1302/09/14إقليم: جرادةثانوية المام علي التأهيليةإقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية دبدو 12 العربي بنعبدا
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 26254L)عين بني مطهر )البلدية

902/09/15إقليم: بركانخالد بن الوليدإقليم: تاوريرتالثانوية التاهيلية المرينيين 23 بوعبدللوي عماد
التربية البدنية

04/09/19إلتحاق بالزوجة 25307G سيدي سليمان - الشراعة

)البلدية(

الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي
826/01/17إقليم: بركانأبو بكر الرازيإقليم: تاوريرت 34 حنان سغروشني

المعلوميات
26/01/17 27240H)بركان )البلدية

الثانوية التأهيلية عثمان بن إقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية دبدو

عفان

402/09/10إقليم: تطوان 70 الشارف م
الفلسفة

02/09/10 26518Yزيتون

الثانوية التأهيلية المغرب 

العربي
 الثانوية التأهيلية الميرة إقليم: تاوريرت

لل خديجة

801/01/10إقليم: القنيطرة 40 مولود البيكم
الفلسفة

02/09/15 25283Fلل ميمونة
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03

الثانوية العدادية أمشيوط 

سلم بن بوشتى
1005/09/07عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية السلمعمالة: مكناس 88 بودقيق عبد العالي

اللغة العربية
05/09/07أقدمية 12 سنة 25268P)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

الخامس
ملحقة الثانوية التأهيلية عمالة: مكناس

أناسي

416/09/98عمالة: مكناس 62 الدكيكي لطيفة
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوج 27025Zأيت ولل

403/09/13إقليم: الحاجبثانوية 16 نونبر التأهيليةعمالة: مكناسالثانوية التأهيلية الكندي 36 ربيعة هاشم
اللغة العربية

نعم 06/09/17 23475Rأيت بوبيدمان

الثانوية التأهيلية أحمد زكي عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية الكندي

العلوي

إقليم: مولي 

يعقوب

1203/09/13 24 رحبان أمينة
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 24311Zعين الشقف

الثانوية التأهيلية م 

الخامس
103/09/13عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية القصبةعمالة: مكناس 13 هيبة ا عثمان

اللغة العربية
04/09/18إلتحاق بالزوجة 04091W)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية واد 

المخازن
الثانوية التأهيلية مولي عمالة: مكناس

اسماعيل

116/09/95عمالة: مكناس 108 اولغزال كريمة
اللغة الفرنسية

02/12/02أقدمية 16 سنة 03947P)مكناس )البلدية

ثانوية عمر بن عبد العزيز عمالة: مكناسالعامة المركز

التأهيلية

106/09/00إقليم: الحاجب 90 حاتم لعميم
اللغة الفرنسية

06/09/09 21855E)اكوراي )البلدية

الثانوية التأهيلية واد 

المخازن
516/09/92عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية القصبةعمالة: مكناس 80 المرضي رشيدة

اللغة الفرنسية
07/04/10 04091W)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

الخامس
الثانوية التأهيلية مولي عمالة: مكناس

يوسف

316/09/99عمالة: مكناس 80 لمياء برادة
اللغة الفرنسية

02/09/10 03929V)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد عمالة: مكناسالعامة المركز

الرحمان بن زيدان

513/09/01عمالة: مكناس 80 بوطاهري فيروز
اللغة الفرنسية

06/09/09 04096B)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية طارق بن عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية عين كرمة

زياد

805/09/03عمالة: مكناس 68 برادة عادل
اللغة الفرنسية

02/09/13 03952V)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
106/09/06عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية لل أمينةعمالة: مكناس 66 مسضوري سعاد

اللغة الفرنسية
05/09/11إلتحاق بالزوج 03948R)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية تولل

اسماعيل

105/09/03عمالة: مكناس 56 ابن خظراء نزهة
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوج 03947P)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية واد 

المخازن
105/09/07عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية لل أمينةعمالة: مكناس 26 سليماني خالد

اللغة الفرنسية
02/09/16إلتحاق بالزوجة 03948R)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

الخامس
الثانوية التأهيلية مولي عمالة: مكناس

يوسف

701/01/10عمالة: مكناس 14 سميرة استيتو
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 03929V)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
ملحقة الثانوية التأهيلية عمالة: مكناس

أناسي

502/09/16عمالة: مكناس 13 سمية عشعاش
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 27025Zأيت ولل

الثانوية التأهيلية عبد 

الرحمان بن زيدان
  الثانوية التأهيلية م عمالة: مكناس

الخامس

328/09/87إقليم: القنيطرة 132 سعيد غفولي
الرياضيات

20/10/05أقدمية 12 سنة 11198W)القنيطرة )البلدية
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904/10/04عمالة: فاسالدارسةعمالة: مكناسالثانوية التأهيلية لل أمينة 80 اسماعيل   السلسي سنو
الرياضيات

14/09/17 02247S)زواغة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية م 

الخامس
107/09/04عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية الكنديعمالة: مكناس 60 المرزوقي نادية

الرياضيات
02/09/13 26772Z)ويسلن )البلدية

الثانوية التأهيلية إبن 

الرومي
الثانوية التأهيلية مالكة عمالة: مكناس

الفاسي

121/11/94عمالة: مكناس 48 ايت باحسو عبدالقادر
الرياضيات

06/09/17 03941H)بوفكران )البلدية

الثانوية التأهيلية واد 

المخازن
الثانوية التأهيلية مولي عمالة: مكناس

يوسف

116/09/89عمالة: مكناس 46 م  ولد  زهراء
الرياضيات

02/09/14 03929V)مكناس )البلدية

ملحقة الثانوية التأهيلية عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية عين كرمة

أناسي

106/02/08عمالة: مكناس 46 امزيل مصطفى
الرياضيات

04/09/19 27025Zأيت ولل

الثانوية التأهيلية م 

الخامس
الثانوية التأهيلية حمان عمالة: مكناس

الفطواكي

402/09/09عمالة: مكناس 42 التواتي سعيدة
الرياضيات

02/09/15 21490H)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
706/09/01عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية إبن الهيثمعمالة: مكناس 40 يحيى فؤاد

الرياضيات
02/09/15 04093Y)مكناس )البلدية

الثانوية التأهلية لحسن بن 

م بن مبارك
الثانوية التأهيلية عبد عمالة: مكناس

الرحمان بن زيدان

116/09/94عمالة: مكناس 36 بلمدن  عمر
الرياضيات

02/09/14 04096B)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية إبن عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية السلم

الرومي

216/09/95عمالة: مكناس 34 زاكي عبد القادر
الرياضيات

03/09/18 25034K)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية مالكة 

الفاسي
ملحقة الثانوية التأهيلية عمالة: مكناس

أناسي

505/09/11عمالة: مكناس 25 خالد الكناني
الرياضيات

02/09/16إلتحاق بالزوجة 27025Zأيت ولل

الثانوية التأهيلية طارق بن 

زياد
الثانوية التأهيلية عبد الخالق عمالة: مكناس

الطريس

عمالة: طنجة - 

أصيل

103/09/13 18 غرميلي خالد
الرياضيات

نعم 06/09/17 15340Y)الشرف  السواني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية واد 

المخازن
الثانوية التأهيلية المام عمالة: مكناس

الغزالي

111/09/01عمالة: مكناس 98 بن المعطي ابتسام
علوم الحياة 

والرض
07/09/04إلتحاق بالزوج 03950T)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية واد 

المخازن
الثانوية التأهيلية المام عمالة: مكناس

الغزالي

104/09/02عمالة: مكناس 98 بن المختار فاطمة
علوم الحياة 

والرض
07/09/04إلتحاق بالزوج 03950T)مكناس )البلدية

205/09/07عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية المسيرةعمالة: مكناسالثانوية التأهيلية عين كرمة 68 شكري نادية
علوم الحياة 

والرض
01/09/10إلتحاق بالزوج 03951U)مكناس )البلدية

525/10/02عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية المنفلوطيعمالة: مكناسالثانوية التأهيلية الكندي 63 رواق الحسن
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوجة 24759L)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية مالكة 

الفاسي
125/03/04عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية المسيرةعمالة: مكناس 63 الصنهاجي فاطمة الزهراء

علوم الحياة 

والرض
16/09/11إلتحاق بالزوج 03951U)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية واد 

المخازن
ملحقة الثانوية التأهيلية عمالة: مكناس

أناسي

403/09/13عمالة: مكناس 26 ربيعة الفقير
علوم الحياة 

والرض
19/09/16إلتحاق بالزوج 27025Zأيت ولل

102/01/07عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية الزيتونعمالة: مكناسالثانوية التأهيلية الكندي 18 العيرجي حافظ
علوم الحياة 

والرض
نعم 04/09/18 04094Z)مكناس )البلدية
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103/09/13عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية الكنديعمالة: مكناسالثانوية التأهيلية الزيتون 18 لحرش دلل
علوم الحياة 

والرض
نعم 04/09/19 26772Z)ويسلن )البلدية

الثانوية التأهيلية إبن 

البيطار
الثانوية التأهيلية مولي عمالة: مكناس

اسماعيل

116/09/99عمالة: مكناس 94 الحبيب المكاوي
الفيزياء والكيمياء

10/09/15 03947P)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية الكاديمية عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية إبن الهيثم

الملكية العسكرية

104/09/02عمالة: مكناس 88 المنصوري علي
الفيزياء والكيمياء

21/09/07أقدمية 12 سنة 18427D)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية إبن 

البيطار
ملحقة الثانوية التأهيلية عمالة: مكناس

أناسي

216/09/98عمالة: مكناس 70 يوسف الكنوني
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 27025Zأيت ولل

الثانوية التأهيلية أحمد بن 

علي باسو
202/09/09عمالة: فاسعبد الخالق الطريسعمالة: مكناس 48 مصطفى الكندري

الفيزياء والكيمياء
02/09/16 26077U)زواغة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية واد 

المخازن
الثانوية التأهيلية مولي عمالة: مكناس

رشيد

عمالة: طنجة - 

أصيل

804/09/02 16 منصوري مونير
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوجة 15356R)طنجة المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية واد 

المخازن
302/09/09إقليم: الحاجبثانوية 16 نونبر التأهيليةعمالة: مكناس 12 خروبي م

الفيزياء والكيمياء
نعم 10/09/19 23475Rأيت بوبيدمان

الثانوية التأهيلية واد 

المخازن
 الثانوية التأهيلية الحسن عمالة: مكناس

الثاني

705/09/08عمالة: سل 46 زكرياء زهر
التربية البدنية

02/09/14 20910C)حصين )المقاطعة

الثانوية التأهيلية طارق بن 

زياد
502/09/10عمالة: فاسأبو القاسم الشابيعمالة: مكناس 8 أنوار بشار

المعلوميات
نعمإلتحاق بالزوجة 10/09/19 26812T)زواغة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية واد 

المخازن
ملحقة الثانوية التأهيلية عمالة: مكناس

أناسي

202/09/10عمالة: مكناس 49 زلماط سناء
الفلسفة

03/09/13إلتحاق بالزوج 27025Zأيت ولل

1005/09/07إقليم: صفروثانوية م الفاسي التأهيليةإقليم: بولمانالثانوية التأهيلية أبو حنيفة 88 بنزكري أسماء
اللغة العربية

05/09/07أقدمية 12 سنة 02446H)المنزل )البلدية

الثانوية التأهيلية ميسور إقليم: بولمانالثانوية التأهيلية أبو حنيفة

المختلطة

226/07/10إقليم: بولمان 46 مصطفى لكزيري
اللغة العربية

02/09/14 08052B)ميسور )البلدية

102/09/14عمالة: فاسأبو القاسم الشابيإقليم: بولمانالثانوية العدادية النصر 37 عبد ا الحتوك
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 26812T)زواغة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية أبو بكر 

الرازي
عمالة مقاطعات أطلسإقليم: بولمان

سيدي البرنوصي

403/09/13 18 حورية أحنيني
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 26467T)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عمر بن 

الخطاب
504/09/18إقليم: تاوناتثانوية الخوارزمي التأهيليةإقليم: بولمان 12 يونس ادشيش

اللغة العربية
04/09/18إلتحاق بالزوجة 25692Aبوهودة

الثانوية التأهيلية ميسور 

المختلطة
ثانوية م بن عبد الكريم إقليم: بولمان

الخطابي التأهيلية

107/09/04إقليم: صفرو 82 احلل خديجة
اللغة الفرنسية

05/09/08أقدمية 12 سنة 25866P)صفرو )البلدية

الثانوية التأهيلية عمر بن 

الخطاب
201/01/10إقليم: تاوناتثانوية ابن خلدون التأهيلةإقليم: بولمان 46 سعيدة المقدم

اللغة الفرنسية
02/09/14 15943D)قرية با م )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

الحسن
إقليم: مولي الثانوية التأهيلية المستقبلإقليم: بولمان

يعقوب

1201/01/12 46 حنان رحمات
اللغة الفرنسية

02/09/14 25585Jالوادين
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802/09/15إقليم: العرائش الثانوية التأهيلية شعبانإقليم: بولمانالثانوية التأهيلية المرابطين 46 م بوضاهير
اللغة الفرنسية

06/09/17 26242Y)العرائش )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي م إقليم: بولمانالثانوية التأهيلية المرابطين

بن عبدا

902/09/16إقليم: العرائش 44 صفاء بنعلي
اللغة الفرنسية

02/09/16 05989J)العرائش )البلدية

إقليم: مولي الثانوية التأهيلية المستقبلإقليم: بولمانالثانوية التأهيلية 2 أكتوبر

يعقوب

920/09/07 40 مليكة سليماني
اللغة الفرنسية

02/09/15 25585Jالوادين

إقليم: مولي الثانوية التأهيلية المستقبلإقليم: بولمانالثانوية التأهيلية المرابطين

يعقوب

102/09/15 40 شيماء بوطبي
اللغة الفرنسية

02/09/15 25585Jالوادين

إقليم: مولي الثانوية التأهيلية المستقبلإقليم: بولمانالثانوية التأهيلية المرابطين

يعقوب

702/09/15 40 زينب البداوي
اللغة الفرنسية

02/09/15 25585Jالوادين

الثانوية العدادية الشريف 

الدريسي
إقليم: مولي الثانوية العدادية سبوإقليم: بولمان

يعقوب

1202/09/16 34 باتول مزوار
اللغة الفرنسية

02/09/16 25976Jسيدي داود

ثانوية مولي ادريس الكبر إقليم: بولمانالثانوية التأهيلية 2 أكتوبر

التأهيلية

502/09/16إقليم: صفرو 34 سميرة احراوي
اللغة الفرنسية

02/09/16 02450M)رباط الخير )البلدية

ثانوية المنصور الذهبي إقليم: بولمانالثانوية التأهيلية أبو حنيفة

التأهيلية

102/09/15إقليم: تاونات 30 اعبيبو م
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 15944E)تيسة )البلدية

102/09/15إقليم: تاوناتثانوية ابن خلدون التأهيلةإقليم: بولمانالثانوية التأهيلية المرابطين 30 البشباشي أسماء
اللغة الفرنسية

02/09/15 15943D)قرية با م )البلدية

302/09/16عمالة: فاسأم البنينإقليم: بولمانالثانوية التأهيلية 2 أكتوبر 24 كوثر معاش
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 02066V)فاس المدينة )المقاطعة

602/09/16إقليم: تاوناتثانوية عين عائشة التأهيليةإقليم: بولمانالثانوية التأهيلية المرابطين 18 كعواش آسية
اللغة الفرنسية

04/09/19 21797Sعين عائشة

606/09/17إقليم: تاوناتثانوية ابن خلدون التأهيلةإقليم: بولمانالثانوية التأهيلية أبو حنيفة 18 م بكاري
اللغة الفرنسية

06/09/17 15943D)قرية با م )البلدية

الثانوية التأهيلية ميسور 

المختلطة
504/09/19إقليم: الحاجبثانوية بطيط التأهيليةإقليم: بولمان 8 يوسف بنعبو

اللغة الفرنسية
04/09/19إلتحاق بالزوجة 26550Hبطيط

ثانوية أبو سالم العياشي إقليم: بولمانالثانوية التأهيلية تيشوكت

التأهيلية

226/12/11إقليم: صفرو 54 فيصل خي
اللغة النجليزية

26/12/11 02452Pعين الشكاك

الثانوية التأهيلية م إقليم: بولمانالثانوية العدادية ابن طفيل

الشرايبي

104/09/12إقليم: القنيطرة 48 هدى كزين
اللغة النجليزية

04/09/12إلتحاق بالزوج 26984E)القنيطرة )البلدية

إقليم: مولي الثانوية التأهيلية 18 نونبرإقليم: بولمانالثانوية التأهيلية تيشوكت

يعقوب

702/09/14 46 منى مزهار
اللغة النجليزية

02/09/14 27369Yعين الشقف

الثانوية التأهيلية أبو بكر 

الرازي
1102/09/15عمالة: فاسعبد ا الشفشاونيإقليم: بولمان 40 بوسماحة غيثة

اللغة النجليزية
02/09/15 18445Y)جنان الورد )المقاطعة

ثانوية أبي الربيع السبتي إقليم: بولمانالثانوية التأهيلية المرابطين

التأهيلية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

202/09/15 28 م الناصري
اللغة النجليزية

06/09/17 05680Y)الفنيدق )البلدية
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ثانوية مولي ادريس الكبر إقليم: بولمانالثانوية التأهيلية المرابطين

التأهيلية

506/09/17إقليم: صفرو 28 موسى فاطمة
اللغة النجليزية

06/09/17 02450M)رباط الخير )البلدية

الثانوية العدادية موسى بن 

نصير
704/09/18إقليم: إفرانثانوية تيمحضيت التأهيليةإقليم: بولمان 22 خولة العمري

اللغة النجليزية
04/09/18 26266Zتيمحضيت

الثانوية التأهيلية أبو بكر 

الرازي
401/01/17عمالة: فاسعلل الودييإقليم: بولمان 20 عدنان مرابطي

اللغة النجليزية
04/09/18 20477G)المرينيين )المقاطعة

ثانوية مولي ادريس الكبر إقليم: بولمانالثانوية التأهيلية أبو حنيفة

التأهيلية

1404/09/18إقليم: صفرو 12 ميمون أغراراو
اللغة النجليزية

04/09/18 02450M)رباط الخير )البلدية

الثانوية التأهيلية عمر بن 

الخطاب
ثانوية مولي ادريس الكبر إقليم: بولمان

التأهيلية

304/09/18إقليم: صفرو 12 لطيفة بلحسيني
اللغة النجليزية

04/09/18 02450M)رباط الخير )البلدية

ثانوية عبد الكريم الخطابي إقليم: بولمانالثانوية التأهيلية المرابطين

التأهيلية

1004/09/18إقليم: تاونات 12 عثمان بن الطاهر
اللغة النجليزية

04/09/18 18530R)طهر السوق )البلدية

الثانوية التأهيلية عمر بن 

الخطاب
1604/09/18إقليم: تازةبني فراسنإقليم: بولمان 12 عتيقة التاجر

اللغة النجليزية
04/09/18 16676Aبني فراسن

404/09/19إقليم: تازةثانوية الزيتون التأهيليةإقليم: بولمانالثانوية التأهيلية المرابطين 6 حميد بوطيب
اللغة النجليزية

04/09/19 16679Dأولد ازباير

الثانوية التأهيلية أبو بكر إقليم: بولمانالثانوية التأهيلية 2 أكتوبر

الرازي

104/09/19إقليم: بولمان 6 تغلى حسن
اللغة النجليزية

04/09/19 24281Sكيكو

الثانوية التأهيلية ميسور 

المختلطة
204/09/19إقليم: إفرانثانوية تيمحضيت التأهيليةإقليم: بولمان 6 الباز م

اللغة النجليزية
04/09/19 26266Zتيمحضيت

الثانوية التأهيلية مولي 

الحسن
1104/09/19إقليم: تاوناتثا م السادس التأهيليةإقليم: بولمان 6 عمر ربوج

اللغة النجليزية
04/09/19 15948Jاورتزاغ

1604/09/19إقليم: تازة أجديرإقليم: بولمانالثانوية التأهيلية المرابطين 6 عبدالمجيد لعبودي
اللغة النجليزية

04/09/19 16666Pأجدير

الثانوية التأهيلية ميسور 

المختلطة
ثانوية ابو بكر الصديق إقليم: بولمان

التأهيلية

1104/09/19إقليم: إفران 6 زكرياء نبيه
اللغة النجليزية

04/09/19 10791Dعين اللوح

الثانوية التأهيلية عمر بن 

الخطاب
ثانوية مولي ادريس الكبر إقليم: بولمان

التأهيلية

1302/09/14إقليم: صفرو 46 عبد الصمد اصويلح
الجتماعيات

02/09/14 02450M)رباط الخير )البلدية

الثانوية التأهيلية عمر بن 

الخطاب
502/09/15إقليم: الرشيديةالثانوية الثأهيلية  سجلماسةإقليم: بولمان 30 عبد المنعم اسليماني الحساني

الجتماعيات
02/09/15 09842X)الرشيدية )البلدية

ثانوية الميرة للة سلمى إقليم: بولمانالثانوية التأهيلية تيشوكت

التأهيلية

102/01/07إقليم: صفرو 34 رحو حدو
الرياضيات

06/09/17 24495Z)صفرو )البلدية

الثانوية التأهيلية ميسور 

المختلطة
ثانوية م بن عبد الكريم إقليم: بولمان

الخطابي التأهيلية

102/09/16إقليم: صفرو 34 يسين اليعلوي
الرياضيات

02/09/16 25866P)صفرو )البلدية

الثانوية التأهيلية ميسور 

المختلطة
1106/09/17عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية السلمإقليم: بولمان 28 مكدولي ايمان

الرياضيات
06/09/17 25268P)مكناس )البلدية
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الثانوية العدادية موسى بن 

نصير
الثانوية التأهيلية عبد إقليم: بولمان

الرحمان بن زيدان

106/09/17عمالة: مكناس 28 كوثر بن عامر اليوبي
الرياضيات

06/09/17 04096B)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية ميسور 

المختلطة
ثانوية مولي ادريس الكبر إقليم: بولمان

التأهيلية

502/09/16إقليم: صفرو 24 الهيسوف لحسن
الرياضيات

02/09/16 02450M)رباط الخير )البلدية

الثانوية التأهيلية إقليم: بولمانالثانوية التأهيلية أبو حنيفة

الخوارزمي

1202/09/16عمالة: مكناس 24 م الحياني
الرياضيات

02/09/16 03953W مولي ادريس زرهون

)البلدية(

الثانوية العدادية الشريف 

الدريسي
813/02/17عمالة: فاسالقرويينإقليم: بولمان 22 المصطفى زاكي

الرياضيات
06/09/17 02261G)المرينيين )المقاطعة

الثانوية التأهيلية أبو بكر 

الرازي
304/09/18إقليم: صفروثانوية م السادس التأهيليةإقليم: بولمان 22 هند الحكيم

الرياضيات
04/09/18 02448K)إيموزار كندر )البلدية

1104/09/19عمالة: فاسالعباس بنانيإقليم: بولمانالثانوية التأهيلية تيشوكت 16 سارة الزاهر
الرياضيات

04/09/19 02060N)جنان الورد )المقاطعة

502/09/14إقليم: إفرانثانوية م الخامس التأهيليةإقليم: بولمانالثانوية التأهيلية تيشوكت 12 حماري عيسى
الرياضيات

04/09/18 10785X)ازرو )البلدية

401/01/17إقليم: الحسيمةثانوية الريفإقليم: بولمانالثانوية التأهيلية المرابطين 12 يوسف شكري
الرياضيات

04/09/18 25196L)أجدير )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

الحسن
1117/09/18عمالة: الرباطأبي بكر الصديقإقليم: بولمان 12 عصام لزرق

الرياضيات
17/09/18 01126Y)اليوسفية )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عمر بن 

الخطاب
1104/09/18عمالة: فاسالمسيرةإقليم: بولمان 12 يونس راكبي

الرياضيات
04/09/18 24321K)جنان الورد )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عمر بن 

الخطاب
ثانوية مولي ادريس الكبر إقليم: بولمان

التأهيلية

904/09/18إقليم: صفرو 12 يوسف ناجم
الرياضيات

04/09/18 02450M)رباط الخير )البلدية

الثانوية التأهيلية أبو بكر 

الرازي
304/09/18عمالة: فاسالملإقليم: بولمان 12 عثمان مطوحي

الرياضيات
04/09/18 02064T)فاس المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية أبو بكر 

الرازي
ملحقة الثانوية التأهيلية إقليم: بولمان

أناسي

204/09/19عمالة: مكناس 7 جميلة استيتو
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوج 27025Zأيت ولل

ثانوية مولي ادريس الكبر إقليم: بولمانالثانوية التأهيلية المرابطين

التأهيلية

504/09/19إقليم: صفرو 6 م وناس
الرياضيات

04/09/19 02450M)رباط الخير )البلدية

الثانوية التأهيلية أبو بكر إقليم: بولمانالثانوية التأهيلية المرابطين

الرازي

1004/09/19إقليم: بولمان 6 حميد عميري
الرياضيات

04/09/19 24281Sكيكو

الثانوية التأهيلية أبو بكر 

الرازي
905/09/11عمالة: فاسعبدا كنونإقليم: بولمان 64 الزعيم أسية

علوم الحياة 

والرض
05/09/11 24725Z)سايس )المقاطعة

عمالة: الصخيرات المنصور الدهبيإقليم: بولمانالثانوية التأهيلية تيشوكت

 - تمارة

1005/09/11 54 دنيا أوني
علوم الحياة 

والرض
05/09/11 24709G)عين العودة )البلدية

الثانوية العدادية الشريف 

الدريسي
302/09/15عمالة: فاسابن باجةإقليم: بولمان 40 إكرام الزواق

علوم الحياة 

والرض
02/09/15 02069Y)فاس المدينة )المقاطعة

63



المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: بولمانالثانوية التأهيلية أبو حنيفة

الحسن

102/09/15إقليم: بولمان 40 مصطفى الداودي
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 25894V)ميسور )البلدية

الثانوية التأهيلية وادي إقليم: بولمانالثانوية التأهيلية المرابطين

الذهب

عمالة: طنجة - 

أصيل

802/09/15 40 مراد العمراني
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 15363Y)اصيلة )البلدية

الثانوية التأهيلية ميسور 

المختلطة
602/09/16عمالة: فاسالجاحظإقليم: بولمان 34 المدني حكيمة

علوم الحياة 

والرض
02/09/16 18498F)المرينيين )المقاطعة

الثانوية العدادية الشريف إقليم: بولمانالثانوية التأهيلية 2 أكتوبر

الدريسي

106/09/17إقليم: بولمان 28 خديجة بلقرشي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 08047Wسكورة مداز

الثانوية التأهيلية ميسور 

المختلطة
1006/09/17إقليم: إفرانثانوية تيمحضيت التأهيليةإقليم: بولمان 18 شرف قديري

علوم الحياة 

والرض
06/09/17 26266Zتيمحضيت

الثانوية التأهيلية عمر بن 

الخطاب
206/09/17عمالة: فاسالثانوية التقنيةإقليم: بولمان 18 لوبنة الصابري

علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 01988K)سايس )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عمر بن 

الخطاب
1003/09/13إقليم: بولمانالثانوية التأهيلية تيشوكتإقليم: بولمان 12 عبد اللطيف شكيب

علوم الحياة 

والرض
04/09/18 08051A)بولمان )البلدية

الثانوية التأهيلية عمر بن إقليم: بولمانالثانوية التأهيلية المرابطين

الخطاب

102/09/16إقليم: بولمان 12 خالد الداودي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 24494Yافريطيسة

الثانوية العدادية الشريف إقليم: بولمانالثانوية التأهيلية المرابطين

الدريسي

104/09/19إقليم: بولمان 6 سعيد أزكاغ
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 08047Wسكورة مداز

الثانوية التأهيلية ابي بكر إقليم: بولماناتسيوانت العليا

القادري

802/09/14عمالة: سل 38 إلهام أدوز
العلوم القتصادية 

والتدبير
02/09/14إلتحاق بالزوج 25856D)باب المريسة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية ميسور 

المختلطة
عمالة: وجدة - ثا. عبد ا العرويإقليم: بولمان

أنكاد

105/09/08 64 الكبير لعوج
الفيزياء والكيمياء

14/10/11 26425X)وجدة )البلدية

الثانوية التأهيلية أبو بكر 

الرازي
805/09/07عمالة: فاسعبد الكريم الداوديإقليم: بولمان 60 ميمون الكون

الفيزياء والكيمياء
02/09/16 22745X)زواغة )المقاطعة

ثانوية م بن عبد الكريم إقليم: بولمانالثانوية التأهيلية تيشوكت

الخطابي التأهيلية

205/09/11إقليم: صفرو 54 رضوان الفتحي
الفيزياء والكيمياء

05/09/12 25866P)صفرو )البلدية

102/09/14عمالة: فاسالحاج الهادي التجموعتيإقليم: بولمانالثانوية التأهيلية 2 أكتوبر 46 ابوهالي دنيا
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 02104L)زواغة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية ميسور 

المختلطة
ثانوية المنصور الذهبي إقليم: بولمان

التأهيلية

1002/09/15إقليم: تاونات 40 مربم عبد الرحماني الدريسي
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 15944E)تيسة )البلدية

302/09/15عمالة: فاسمولي رشيدإقليم: بولمانالثانوية التأهيلية المرابطين 40 حاجي منير م
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 02068X)فاس المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عمر بن 

الخطاب
ثانـويــة عـلل الفـــاسي إقليم: بولمان

الـتـــأهيــلـيـــة

702/09/16إقليم: إفران 34 سمية مسويت
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 21882J)إفران )البلدية

202/09/15عمالة: فاسبنسودةإقليم: بولمانالثانوية التأهيلية أبو حنيفة 31 جعوان م
الفيزياء والكيمياء

02/09/15إلتحاق بالزوجة 02260F)زواغة )المقاطعة

64



المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

إقليم: مولي الثانوية العدادية سبوإقليم: بولمانالثانوية التأهيلية 2 أكتوبر

يعقوب

1302/09/15 30 الخرشاشي  عادل
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 25976Jسيدي داود

الثانوية العدادية موسى بن 

نصير
1302/09/15إقليم: إفرانثانوية تيمحضيت التأهيليةإقليم: بولمان 30 سعيد بنخدة

الفيزياء والكيمياء
02/09/15 26266Zتيمحضيت

502/09/15إقليم: صفروثانوية م الفاسي التأهيليةإقليم: بولمانالثانوية التأهيلية أبو حنيفة 30 م يامني
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 02446H)المنزل )البلدية

202/09/15عمالة: فاسعبد الرحيم بوعبيدإقليم: بولمانالثانوية التأهيلية تيشوكت 26 لمياء داودي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17إلتحاق بالزوج 01983E)أكدال )المقاطعة

102/09/16إقليم: بولمانالثانوية التأهيلية تيشوكتإقليم: بولمانالثانوية التأهيلية 2 أكتوبر 24 مصطفى عمراوي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 08051A)بولمان )البلدية

الثانوية التأهيلية أبو بكر 

الرازي
303/09/13إقليم: تاوناتثانوية العهد الجديد التأهيليةإقليم: بولمان 22 رشيد حلوي

الفيزياء والكيمياء
04/09/18 25691Zكلز

103/09/13إقليم: بولمانالثانوية التأهيلية المرابطينإقليم: بولمانالثانوية العدادية بدر 12 م بوشامة
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 08053C)أوطاط الحاج )البلدية

الثانوية التأهيلية عمر بن 

الخطاب
ثانوية المام الغزالي إقليم: بولمان

التأهيلية

704/09/19إقليم: تاونات 6 اسماعيل الحمومي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 25693Bتافرانت

الثانوية التأهيلية ميسور 

المختلطة
ثانوية يوسف بن تاشفين إقليم: بولمان

التأهيلية

1302/09/09إقليم: تازة 76 منصف فائزة
التربية السلمية

02/09/09 16678Cمطماطة

الثانوية التأهيلية ميسور 

المختلطة
1226/07/10عمالة: فاسابن خلدونإقليم: بولمان 57 امينة بولغمود

التربية السلمية
03/09/13إلتحاق بالزوج 02257C)المرينيين )المقاطعة

الثانوية التأهيلية ميسور 

المختلطة
1105/09/11عمالة: فاسبنسودةإقليم: بولمان 56 يوسف الجرجيني

التربية السلمية
03/09/13إلتحاق بالزوجة 02260F)زواغة )المقاطعة

الثانوية العدادية م 

السادس
الثانوية التأهيلية م إقليم: بولمان

السادس أناسي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

305/09/11 56 تورية حماموش
التربية السلمية

05/09/11إلتحاق بالزوج 19862N)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التأهيلية ميسور إقليم: بولمانالثانوية التأهيلية 2 أكتوبر

المختلطة

106/09/00إقليم: بولمان 45 بحزامة سعاد
التربية السلمية

03/09/13إلتحاق بالزوج 08052B)ميسور )البلدية

الثانوية التأهيلية عمر بن 

الخطاب
ثانوية سيدي يحيى بني إقليم: بولمان

زروال العدادية

1602/09/15إقليم: تاونات 40 م الشهبي
التربية السلمية

02/09/15 25361Rسيدي يحيى بني زروال

الثانوية التأهيلية عمر بن 

الخطاب
الثانوية التأهيلية العلمة م إقليم: بولمان

الصبيحي

1501/03/11عمالة: سل 34 الياس بناني
التربية السلمية

02/09/16 01296H)تابريكت )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عمر بن 

الخطاب
1102/09/16إقليم: الخميساتفاطمة الزهراءإقليم: بولمان 34 أحمد منيعي

التربية السلمية
02/09/16 11568Yازحيليكة

ثانوية عبد العزيز مزيان إقليم: بولمانالثانوية التأهيلية المرابطين

بلفقيه

102/09/16إقليم: تاوريرت 24 بن داوود م
التربية السلمية

02/09/16 27176N)تاوريرت )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

الحسن
الثانوية التأهيلية الفقيه م إقليم: بولمان

الحمداوي

802/09/14عمالة: سل 36 سفيان دريوش
التربية البدنية

02/09/14 01297J)تابريكت )المقاطعة
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عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية المرابطينإقليم: بولمانالثانوية التأهيلية المرابطين

أصيل

802/09/14 36 الخولني نزار
التربية البدنية

02/09/14 26578N)بني مكادة )المقاطعة

102/09/15إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية الكنديإقليم: بولمانالثانوية التأهيلية المرابطين 30 التهامي برادة
التربية البدنية

02/09/15 26835T)بوسكورة )البلدية

ثانوية مولي ادريس الكبر إقليم: بولمانالثانوية العدادية بدر

التأهيلية

613/02/17إقليم: صفرو 22 هشام المقدم
التربية البدنية

06/09/17 02450M)رباط الخير )البلدية

213/02/17إقليم: تازةالوحدةإقليم: بولمانالثانوية العدادية ابن طفيل 22 سارة الراشدي
المعلوميات

06/09/17 16685K)واد امليل )البلدية

الثانوية التأهيلية ميسور 

المختلطة
704/09/19إقليم: صفروثانوية م الفاسي التأهيليةإقليم: بولمان 16 الجامعي ايمان

المعلوميات
04/09/19 02446H)المنزل )البلدية

ثانـويــة عـلل الفـــاسي إقليم: بولمانالثانوية التأهيلية أبو حنيفة

الـتـــأهيــلـيـــة

404/09/19إقليم: إفران 6 يحيا خضري
المعلوميات

نعم 04/09/19 21882J)إفران )البلدية

الثانوية التأهيلية ميسور 

المختلطة
1224/09/04إقليم: الحاجبثانوية 16 نونبر التأهيليةإقليم: بولمان 70 كريم سعيدي

الفلسفة
02/09/10 23475Rأيت بوبيدمان

الثانوية التأهيلية إقليم: بولمانالثانوية التأهيلية 2 أكتوبر

الخوارزمي

عمالة: طنجة - 

أصيل

1101/01/10 42 السباعي عبد الحق
الفلسفة

03/09/13 20601S)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عمر بن 

الخطاب
202/09/16إقليم: صفروثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: بولمان 12 والي علمي سكينة

الفلسفة
04/09/18إلتحاق بالزوج 02447J)صفرو )البلدية

ثانوية عمر بن عبد العزيز 

التأهيلية
ملحقة الثانوية التأهيلية إقليم: الحاجب

أناسي

106/02/08عمالة: مكناس 63 لحميداني بوشرة
اللغة العربية

26/09/11إلتحاق بالزوج 27025Zأيت ولل

ثانوية عمر بن عبد العزيز 

التأهيلية
120/02/08عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية م أجاناإقليم: الحاجب 37 بوسعادة نورة

اللغة العربية
02/09/14إلتحاق بالزوج 25033J)مكناس )البلدية

102/09/09عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية الكنديإقليم: الحاجبثانوية 16 نونبر التأهيلية 36 الحاجي زكية
اللغة العربية

نعم 04/09/19 26772Z)ويسلن )البلدية

ثانوية تاوجطات الجديدة 

التأهيلية
1102/09/14عمالة: فاسالقرويينإقليم: الحاجب 26 لشهب ناجية

اللغة العربية
06/09/17إلتحاق بالزوج 02261G)المرينيين )المقاطعة

1016/09/93عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية توللإقليم: الحاجبثانوية الثلوج التأهيلية 90 بنور يوسف
اللغة الفرنسية

06/09/17 25531A)تولل )البلدية

الثانوية العدادية عبد 

الكريم الخطابي
الثانوية التأهيلية مولي إقليم: الحاجب

يوسف

807/09/04عمالة: مكناس 82 فتال أمل
اللغة الفرنسية

25/11/08أقدمية 12 سنة 03929V)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية واد إقليم: الحاجبثانوية 11 يناير التأهيلية

المخازن

207/09/04عمالة: مكناس 70 نوال بونواس
اللغة الفرنسية

03/09/13 22646P)ويسلن )البلدية

ثانوية عمر بن عبد العزيز 

التأهيلية
ملحقة الثانوية التأهيلية إقليم: الحاجب

أناسي

216/09/91عمالة: مكناس 66 تبوشة صباح
اللغة الفرنسية

02/09/09إلتحاق بالزوج 27025Zأيت ولل

ثانوية عمر بن عبد العزيز 

التأهيلية
ملحقة الثانوية التأهيلية إقليم: الحاجب

أناسي

115/09/03عمالة: مكناس 39 رجاء بوماعزا
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 27025Zأيت ولل
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ملحقة الثانوية التأهيلية إقليم: الحاجبثانوية ابن الخطيب التأهيلية

أناسي

105/09/11عمالة: مكناس 31 حكيمة مزيان
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 27025Zأيت ولل

الثانوية التأهيلية عبد إقليم: الحاجبثانوية بطيط التأهيلية

الرحمان بن زيدان

105/09/08عمالة: مكناس 30 زينب الروكي
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 04096B)مكناس )البلدية

101/01/10عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية لل أمينةإقليم: الحاجبثانوية ابن الخطيب التأهيلية 27 ماني لطفي
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 03948R)مكناس )البلدية

ثانوية تاوجطات الجديدة 

التأهيلية
713/02/17عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية إبن الهيثمإقليم: الحاجب 25 تيشتي خديجة

اللغة الفرنسية
07/09/17إلتحاق بالزوج 04093Y)مكناس )البلدية

602/09/09إقليم: جرسيفثانوية ابن خلدون التأهيليةإقليم: الحاجبثانوية 16 نونبر التأهيلية 22 سوفيان حسايني
اللغة الفرنسية

04/09/18 26970Pتادرت

116/09/97عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية لل أمينةإقليم: الحاجبثانوية ابن الخطيب التأهيلية 19 وفاء الكون
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 03948R)مكناس )البلدية

ثانوية عمر بن عبد العزيز 

التأهيلية
ملحقة الثانوية التأهيلية إقليم: الحاجب

أناسي

205/09/03عمالة: مكناس 68 نجاة الجراي
اللغة النجليزية

02/09/09إلتحاق بالزوج 27025Zأيت ولل

505/09/07عمالة: الميةالثانوية التأهيلية ابن خلدونإقليم: الحاجبثانوية ابن الخطيب التأهيلية 66 بن الزبيرية غيثة
اللغة النجليزية

03/09/10 25582F)المية )البلدية

ملحقة الثانوية التأهيلية إقليم: الحاجبثانوية الثلوج التأهيلية

أناسي

103/09/13عمالة: مكناس 26 زمزمي علوي سعاد
اللغة النجليزية

02/09/16إلتحاق بالزوج 27025Zأيت ولل

الثانوية التأهيلية م إقليم: الحاجبثانوية 11 يناير التأهيلية

الخامس

1004/09/19عمالة: مكناس 7 ضحى العتيقي
اللغة النجليزية

04/09/19إلتحاق بالزوج 25269R)ويسلن )البلدية

ملحقة الثانوية التأهيلية إقليم: الحاجبثانوية بطيط التأهيلية

أناسي

202/09/10عمالة: مكناس 31 عبد ا أكوجيل
اللغة السبانية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 27025Zأيت ولل

الثانوية العدادية يوسف 

ابن تاشفين
ملحقة الثانوية التأهيلية إقليم: الحاجب

أناسي

205/09/07عمالة: مكناس 66 عبيدي سعيد
الجتماعيات

02/09/10إلتحاق بالزوجة 27025Zأيت ولل

ثانوية سيدي لحسن اليوسي إقليم: الحاجبثانوية ابن الخطيب التأهيلية

التأهيلية

601/03/11إقليم: صفرو 60 حكيمة بيبي
الجتماعيات

01/03/11 02445G)صفرو )البلدية

405/09/07عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية لل أمينةإقليم: الحاجبثانوية ابن الخطيب التأهيلية 52 بنعيسى زرودي
الرياضيات

03/09/13 03948R)مكناس )البلدية

103/09/13إقليم: إفرانثانوية ميشليفن التاهيليةإقليم: الحاجبثانوية الثلوج التأهيلية 28 الراضي فاطمة الزهراء
الرياضيات

06/09/17 25259E)ازرو )البلدية

205/09/07عمالة: فاسمولي سليمانإقليم: الحاجبثانوية 11 يناير التأهيلية 66 الصنهاجي نادية
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوج 01980B)أكدال )المقاطعة

ثانوية عمر بن عبد العزيز 

التأهيلية
ملحقة الثانوية التأهيلية إقليم: الحاجب

أناسي

226/07/10عمالة: مكناس 59 مغاري خديجة
علوم الحياة 

والرض
05/09/11إلتحاق بالزوج 27025Zأيت ولل

ملحقة الثانوية التأهيلية إقليم: الحاجبالثانوية العدادية ابن رشد

أناسي

116/09/96عمالة: مكناس 142 عبد العزيز قيس
الفيزياء والكيمياء

24/09/09أقدمية 16 سنة 27025Zأيت ولل
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الثانوية العدادية ابن 

اجروم
الثانوية التأهيلية إبن إقليم: الحاجب

البيطار

704/09/02عمالة: مكناس 60 العلمي عزيز
الفيزياء والكيمياء

01/09/10 25530Z)مكناس )البلدية

808/01/07عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية إبن الهيثمإقليم: الحاجبثانوية ابن الخطيب التأهيلية 54 الصحراوي حسن
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 04093Y)مكناس )البلدية

901/01/10عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية السلمإقليم: الحاجبثانوية ابن سينا التأهيلية 54 عزوزي فريدة
الفيزياء والكيمياء

04/09/12 25268P)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد إقليم: الحاجبثانوية ابن سينا التأهيلية

الرحمان بن زيدان

601/01/10عمالة: مكناس 52 يوسف العمراني
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 04096B)مكناس )البلدية

ثانوية تاوجطات الجديدة 

التأهيلية
620/09/04عمالة: سلالثانوية التأهيلية النهضةإقليم: الحاجب 38 الهامي هشام

الفيزياء والكيمياء
02/09/15 01300M)باب المريسة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية واد إقليم: الحاجبثانوية 16 نونبر التأهيلية

المخازن

405/09/08عمالة: مكناس 16 بطاهري عبد الله
الفيزياء والكيمياء

نعم 04/09/19 22646P)ويسلن )البلدية

الثانوية العدادية عبد 

الكريم الخطابي
ملحقة الثانوية التأهيلية إقليم: الحاجب

أناسي

116/09/98عمالة: مكناس 105 كاس زهرة
التربية السلمية

01/09/08إلتحاق بالزوج 27025Zأيت ولل

  ثانوية خميس أنجرة إقليم: الحاجبثانوية ابن الخطيب التأهيلية

التأهيلية

إقليم: فحص - 

انجرة

701/03/11 60 الهاني  أسماء
التربية السلمية

01/03/11إلتحاق بالزوج 21284Jأنجرة

عمالة: الصخيرات النسيمإقليم: الحاجبالثانوية العدادية القدس

 - تمارة

605/09/11 56 العقايري م
التربية السلمية

04/09/13 25738A)تمارة )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: الحاجبثانوية الثلوج التأهيلية

الثاني

116/09/97إقليم: بنسليمان 36 سميح أحمد
التربية السلمية

نعم 01/09/14 07854L)بنسليمان )البلدية

416/09/87عمالة: فاسبنسودةإقليم: الحاجبثانوية الثلوج التأهيلية 86 حسن بنعمو
التربية البدنية

03/09/13 02260F)زواغة )المقاطعة

107/09/04إقليم: الحاجبثانوية 11 يناير التأهيليةإقليم: الحاجبثانوية ابن سينا التأهيلية 75 عبد ا لكحل
الفلسفة

02/09/10إلتحاق بالزوجة 04234B)عين تاوجطات )البلدية

305/09/08عمالة: فاسابن عربيإقليم: الحاجبثانوية 16 نونبر التأهيلية 60 دخيسي حياة
الفلسفة

05/09/11إلتحاق بالزوج 25310K)زواغة )المقاطعة

ملحقة الثانوية التأهيلية إقليم: الحاجبثانوية 11 يناير التأهيلية

أناسي

805/09/11عمالة: مكناس 56 فاطمة الزهراء مقداد
الفلسفة

05/09/11إلتحاق بالزوج 27025Zأيت ولل

ثانوية أبي الربيع السبتي إقليم: الحاجبثانوية 11 يناير التأهيلية

التأهيلية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

1207/09/04 52 حميد بوغانم
الفلسفة

03/09/13 05680Y)الفنيدق )البلدية

ثانوية تاوجطات الجديدة 

التأهيلية
303/09/13إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيديإقليم: الحاجب 34 سناء الفرار

الفلسفة
02/09/15 03790U)أمزميز )البلدية

104/09/02إقليم: إفرانثانوية ميشليفن التاهيليةإقليم: الحاجبثانوية 16 نونبر التأهيلية 28 المحرزي عبد العزيز
الفلسفة

06/09/17إلتحاق بالزوجة 25259E)ازرو )البلدية

228/03/17إقليم: الحاجبثانوية ابن الخطيب التأهيليةإقليم: الحاجبثانوية بطيط التأهيلية 22 بوعمران يسرى
الفلسفة

06/09/17إلتحاق بالزوج 04233A)الحاجب )البلدية
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104/10/04عمالة: فاسالمام ابن حنبلعمالة: فاسابن خلدون 98 نجاة مهم
اللغة العربية

07/10/04إلتحاق بالزوج 01974V)أكدال )المقاطعة

906/04/09عمالة: فاسمولي سليمانعمالة: فاسمولي رشيد 63 الكرماط بوشرى
اللغة العربية

27/09/11إلتحاق بالزوج 01980B)أكدال )المقاطعة

ثانوية سيدي لحسن اليوسي عمالة: فاسالعباس بناني

التأهيلية

713/02/17إقليم: صفرو 34 مصطفى بودور
اللغة العربية

نعم 13/02/17 02445G)صفرو )البلدية

116/09/92عمالة: فاسعبدالكريم الرايسعمالة: فاس 6 نونبر 134 الزيتونة سعيدة
اللغة الفرنسية

16/09/00أقدمية 16 سنة 24320J)أكدال )المقاطعة

116/09/93عمالة: فاسعبد الرحيم بوعبيدعمالة: فاسالمسيرة 120 سهام بن سلطان
اللغة الفرنسية

05/09/08إلتحاق بالزوج 01983E)أكدال )المقاطعة

116/09/97عمالة: فاسصلح الدين اليوبيعمالة: فاسالمختار السوسي 120 منى وزاني الطيبي
اللغة الفرنسية

16/09/10أقدمية 16 سنة 01966L)أكدال )المقاطعة

107/09/04عمالة: فاسابن سيناعمالة: فاسعبد الكريم الداودي 106 أمة ا جعفر
اللغة الفرنسية

07/09/04أقدمية 16 سنة 22679A)سايس )المقاطعة

116/09/99عمالة: فاسيوسف بن تاشفينعمالة: فاسالمسيرة 87 حنان زوازو
اللغة الفرنسية

04/09/08إلتحاق بالزوج 01981C)أكدال )المقاطعة

416/09/99عمالة: فاسالمير مولي الحسنعمالة: فاسالجاحظ 84 لمياء   الفيللي
اللغة الفرنسية

15/10/09إلتحاق بالزوج 25063S)سايس )المقاطعة

516/09/95عمالة: فاسمولي سليمانعمالة: فاسالحاج الهادي التجموعتي 76 وفاء لحمام
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 01980B)أكدال )المقاطعة

الثانوية التأهيلية مولي 

ادريس
الثانوية التأهيلية الشيخ م عمالة: فاس

المكي الناصري

116/09/92إقليم: تطوان 65 فاطمة الزهراء ادريسي 

بوطيبي

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

104/09/02إقليم: صفروثانوية بئر أنزران التأهيليةعمالة: فاسالجاحظ 57 يونس قاضي
اللغة الفرنسية

04/10/16إلتحاق بالزوجة 02447J)صفرو )البلدية

1006/09/00عمالة: فاسالجاحظعمالة: فاسمولي رشيد 50 عادل بوزيان
اللغة الفرنسية

04/09/19 18498F)المرينيين )المقاطعة

416/09/02عمالة: فاسالحاج الهادي التجموعتيعمالة: فاسالجاحظ 50 القادري  زينب
اللغة الفرنسية

02/09/16 02104L)زواغة )المقاطعة

802/09/15عمالة: فاسالخوارزميعمالة: فاسعبد ا الشفشاوني 15 ليلى زريق
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 22749B)المرينيين )المقاطعة

216/09/85عمالة: فاسعبدالكريم الرايسعمالة: فاسعلل الوديي 116 الخروبي فؤاد
اللغة النجليزية

01/09/00أقدمية 16 سنة 24320J)أكدال )المقاطعة

707/09/04عمالة: فاسالدارسةعمالة: فاسعبد الرحيم بوعبيد 82 جواد ناجي
اللغة النجليزية

02/09/14 02247S)زواغة )المقاطعة

205/09/03عمالة: فاسابن البيطارعمالة: فاسعلل الوديي 78 حسناء العباسي
اللغة النجليزية

02/09/10 26565Z)المرينيين )المقاطعة
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116/09/96عمالة: فاسالمير مولي الحسنعمالة: فاسعبد ا الشفشاوني 63 مصطفى محب
اللغة النجليزية

04/09/12إلتحاق بالزوجة 25063S)سايس )المقاطعة

522/10/90عمالة: فاسالمام ابن حنبلعمالة: فاسالحاج الهادي التجموعتي 62 نور الدين منكاد
اللغة النجليزية

02/09/16 01974V)أكدال )المقاطعة

1002/09/09عمالة: فاسعبد الخالق الطريسعمالة: فاسالجاحظ 56 مريم غواتي
اللغة النجليزية

04/10/16 26077U)زواغة )المقاطعة

606/09/06عمالة: فاسعبد الرحيم بوعبيدعمالة: فاسمولي رشيد 52 اسماء  الرفيق
اللغة النجليزية

02/09/15 26564Y)سايس )المقاطعة

105/09/03عمالة: فاسالحاج الهادي التجموعتيعمالة: فاسعبد ا الشفشاوني 40 العربي السوسي
اللغة النجليزية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 02104L)زواغة )المقاطعة

807/09/05عمالة: فاسابن عربيعمالة: فاسأبو القاسم الشابي 62 مريم العلوي السماعيلي
اللغة السبانية

04/09/19 25310K)زواغة )المقاطعة

105/09/08عمالة: فاسالقرويينعمالة: فاسابن خلدون 52 مريمة الغيوان
اللغة السبانية

03/09/13 02261G)المرينيين )المقاطعة

1006/10/05عمالة: فاسسيدي احرازمعمالة: فاسالمسيرة 46 فاطمة بنطاهر
اللغة اللمانية

02/09/16 26567Bسيدي حرازم

410/09/01عمالة: فاسعبدالكريم الرايسعمالة: فاسعبد ا الشفشاوني 33 أحمد  بقالي
الجتماعيات

15/09/15إلتحاق بالزوجة 24320J)أكدال )المقاطعة

605/10/06عمالة: فاسعبد الرحيم بوعبيدعمالة: فاسسيدي احرازم 33 سناء المحقق
الجتماعيات

02/09/15إلتحاق بالزوج 01983E)أكدال )المقاطعة

705/09/11عمالة: فاسأم البنينعمالة: فاسسيدي م بن عبد الرحمان 46 كوثر الدريسي
الرياضيات

25/09/14 02066V)فاس المدينة )المقاطعة

108/01/07عمالة: فاسابن عربيعمالة: فاسالهاشمي الفيللي 36 عبد الكريم  الهللي
الرياضيات

06/09/17 25310K)زواغة )المقاطعة

205/09/07عمالة: فاسعبدالكريم الرايسعمالة: فاسعلل الفاسي 36 رشيد شاكر
الرياضيات

02/09/16إلتحاق بالزوجة 24320J)أكدال )المقاطعة

313/02/17عمالة: فاسمولي رشيدعمالة: فاسالعباس بناني 34 ياسين جعوان
الرياضيات

13/02/17 02068X)فاس المدينة )المقاطعة

802/09/15عمالة: فاسبنسودةعمالة: فاسالمسيرة 28 كوثـــر الدويشي
الرياضيات

04/09/18 02260F)زواغة )المقاطعة

1002/09/15عمالة: فاسبنسودةعمالة: فاسالمسيرة 28 زراع م
الرياضيات

04/09/18 02260F)زواغة )المقاطعة

302/09/16عمالة: فاسعلل الفاسيعمالة: فاسالمسيرة 26 أمال حيطي
الرياضيات

04/09/18 01986H)المشور فاس الجديد )البلدية

107/09/05إقليم: صفروثانوية بئر أنزران التأهيليةعمالة: فاسمولي رشيد 24 العدلوني حسن
الرياضيات

02/09/16 02447J)صفرو )البلدية
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1013/02/17عمالة: فاسعبد الخالق الطريسعمالة: فاسابن باجة 24 حنان الفايق
الرياضيات

13/02/17 26077U)زواغة )المقاطعة

404/09/18عمالة: فاسالهاشمي الفيلليعمالة: فاسابن خلدون 22 م المداني
الرياضيات

04/09/18 26813U)زواغة )المقاطعة

902/09/14عمالة: فاسالرازيعمالة: فاسابن باجة 12 جيهان الصغيار
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 26569D)أكدال )المقاطعة

الثانوية التأهيلية ابن عمالة: فاسعبد الخالق الطريس

الرومي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

102/09/16 12 المواج فاطمة الزهراء
الرياضيات

04/09/19 24940H)سيدي البرنوصي )المقاطعة

208/10/04عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية الزيتونعمالة: فاسم الفاسي 96 نزهة ابلغمي
علوم الحياة 

والرض
08/10/04أقدمية 16 سنة 04094Z)مكناس )البلدية

906/09/00عمالة: فاسإبن رشدعمالة: فاسابن خلدون 72 رضا الحاجي حر
علوم الحياة 

والرض
13/10/11 01987J)سايس )المقاطعة

126/07/10عمالة: فاسابن سيناعمالة: فاسعبد ا الشفشاوني 59 شادية الفيغة
علوم الحياة 

والرض
14/10/11إلتحاق بالزوج 22679A)سايس )المقاطعة

101/03/11عمالة: فاسالمام ابن حنبلعمالة: فاسابن عربي 37 بر ا حة  ســعـا د
علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوج 01974V)أكدال )المقاطعة

602/09/10عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية السلمعمالة: فاسعبد الكريم الداودي 25 هدى لبيض
علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوج 25268P)مكناس )البلدية

202/09/10عمالة: فاسعبدا العرويعمالة: فاسإبن البناء 24 فاطمة الزهراء علوش
علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوج 26078V)زواغة )المقاطعة

502/09/09عمالة: فاسابن الثيرعمالة: فاسالجاحظ 14 احمد بنداود
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوجة 01985G)أكدال )المقاطعة

202/09/16عمالة: فاسالخوارزميعمالة: فاسعبد الكريم الداودي 6 صباح طريبق
علوم الحياة 

والرض
04/09/19إلتحاق بالزوج 22749B)المرينيين )المقاطعة

116/09/92عمالة: فاسمولي سليمانعمالة: فاسإبن رشد 158 لعربية امل
الفيزياء والكيمياء

16/09/92أقدمية 16 سنة 01980B)أكدال )المقاطعة

116/09/97عمالة: فاسمولي سليمانعمالة: فاسعبد الخالق الطريس 120 سعيد السالمي
الفيزياء والكيمياء

16/09/99أقدمية 16 سنة 01980B)أكدال )المقاطعة

216/09/88عمالة: فاسالرازيعمالة: فاسالمسيرة 106 حفيظ يمين
الفيزياء والكيمياء

29/07/08أقدمية 12 سنة 26569D)أكدال )المقاطعة

216/09/00عمالة: فاسابن الثيرعمالة: فاسابن هاني 96 عبد الحق صادق
الفيزياء والكيمياء

نعم 13/10/10 01985G)أكدال )المقاطعة

417/10/92عمالة: فاسعبد الرحيم بوعبيدعمالة: فاسالعباس بناني 74 المفضل البقالي
الفيزياء والكيمياء

12/10/11إلتحاق بالزوجة 01983E)أكدال )المقاطعة

208/01/07عمالة: فاسابن سيناعمالة: فاسسيدي احرازم 42 هدى الدريسي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17إلتحاق بالزوج 22679A)سايس )المقاطعة
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406/09/06عمالة: فاسابن هانيعمالة: فاسابن الثير 26 سالم  العثماني
الفيزياء والكيمياء

نعمإلتحاق بالزوجة 04/09/18 02258D)المرينيين )المقاطعة

105/09/11عمالة: فاسعبدالكريم الرايسعمالة: فاسابن باجة 22 عمر العكري
الفيزياء والكيمياء

04/09/19إلتحاق بالزوجة 24320J)أكدال )المقاطعة

مولي عبد السلم بن 

مشيش
1004/01/07عمالة: فاسصلح الدين اليوبيعمالة: فاس 14 عادل حماموس

الفيزياء والكيمياء
04/09/18إلتحاق بالزوجة 01966L)أكدال )المقاطعة

302/09/15عمالة: فاسالمير مولي الحسنعمالة: فاسبنسودة 14 الهند م
الفيزياء والكيمياء

04/09/19إلتحاق بالزوجة 25063S)سايس )المقاطعة

702/09/10عمالة: فاسابن خلدونعمالة: فاسالمسيرة 12 مشمش بوعزة
الفيزياء والكيمياء

04/09/19إلتحاق بالزوجة 02257C)المرينيين )المقاطعة

402/09/10عمالة: فاسعبدالكريم الرايسعمالة: فاسبنسودة 53 لمياء الزاوية
التربية البدنية

04/09/12إلتحاق بالزوج 24320J)أكدال )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الكاديمية عمالة: فاسالعباس بناني

الملكية العسكرية

702/09/14عمالة: مكناس 37 زيد خنوس
التربية البدنية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 18427D)مكناس )البلدية

405/09/03عمالة: فاسعبدا العرويعمالة: فاسالمسيرة 28 يوسف الهيباوي
التربية البدنية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 26078V)زواغة )المقاطعة

607/09/04عمالة: فاسطارق بن زيادعمالة: فاسالعباس بناني 106 علي برسيس
المعلوميات

07/09/04أقدمية 16 سنة 26566A)زواغة )المقاطعة

507/09/04عمالة: فاسعبدا كنونعمالة: فاسعلل الوديي 98 منى كريم
المعلوميات

07/09/04إلتحاق بالزوج 24725Z)سايس )المقاطعة

1006/09/06عمالة: فاسابن عربيعمالة: فاسعبد ا الشفشاوني 57 الحبيب  خريصي
المعلوميات

05/09/11إلتحاق بالزوجة 25310K)زواغة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية طارق بن عمالة: فاسأبو القاسم الشابي

زياد

104/09/19عمالة: مكناس 16 ايمان دشار
المعلوميات

نعم 04/09/19 03952V)مكناس )البلدية

1006/04/09إقليم: شفشاونالثانوية التأهلية بني فغلومإقليم: إفرانثانوية تيمحضيت التأهيلية 46 سومية اشطيبة
اللغة العربية

02/09/14 24447Xبني فغلوم

م م زاوية سيدي عبد السلم 

المركزية
205/09/03إقليم: الحاجبثانوية ابن الخطيب التأهيليةإقليم: إفران 90 زهير فانطير

اللغة الفرنسية
04/09/12 04233A)الحاجب )البلدية

ثانوية طارق بن زياد 

التأهيلية
1001/05/97عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية المرجعيةإقليم: إفران 80 جيللي سمية

اللغة الفرنسية
02/09/09 21950H)مكناس )البلدية

305/09/08إقليم: الحاجبثانوية 16 نونبر التأهيليةإقليم: إفرانثانوية تيمحضيت التأهيلية 52 عبد اللطيف بنور
اللغة الفرنسية

03/09/13 23475Rأيت بوبيدمان

الثانوية التأهيلية إقليم: إفرانثانوية تيمحضيت التأهيلية

الخوارزمي

1102/09/15عمالة: مكناس 40 بن ابراهيم حنان
اللغة الفرنسية

02/09/15 03953W مولي ادريس زرهون

)البلدية(

ثانوية سيدي المخفي 

التأهيلية
116/09/99إقليم: الحاجبثانوية الثلوج التأهيليةإقليم: إفران 12 الحسين ايتصحا

اللغة الفرنسية
04/09/18إلتحاق بالزوجة 24268C)الحاجب )البلدية
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ثانوية طارق بن زياد 

التأهيلية
ثانوية سيدي لحسن اليوسي إقليم: إفران

التأهيلية

101/01/10إقليم: صفرو 36 فطيمة ازعيط
اللغة النجليزية

02/09/14إلتحاق بالزوج 02445G)صفرو )البلدية

ثانوية سيدي المخفي إقليم: إفرانثانوية تيمحضيت التأهيلية

التأهيلية

301/01/10إقليم: إفران 22 فراطي عمر
اللغة النجليزية

04/09/18 26267Aسيدي المخفي

ثانوية طارق بن زياد 

التأهيلية
902/09/14إقليم: الخميساتالموحدينإقليم: إفران 16 البشير رحموني

اللغة النجليزية
04/09/19 26753D)الخميسات )البلدية

103/09/13إقليم: إفرانثانوية ميشليفن التاهيليةإقليم: إفرانثانوية تيمحضيت التأهيلية 13 ايمان جعبوق
اللغة النجليزية

04/09/18إلتحاق بالزوج 25259E)ازرو )البلدية

104/09/19إقليم: إفرانثانوية م الخامس التأهيليةإقليم: إفرانثانوية تيمحضيت التأهيلية 10 عبد الرحيم بنغريب
اللغة النجليزية

04/09/19إلتحاق بالزوجة 10785X)ازرو )البلدية

ثانـويــة عـلل الفـــاسي 

الـتـــأهيــلـيـــة
1126/07/10عمالة: فاسمولي رشيدإقليم: إفران 58 لعبوب مصطفى

الجتماعيات
03/09/13 02068X)فاس المدينة )المقاطعة

إقليم: مولي الثانوية العدادية سبوإقليم: إفرانثانوية تيمحضيت التأهيلية

يعقوب

1226/07/10 54 حسناء عكشة
الجتماعيات

02/09/14 25976Jسيدي داود

ثانوية طارق بن زياد 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية مولي إقليم: إفران

اسماعيل

216/09/89عمالة: مكناس 128 م عاديلي
الرياضيات

16/10/06أقدمية 12 سنة 03947P)مكناس )البلدية

ثانـويــة عـلل الفـــاسي 

الـتـــأهيــلـيـــة
ثانوية طارق بن زياد إقليم: إفران

التأهيلية

116/09/92إقليم: إفران 112 لحبيب لمغاري
الرياضيات

26/10/06أقدمية 12 سنة 10790C)ازرو )البلدية

ثانوية طارق بن زياد إقليم: إفرانثانوية تيمحضيت التأهيلية

التأهيلية

206/09/17إقليم: إفران 28 عبد المجيد بلحبيب
الرياضيات

06/09/17 10790C)ازرو )البلدية

106/09/17إقليم: إفرانثانوية م الخامس التأهيليةإقليم: إفرانثانوية تيمحضيت التأهيلية 28 مصطفى أكوجيل
الرياضيات

06/09/17 10785X)ازرو )البلدية

ثانوية طارق بن زياد 

التأهيلية
الثانوية التأهلية لحسن بن إقليم: إفران

م بن مبارك

1116/09/97عمالة: مكناس 70 خضري م
علوم الحياة 

والرض
01/09/14 03945Mمهاية

ثانـويــة عـلل الفـــاسي 

الـتـــأهيــلـيـــة
610/09/01إقليم: الخميساتادريس بنزكريإقليم: إفران 70 عبد العزيز كور

علوم الحياة 

والرض
21/03/16 24610Z)تيفلت )البلدية

ثانـويــة عـلل الفـــاسي 

الـتـــأهيــلـيـــة
1006/09/06عمالة: فاسعلل الودييإقليم: إفران 66 جراد لبنى

علوم الحياة 

والرض
03/09/13 20477G)المرينيين )المقاطعة

202/09/09عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية الكنديإقليم: إفرانثانوية تيمحضيت التأهيلية 43 البرومي خالد
علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوجة 26772Z)ويسلن )البلدية

الثانوية التأهيلية واد إقليم: إفرانثانوية تيمحضيت التأهيلية

المخازن

706/04/09عمالة: مكناس 52 شريف علوي اسماعيل
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 22646P)ويسلن )البلدية

ثانـويــة عـلل الفـــاسي 

الـتـــأهيــلـيـــة
ثانوية طارق بن زياد إقليم: إفران

التأهيلية

205/09/08إقليم: إفران 36 اعراب عمر
الفيزياء والكيمياء

01/09/16 10790C)ازرو )البلدية

ثانوية ابو بكر الصديق 

التأهيلية
401/01/17إقليم: الحاجبثانوية ابن سينا التأهيليةإقليم: إفران 24 بوعمران خديجة

الفيزياء والكيمياء
01/01/17إلتحاق بالزوج 04236D)سبع عيون )البلدية
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102/01/17إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية ام الربيعإقليم: إفرانثانوية تيمحضيت التأهيلية 24 ناجي ياسين
الفيزياء والكيمياء

02/01/17 11981X)مريرت )البلدية

ثانوية طارق بن زياد 

التأهيلية
ثانـويــة عـلل الفـــاسي إقليم: إفران

الـتـــأهيــلـيـــة

126/07/10إقليم: إفران 40 تهتاه عمر
التربية السلمية

نعم 04/09/19 21882J)إفران )البلدية

ثانـويــة عـلل الفـــاسي 

الـتـــأهيــلـيـــة
ثانوية طارق بن زياد إقليم: إفران

التأهيلية

102/09/09إقليم: إفران 22 عبد الغاني بنعيسي
التربية السلمية

نعم 04/09/18 10790C)ازرو )البلدية

ثانـويــة عـلل الفـــاسي 

الـتـــأهيــلـيـــة
106/09/17إقليم: بولمانالثانوية التأهيلية أبو حنيفةإقليم: إفران 10 مروى إسماعيلي علوي

المعلوميات
نعم 04/09/19 25257Cالقصابي  ملوية

ثانـويــة عـلل الفـــاسي 

الـتـــأهيــلـيـــة
الثانوية العسكرية الملكية إقليم: إفران

الثانية

122/10/83إقليم: إفران 120 محمـد بويـشـنــاض
الترجمة

05/09/03أقدمية 16 سنة 10793F)إفران )البلدية

ثانوية سيدي لحسن اليوسي 

التأهيلية
1101/01/07عمالة: فاسالعباس بنانيإقليم: صفرو 50 م الديهاجي

اللغة العربية
نعم 04/09/18 02060N)جنان الورد )المقاطعة

ثانوية طارق بن زياد 

التأهيلية
1102/09/09عمالة: فاسالجاحظإقليم: صفرو 38 تكشميطة حنان

اللغة العربية
02/09/14إلتحاق بالزوج 18498F)المرينيين )المقاطعة

102/09/15إقليم: صفروثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروثانوية م الفاسي التأهيلية 18 البشير رضى ا
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 02447J)صفرو )البلدية

126/09/03إقليم: صفروثانوية م القري التأهيليةإقليم: صفروثانوية م الفاسي التأهيلية 78 عبدالرحيم ملوكي
اللغة الفرنسية

02/09/15 02449L)البهاليل )البلدية

ثانوية سيدي لحسن اليوسي 

التأهيلية
804/09/04عمالة: فاسالدارسةإقليم: صفرو 72 احفير حسناء

اللغة الفرنسية
17/10/11إلتحاق بالزوج 02247S)زواغة )المقاطعة

إقليم: مولي الثانوية التأهيلية 18 نونبرإقليم: صفروثانوية م القري التأهيلية

يعقوب

306/10/03 72 حيدوش امباركة
اللغة الفرنسية

03/09/13 27369Yعين الشقف

926/02/08عمالة: فاسإبن رشدإقليم: صفروثانوية م السادس التأهيلية 52 اسماء وزاني شاهدي
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوج 01987J)سايس )المقاطعة

ثانوية مولي ادريس الكبر 

التأهيلية
502/09/10عمالة: فاسمولي رشيدإقليم: صفرو 50 مناني  امينة

اللغة الفرنسية
02/09/15 02068X)فاس المدينة )المقاطعة

ثانوية أبو سالم العياشي 

التأهيلية
403/09/13عمالة: فاسالدارسةإقليم: صفرو 31 فاطمة الزهراء القادري اليمني

اللغة الفرنسية
04/11/15إلتحاق بالزوج 02247S)زواغة )المقاطعة

ثانوية سيدي لحسن اليوسي إقليم: صفروثانوية م السادس التأهيلية

التأهيلية

202/09/15إقليم: صفرو 19 وردة بوزلماط
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 02445G)صفرو )البلدية

ثانوية طارق بن زياد 

التأهيلية
906/09/17عمالة: فاسالمسيرةإقليم: صفرو 19 الخفيف آسية

اللغة الفرنسية
07/09/17إلتحاق بالزوج 24321K)جنان الورد )المقاطعة

ثانوية مولي ادريس الكبر 

التأهيلية
102/09/16إقليم: صفروثانوية م السادس التأهيليةإقليم: صفرو 17 عاطف كريمة

اللغة الفرنسية
04/09/18إلتحاق بالزوج 02448K)إيموزار كندر )البلدية

ثانوية مولي ادريس الكبر 

التأهيلية
ثانوية م بن عبد الكريم إقليم: صفرو

الخطابي التأهيلية

102/09/16إقليم: صفرو 8 بهية فوزي
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 25866P)صفرو )البلدية
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101/11/93إقليم: صفروثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروثانوية م الفاسي التأهيلية 154 دبيان بلقاسم
اللغة النجليزية

06/10/95أقدمية 16 سنة 02447J)صفرو )البلدية

ثانوية مولي ادريس الكبر 

التأهيلية
ثانوية م بن عبد الكريم إقليم: صفرو

الخطابي التأهيلية

202/09/10إقليم: صفرو 49 الخنيسي إبتسام
اللغة النجليزية

03/09/13إلتحاق بالزوج 25866P)صفرو )البلدية

ثانوية مولي ادريس الكبر 

التأهيلية
105/09/11عمالة: فاسعبد الرحيم بوعبيدإقليم: صفرو 47 المسكي ام كلثوم

اللغة النجليزية
03/09/13إلتحاق بالزوج 01983E)أكدال )المقاطعة

706/09/06عمالة: فاسعبد ا الشفشاونيإقليم: صفروثانوية م السادس التأهيلية 30 الكندري  رشيد
اللغة النجليزية

02/09/15 18445Y)جنان الورد )المقاطعة

ثانوية مولي ادريس الكبر 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية ابن إقليم: صفرو

الرومي

402/09/15إقليم: القنيطرة 30 رايس أميمة
اللغة النجليزية

02/09/15 27073Bمولي بوسلهام

101/01/12عمالة: فاسأبو القاسم الشابيإقليم: صفروثانوية م السادس التأهيلية 19 اعنون هاجر
اللغة النجليزية

06/09/17إلتحاق بالزوج 26812T)زواغة )المقاطعة

316/09/89عمالة: فاسإبن حزمإقليم: صفروثانوية م السادس التأهيلية 112 عبد القادر بوسبيك
الجتماعيات

05/09/03أقدمية 16 سنة 01984F)أكدال )المقاطعة

ثانوية م بن عبد الكريم إقليم: صفروثانوية م الفاسي التأهيلية

الخطابي التأهيلية

207/09/05إقليم: صفرو 68 حجوبي عمر
الجتماعيات

22/10/11 25866P)صفرو )البلدية

ثانوية مولي ادريس الكبر 

التأهيلية
الثانوية العسكرية الملكية إقليم: صفرو

الثانية

103/09/13إقليم: إفران 13 عزيزة العماري
الجتماعيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 10793F)إفران )البلدية

ثانوية م بن عبد الكريم 

الخطابي التأهيلية
ثانوية أبو سالم العياشي إقليم: صفرو

التأهيلية

416/09/91إقليم: صفرو 92 خالد الوزاني الطيبي الحسني
الرياضيات

19/09/12 02452Pعين الشكاك

ثانوية م بن عبد الكريم 

الخطابي التأهيلية
105/09/07إقليم: صفروثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفرو 46 خضراوي أدم

الرياضيات
04/09/18 02447J)صفرو )البلدية

ثانوية م بن عبد الكريم 

الخطابي التأهيلية
218/11/11عمالة: فاسعلل الفاسيإقليم: صفرو 34 عبد الله المنوني

الرياضيات
04/09/18 01986H)المشور فاس الجديد )البلدية

ثانوية مولي ادريس الكبر 

التأهيلية
إقليم: مولي الثانوية التأهيلية 18 نونبرإقليم: صفرو

يعقوب

806/09/17 28 جمال أحميشان
الرياضيات

06/09/17 27369Yعين الشقف

الثانوية التأهيلية إبن إقليم: صفروثانوية بئر أنزران التأهيلية

الرومي

702/09/14عمالة: مكناس 28 ادريــــسي مصطفـــــى
الرياضيات

06/09/17 25034K)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية أحمد زكي إقليم: صفروثانوية م السادس التأهيلية

العلوي

إقليم: مولي 

يعقوب

701/01/17 22 اغلس سهير
الرياضيات

04/09/18 24311Zعين الشقف

ثانوية مولي ادريس الكبر 

التأهيلية
102/09/16إقليم: إفرانثانوية تيمحضيت التأهيليةإقليم: صفرو 16 المصطفى بداوي

الرياضيات
04/09/18 26266Zتيمحضيت

الثانوية التأهيلية أحمد زكي إقليم: صفروثانوية م السادس التأهيلية

العلوي

إقليم: مولي 

يعقوب

302/09/15 12 عزيز قبي
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوجة 24311Zعين الشقف

عمالة: الصخيرات النسيمإقليم: صفروثانوية م الفاسي التأهيلية

 - تمارة

605/09/11 54 سهام الهللي
علوم الحياة 

والرض
05/09/11إلتحاق بالزوج 25738A)تمارة )البلدية
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ثانوية طارق بن زياد 

التأهيلية
إقليم: مولي الثانوية التأهيلية 18 نونبرإقليم: صفرو

يعقوب

105/09/07 48 القزدوح هشام
علوم الحياة 

والرض
07/09/17 27369Yعين الشقف

305/09/07عمالة: فاسابن عربيإقليم: صفروثانوية م القري التأهيلية 46 اشريبي رشيدة
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 25310K)زواغة )المقاطعة

1105/09/11عمالة: فاسابن خلدونإقليم: صفروثانوية م الفاسي التأهيلية 38 جرديوي يونس
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 02257C)المرينيين )المقاطعة

ثانوية طارق بن زياد إقليم: صفروثانوية م الفاسي التأهيلية

التأهيلية

314/02/17إقليم: صفرو 32 أسماء العيادي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 02451Nراس تابودة

ثانوية مولي ادريس الكبر 

التأهيلية
602/09/15عمالة: فاسإبن رشدإقليم: صفرو 31 سارة نعموش

علوم الحياة 

والرض
02/09/15إلتحاق بالزوج 01987J)سايس )المقاطعة

1002/09/09عمالة: فاسصلح الدين اليوبيإقليم: صفروثانوية م السادس التأهيلية 14 طارق مبشر
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوجة 01966L)أكدال )المقاطعة

ثانوية طارق بن زياد 

التأهيلية
104/09/19إقليم: تازةعلي بن بريإقليم: صفرو 6 أميمة برينسي

علوم الحياة 

والرض
04/09/19إلتحاق بالزوج 16681F)تازة )البلدية

ثانوية سيدي لحسن اليوسي 

التأهيلية
216/09/88عمالة: فاسإبن رشدإقليم: صفرو 102 عبد القادر   لطفي

الفيزياء والكيمياء
18/10/11 01987J)سايس )المقاطعة

ثانوية م بن عبد الكريم إقليم: صفروثانوية م الفاسي التأهيلية

الخطابي التأهيلية

301/03/11إقليم: صفرو 50 نبيهة أعراب
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 25866P)صفرو )البلدية

1105/09/11عمالة: فاسأبو القاسم الشابيإقليم: صفروثانوية م الفاسي التأهيلية 44 المومني عبد النبي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 26812T)زواغة )المقاطعة

101/01/10عمالة: فاسعبدالكريم الرايسإقليم: صفروثانوية م الفاسي التأهيلية 38 الزرفي نبيل
الفيزياء والكيمياء

02/09/16إلتحاق بالزوجة 24320J)أكدال )المقاطعة

126/09/03إقليم: صفروثانوية م السادس التأهيليةإقليم: صفروم/ إشمللن-المركز 102 عبد الصمد العباسي
التربية السلمية

26/09/03أقدمية 16 سنة 02448K)إيموزار كندر )البلدية

426/07/10عمالة: فاسابن عربيإقليم: صفروثانوية م السادس التأهيلية 58 هشام زخنيني
التربية السلمية

27/10/11إلتحاق بالزوجة 25310K)زواغة )المقاطعة

605/09/11عمالة: فاسالقرويينإقليم: صفروثانوية م الفاسي التأهيلية 56 سمية ملوكي
التربية السلمية

05/09/11إلتحاق بالزوج 02261G)المرينيين )المقاطعة

إقليم: مولي الثانوية التأهيلية البساتينإقليم: صفروثانوية م الفاسي التأهيلية

يعقوب

1002/09/14 38 سوبان عثمان
التربية البدنية

02/09/16 25980Nعين الشقف

602/09/14عمالة: فاسالقرويينإقليم: صفروثانوية م الفاسي التأهيلية 21 حرتى نور الدين
التربية البدنية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 02261G)المرينيين )المقاطعة

ثانوية طارق بن زياد 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية علل إقليم: صفرو

الفاسي

عمالة: طنجة - 

أصيل

302/09/15 18 عماد المعروفي
التربية البدنية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 15362X)بني مكادة )المقاطعة

ثانوية مولي ادريس الكبر 

التأهيلية
ثانوية الميرة للة سلمى إقليم: صفرو

التأهيلية

606/09/06إقليم: صفرو 74 يونس  العسري
المعلوميات

05/09/11 24495Z)صفرو )البلدية
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407/09/04إقليم: صفروثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: صفروثانوية م الفاسي التأهيلية 64 حمومي الحسين
المعلوميات

05/09/11 02447J)صفرو )البلدية

ثانوية الميرة للة سلمى 

التأهيلية
الثانوية  العسكرية الملكية إقليم: صفرو

الولى

107/10/01إقليم: القنيطرة 74 الحسن بواتاون
الفلسفة

04/09/12إلتحاق بالزوجة 11205D)القنيطرة )البلدية

107/09/04عمالة: فاسعبد الرحيم بوعبيدإقليم: صفروثانوية م السادس التأهيلية 49 بوجمعة الدراز
الفلسفة

04/09/12إلتحاق بالزوجة 01983E)أكدال )المقاطعة

516/09/99عمالة: فاسبنسودةإقليم: صفروثانوية بئر أنزران التأهيلية 44 م  الشتيوي
الفلسفة

03/09/13إلتحاق بالزوجة 02260F)زواغة )المقاطعة

إقليم: مولي الثانوية العدادية أنوالإقليم: تاوناتثا م السادس التأهيلية

يعقوب

417/03/03 106 محجوبة بغداد
اللغة العربية

07/09/05أقدمية 12 سنة 21175Rعين قنصرة

916/09/95عمالة: فاسصلح الدين اليوبيإقليم: تاوناتم/م  الكعدة 100 عزيز الزهري
اللغة العربية

07/09/04أقدمية 16 سنة 01966L)أكدال )المقاطعة

ثانوية سيدي لحسن اليوسي إقليم: تاوناتثانوية طه حسين التأهيلية

التأهيلية

116/09/96إقليم: صفرو 95 م  ارمل
اللغة العربية

04/09/12إلتحاق بالزوجة 02445G)صفرو )البلدية

526/03/03عمالة: فاسابن عربيإقليم: تاوناتثانوية عين عائشة التأهيلية 61 هوار مصطفى
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوجة 25310K)زواغة )المقاطعة

عمالة: طنجة - حد الغربيةإقليم: تاوناتم/م  اولد عبد الكريم

أصيل

202/09/10 56 عبد الفتاح اشهبون
اللغة العربية

05/09/12إلتحاق بالزوجة 27400Gحد الغربية

ثانوية عين مديونة 

العدادية
عمالة: الصخيرات القاضي عياضإقليم: تاونات

 - تمارة

902/09/10 52 الغزاز اسماعيل
اللغة العربية

03/09/13 01397T)عين العودة )البلدية

ثانوية خالد بن الوليد 

التأهيلية
1102/09/14عمالة: فاسعلل الودييإقليم: تاونات 38 امحجور ندية

اللغة العربية
02/09/14إلتحاق بالزوج 20477G)المرينيين )المقاطعة

102/09/14إقليم: تاوناتثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتثانوية الخوارزمي التأهيلية 36 الدراز أسماء
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوج 15942C)تاونات )البلدية

ثانوية المام البخاري 

التأهيلية
602/09/10إقليم: تاوناتثانوية طه حسين التأهيليةإقليم: تاونات 25 الدريسي البوزيدي  خالد

اللغة العربية
02/09/16إلتحاق بالزوجة 22681Cعين مديونة

الثانوية التأهلية لحسن بن إقليم: تاوناتثانوية الجبابرة العدادية

م بن مبارك

101/03/11عمالة: مكناس 24 سومية كطابي
اللغة العربية

02/09/16إلتحاق بالزوج 03945Mمهاية

ثانوية المام الشطيبي 

التأهيلية
1506/04/09إقليم: سيدي قاسمثانوية الفرابيإقليم: تاونات 22 الوزاني لطيفة

اللغة العربية
04/09/18 15122L)احد كورت )البلدية

إقليم: مولي الثانوية التأهيلية 18 نونبرإقليم: تاوناتثانوية ابن حزم التأهيلية

يعقوب

706/09/17 18 نوال القصباوي
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 27369Yعين الشقف

الثانوية التاهيلية سيدي إقليم: تاوناتثانوية الخوارزمي التأهيلية

بوصبر

503/09/13إقليم: وزان 12 حنان اللبازي
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 26440Nسيدي بوصبر

116/09/99عمالة: فاسالثانوية التقنيةإقليم: تاوناتم/م  الكعدة 120 رتيب السجاع
اللغة الفرنسية

07/09/04أقدمية 16 سنة 01988K)سايس )المقاطعة
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106/09/00عمالة: فاسابن عربيإقليم: تاوناتثانوية الجبابرة العدادية 90 منير موطيع
اللغة الفرنسية

06/09/17 25310K)زواغة )المقاطعة

207/09/04عمالة: فاسأم البنينإقليم: تاوناتثا م السادس التأهيلية 88 رشيد خلطي
اللغة الفرنسية

05/09/07أقدمية 12 سنة 02066V)فاس المدينة )المقاطعة

517/09/02عمالة: فاسالقرويينإقليم: تاوناتثانوية ابن سينا التأهيلية 80 سعاد هادي علوي
اللغة الفرنسية

05/09/11 02261G)المرينيين )المقاطعة

ثانوية عبد الكريم الخطابي 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية المهدي إقليم: تاونات

بنونة

107/09/05إقليم: تطوان 66 فاطمة الزهراء لضرع
اللغة الفرنسية

02/09/09 05382Z)تطوان )البلدية

ثانوية خالد بن الوليد 

التأهيلية
 الثانوية التأهيلية المسيرة إقليم: تاونات

الخضراء

306/09/06إقليم: القنيطرة 58 حماموشي سلوى
اللغة الفرنسية

02/09/14 11207F)القنيطرة )البلدية

إقليم: مولي الثانوية العدادية أنوالإقليم: تاوناتثانوية ابن خلدون التأهيلة

يعقوب

305/09/07 56 فائزة اللبي
اللغة الفرنسية

02/09/15 21175Rعين قنصرة

ثانوية اوطابوعبان 

العدادية
الثانوية التأهيلية المغرب إقليم: تاونات

العربي

905/09/11إقليم: برشيد 54 فاطمة الحو
اللغة الفرنسية

05/09/11 24785P)حد السوالم )البلدية

206/09/01عمالة: فاسالهاشمي الفيلليإقليم: تاوناتثانوية العهد الجديد التأهيلية 52 بشرى البوطاهري
اللغة الفرنسية

03/09/13 26813U)زواغة )المقاطعة

502/09/09عمالة: فاسعبد الكريم الداوديإقليم: تاوناتثانوية الخوارزمي التأهيلية 52 عزالدين العصفوري
اللغة الفرنسية

03/09/13 22745X)زواغة )المقاطعة

ثانوية المام الغزالي 

التأهيلية
502/09/10إقليم: إفرانثانوية م الخامس التأهيليةإقليم: تاونات 52 لحسن جمال

اللغة الفرنسية
03/09/13 10785X)ازرو )البلدية

ثانوية مولي بوشتى 

التأهيلية
402/09/10عمالة: فاسالهاشمي الفيلليإقليم: تاونات 50 رفيقة بوشكيمة

اللغة الفرنسية
02/09/15 26813U)زواغة )المقاطعة

416/09/02عمالة: فاسبنسودةإقليم: تاوناتثانوية ابن خلدون التأهيلة 46 رشيد المرجي
اللغة الفرنسية

02/09/14 02260F)زواغة )المقاطعة

605/09/08عمالة: فاسالدارسةإقليم: تاوناتثانوية طه حسين التأهيلية 43 علء الحداد
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوجة 02247S)زواغة )المقاطعة

ثانوية المام الغزالي 

التأهيلية
602/09/15إقليم: تازةتاهلةإقليم: تاونات 40 حادة ابطوي

اللغة الفرنسية
02/09/15 16689P)تاهلة )البلدية

ثانوية المام الشطيبي 

التأهيلية
204/09/12إقليم: تاوناتثانوية ابن خلدون التأهيلةإقليم: تاونات 38 االحسناوى ابتسام

اللغة الفرنسية
06/09/17 15943D)قرية با م )البلدية

102/09/15إقليم: تاوناتثانوية ابن سينا التأهيليةإقليم: تاوناتثانوية اولد داود العدادية 32 شيماء الضني
اللغة الفرنسية

04/09/19 24887A)تاونات )البلدية

ثانوية المنصور الذهبي 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية مولي إقليم: تاونات

ادريس

618/09/13عمالة: فاس 31 روعة بلقضي
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوج 02067W)فاس المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية أحمد زكي إقليم: تاوناتثانوية عين عائشة التأهيلية

العلوي

إقليم: مولي 

يعقوب

106/09/01 30 الفقيه حنان
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 24311Zعين الشقف
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الثانوية التأهيلية أبو بكر إقليم: تاوناتثانوية ابن خلدون التأهيلة

الرازي

1001/01/10إقليم: بولمان 30 ناجي المصطفى
اللغة الفرنسية

02/09/15 24281Sكيكو

102/09/16إقليم: صفروثانوية م القري التأهيليةإقليم: تاوناتثانوية خللفة العدادية 26 فراح السميحي
اللغة الفرنسية

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

ثانوية المام الغزالي 

التأهيلية
302/09/16إقليم: تاوناتثانوية عين عائشة التأهيليةإقليم: تاونات 12 المجاهد سليمة

اللغة الفرنسية
04/09/18 21797Sعين عائشة

ثانوية عبد الكريم الخطابي 

التأهيلية
206/09/16عمالة: فاسمولي رشيدإقليم: تاونات 12 زهور قادري

اللغة الفرنسية
04/09/18إلتحاق بالزوج 02068X)فاس المدينة )المقاطعة

404/09/18عمالة: فاسابن عربيإقليم: تاوناتثانوية عين عائشة التأهيلية 12  يونس الشايبي
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 25310K)زواغة )المقاطعة

104/09/18إقليم: صفروثانوية م السادس التأهيليةإقليم: تاوناتثا م السادس التأهيلية 12 هاجر بنغانم
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 02448K)إيموزار كندر )البلدية

ثانوية المام الشطيبي 

التأهيلية
عمالة مقاطعات ابن تومرتإقليم: تاونات

الدار البيضاء أنفا

102/09/16 6 أنوار فكوس
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوجة 01485N)سيدي بليوط )المقاطعة

ثانوية عبد الكريم الخطابي 

التأهيلية
302/09/16إقليم: الخميساتالموحدينإقليم: تاونات 6 م عاقل

اللغة الفرنسية
04/09/19 26753D)الخميسات )البلدية

401/01/17إقليم: الخميساتم السادسإقليم: تاوناتثا م السادس التأهيلية 6  إيلياس سيدي الخير
اللغة الفرنسية

04/09/19 11580Lأولماس

ثانوية خالد بن الوليد 

التأهيلية
207/09/05إقليم: الحاجبثانوية الثلوج التأهيليةإقليم: تاونات 66 مدون وفاء

اللغة النجليزية
02/09/09 24268C)الحاجب )البلدية

203/09/13عمالة: فاسالهاشمي الفيلليإقليم: تاوناتثانوية فناسة العدادية 42 علوي اسماعيلي اسامة
اللغة النجليزية

03/09/13 26813U)زواغة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد السلم إقليم: تاوناتثانوية عين عائشة التأهيلية

عامر

102/09/15عمالة: سل 40 عزيز أقسبي
اللغة النجليزية

02/09/15 24832R)تابريكت )المقاطعة

602/09/16عمالة: فاسابن هانيإقليم: تاوناتثانوية عين عائشة التأهيلية 34 ضحى دراسي
اللغة النجليزية

02/09/16 02258D)المرينيين )المقاطعة

إقليم: مولي الثانوية العدادية أنوالإقليم: تاوناتثانوية عين عائشة التأهيلية

يعقوب

102/09/15 30 محسن الخادري
اللغة النجليزية

02/09/15 21175Rعين قنصرة

404/09/18عمالة: فاسالقرويينإقليم: تاوناتثانوية خللفة العدادية 30 سوكينة العيادي
اللغة النجليزية

04/09/19 02261G)المرينيين )المقاطعة

ثانوية عبد الكريم الخطابي 

التأهيلية
404/09/18عمالة: فاسعلل الودييإقليم: تاونات 30 كمال بربارة

اللغة النجليزية
04/09/19 20477G)المرينيين )المقاطعة

ثانوية المام البخاري 

التأهيلية
706/09/17عمالة: فاسالجاحظإقليم: تاونات 28 فاطمة لمرابط

اللغة النجليزية
06/09/17 18498F)المرينيين )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد العزيز إقليم: تاوناتثانوية أم القرى التأهيلية

مزيان بلفقيه

إقليم: مولي 

يعقوب

1006/09/17 28 يوسف لوميم
اللغة النجليزية

06/09/17 25981Pلعجاجرة
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نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية سيدي المخفي 

العدادية
ثانوية المنصور الذهبي إقليم: تاونات

التأهيلية

202/09/16إقليم: تاونات 24 ياسين العاطفي
اللغة النجليزية

02/09/16 15944E)تيسة )البلدية

ثانوية المام البخاري 

التأهيلية
102/09/16إقليم: تاوناتثانوية ابن خلدون التأهيلةإقليم: تاونات 24 م بوزومة

اللغة النجليزية
02/09/16إلتحاق بالزوجة 15943D)قرية با م )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي م إقليم: تاوناتثانوية طه حسين التأهيلية

بن عبدا

402/09/16إقليم: العرائش 24 فيروز قلوبي
اللغة النجليزية

02/09/16 05989J)العرائش )البلدية

ثانوية المام الشطيبي 

التأهيلية
302/09/15إقليم: سيدي قاسمثانوية م الخامسإقليم: تاونات 22 بوعلي حمزة

اللغة النجليزية
07/09/17 15124N)سيدي قاسم )البلدية

ثانوية عبد الكريم الخطابي 

التأهيلية
406/09/17إقليم: تاوناتثانوية عين عائشة التأهيليةإقليم: تاونات 18 محسن الملكي

اللغة النجليزية
06/09/17 21797Sعين عائشة

ثانوية مولي بوشتى 

التأهيلية
404/09/19إقليم: صفروثانوية م الفاسي التأهيليةإقليم: تاونات 16 الصفا عديشان

اللغة النجليزية
04/09/19 02446H)المنزل )البلدية

ثانوية المام الغزالي 

التأهيلية
304/09/19إقليم: تاوناتثانوية عين عائشة التأهيليةإقليم: تاونات 16 هني مهدي

اللغة النجليزية
04/09/19 21797Sعين عائشة

104/09/18إقليم: تاوناتثانوية ابن سينا التأهيليةإقليم: تاوناتثانوية الخوارزمي التأهيلية 14 لطفي هشام
اللغة النجليزية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 24887A)تاونات )البلدية

الثانوية التأهيلية علل إقليم: تاوناتثا م السادس التأهيلية

الفاسي

عمالة: طنجة - 

أصيل

101/01/17 12 جواد كرماح
اللغة النجليزية

04/09/18 15362X)بني مكادة )المقاطعة

ثانوية مولي بوشتى 

التأهيلية
702/09/16إقليم: الخميساتالموحدينإقليم: تاونات 12 يوسف الخلبي

اللغة النجليزية
04/09/18 26753D)الخميسات )البلدية

ثانوية المام الشطيبي إقليم: تاوناتثا م السادس التأهيلية

التأهيلية

404/09/18إقليم: تاونات 10 الغريب سهام
اللغة النجليزية

04/09/19 15946G)غفساي )البلدية

101/01/12عمالة: فاسالملإقليم: تاوناتثانوية عين عائشة التأهيلية 64 كنزة الغازي
اللغة اللمانية

24/04/12 02064T)فاس المدينة )المقاطعة

إقليم: مولي الثانوية التأهيلية التقدمإقليم: تاوناتثا نوية الوحدة التأهيلية

يعقوب

316/09/96 96 عبدالرحيم التيالي
الجتماعيات

05/09/11 26246Cعين الشقف

ثانوية مولي بوشتى 

التأهيلية
إقليم: مولي الثانوية العدادية أنوالإقليم: تاونات

يعقوب

307/09/04 58 كزين م امين
الجتماعيات

02/09/15 21175Rعين قنصرة

ثانوية المير مولي رشيد 

العداية
103/09/13عمالة: فاسابن سيناإقليم: تاونات 43 هند العلمي

الجتماعيات
03/09/13إلتحاق بالزوج 22679A)سايس )المقاطعة

ثانوية المام الشطيبي 

التأهيلية
302/09/16عمالة: سلالثانوية التأهيلية ولدةإقليم: تاونات 34 فتيحة اجليل

الجتماعيات
02/09/16 25505X)العيايدة )المقاطعة

إقليم: سيدي علل الفاسيإقليم: تاوناتثانوية الجبابرة العدادية

سليمان

902/09/16 34 عادل عللي
الجتماعيات

02/09/16 11202A)سيدي سليمان )البلدية

ثانوية المنصور الذهبي 

التأهيلية
إقليم: سيدي المير مولي عبد اإقليم: تاونات

سليمان

101/03/11 30 ادريس الفرحي
الجتماعيات

02/09/15 11203B)سيدي سليمان )البلدية

80



المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية خالد بن الوليد 

التأهيلية
ثانوية المنصور الذهبي إقليم: تاونات

التأهيلية

1003/09/13إقليم: تاونات 28 الخنتاش مراد
الجتماعيات

06/09/17 15944E)تيسة )البلدية

ثانوية مولي بوشتى 

التأهيلية
806/09/17إقليم: تاوناتثانوية ابن خلدون التأهيلةإقليم: تاونات 18 م المزيوي

الجتماعيات
06/09/17 15943D)قرية با م )البلدية

ثانوية المنصور الذهبي 

التأهيلية
805/09/03عمالة: فاسابن باجةإقليم: تاونات 13 محسن اعميمري

الجتماعيات
21/09/18إلتحاق بالزوجة 02069Y)فاس المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عمر بن إقليم: تاوناتثانوية أم القرى التأهيلية

الخطاب

1102/09/14إقليم: بولمان 6 فوزي نصر الدين
الجتماعيات

04/09/19 24494Yافريطيسة

إقليم: مولي الثانوية التأهيلية البساتينإقليم: تاوناتثانوية العهد الجديد التأهيلية

يعقوب

202/09/16 6 المهدي الكحل
الجتماعيات

04/09/19إلتحاق بالزوجة 25980Nعين الشقف

الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: تاوناتثانوية ابن حزم التأهيلية

زياد

102/09/16عمالة: مكناس 24 عسال م
الرياضيات

02/09/16 03952V)مكناس )البلدية

ثانوية المنصور الذهبي 

التأهيلية
213/02/17عمالة: فاسبنسودةإقليم: تاونات 24 فتاح الصاكي

الرياضيات
13/02/17 02260F)زواغة )المقاطعة

ثانوية عثمان بن عفان 

التأهيلية
106/09/17إقليم: تاوناتثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاونات 24 البكوري وديعة

الرياضيات
04/09/19 15942C)تاونات )البلدية

306/09/17إقليم: صفروثانوية م السادس التأهيليةإقليم: تاوناتثا نوية الوحدة التأهيلية 24 مريم وكرو
الرياضيات

04/09/19 02448K)إيموزار كندر )البلدية

ثانوية المام الشطيبي 

التأهيلية
202/09/16إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية الفيضإقليم: تاونات 22 عثمان العزوزي

الرياضيات
04/09/18 12747E)الناضور )البلدية

ثانوية المام الشطيبي 

التأهيلية
304/09/18عمالة: فاسابن عربيإقليم: تاونات 22 صفاء صنهاجي وديع

الرياضيات
04/09/18 25310K)زواغة )المقاطعة

إقليم: مولي الثانوية العدادية سبوإقليم: تاوناتثانوية طه حسين التأهيلية

يعقوب

1304/09/18 22 الحسني منعم
الرياضيات

04/09/18 25976Jسيدي داود

ثانوية المام الغزالي 

التأهيلية
404/09/18عمالة: فاسأبو القاسم الشابيإقليم: تاونات 22 أسية جدي

الرياضيات
04/09/18 26812T)زواغة )المقاطعة

ثانوية المام الشطيبي 

التأهيلية
304/09/18عمالة: فاسابن خلدونإقليم: تاونات 22 شنيور لمياء

الرياضيات
04/09/18 02257C)المرينيين )المقاطعة

ثانوية المام الشطيبي 

التأهيلية
404/09/18عمالة: فاسابن باجةإقليم: تاونات 22 والراس هاجر

الرياضيات
04/09/18 02069Y)فاس المدينة )المقاطعة

906/09/17إقليم: إفرانثانوية ميشليفن التاهيليةإقليم: تاوناتثانوية عين عائشة التأهيلية 18 سعاد بوعري
الرياضيات

06/09/17 25259E)ازرو )البلدية

ثانوية المام الشطيبي 

التأهيلية
106/09/17عمالة: فاسإبن رشدإقليم: تاونات 18 عبد المغيث عثمان

الرياضيات
06/09/17إلتحاق بالزوجة 01987J)سايس )المقاطعة

1106/09/17عمالة: فاسالمسيرةإقليم: تاوناتثا م السادس التأهيلية 18 رضوان التمصوري
الرياضيات

06/09/17 24321K)جنان الورد )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية المنصور الذهبي 

التأهيلية
806/09/17عمالة: فاسالمسيرةإقليم: تاونات 18 عبد الحفيظ المكيوي

الرياضيات
06/09/17 24321K)جنان الورد )المقاطعة

ثانوية عبد الكريم الخطابي 

التأهيلية
306/09/17عمالة: فاسعبد الخالق الطريسإقليم: تاونات 18 عادل العلمي

الرياضيات
06/09/17 26077U)زواغة )المقاطعة

ثانوية المنصور الذهبي 

التأهيلية
706/09/17عمالة: فاسالملإقليم: تاونات 18 العاجي عمر

الرياضيات
06/09/17 02064T)فاس المدينة )المقاطعة

ثانوية مولي بوشتى 

التأهيلية
106/09/17إقليم: تاوناتثانوية ابن خلدون التأهيلةإقليم: تاونات 18 كمال  زياني

الرياضيات
06/09/17 15943D)قرية با م )البلدية

603/09/13عمالة: فاسالملإقليم: تاوناتثا نوية الوحدة التأهيلية 12 م الفللي
الرياضيات

04/09/18 02064T)فاس المدينة )المقاطعة

ثانوية مولي بوشتى 

التأهيلية
902/09/15عمالة: فاسابن باجةإقليم: تاونات 12 نور الدين سنانو

الرياضيات
04/09/18 02069Y)فاس المدينة )المقاطعة

ثانوية المنصور الذهبي 

التأهيلية
1104/09/18عمالة: فاسعبد ا الشفشاونيإقليم: تاونات 12 م ادريس فايز

الرياضيات
04/09/18 18445Y)جنان الورد )المقاطعة

ثانوية المنصور الذهبي إقليم: تاوناتثانوية طه حسين التأهيلية

التأهيلية

404/09/18إقليم: تاونات 12 حجامي منال
الرياضيات

04/09/18 15944E)تيسة )البلدية

404/09/18عمالة: فاسعبد الرحيم بوعبيدإقليم: تاوناتثانوية الخوارزمي التأهيلية 12 بشرى كالي
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 01983E)أكدال )المقاطعة

إقليم: مولي الثانوية العدادية أنوالإقليم: تاوناتثانوية اولد داود العدادية

يعقوب

104/09/18 10 احمد الغمور
الرياضيات

04/09/19 21175Rعين قنصرة

304/09/19عمالة: فاسالدارسةإقليم: تاوناتثانوية أم القرى التأهيلية 9 الحسيين جعفر
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوجة 02247S)زواغة )المقاطعة

ثانوية عبد الكريم الخطابي 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية واد إقليم: تاونات

المخازن

104/09/19عمالة: مكناس 9 الموخي هشام
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوجة 22646P)ويسلن )البلدية

804/09/19عمالة: فاسعلل الفاسيإقليم: تاوناتثانوية العهد الجديد التأهيلية 7 اميمة برعدي الحوات
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوج 01986H)المشور فاس الجديد )البلدية

ثانوية خالد بن الوليد 

التأهيلية
304/09/19إقليم: صفروثانوية م الفاسي التأهيليةإقليم: تاونات 6 م اخصاص

الرياضيات
04/09/19 02446H)المنزل )البلدية

ثانوية المام الغزالي 

التأهيلية
604/09/19إقليم: تاوناتثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاونات 6 الجبوري انور

الرياضيات
04/09/19 15942C)تاونات )البلدية

ثانوية المنصور الذهبي إقليم: تاوناتثانوية ابن حزم التأهيلية

التأهيلية

104/09/19إقليم: تاونات 6 م صدوق
الرياضيات

04/09/19 15944E)تيسة )البلدية

ثانوية خالد بن الوليد 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية أبو بكر إقليم: تاونات

الرازي

204/09/19إقليم: بولمان 6 حميد اوبها
الرياضيات

04/09/19 24281Sكيكو

ثانوية خالد بن الوليد 

التأهيلية
104/09/19إقليم: تازةثانوية الزيتون التأهيليةإقليم: تاونات 6 عصام الشخم

الرياضيات
04/09/19 16679Dأولد ازباير
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المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية المام الشطيبي 

التأهيلية
ثانوية عمر بن عبد العزيز إقليم: تاونات

التأهيلية

204/01/07إقليم: الحاجب 94 خديجة التاقي
علوم الحياة 

والرض
04/01/07أقدمية 12 سنة 21855E)اكوراي )البلدية

ثانوية عبد الكريم الخطابي 

التأهيلية
الثانوية التأهلية لحسن بن إقليم: تاونات

م بن مبارك

1101/03/11عمالة: مكناس 70 إكرام الداودي
علوم الحياة 

والرض
01/03/11 03945Mمهاية

ثانوية عثمان بن عفان 

التأهيلية
502/09/09عمالة: فاسمولي رشيدإقليم: تاونات 56 زاكي نجوى

علوم الحياة 

والرض
02/09/14 02068X)فاس المدينة )المقاطعة

ثانوية المنصور الذهبي 

التأهيلية
1106/02/07عمالة: فاسابن عربيإقليم: تاونات 54 عيدة  الزاهري

علوم الحياة 

والرض
04/09/11 25310K)زواغة )المقاطعة

309/12/11عمالة: فاسالدارسةإقليم: تاوناتثانوية ابن خلدون التأهيلة 48 زغلول إيمان
علوم الحياة 

والرض
02/09/15إلتحاق بالزوج 02247S)زواغة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية ابن إقليم: تاوناتثانوية طه حسين التأهيلية

بطوطة

عمالة: طنجة - 

أصيل

926/07/10 46 امينة شبايبي
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 15333R)طنجة المدينة )المقاطعة

ثانوية خالد بن الوليد 

التأهيلية
1002/09/14عمالة: فاسالجاحظإقليم: تاونات 46 حنان بوعلي

علوم الحياة 

والرض
02/09/14 18498F)المرينيين )المقاطعة

ثانوية عبد الكريم الخطابي 

التأهيلية
ثانوية يوسف بن تاشفين إقليم: تاونات

التأهيلية

602/09/16إقليم: تازة 34 فاطمة بيهي
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 16678Cمطماطة

ثانوية المام الشطيبي 

التأهيلية
813/02/17إقليم: صفروثانوية م الفاسي التأهيليةإقليم: تاونات 34 صلح الدين ورتو

علوم الحياة 

والرض
13/02/17 02446H)المنزل )البلدية

ثانوية المنصور الذهبي 

التأهيلية
إقليم: مولي الثانوية العدادية أنوالإقليم: تاونات

يعقوب

702/09/10 28 م الوردي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 21175Rعين قنصرة

ثانوية عثمان بن عفان 

التأهيلية
102/09/15إقليم: تازةعمر الخيامإقليم: تاونات 27 عبد الواحد العزوزي

علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوجة 16686L)تازة )البلدية

102/09/09عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية المنفلوطيإقليم: تاوناتثانوية ابن خلدون التأهيلة 25 بدر الجراوي
علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوجة 24759L)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية أحمد زكي إقليم: تاوناتثانوية الجبابرة العدادية

العلوي

إقليم: مولي 

يعقوب

103/09/13 25 م شبايبي
علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوجة 24311Zعين الشقف

ثانوية المنصور الذهبي 

التأهيلية
603/09/13إقليم: صفروثانوية م الفاسي التأهيليةإقليم: تاونات 25 سمية ناصف

علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوج 02446H)المنزل )البلدية

102/09/16عمالة: فاسعبدالكريم الرايسإقليم: تاوناتثانوية طه حسين التأهيلية 24 سمية منتصر
علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوج 24320J)أكدال )المقاطعة

ثانوية المنصور الذهبي إقليم: تاوناتثانوية ابن حزم التأهيلية

التأهيلية

103/09/13إقليم: تاونات 22 لمياء الغلمي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 15944E)تيسة )البلدية

ثانوية المنصور الذهبي إقليم: تاوناتثا نوية الوحدة التأهيلية

التأهيلية

902/09/14إقليم: تاونات 22 م الكبير
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 15944E)تيسة )البلدية

ثانوية عبد الكريم الخطابي 

التأهيلية
ثانوية عثمان بن عفان إقليم: تاونات

التأهيلية

206/09/17إقليم: تاونات 18 منعم الدحماني
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 26417N)تاونات )البلدية
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ثانوية خالد بن الوليد إقليم: تاوناتثانوية الخوارزمي التأهيلية

التأهيلية

101/03/11إقليم: تاونات 12 عبد الهادي البادي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 15945Fبني وليد

ثانوية المام الغزالي 

التأهيلية
904/09/18إقليم: تاوناتثانوية ابن خلدون التأهيلةإقليم: تاونات 12 الزاكي العطلتي

علوم الحياة 

والرض
04/09/18 15943D)قرية با م )البلدية

ثانوية عثمان بن عفان إقليم: تاوناتثانوية الخوارزمي التأهيلية

التأهيلية

204/09/18إقليم: تاونات 12 فدوى الوزاني
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 26417N)تاونات )البلدية

ثانوية سيدي المخفي 

العدادية
802/01/17إقليم: تاوناتثانوية ابن حزم التأهيليةإقليم: تاونات 6 أمقران الحسين

علوم الحياة 

والرض
04/09/19 26734Hعين لكداح

ثانوية مولي بوشتى 

التأهيلية
104/09/19إقليم: تاوناتثانوية ابن خلدون التأهيلةإقليم: تاونات 6 زينب معروفي

علوم الحياة 

والرض
04/09/19إلتحاق بالزوج 15943D)قرية با م )البلدية

ثانوية المام الشطيبي 

التأهيلية
الثانوية التاهيلية الحي إقليم: تاونات

الصناعي

عمالة: طنجة - 

أصيل

402/09/14 36 سلمى  غمري
العلوم القتصادية 

والتدبير
02/09/14إلتحاق بالزوج 26968M)الشرف  مغوغة )المقاطعة

119/11/90عمالة: فاسالرازيإقليم: تاوناتثانوية ابن سينا التأهيلية 108 العياشي العليم
الفيزياء والكيمياء

09/10/09 26569D)أكدال )المقاطعة

ثانوية المنصور الذهبي 

التأهيلية
216/09/95عمالة: فاسعبدا كنونإقليم: تاونات 104 م اكعبون

الفيزياء والكيمياء
12/10/09 24725Z)سايس )المقاطعة

1002/09/10عمالة: فاسابن عربيإقليم: تاوناتثانوية العهد الجديد التأهيلية 52 الفقيه نورالدين
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 25310K)زواغة )المقاطعة

1004/09/12عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية الكنديإقليم: تاوناتثانوية طه حسين التأهيلية 50 المرابطي أحمد
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 26772Z)ويسلن )البلدية

101/01/10إقليم: تاوناتثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: تاوناتثانوية عين عائشة التأهيلية 46 بنعيش احمد
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 15942C)تاونات )البلدية

ثانوية سيدي لحسن اليوسي إقليم: تاوناتثانوية العهد الجديد التأهيلية

التأهيلية

302/09/14إقليم: صفرو 46 وفاء البوريمي
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 02445G)صفرو )البلدية

ملحقة الثانوية التأهيلية إقليم: تاوناتثانوية عين عائشة التأهيلية

أناسي

202/09/10عمالة: مكناس 44 فاطمة  فيللي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13إلتحاق بالزوج 27025Zأيت ولل

ثانوية سيدي م المغراوي 

العدادية
203/09/13عمالة: فاسالدارسةإقليم: تاونات 44 غزلن ابن القاضي

الفيزياء والكيمياء
03/09/13إلتحاق بالزوج 02247S)زواغة )المقاطعة

ثانوية عين مديونة 

العدادية
الثانوية التأهيلية المام إقليم: تاونات

الغزالي

عمالة: طنجة - 

أصيل

203/09/13 42 محسن الحليمي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 25312M)بني مكادة )المقاطعة

ثانوية عثمان بن عفان 

التأهيلية
301/03/11عمالة: فاسالمسيرةإقليم: تاونات 40 خالد بورمضان

الفيزياء والكيمياء
06/09/17 24321K)جنان الورد )المقاطعة

201/03/11عمالة: فاسالملإقليم: تاوناتثانوية أم القرى التأهيلية 40 فؤاد الوالي
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 02064T)فاس المدينة )المقاطعة

ثانوية المام الغزالي 

التأهيلية
ثانوية المنصور الذهبي إقليم: تاونات

التأهيلية

102/09/14إقليم: تاونات 36 إكرام العساوي
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 15944E)تيسة )البلدية
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ثانوية عثمان بن عفان 

التأهيلية
1118/09/13عمالة: فاسالمسيرةإقليم: تاونات 34 كوني فاطمة

الفيزياء والكيمياء
06/09/17 24321K)جنان الورد )المقاطعة

إقليم: مولي الثانوية التأهيلية المستقبلإقليم: تاوناتثانوية الخوارزمي التأهيلية

يعقوب

1202/09/16 34 مسروري مصطفى
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 25585Jالوادين

إقليم: مولي الثانوية التأهيلية المستقبلإقليم: تاوناتثانوية الخوارزمي التأهيلية

يعقوب

1202/09/16 34 لوبنة الزعيم
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 25585Jالوادين

102/09/14إقليم: القنيطرةعبد المجيد بن جلونإقليم: تاوناتثانوية سلس العدادية 33 نبيل فحصي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16إلتحاق بالزوجة 27417A)القنيطرة )البلدية

1102/09/16عمالة: سل الثانوية العدادية الفتحإقليم: تاوناتثانوية ابن سينا التأهيلية 32 أمال السرغيني
الفيزياء والكيمياء

02/09/17 24192V)العيايدة )المقاطعة

ثانوية أبي الربيع السبتي إقليم: تاوناتثا نوية الوحدة التأهيلية

التأهيلية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

502/09/15 27 فاطمة شويشو
الفيزياء والكيمياء

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

ثانوية عثمان بن عفان إقليم: تاوناتثانوية خللفة العدادية

التأهيلية

203/09/13إقليم: تاونات 22 م شعشوع
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 26417N)تاونات )البلدية

ثانوية خالد بن الوليد 

التأهيلية
902/09/16إقليم: تاوناتثانوية ابن سينا التأهيليةإقليم: تاونات 16 عبد الجليل الناصري

الفيزياء والكيمياء
04/09/19 24887A)تاونات )البلدية

ثانوية المام الشطيبي 

التأهيلية
1104/09/19إقليم: صفروثانوية م الفاسي التأهيليةإقليم: تاونات 16 خديجة إسماعيلي علوي

الفيزياء والكيمياء
04/09/19 02446H)المنزل )البلدية

ثانوية المام الغزالي 

التأهيلية
904/09/18إقليم: تاوناتثانوية طه حسين التأهيليةإقليم: تاونات 12 عبد الرحيم الدويري

الفيزياء والكيمياء
04/09/18 22681Cعين مديونة

ثانوية المام البخاري 

التأهيلية
604/09/18عمالة: فاسبنسودةإقليم: تاونات 12 ياسين الخليفي

الفيزياء والكيمياء
04/09/18إلتحاق بالزوجة 02260F)زواغة )المقاطعة

1002/09/16عمالة: فاسبنسودةإقليم: تاوناتثا م السادس التأهيلية 6 م جديد
الفيزياء والكيمياء

04/09/19إلتحاق بالزوجة 02260F)زواغة )المقاطعة

ثانوية المام الغزالي 

التأهيلية
502/09/16عمالة: فاسبنسودةإقليم: تاونات 6 عمر بريطل

الفيزياء والكيمياء
04/09/19إلتحاق بالزوجة 02260F)زواغة )المقاطعة

ثانوية سيدي يحيى بني 

زروال العدادية
201/01/17إقليم: تاوناتثانوية ابن سينا التأهيليةإقليم: تاونات 6 عبد الله البوطي

الفيزياء والكيمياء
04/09/19 24887A)تاونات )البلدية

ثانوية المام الغزالي 

التأهيلية
904/09/19إقليم: تازةبني فراسنإقليم: تاونات 6 المزكلدي سفيان

الفيزياء والكيمياء
04/09/19 16676Aبني فراسن

506/09/00عمالة: فاسعبدا العرويإقليم: تاوناتفج النادر 122 شبلي نعيمة
التربية السلمية

16/09/02أقدمية 16 سنة 26078V)زواغة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: تاوناتم/م  الكعدة

ادريس

316/09/97عمالة: فاس 118 عبدالرفيع حنفي
التربية السلمية

07/09/04أقدمية 16 سنة 02067W)فاس المدينة )المقاطعة

إقليم: مولي الثانوية التأهيلية التقدمإقليم: تاوناتثانوية 11 يناير العدادية

يعقوب

206/09/01 118 يوسف العلمي المروني
التربية السلمية

06/09/02أقدمية 16 سنة 26246Cعين الشقف
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إقليم: مولي الثانوية التأهيلية 18 نونبرإقليم: تاوناتثا م السادس التأهيلية

يعقوب

403/06/03 114 نجية العزوزي
التربية السلمية

04/10/04أقدمية 16 سنة 27369Yعين الشقف

216/09/97عمالة: فاسابن البيطارإقليم: تاوناتثا نوية الوحدة التأهيلية 101 م لكحل
التربية السلمية

05/09/08إلتحاق بالزوجة 26565Z)المرينيين )المقاطعة

ثانوية عبد الكريم الخطابي 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية عبد ا إقليم: تاونات

الشفشاوني

عمالة: طنجة - 

أصيل

902/09/09 66 عبد المجيد المسكيني
التربية السلمية

02/09/09 15190K)بني مكادة )المقاطعة

106/09/05عمالة: فاسأبو القاسم الشابيإقليم: تاوناتم/م  السمونيين 62 مريم حرمة اللة
التربية السلمية

02/09/10إلتحاق بالزوج 26812T)زواغة )المقاطعة

إقليم: مولي الثانوية العدادية أنوالإقليم: تاوناتثانوية 11 يناير العدادية

يعقوب

1002/09/09 61 رشيد فهمي
التربية السلمية

03/09/13إلتحاق بالزوجة 21175Rعين قنصرة

ثانوية سيدي يحيى بني 

زروال العدادية
401/03/11إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية الجتهادإقليم: تاونات 24 إلهام محتال

التربية السلمية
02/09/16إلتحاق بالزوج 25942X)اليوسفية )البلدية

ثانوية المام الشطيبي 

التأهيلية
إقليم: سيدي عبد الهادي بوطالبإقليم: تاونات

سليمان

105/09/07 75 سميرة أبشري
التربية البدنية

02/09/09إلتحاق بالزوج 27410T)سيدي يحيى الغرب )البلدية

ثانوية المنصور الذهبي 

التأهيلية
605/09/08عمالة: فاسالقرويينإقليم: تاونات 68 سميحة  الشمنتي الهواري

التربية البدنية
11/11/10 02261G)المرينيين )المقاطعة

  الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: تاوناتثانوية أم القرى التأهيلية

علل التازي

104/09/12إقليم: القنيطرة 40 م بن كيران
التربية البدنية

02/09/15 11193Rسيدي علل التازي

إقليم: مولي الثانوية التأهيلية 18 نونبرإقليم: تاوناتثانوية عين عائشة التأهيلية

يعقوب

702/09/15 40 حمزة فخار
التربية البدنية

02/09/15 27369Yعين الشقف

ثانوية المنصور الذهبي إقليم: تاوناتثانوية طه حسين التأهيلية

التأهيلية

903/09/13إقليم: تاونات 34 العزري ياسين
التربية البدنية

02/09/16 15944E)تيسة )البلدية

ثانوية سيدي المخفي 

العدادية
إقليم: مولي الثانوية العدادية أنوالإقليم: تاونات

يعقوب

202/09/16 34 سلمى العبيوي
التربية البدنية

02/09/16 21175Rعين قنصرة

 الثانوية التأهيلية الفقيه م إقليم: تاوناتثا م السادس التأهيلية

بن أبي بكر التطواني

102/09/15عمالة: سل 30 مستعين التهامي
التربية البدنية

02/09/15 01290B)بطانة )المقاطعة

703/09/13إقليم: صفروثانوية م الفاسي التأهيليةإقليم: تاوناتثانوية الجبابرة العدادية 24 أحمد بومديان
التربية البدنية

02/09/16 02446H)المنزل )البلدية

202/09/15إقليم: تاوناتثانوية ابن سينا التأهيليةإقليم: تاوناتثانوية خللفة العدادية 22 بوحاج المختار
التربية البدنية

04/09/18 24887A)تاونات )البلدية

ثانوية عثمان بن عفان إقليم: تاوناتثانوية الخوارزمي التأهيلية

التأهيلية

202/09/15إقليم: تاونات 22 رفيق المرنيسي
التربية البدنية

04/09/19 26417N)تاونات )البلدية

ثانوية المام الشطيبي 

التأهيلية
إقليم: مولي الثانوية العدادية سبوإقليم: تاونات

يعقوب

1202/09/16 22 م امين الطاهري
التربية البدنية

04/09/18 25976Jسيدي داود

ثانوية عثمان بن عفان 

التأهيلية
1302/09/10عمالة: فاسالمسيرةإقليم: تاونات 19 احمد كوان

التربية البدنية
06/09/17إلتحاق بالزوجة 24321K)جنان الورد )المقاطعة
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903/09/14عمالة: فاسابن باجةإقليم: تاوناتثانوية ابن سينا التأهيلية 6 يوسف خرشف
التربية البدنية

04/09/19إلتحاق بالزوجة 02069Y)فاس المدينة )المقاطعة

ثانوية المام الغزالي 

التأهيلية
204/09/19إقليم: تاوناتثا م السادس التأهيليةإقليم: تاونات 6 الركيوك منير

التربية البدنية
04/09/19 15948Jاورتزاغ

128/09/04عمالة: فاسإبن رشدإقليم: تاوناتثانوية ابن خلدون التأهيلة 96 م مزونة
المعلوميات

28/09/04إلتحاق بالزوجة 01987J)سايس )المقاطعة

306/09/06عمالة: فاسبنسودةإقليم: تاوناتثانوية القدس العدادية 85 عبد العالي شاوشاو
المعلوميات

05/09/08إلتحاق بالزوجة 02260F)زواغة )المقاطعة

202/09/10عمالة: فاسابن الثيرإقليم: تاوناتم/م  كلز 60 كوثر كنبور
المعلوميات

13/10/11إلتحاق بالزوج 01985G)أكدال )المقاطعة

ثانوية المام الغزالي 

التأهيلية
ثانوية مولي ادريس الكبر إقليم: تاونات

التأهيلية

1203/09/13إقليم: صفرو 52 الودغيري كريم
المعلوميات

03/09/13 02450M)رباط الخير )البلدية

502/09/14عمالة: فاسمولي رشيدإقليم: تاوناتثانوية الخوارزمي التأهيلية 18 عبد الرحيم حاجي سوالفي
المعلوميات

06/09/17إلتحاق بالزوجة 02068X)فاس المدينة )المقاطعة

ثانوية عبد الكريم الخطابي 

التأهيلية
606/09/17إقليم: تاوناتثانوية الخوارزمي التأهيليةإقليم: تاونات 14 باجو ليلى

المعلوميات
04/09/19 25692Aبوهودة

ثانوية المنصور الذهبي 

التأهيلية
905/09/07عمالة: فاسإبن حزمإقليم: تاونات 80 فاطمة الزهراء حمري

الفلسفة
05/09/07إلتحاق بالزوج 01984F)أكدال )المقاطعة

إقليم: مولي الثانوية التأهيلية المستقبلإقليم: تاوناتثا م السادس التأهيلية

يعقوب

1205/09/07 64 ادريس رفيع
الفلسفة

05/09/11 25585Jالوادين

الثانوية التأهيلية م بن إقليم: تاوناتثانوية ابن سينا التأهيلية

عبد الكريم الخطابي

عمالة: طنجة - 

أصيل

416/09/99 52 م مطيع
الفلسفة

17/09/13 15338W)الشرف  السواني )المقاطعة

ثانوية المام الغزالي 

التأهيلية
403/09/13إقليم: سيدي قاسمثانوية م الخامسإقليم: تاونات 52 محان فاطمة الزهراء

الفلسفة
03/09/13 15124N)سيدي قاسم )البلدية

ثانوية عبد الكريم الخطابي 

التأهيلية
307/09/09عمالة: فاسأبو القاسم الشابيإقليم: تاونات 48 هشام الدويمة

الفلسفة
04/09/12إلتحاق بالزوجة 26812T)زواغة )المقاطعة

502/09/10إقليم: تاوناتثانوية أم القرى التأهيليةإقليم: تاوناتثانوية خللفة العدادية 44 عبد العالي الحمزوي
الفلسفة

06/09/17 26561Vعين معطوف

ثانوية المام الشطيبي 

التأهيلية
1003/09/13إقليم: تاوناتثانوية ابن حزم التأهيليةإقليم: تاونات 44 ياسين أمعمر

الفلسفة
02/09/15 26734Hعين لكداح

503/09/13عمالة: فاسابن عربيإقليم: تاوناتثانوية العهد الجديد التأهيلية 44 مريم مستقيم
الفلسفة

03/09/13إلتحاق بالزوج 25310K)زواغة )المقاطعة

ثانوية عثمان بن عفان 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية واد إقليم: تاونات

المخازن

516/09/98عمالة: مكناس 42 سعيد السالمي
الفلسفة

02/09/15إلتحاق بالزوجة 22646P)ويسلن )البلدية

إقليم: مولي الثانوية العدادية أنوالإقليم: تاوناتثانوية أم القرى التأهيلية

يعقوب

202/09/09 31 مزونة حميد
الفلسفة

06/09/17إلتحاق بالزوجة 21175Rعين قنصرة
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ثانوية أبو موسى الشعري إقليم: تاوناتثانوية ابن حزم التأهيلية

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

605/09/08 24 خليل لعسيلي
الفلسفة

02/09/16 27389V)القليعة )البلدية

202/09/15إقليم: تاوناتثا م السادس التأهيليةإقليم: تاوناتثانوية أم القرى التأهيلية 6 عزابي سعيد
الفلسفة

04/09/19إلتحاق بالزوجة 15948Jاورتزاغ

206/09/06إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية الوفاقإقليم: تازةتاهلة 82 مصطفى داداش
اللغة العربية

02/09/09 26983D)القنيطرة )البلدية

401/02/07إقليم: الخميساتالفتحإقليم: تازةسيدي عزوز 52 حكيمة الركاز
اللغة العربية

03/09/13 11577H)الخميسات )البلدية

202/09/14إقليم: تازةثانوية الصنوبرالتأهيليةإقليم: تازة أجدير 36 موجاهيد يوسف
اللغة العربية

02/09/14 24866Cبوشفاعة

1002/09/15إقليم: جرسيفثانوية ابن خلدون التأهيليةإقليم: تازةتيزي وسلي 30 نسرين بن هبة
اللغة العربية

02/09/15 26970Pتادرت

ثانوية عقبة بن نافع 

العدادية
عمالة: الصخيرات المير مولي عبد اإقليم: تازة

 - تمارة

401/01/10 24 كوثر القباقبي اليعقوبي
اللغة العربية

02/09/16 01393N)الصخيرات )البلدية

210/12/01عمالة: فاسمولي سليمانإقليم: تازةتاهلة 118 نادية  الحومة
اللغة الفرنسية

04/09/02أقدمية 16 سنة 01980B)أكدال )المقاطعة

501/05/97عمالة: فاسبنسودةإقليم: تازةتاهلة 66 بوشتي بنطالب
اللغة الفرنسية

05/09/13 02260F)زواغة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: تازةثانوية الصنوبرالتأهيلية

رشيد

عمالة: طنجة - 

أصيل

106/09/06 44 رشيد العكلي
اللغة الفرنسية

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

113/09/01عمالة: الرباطالميرة لل نزهةإقليم: تازةتاهلة 40 حشاد نجاة
اللغة الفرنسية

02/09/15 01117N)أكدال الرياض )المقاطعة

ثانوية يوسف بن تاشفين 

التأهيلية
ثانوية مولي ادريس الكبر إقليم: تازة

التأهيلية

1305/09/08إقليم: صفرو 38 شحمان عبد الله
اللغة الفرنسية

02/09/15 02450M)رباط الخير )البلدية

عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية بوخالفإقليم: تازة ابن الياسمين

أصيل

116/09/92 114 حوسني عبد اللطيف
اللغة النجليزية

13/10/04أقدمية 16 سنة 26230K)كزناية )البلدية

105/09/07إقليم: بركانأبو بكر الرازيإقليم: تازةتيزي وسلي 64 البكاوي الحسين
اللغة النجليزية

03/09/13 27240H)بركان )البلدية

202/09/14عمالة: فاسعبد الخالق الطريسإقليم: تازةثانوية الصنوبرالتأهيلية 46 فاطمة المكرش
اللغة النجليزية

02/09/14 26077U)زواغة )المقاطعة

302/09/14عمالة: فاسالحاج الهادي التجموعتيإقليم: تازةثانوية الزيتون التأهيلية 46 الناصري مريم
اللغة النجليزية

02/09/14 02104L)زواغة )المقاطعة

102/09/14عمالة: فاسأبو القاسم الشابيإقليم: تازةثانوية النجاح التأهيلية 46 الحيوني عواطف
اللغة النجليزية

02/09/14 26812T)زواغة )المقاطعة

502/09/14عمالة: فاسمولي رشيدإقليم: تازةالوحدة 46 خديجة القسومي
اللغة النجليزية

02/09/14 02068X)فاس المدينة )المقاطعة
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302/09/14إقليم: تازةالثانوية التقنيةإقليم: تازة2 اكتوبر 1955 36 توفيق فاطمة
اللغة النجليزية

02/09/14إلتحاق بالزوج 16683H)تازة )البلدية

ثانوية عقبة بن نافع 

العدادية
102/09/15إقليم: تازةالعرفانإقليم: تازة 32 عثمان زناكيي

اللغة النجليزية
06/09/17 25790G)تازة )البلدية

102/09/16إقليم: تازةعلي بن بريإقليم: تازةثانوية الزيتون التأهيلية 25 سلمى بياطي
اللغة النجليزية

02/09/16إلتحاق بالزوج 16681F)تازة )البلدية

902/09/15إقليم: تازة ابن الياسمينإقليم: تازةثانوية النصر التأهيلية 22    عبد الصماد لكتامي
اللغة النجليزية

06/09/17 16682G)تازة )البلدية

ثانوية عقبة بن نافع إقليم: تازة أجدير

العدادية

206/09/17إقليم: تازة 18 ابراهيم اشطوف
اللغة النجليزية

06/09/17 16675Zبني لنث

706/09/17إقليم: تازةثانوية النصر التأهيليةإقليم: تازةتيزي وسلي 18 المشيشي عبد النور
اللغة النجليزية

06/09/17 25503Vامسيلة

704/09/19إقليم: تازةالوحدةإقليم: تازةثانوية الصنوبرالتأهيلية 16 عبد الخالق الديوري
اللغة النجليزية

04/09/19 16685K)واد امليل )البلدية

الثانوية التأهيلية صلح إقليم: تازةالكندي

الدين اليوبي

402/09/14عمالة: سل 12 عادل برديغ
اللغة النجليزية

04/09/18 01292D)باب المريسة )المقاطعة

إقليم: مولي الثانوية التأهيلية 18 نونبرإقليم: تازة2 اكتوبر 1955

يعقوب

801/03/11 32 المرق خالد
الجتماعيات

02/09/15إلتحاق بالزوجة 27369Yعين الشقف

105/09/07إقليم: تازةعلي بن بريإقليم: تازةالكندي 54 عبدالرحيم العصيوي
الرياضيات

02/09/15 16681F)تازة )البلدية

105/09/08إقليم: تازةالثانوية التقنيةإقليم: تازة ابن الياسمين 34 العلمي حفيظ
الرياضيات

06/09/17 16683H)تازة )البلدية

ثانوية يوسف بن تاشفين 

التأهيلية
306/09/17إقليم: تازةعلي بن بريإقليم: تازة 28 زوهير  زرايبي

الرياضيات
06/09/17 16681F)تازة )البلدية

ثانوية م بن عبد الكريم إقليم: تازة ابن الياسمين

الخطابي التأهيلية

302/09/15إقليم: صفرو 24 أوبوفتال مراد
الرياضيات

04/09/19 25866P)صفرو )البلدية

102/09/16إقليم: تازةعلي بن بريإقليم: تازةثانوية إبن زيدون التأهيلية 24 م المحجوبي
الرياضيات

04/09/16 16681F)تازة )البلدية

314/09/18عمالة: فاسالقرويينإقليم: تازة2 اكتوبر 1955 22 رجاء الحمدي
الرياضيات

14/09/18 02261G)المرينيين )المقاطعة

ثانوية عقبة بن نافع 

العدادية
413/02/17إقليم: تازة ابن الياسمينإقليم: تازة 22 وليد عيدان

الرياضيات
06/09/17 16682G)تازة )البلدية

113/02/17عمالة: فاسعبد الخالق الطريسإقليم: تازةالكندي 22 السايح زكرياء
الرياضيات

04/09/19 26077U)زواغة )المقاطعة

203/09/13إقليم: تازةعمر الخيامإقليم: تازةالعرفان 20 عبد الرحيم الشفعي
الرياضيات

04/09/18 16686L)تازة )البلدية
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106/09/17إقليم: تازةالعرفانإقليم: تازةثانوية النصر التأهيلية 18 شدور زكرياء
الرياضيات

06/09/17 25790G)تازة )البلدية

606/09/17إقليم: تازة ابن الياسمينإقليم: تازةثانوية الزيتون التأهيلية 18 حفيظ قاسمي
الرياضيات

06/09/17 16682G)تازة )البلدية

406/09/17إقليم: تازةعمر الخيامإقليم: تازةثانوية الصنوبرالتأهيلية 18 عبد العزيز السباعي
الرياضيات

06/09/17 16686L)تازة )البلدية

ثانـويــة عـلل الفـــاسي إقليم: تازةثانوية الصنوبرالتأهيلية

الـتـــأهيــلـيـــة

804/09/17إقليم: إفران 18 زكرياء لشهب
الرياضيات

04/09/17 21882J)إفران )البلدية

106/09/17إقليم: الحاجبثانوية ابن الخطيب التأهيليةإقليم: تازةبني فراسن 18 زباطي فردوس
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 04233A)الحاجب )البلدية

202/09/16إقليم: تازةالعرفانإقليم: تازةسيدي عزوز 16 مهدية عبد الصمد
الرياضيات

04/09/19 25790G)تازة )البلدية

الثانوية التأهيلية إقليم: تازة2 اكتوبر 1955

الخوارزمي

214/09/18عمالة: مكناس 13 فتيحة رباج
الرياضيات

14/09/18إلتحاق بالزوج 03953W مولي ادريس زرهون

)البلدية(

501/01/17إقليم: تازةعمر الخيامإقليم: تازةالعرفان 12 يسين اليعقوبي
الرياضيات

04/09/18 16686L)تازة )البلدية

ثانوية عقبة بن نافع 

العدادية
304/09/18إقليم: تازةعمر الخيامإقليم: تازة 12 خالد غميمط

الرياضيات
04/09/18 16686L)تازة )البلدية

ثانوية طارق بن زياد إقليم: تازةثانوية النجاح التأهيلية

التأهيلية

104/09/18إقليم: إفران 12 يوسف رحماني
الرياضيات

04/09/18 10790C)ازرو )البلدية

505/09/08إقليم: تازةالمير مولي رشيدإقليم: تازةالوحدة 10 هواري م
الرياضيات

04/09/19 16677B)تازة )البلدية

204/09/18إقليم: تازةثانوية الزيتون التأهيليةإقليم: تازة أجدير 8 ادريس اهادي
الرياضيات

04/09/19 16679Dأولد ازباير

302/09/14إقليم: إفرانثانوية تيمحضيت التأهيليةإقليم: تازةعلي بن بري 6 اهنون رشيد
الرياضيات

04/09/19 26266Zتيمحضيت

ثانوية عقبة بن نافع إقليم: تازةتيزي وسلي

العدادية

704/09/19إقليم: تازة 6 م سعيد ادوايري
الرياضيات

04/09/19 16675Zبني لنث

501/10/81عمالة: الرباطالميرة لل نزهةإقليم: تازةعمر الخيام 164 قوبيلي احمد
علوم الحياة 

والرض
16/09/95أقدمية 16 سنة 01117N)أكدال الرياض )المقاطعة

704/01/07عمالة: الرباطابن رشدإقليم: تازةالعرفان 68 عرويية خالد
علوم الحياة 

والرض
03/09/14 01128A)يعقوب المنصور )المقاطعة

106/04/09إقليم: تازةالثانوية التقنيةإقليم: تازةالوحدة 68 المداني م
علوم الحياة 

والرض
04/12/10إلتحاق بالزوجة 16683H)تازة )البلدية

715/03/10إقليم: تازةثانوية إبن زيدون التأهيليةإقليم: تازةالوحدة 54 مزوز فتيحة
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 26245Bباب مرزوقة
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية يوسف بن تاشفين 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية أحمد زكي إقليم: تازة

العلوي

إقليم: مولي 

يعقوب

905/09/11 48 العبويي مصطفى
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 24311Zعين الشقف

802/09/09إقليم: تازةالوحدةإقليم: تازةجابر بن حيان 40 هشام بن غلم
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 16685K)واد امليل )البلدية

ثانوية يوسف بن تاشفين 

التأهيلية
ثانوية طارق بن زياد إقليم: تازة

التأهيلية

302/09/15إقليم: صفرو 40 م  البلقوم
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 02451Nراس تابودة

101/03/11إقليم: تازة ابن الياسمينإقليم: تازةثانوية إبن زيدون التأهيلية 38 اسماء طجيو
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوج 16682G)تازة )البلدية

203/09/13إقليم: صفروثانوية م الفاسي التأهيليةإقليم: تازةتاهلة 22 عصام سعيد
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 02446H)المنزل )البلدية

606/09/17إقليم: تازةعمر الخيامإقليم: تازة2 اكتوبر 1955 19 فيصل ارنيبة
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوجة 16686L)تازة )البلدية

406/09/17إقليم: تازةالعرفانإقليم: تازة أجدير 18 العلمي فاطمة
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 25790G)تازة )البلدية

605/09/11إقليم: تازة ابن الياسمينإقليم: تازةأحد امسيلة 54 العربي المشيشي
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 16682G)تازة )البلدية

102/09/14عمالة: فاسمولي رشيدإقليم: تازةثانوية الزيتون التأهيلية 42 مصطفى العروجي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 02068X)فاس المدينة )المقاطعة

ثانوية يوسف بن تاشفين 

التأهيلية
103/02/09عمالة: فاسعلل الودييإقليم: تازة 40 عبد الجليل مورادي

الفيزياء والكيمياء
02/09/16 20477G)المرينيين )المقاطعة

ثانوية عقبة بن نافع 

العدادية
ثانوية مولي ادريس الكبر إقليم: تازة

التأهيلية

302/09/14إقليم: صفرو 34 عبد العالي جرجور
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 02450M)رباط الخير )البلدية

ثانوية عقبة بن نافع إقليم: تازة أجدير

العدادية

302/09/16إقليم: تازة 24 م بوعبيد
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 16675Zبني لنث

ثانوية عقبة بن نافع إقليم: تازةثانوية الصنوبرالتأهيلية

العدادية

403/09/13إقليم: تازة 22 طارق البهالي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 16675Zبني لنث

ثانوية يوسف بن تاشفين إقليم: تازةبني فراسن

التأهيلية

1006/09/17إقليم: تازة 18 صدوق عبد المجيد
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 16678Cمطماطة

106/09/17إقليم: تازةعلي بن بريإقليم: تازةالمل 18 م الحواصلي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17إلتحاق بالزوجة 16681F)تازة )البلدية

1002/09/16إقليم: تازةثانوية الزيتون التأهيليةإقليم: تازةبني فراسن 6 عبد الحميد حلمي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 16679Dأولد ازباير

ثانوية يوسف بن تاشفين 

التأهيلية
101/03/11عمالة: فاسالقرويينإقليم: تازة 60 المجاهد لمياء

التربية السلمية
01/03/11إلتحاق بالزوج 02261G)المرينيين )المقاطعة

707/09/04عمالة: فاسعبد ا الشفشاونيإقليم: تازةعلي بن بري 98 سعيد بضري
المعلوميات

03/10/19أقدمية 12 سنة 18445Y)جنان الورد )المقاطعة
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الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

إقليم: مولي الثانوية العدادية سبوإقليم: تازةالوحدة

يعقوب

1205/09/11 54 هشام الطيبي
المعلوميات

05/09/11 25976Jسيدي داود

106/09/17إقليم: تازةتاهلةإقليم: تازةتيزي وسلي 18 حشلف زكرياء
المعلوميات

06/09/17 16689P)تاهلة )البلدية

902/09/14إقليم: وزانالخوارزميإقليم: تازةجابر بن حيان 16 ياسين المعقول
المعلوميات

04/09/19 27204Uازغيرة

الثانوية التأهيلية عبد إقليم: تازةتاهلة

الرحمان بن زيدان

702/09/15عمالة: مكناس 12 صفاء البوطي
المعلوميات

04/09/18إلتحاق بالزوج 04096B)مكناس )البلدية

إقليم: مولي الثانوية العدادية سبوإقليم: تازةبني فراسن

يعقوب

1103/09/13 7 افتيش كمال
الفلسفة

04/09/19إلتحاق بالزوجة 25976Jسيدي داود

إقليم: مولي الثانوية التأهيلية 18 نونبرإقليم: مولي يعقوبالثانوية التأهيلية المستقبل

يعقوب

402/09/10 31 واعيس دلل
اللغة العربية

02/09/15إلتحاق بالزوج 27369Yعين الشقف

216/09/02عمالة: فاسابن عربيإقليم: مولي يعقوبالثانوية التأهيلية المستقبل 54 حسن اقروني
اللغة الفرنسية

04/09/18 25310K)زواغة )المقاطعة

1105/09/11عمالة: فاسالملإقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية الزيتونة 46 أنوار  قارة
اللغة الفرنسية

02/09/14 02064T)فاس المدينة )المقاطعة

202/09/14عمالة: فاسعبد ا الشفشاونيإقليم: مولي يعقوبالثانوية التأهيلية المستقبل 34 الطاهري البــــقالي فاطـــــمة 

الزهـــراء

اللغة الفرنسية
02/09/15إلتحاق بالزوج 18445Y)جنان الورد )المقاطعة

الثانوية التأهيلية أحمد زكي إقليم: مولي يعقوبالثانوية التأهيلية المستقبل

العلوي

إقليم: مولي 

يعقوب

202/09/15 33 سلمى هيبة
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوج 24311Zعين الشقف

إقليم: مولي الثانوية التأهيلية 18 نونبرإقليم: مولي يعقوبالثانوية التأهيلية المستقبل

يعقوب

616/09/98 30 عز الدين ارصيف
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 27369Yعين الشقف

الثانوية التأهيلية أحمد زكي 

العلوي
الثانوية التأهيلية عباس إقليم: مولي يعقوب

العمراني

إقليم: مولي 

يعقوب

104/09/18 10 نعيمة خلفي
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 24723Xسبع رواضي

الثانوية التأهيلية عبد العزيز 

مزيان بلفقيه
602/09/15عمالة: فاسابن الثيرإقليم: مولي يعقوب 30 زينب الزيزي

اللغة النجليزية
02/09/15إلتحاق بالزوج 01985G)أكدال )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد العزيز 

مزيان بلفقيه
ثانوية سيدي لحسن اليوسي إقليم: مولي يعقوب

التأهيلية

102/09/14إقليم: صفرو 12 شوقي خديجة
اللغة النجليزية

04/09/18إلتحاق بالزوج 02445G)صفرو )البلدية

110/09/01عمالة: فاسعبدا العرويإقليم: مولي يعقوبالثانوية التأهيلية البساتين 50 أمينة ادريسي ابختي
الجتماعيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 26078V)زواغة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية أحمد زكي 

العلوي
606/04/09عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية ابن المعتزإقليم: مولي يعقوب 36 مجدة اسعد

الرياضيات
02/09/14 23068Yالوداية

306/09/17عمالة: فاسابن البيطارإقليم: مولي يعقوبالثانوية التأهيلية المستقبل 18 حورية الباردي
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 26565Z)المرينيين )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد العزيز 

مزيان بلفقيه
202/09/16عمالة: فاسابن الثيرإقليم: مولي يعقوب 16 موراد الحجاجي

الرياضيات
04/09/18إلتحاق بالزوجة 01985G)أكدال )المقاطعة
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية أحمد زكي 

العلوي
314/11/94عمالة: فاسالمير مولي الحسنإقليم: مولي يعقوب 76 عبد ا أفقير

علوم الحياة 

والرض
02/09/10 25063S)سايس )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عباس 

العمراني
316/09/99عمالة: فاسعلل الفاسيإقليم: مولي يعقوب 50 الحسن والداري

علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوجة 01986H)المشور فاس الجديد )البلدية

109/02/09عمالة: فاسبنسودةإقليم: مولي يعقوبالثانوية التأهيلية المستقبل 42 سناء اسمار
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 02260F)زواغة )المقاطعة

302/09/15عمالة: فاسابن الثيرإقليم: مولي يعقوبالثانوية التأهيلية المستقبل 19 احمد الحمادي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوجة 01985G)أكدال )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد العزيز 

مزيان بلفقيه
202/09/10عمالة: فاسالمير مولي الحسنإقليم: مولي يعقوب 12 الحسن العسيري

الفيزياء والكيمياء
04/09/18إلتحاق بالزوجة 25063S)سايس )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد العزيز 

مزيان بلفقيه
102/09/15إقليم: تاوناتثانوية ابن خلدون التأهيلةإقليم: مولي يعقوب 6 م الناجي

الفيزياء والكيمياء
04/09/19إلتحاق بالزوجة 15943D)قرية با م )البلدية

الثانوية التأهيلية أحمد زكي إقليم: مولي يعقوبالثانوية التأهيلية البساتين

العلوي

إقليم: مولي 

يعقوب

705/09/08 52 حساني زكية
التربية البدنية

03/09/13 24311Zعين الشقف

إقليم: مولي الثانوية التأهيلية 18 نونبرإقليم: مولي يعقوبالثانوية التأهيلية المستقبل

يعقوب

202/09/09 68 نادية الدحماني
المعلوميات

02/09/09إلتحاق بالزوج 27369Yعين الشقف

102/09/16إقليم: صفروثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: مولي يعقوبالثانوية التأهيلية المستقبل 7 رباب  العمراني
الفلسفة

04/09/19إلتحاق بالزوج 02447J)صفرو )البلدية

ثانوية سيدي لحسن اليوسي إقليم: مولي يعقوبالثانوية التأهيلية المستقبل

التأهيلية

104/09/19إقليم: صفرو 6 عبد الحي البوكيلي
الفلسفة

04/09/19إلتحاق بالزوجة 02445G)صفرو )البلدية
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المادة
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نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف
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رمزها

المديرية القليمية 
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جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

04

905/09/11عمالة: الرباطمدارس م الخامسإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الغرب 50 غزالي المصطفى
اللغة العربية

03/09/13 01133F)حسان )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية سيدي 

عيسى
إقليم: سيدي ابن زيدونإقليم: القنيطرة

سليمان

806/04/09 36 سعاد ترييش
اللغة العربية

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

 الثانوية التأهيلية الميرة 

لل خديجة
 الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: القنيطرة

عيسى

101/03/11إقليم: القنيطرة 24 عبدا شكربة
اللغة العربية

02/09/16 11204C)سوق الربعاء )البلدية

الثانوية التأهيلية نجيب إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية ابن الثير

محفوظ

402/09/16إقليم: القنيطرة 24 خديجة موزون
اللغة العربية

02/09/16إلتحاق بالزوج 26982C)مهدية )البلدية

 الثانوية التأهيلية المير 

مولي الحسن
عمالة: الصخيرات أبي بكر الرازيإقليم: القنيطرة

 - تمارة

103/09/13 22 ادبوالزيت السعدية
اللغة العربية

04/09/18 25273V)الصخيرات )البلدية

 الثانوية التأهيلية المير 

مولي الحسن
الثانوية التأهيلية مولي عبد إقليم: القنيطرة

ا الشريف

306/09/17إقليم: القنيطرة 18 حمزة أبو زيد
اللغة العربية

06/09/17 27071Z)سوق الربعاء )البلدية

 الثانوية التأهيلية الميرة 

لل خديجة
106/09/16إقليم: الخميساتثانوية سيدي عبد الرزاقإقليم: القنيطرة 6 اعفير ياسين

اللغة العربية
04/09/19 25810Dسيدي عبد الرزاق

 الثانوية التأهيلية ابو حيان 

التوحيدي
 الثانوية التأهيلية عبد إقليم: القنيطرة

المالك السعدي

216/09/97إقليم: القنيطرة 108 حنيفة سمية
اللغة الفرنسية

25/03/08أقدمية 12 سنة 11197V)القنيطرة )البلدية

 الثانوية التأهيلية المسيرة 

الخضراء
 الثانوية التأهيلية عبد إقليم: القنيطرة

المالك السعدي

106/09/06إقليم: القنيطرة 78 شقوص رشيدة
اللغة الفرنسية

07/10/09 11197V)القنيطرة )البلدية

 الثانوية التأهيلية المسيرة 

الخضراء
316/09/89إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية القدسإقليم: القنيطرة 72 خالد بن علي

اللغة الفرنسية
02/09/15 10802R)القنيطرة )البلدية

516/09/97إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية القدسإقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية النوار 72 مرية مونير
اللغة الفرنسية

05/09/11 10802R)القنيطرة )البلدية

 الثانوية التأهيلية سيدي 

عيسى
  الثانوية التأهيلية م إقليم: القنيطرة

الخامس

505/09/03إقليم: القنيطرة 64 القباقبي اليعقوبي سهيلة
اللغة الفرنسية

05/09/11 11198W)القنيطرة )البلدية

 الثانوية التأهيلية المسيرة إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية الوفاق

الخضراء

516/09/97إقليم: القنيطرة 50 فاطمة الزهراء القاطي
اللغة الفرنسية

04/09/19 11207F)القنيطرة )البلدية

  الثانوية التأهيلية م 

الخامس
الثانوية التأهيلية نجيب إقليم: القنيطرة

محفوظ

104/09/02إقليم: القنيطرة 49 لحرش سناء
اللغة الفرنسية

12/09/15إلتحاق بالزوج 26982C)مهدية )البلدية

103/09/13إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية ابن الهيثمإقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية النوار 42 هاجر بنحادة
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوج 23807B)القنيطرة )البلدية

 الثانوية التأهيلية المير إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية النوار

مولي الحسن

120/02/08إقليم: القنيطرة 38 غزلن  بسام
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 25284G)سوق الربعاء )البلدية

الثانوية التأهيلية حافظ 

ابراهيم
102/09/10إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية النوارإقليم: القنيطرة 38 بفلوسن زينة

اللغة الفرنسية
04/09/18 25528Xسيدي الطيبي
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية نجيب إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية النوار

محفوظ

201/05/97إقليم: القنيطرة 36 رشيدة   دبدوبي
اللغة الفرنسية

02/09/14 26982C)مهدية )البلدية

الثانوية التأهيلية نجيب 

محفوظ
201/03/11إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية ابن الهيثمإقليم: القنيطرة 34 الكيحل هاجر

اللغة الفرنسية
04/09/18إلتحاق بالزوج 23807B)القنيطرة )البلدية

 الثانوية التأهيلية الميرة 

لل خديجة
الثانوية التأهيلية ابي بكر إقليم: القنيطرة

القادري

205/09/16عمالة: سل 34 صفاء لمقدم
اللغة الفرنسية

05/09/16 25856D)باب المريسة )المقاطعة

202/09/10إقليم: القنيطرةالخليلإقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية النوار 32 ام بعلم
اللغة الفرنسية

04/09/19 27415Yسيدي الطيبي

الثانوية التأهيلية م إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية النوار

الشرايبي

205/09/11إقليم: القنيطرة 31 الرابحي المصطفى
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 26984E)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية حافظ 

ابراهيم
105/09/03إقليم: القنيطرةالخليلإقليم: القنيطرة 28 البشير البروزي

اللغة الفرنسية
06/09/17 27415Yسيدي الطيبي

  الثانوية التأهيلية سيدي 

علل التازي
1006/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية الوفاقإقليم: القنيطرة 28 زبيدة عسولي

اللغة الفرنسية
06/09/17 26983D)القنيطرة )البلدية

 الثانوية التأهيلية المير 

مولي الحسن
102/09/11إقليم: بركانالنهضةإقليم: القنيطرة 24 شاكر فاطمة الزهراء

اللغة الفرنسية
02/09/16 04676G)احفير )البلدية

 الثانوية التأهيلية المير 

مولي الحسن
عمالة: الصخيرات المير مولي عبد اإقليم: القنيطرة

 - تمارة

104/09/18 22 ممان أمال
اللغة الفرنسية

04/09/19 01393N)الصخيرات )البلدية

  الثانوية التأهيلية سيدي 

علل التازي
102/09/09عمالة: الرباط علل الفاسيإقليم: القنيطرة 18 الكتاوي م

اللغة الفرنسية
04/09/19إلتحاق بالزوجة 01125X)اليوسفية )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية المير 

مولي الحسن
406/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية الوفاقإقليم: القنيطرة 18 فاطمة الزهراء الشليخ

اللغة الفرنسية
06/09/17 26983D)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية وادي إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية ابن الثير

المخازن للتعليم الصيل

602/09/16إقليم: العرائش 16 اسماعيل الهنطاس
اللغة الفرنسية

04/09/18 05991L)القصر الكبير )البلدية

الثانوية التأهيلية حافظ 

ابراهيم
  الثانوية التأهيلية م إقليم: القنيطرة

الخامس

206/09/17إقليم: القنيطرة 16 وعراب مريم
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 11198W)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية حافظ 

ابراهيم
 الثانوية التأهيلية المسيرة إقليم: القنيطرة

الخضراء

102/09/15إقليم: القنيطرة 14 رشيد بمنطا
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوجة 11207F)القنيطرة )البلدية

 الثانوية التأهيلية المير 

مولي الحسن
  الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: القنيطرة

علل التازي

102/09/16إقليم: القنيطرة 12 امين شريف احقين
اللغة الفرنسية

04/09/18 11193Rسيدي علل التازي

 الثانوية التأهيلية الميرة 

لل خديجة
704/09/18إقليم: سيدي قاسمثانوية 20 غشتإقليم: القنيطرة 12 صفاء اليوسفي

اللغة الفرنسية
04/09/18 15115D)دار الكداري )البلدية

الثانوية التأهيلية حافظ 

ابراهيم
  الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: القنيطرة

علل التازي

104/09/18إقليم: القنيطرة 8 عبد الله المروانية
اللغة الفرنسية

04/09/19 11193Rسيدي علل التازي

 الثانوية التأهيلية الميرة 

لل خديجة
الثانوية التأهيلية حافظ إقليم: القنيطرة

ابراهيم

804/09/19إقليم: القنيطرة 6 شهرزاد جواد
اللغة الفرنسية

04/09/19 25885Kبنمنصور
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

 الثانوية التأهيلية الميرة 

لل خديجة
704/09/19عمالة: الرباط دار السلمإقليم: القنيطرة 6 نصيرة نفعاوي

اللغة الفرنسية
04/09/19 01124W)اليوسفية )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية الميرة 

لل خديجة
 الثانوية التأهيلية عبد إقليم: القنيطرة

الرحمان الناصر

104/09/19إقليم: القنيطرة 6 يسرى ملين
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 11195T)القنيطرة )البلدية

 الثانوية العدادية مولي 

علي الشريف
 الثانوية التأهيلية عبد إقليم: القنيطرة

الرحمان الناصر

205/09/03إقليم: القنيطرة 96 مهدي مرشد
اللغة النجليزية

30/10/06أقدمية 12 سنة 11195T)القنيطرة )البلدية

 الثانوية التأهيلية سيدي 

عيسى
406/09/06إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية ابن الهيثمإقليم: القنيطرة 94 المنصوري حسن

اللغة النجليزية
06/09/06أقدمية 12 سنة 23807B)القنيطرة )البلدية

  الثانوية التأهيلية م 

الخامس
الثانوية التأهيلية نجيب إقليم: القنيطرة

محفوظ

216/09/99إقليم: القنيطرة 90 الدهباني بشرى
اللغة النجليزية

02/09/10 26982C)مهدية )البلدية

 الثانوية التأهيلية ابو حيان إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية النوار

التوحيدي

406/09/06إقليم: القنيطرة 36 حنان      الزولتي
اللغة النجليزية

02/09/14 24624P)القنيطرة )البلدية

 الثانوية التأهيلية سيدي 

عيسى
405/09/11عمالة: فاسمولي سليمانإقليم: القنيطرة 36 فدوى الزعايمي

اللغة النجليزية
02/09/14إلتحاق بالزوج 01980B)أكدال )المقاطعة

  الثانوية التأهيلية سيدي 

علل التازي
101/01/17إقليم: سيدي قاسمثانوية بلقصيريإقليم: القنيطرة 22 لخليفي زهير

اللغة النجليزية
04/09/19 25305E)مشرع بلقصيري )البلدية

 الثانوية التأهيلية م بن إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية ابن الثير

الحسن الوزاني

202/09/16عمالة: سل 16 سناء البقالي
اللغة النجليزية

04/09/18إلتحاق بالزوج 24719T)بطانة )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية المير 

مولي الحسن
الثانوية التأهيلية حافظ إقليم: القنيطرة

ابراهيم

104/09/18إقليم: القنيطرة 12 فاطمة الزهراء اصيفيض
اللغة النجليزية

04/09/18 25885Kبنمنصور

 الثانوية التأهيلية الميرة 

لل خديجة
304/09/18عمالة: سل الثانوية التأهيلية  ام الربيعإقليم: القنيطرة 12 سكينة كريم

اللغة النجليزية
04/09/18إلتحاق بالزوج 25862K)العيايدة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية حافظ 

ابراهيم
104/09/18إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية التقدمإقليم: القنيطرة 10 أمين علوي أميني

اللغة النجليزية
04/09/19إلتحاق بالزوجة 11206E)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي عبد 

ا الشريف
 الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: القنيطرة

عيسى

504/09/18إقليم: القنيطرة 10 ليلى جيهلة
اللغة النجليزية

04/09/19 11204C)سوق الربعاء )البلدية

 الثانوية التأهيلية المير 

مولي الحسن
 الثانوية التأهيلية عبد إقليم: القنيطرة

المالك السعدي

304/09/18إقليم: القنيطرة 10 خولة المبروكي
اللغة النجليزية

04/09/19إلتحاق بالزوج 11197V)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية ابن 

الرومي
الثانوية التأهيلية حافظ إقليم: القنيطرة

ابراهيم

1004/09/18إقليم: القنيطرة 10 كوثر الدرعاوي
اللغة النجليزية

04/09/19 25885Kبنمنصور

 الثانوية التأهيلية الميرة 

لل خديجة
  الثانوية التأهيلية م إقليم: القنيطرة

الخامس

104/09/19إقليم: القنيطرة 7 رشيد الزعر
اللغة النجليزية

04/09/19إلتحاق بالزوجة 11198W)القنيطرة )البلدية

 الثانوية التأهيلية الميرة 

لل خديجة
إقليم: سيدي ابن زيدونإقليم: القنيطرة

سليمان

104/09/19 6 سمير شملل
اللغة النجليزية

04/09/19إلتحاق بالزوجة 11201Z)سيدي يحيى الغرب )البلدية

 الثانوية التأهيلية الميرة 

لل خديجة
 الثانوية التأهيلية المير إقليم: القنيطرة

مولي الحسن

104/09/19إقليم: القنيطرة 6 سعيدة زاحم
اللغة النجليزية

04/09/19إلتحاق بالزوج 25284G)سوق الربعاء )البلدية
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

 الثانوية التأهيلية ابو حيان إقليم: القنيطرةسيدي عيسى خشان

التوحيدي

116/09/95إقليم: القنيطرة 102 بوشتى عرية
الجتماعيات

05/09/03أقدمية 16 سنة 24624P)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية حافظ 

ابراهيم
124/03/03إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية القدسإقليم: القنيطرة 56 سعيد البوق

الجتماعيات
03/09/13إلتحاق بالزوجة 10802R)القنيطرة )البلدية

 الثانوية التأهيلية سيدي 

عيسى
605/09/11إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية ابن الهيثمإقليم: القنيطرة 54 عبد اللطيف ابوريشة

الجتماعيات
05/09/11إلتحاق بالزوجة 23807B)القنيطرة )البلدية

201/01/12إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية التقدمإقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية النوار 50 عبد الحق الغمروسي
الجتماعيات

02/09/15إلتحاق بالزوجة 11206E)القنيطرة )البلدية

 الثانوية التأهيلية الميرة 

لل خديجة
الثانوية التأهيلية إدريس إقليم: القنيطرة

الول

401/03/11إقليم: القنيطرة 38 نجيب   الراجي
الجتماعيات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 11199X)القنيطرة )البلدية

 الثانوية التأهيلية سيدي 

عيسى
  الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: القنيطرة

علل التازي

702/09/10إقليم: القنيطرة 36 احماموشي لمياء
الجتماعيات

02/09/14 11193Rسيدي علل التازي

 الثانوية التأهيلية الميرة 

لل خديجة
الثانوية التأهيلية حافظ إقليم: القنيطرة

ابراهيم

1001/03/11إقليم: القنيطرة 36 صفاء بنشليخة
الجتماعيات

02/09/14 25885Kبنمنصور

الثانوية التأهيلية إدريس إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية ابن الثير

الول

302/09/15إقليم: القنيطرة 30 حسنى صدور
الجتماعيات

02/09/15إلتحاق بالزوج 11199X)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية حافظ 

ابراهيم
الثانوية التأهيلية نجيب إقليم: القنيطرة

محفوظ

901/03/11إقليم: القنيطرة 28 طليل عماد
الجتماعيات

04/09/18إلتحاق بالزوجة 26982C)مهدية )البلدية

 الثانوية التأهيلية الميرة 

لل خديجة
106/09/17إقليم: القنيطرةعبد المجيد بن جلونإقليم: القنيطرة 18 فاطمة الزهراء حورمة

الجتماعيات
04/09/19إلتحاق بالزوج 27417A)القنيطرة )البلدية

 الثانوية التأهيلية الميرة 

لل خديجة
603/09/13إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية الوفاقإقليم: القنيطرة 14 خاليد مجوط

الجتماعيات
04/09/18إلتحاق بالزوجة 26983D)القنيطرة )البلدية

  الثانوية التأهيلية م 

الخامس
الثانوية التأهيلية م إقليم: القنيطرة

الشرايبي

216/09/92إقليم: القنيطرة 112 الرتبي التهامي
الرياضيات

11/09/15 26984E)القنيطرة )البلدية

 الثانوية التأهيلية عبد 

المالك السعدي
116/09/88إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية ابن الهيثمإقليم: القنيطرة 102 خديري سعيد

الرياضيات
04/09/19 23807B)القنيطرة )البلدية

416/09/86إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية ابن الهيثمإقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية النوار 94 خديري ادريس
الرياضيات

02/09/15 23807B)القنيطرة )البلدية

 الثانوية التأهيلية ابو حيان 

التوحيدي
  الثانوية التأهيلية م إقليم: القنيطرة

الخامس

717/09/88إقليم: القنيطرة 80 العمري القريص
الرياضيات

02/09/15 11198W)القنيطرة )البلدية

 الثانوية التأهيلية سيدي 

عيسى
الثانوية التأهيلية نجيب إقليم: القنيطرة

محفوظ

506/09/06إقليم: القنيطرة 66 سناء الفاضلي
الرياضيات

02/09/09 26982C)مهدية )البلدية

116/09/93إقليم: القنيطرةالخليلإقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية النوار 58 عبد الناصر احبيش
الرياضيات

06/09/17 27415Yسيدي الطيبي

 الثانوية التأهيلية المير 

مولي الحسن
805/09/07إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية الوفاقإقليم: القنيطرة 54 بينحاس فريد

الرياضيات
02/09/14 26983D)القنيطرة )البلدية
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الصلية
مؤسسة التعيين
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

 الثانوية التأهيلية المير 

مولي الحسن
 الثانوية التأهيلية عبد إقليم: القنيطرة

المالك السعدي

102/09/09إقليم: القنيطرة 37 خطيب الفقير
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 11197V)القنيطرة )البلدية

205/09/08إقليم: القنيطرةالخليلإقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية ابن الثير 34 ياسين نعماوي
الرياضيات

02/09/16 27415Yسيدي الطيبي

 الثانوية التأهيلية ابو حيان 

التوحيدي
402/09/14عمالة: الرباطحمان الفطواكيإقليم: القنيطرة 34 م البرماكي

الرياضيات
02/09/16 01131D)يعقوب المنصور )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية المير 

مولي الحسن
 الثانوية التأهيلية عبد إقليم: القنيطرة

المالك السعدي

101/03/11إقليم: القنيطرة 31 بنعزوز  ابو الحسن
الرياضيات

02/09/15إلتحاق بالزوجة 11197V)القنيطرة )البلدية

 الثانوية التأهيلية المير 

مولي الحسن
 الثانوية التأهيلية عبد إقليم: القنيطرة

المالك السعدي

103/09/13إقليم: القنيطرة 31 كمال العمراوي
الرياضيات

02/09/15إلتحاق بالزوجة 11197V)القنيطرة )البلدية

 الثانوية التأهيلية سيدي 

عيسى
عمالة: الصخيرات يعقوب المنصورإقليم: القنيطرة

 - تمارة

713/02/17 18 بوسريد م
الرياضيات

04/09/19 25467F)الهرهورة )البلدية

 الثانوية التأهيلية الميرة 

لل خديجة
الثانوية التأهيلية ابن إقليم: القنيطرة

الرومي

106/09/17إقليم: القنيطرة 18 طاهري أنس
الرياضيات

06/09/17 27073Bمولي بوسلهام

 الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية ابن الثير

عيسى

404/09/19إقليم: القنيطرة 16 الصديق العليوي
الرياضيات

04/09/19 11204C)سوق الربعاء )البلدية

 الثانوية التأهيلية الميرة 

لل خديجة
 الثانوية التأهيلية المير إقليم: القنيطرة

مولي الحسن

1001/01/17إقليم: القنيطرة 12 وليد غلم
الرياضيات

04/09/18 25284G)سوق الربعاء )البلدية

 الثانوية التأهيلية الميرة 

لل خديجة
الثانوية التأهيلية ابن إقليم: القنيطرة

بطوطة

204/09/19إقليم: القنيطرة 7 سكينة الراضي
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوج 11200Y)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية نجيب 

محفوظ
 الثانوية التأهيلية عبد إقليم: القنيطرة

الرحمان الناصر

216/09/98إقليم: القنيطرة 65 م افنكر
علوم الحياة 

والرض
05/09/18إلتحاق بالزوجة 11195T)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية الباتول إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية ابن الثير

الصبيحي

508/01/07عمالة: سل 56 ميلود الرحالي
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 25651F)باب المريسة )المقاطعة

إقليم: سيدي المير مولي عبد اإقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية ابن الثير

سليمان

602/01/08 46 يوسف بنعبو
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 11203B)سيدي سليمان )البلدية

205/09/11إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية القدسإقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية النوار 27                      كوثرالروكي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 10802R)القنيطرة )البلدية

602/09/09إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية التقدمإقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية النوار 26 السالمي سهام
علوم الحياة 

والرض
04/09/19إلتحاق بالزوج 11206E)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية القاضي إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية ابن عباد

ابن العربي

226/07/10إقليم: تطوان 24 بنكرودي مريم
علوم الحياة 

والرض
22/10/16إلتحاق بالزوج 05418N)تطوان )البلدية

601/03/11إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية ابن عبادإقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية النوار 17 سيف الدين الخلفي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19إلتحاق بالزوجة 11173U)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهلية التقنية ابن 

سينا
414/09/01عمالة: الرباطابن سيناإقليم: القنيطرة 47 هشام بعجي

العلوم القتصادية 

والتدبير
02/09/15إلتحاق بالزوجة 01134G)السويسي )المقاطعة
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية إدريس 

الول
الثانوية التأهيلية م إقليم: القنيطرة

الشرايبي

116/09/86إقليم: القنيطرة 154 لطيفة  بناصر
الفيزياء والكيمياء

16/09/91أقدمية 16 سنة 26984E)القنيطرة )البلدية

 الثانوية التأهيلية سيدي 

عيسى
116/09/98إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية الوفاقإقليم: القنيطرة 100 م رواني

الفيزياء والكيمياء
09/09/09 26983D)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية حافظ 

ابراهيم
106/04/09إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية ابن الهيثمإقليم: القنيطرة 55 هند جابلي

الفيزياء والكيمياء
03/09/13إلتحاق بالزوج 23807B)القنيطرة )البلدية

 الثانوية التأهيلية المير 

مولي الحسن
الثانوية التأهيلية م إقليم: القنيطرة

الشرايبي

605/09/11إقليم: القنيطرة 55 جليلة النصاري
الفيزياء والكيمياء

05/09/11إلتحاق بالزوج 26984E)القنيطرة )البلدية

 الثانوية التأهيلية الميرة 

لل خديجة
الثانوية التأهيلية حافظ إقليم: القنيطرة

ابراهيم

1004/01/07إقليم: القنيطرة 54 حياة أنوار
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 25885Kبنمنصور

 الثانوية التأهيلية الميرة 

لل خديجة
402/09/15إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية التقدمإقليم: القنيطرة 40 سفيان هادي

الفيزياء والكيمياء
02/09/15إلتحاق بالزوجة 11206E)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية حافظ 

ابراهيم
الثانوية التأهيلية نجيب إقليم: القنيطرة

محفوظ

906/04/09إقليم: القنيطرة 37 الرحماني نورالدين
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوجة 26982C)مهدية )البلدية

 الثانوية التأهيلية ابو حيان 

التوحيدي
 الثانوية التأهيلية عبد إقليم: القنيطرة

المالك السعدي

116/09/99إقليم: القنيطرة 118 عبد ا الجباري
التربية السلمية

28/10/02أقدمية 16 سنة 11197V)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية حافظ 

ابراهيم
  الثانوية التأهيلية م إقليم: القنيطرة

الخامس

102/09/10إقليم: القنيطرة 26 الزاوي عبد السلم
التربية السلمية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 11198W)القنيطرة )البلدية

201/03/11إقليم: القنيطرةعبد المجيد بن جلونإقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية النوار 23 رشيد لعزيز
التربية السلمية

05/09/18إلتحاق بالزوجة 27417A)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية ابن 

بطوطة
 الثانوية التأهيلية عبد إقليم: القنيطرة

المالك السعدي

116/09/94إقليم: القنيطرة 126 رفيل يونس
التربية البدنية

16/09/99أقدمية 16 سنة 11197V)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية حافظ 

ابراهيم
 الثانوية التأهيلية عبد إقليم: القنيطرة

الرحمان الناصر

106/09/01إقليم: القنيطرة 69 حسن بنشلحة
التربية البدنية

03/09/13إلتحاق بالزوجة 11195T)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية م إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية النوار

الشرايبي

116/09/99إقليم: القنيطرة 64 انس شاكر العمراني
التربية البدنية

05/09/11إلتحاق بالزوجة 26984E)القنيطرة )البلدية

304/09/12إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية ابن الهيثمإقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية النوار 44 اشرف رياض
التربية البدنية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 23807B)القنيطرة )البلدية

 الثانوية التأهيلية المير 

مولي الحسن
الثانوية التأهيلية عبد إقليم: القنيطرة

الهادي بوطالب

504/09/18عمالة: سل 22 عبد ا التزاريني
التربية البدنية

04/09/19 27082L)العيايدة )المقاطعة

  الثانوية التأهيلية سيدي 

علل التازي
102/09/15إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية الوفاقإقليم: القنيطرة 14 وفاء أوقسو

التربية البدنية
04/09/19إلتحاق بالزوج 26983D)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية الفقيه م إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية ابن الثير

الحمداوي

602/09/15عمالة: سل 12 انس  اشعيورة
التربية البدنية

04/09/18 01297J)تابريكت )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية الميرة 

لل خديجة
 الثانوية التأهيلية أحمد إقليم: القنيطرة

الحنصالي

102/09/16عمالة: سل 12 المهدي شاور
التربية البدنية

04/09/18 24716P)العيايدة )المقاطعة
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

 الثانوية التأهيلية المير 

مولي الحسن
الثانوية التأهيلية ابي بكر إقليم: القنيطرة

القادري

304/09/19عمالة: سل 9 نبيل البكراوي
التربية البدنية

04/09/19إلتحاق بالزوجة 25856D)باب المريسة )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية المير 

مولي الحسن
104/09/19عمالة: الرباطالميرة لل نزهةإقليم: القنيطرة 7 بروحو كوثر

التربية البدنية
04/09/19إلتحاق بالزوج 01117N)أكدال الرياض )المقاطعة

  الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية ابن الثير

علل التازي

804/09/19إقليم: القنيطرة 6 غزلن الحداد
التربية البدنية

04/09/19 11193Rسيدي علل التازي

ثانوية أبو سالم العياشي إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية ابن الثير

التأهيلية

405/09/08إقليم: صفرو 82 الطاهري الجوطي عصام
المعلوميات

05/09/08أقدمية 12 سنة 02452Pعين الشكاك

 الثانوية التأهيلية سيدي 

عيسى
105/09/11إقليم: القنيطرةعبد المجيد بن جلونإقليم: القنيطرة 54 سارة ابعيز

المعلوميات
05/09/11 27417A)القنيطرة )البلدية

 الثانوية التأهيلية الميرة 

لل خديجة
عمالة: الصخيرات يعقوب المنصورإقليم: القنيطرة

 - تمارة

202/09/09 36 نبيل بوعجاج
المعلوميات

02/09/14 25467F)الهرهورة )البلدية

 الثانوية التأهيلية ابو حيان إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية ابن الثير

التوحيدي

404/09/19إقليم: القنيطرة 8 وجدان عايش
المعلوميات

04/09/19إلتحاق بالزوج 24624P)القنيطرة )البلدية

 الثانوية التأهيلية سيدي 

عيسى
الثانوية التأهيلية م إقليم: القنيطرة

الشرايبي

216/09/95إقليم: القنيطرة 55 نعماني م
الفلسفة

05/09/11إلتحاق بالزوجة 26984E)القنيطرة )البلدية

101/03/11إقليم: تاوناتثانوية ابن سينا التأهيليةإقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية ابن الثير 37 صفاء زغود
الفلسفة

02/09/14إلتحاق بالزوج 24887A)تاونات )البلدية

الثانوية التأهيلية حافظ 

ابراهيم
102/09/10إقليم: القنيطرةعبد المجيد بن جلونإقليم: القنيطرة 13 محسن امال

الفلسفة
04/09/18إلتحاق بالزوج 27417A)القنيطرة )البلدية

 الثانوية التأهيلية الميرة 

لل خديجة
102/09/14إقليم: سيدي قاسمثانوية الوفاءإقليم: القنيطرة 13 ميلود النجار

الفلسفة
04/09/18إلتحاق بالزوجة 25524Tسيدي الكامل

 الثانوية التأهيلية الميرة 

لل خديجة
 الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: القنيطرة

عيسى

202/09/16إقليم: القنيطرة 6 مونية برني
الفلسفة

04/09/19إلتحاق بالزوج 11204C)سوق الربعاء )البلدية

الثانوية التأهيلية لسان إقليم: الخميساتعبد الرحمان الزاكي

الدين إبن الخطيب

119/03/03عمالة: سل 76 فاطمة          رشيد
اللغة العربية

02/09/09 01295G)تابريكت )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية الفقيه  إقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمة

م المريني

205/09/11عمالة: سل 46 نور الدين سلمان
اللغة العربية

03/09/14 01267B)بطانة )المقاطعة

102/09/09إقليم: الخميساتموسى بن نصيرإقليم: الخميساتالطلس 40 عبد الرحيم الخزري
اللغة العربية

02/09/15 11575F)الخميسات )البلدية

عمالة: الصخيرات القاضي عياضإقليم: الخميساتالمير مولي رشيد

 - تمارة

102/09/15 40 عبد الحق وفاق
اللغة العربية

02/09/15 01397T)عين العودة )البلدية

إقليم: سيدي المير مولي عبد اإقليم: الخميساتالياسمين

سليمان

202/09/09 34 اشنينة م
اللغة العربية

02/09/16 11203B)سيدي سليمان )البلدية

عمالة: الصخيرات المنصور الدهبيإقليم: الخميساتالتوحيد

 - تمارة

102/09/16 34 بشرى العلوي
اللغة العربية

02/09/16 24709G)عين العودة )البلدية
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 الثانوية التأهيلية المنظر إقليم: الخميساتفاطمة الزهراء

الجميل

402/09/15عمالة: سل 30 عبد الرحمان الحرتي
اللغة العربية

02/09/15 23033K)حصين )المقاطعة

204/09/18إقليم: الخميساتالفتحإقليم: الخميساتالطلس 22 مصطفى العسري
اللغة العربية

04/09/18 11577H)الخميسات )البلدية

 الثانوية التأهيلية العباس إقليم: الخميساتثانوية سيدي عبد الرزاق

مفتاح

204/09/18عمالة: سل 22 اوتي بشرى
اللغة العربية

04/09/18 01294F)تابريكت )المقاطعة

203/09/13عمالة: الرباطللعائشةإقليم: الخميساتالموحدين 18 درو سكينة
اللغة العربية

05/09/17إلتحاق بالزوج 01122U)حسان )المقاطعة

901/01/17إقليم: الخميساتالفتحإقليم: الخميساتالمختار السوسي 16 ابراهيم الفاتحي
اللغة العربية

04/09/19 11577H)الخميسات )البلدية

403/09/13إقليم: سيدي قاسمثانوية الفرابيإقليم: الخميساتفاطمة الزهراء 12 محاسن انس
اللغة العربية

04/09/18 15122L)احد كورت )البلدية

104/09/18عمالة: سل الثانوية التأهيلية السهولإقليم: الخميساتالتوحيد 12 عبدالله حميدي
اللغة العربية

04/09/18 25509Bالسهول

104/09/18إقليم: الخميساتثانوية سيدي عبد الرزاقإقليم: الخميساتالمير مولي رشيد 12 مساوي عبد الحكيم
اللغة العربية

04/09/18 25810Dسيدي عبد الرزاق

101/01/10إقليم: الخميساتعبد الرحمان الزاكيإقليم: الخميساتفاطمة الزهراء 40 شكير يوسف
اللغة الفرنسية

02/09/15 11578J)الرماني )البلدية

ثانوية مولي ادريس الكبر إقليم: الخميساتالمير مولي رشيد

التأهيلية

602/09/09إقليم: صفرو 36 ياسين اشطيبي
اللغة الفرنسية

02/09/14 02450M)رباط الخير )البلدية

102/09/14إقليم: الخميساتعبد الكريم الخطابيإقليم: الخميساتثانوية سيدي عبد الرزاق 28 الحسياني احسان
اللغة الفرنسية

06/09/17 11574E)تيفلت )البلدية

205/09/11إقليم: الخميساتم بلحسن الوزانيإقليم: الخميساتالموحدين 26 كريم  بوخريسي
اللغة الفرنسية

04/09/19 19265P)الخميسات )البلدية

702/09/16إقليم: الخميساتعبد الكريم الخطابيإقليم: الخميساتالمختار السوسي 24 م أمين بيصى
اللغة الفرنسية

02/09/16 11574E)تيفلت )البلدية

الثانوية التأهيلية صلح إقليم: الخميساتواد الدهب

الدين اليوبي

102/09/16عمالة: سل 22 فدوى حشوش
اللغة الفرنسية

04/09/18 01292D)باب المريسة )المقاطعة

104/09/18عمالة: الرباطعبد الكريم الخطابيإقليم: الخميساتعبد الرحمان الزاكي 22 ياسين مرزوق
اللغة الفرنسية

04/09/18 01129B)يعقوب المنصور )المقاطعة

206/09/17إقليم: الخميساتالفتحإقليم: الخميساتالموحدين 18 مليكة اغناج
اللغة الفرنسية

06/09/17 11577H)الخميسات )البلدية

106/09/17إقليم: الخميساتواد الدهبإقليم: الخميساتعبد الرحمان الزاكي 18 سكينة سراجي
اللغة الفرنسية

06/09/17 11573D)تيفلت )البلدية

الثانوية التأهيلية ابن إقليم: الخميساتعبد الرحمان الزاكي

الرومي

106/09/17إقليم: القنيطرة 18 سكينة بوخال
اللغة الفرنسية

06/09/17 27073Bمولي بوسلهام
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104/09/19عمالة: الرباطابن بطوطةإقليم: الخميساتعبد الرحمان الزاكي 16 هدى قرباوي
اللغة الفرنسية

04/09/19 01127Z)اليوسفية )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد السلم إقليم: الخميساتم السادس

عامر

104/09/19عمالة: سل 16 علو كوثر
اللغة الفرنسية

04/09/19 24832R)تابريكت )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: الخميساتم السادس

عيسى

1104/09/19إقليم: القنيطرة 16 لمياء مخماخ
اللغة الفرنسية

04/09/19 11204C)سوق الربعاء )البلدية

 الثانوية التأهيلية أحمد إقليم: الخميساتالتوحيد

شوقي

104/09/19عمالة: سل 16 منال بلهوطي
اللغة الفرنسية

04/09/19 20911D)العيايدة )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية م بن إقليم: الخميساتالتوحيد

الحسن الوزاني

104/09/19عمالة: سل 16 خديجة مفلح
اللغة الفرنسية

04/09/19 24719T)بطانة )المقاطعة

101/01/17إقليم: الخميساتعبد الكريم الخطابيإقليم: الخميساتموسى بن نصير 12 نعمان البوعزاوي
اللغة الفرنسية

03/09/18 11574E)تيفلت )البلدية

204/09/18إقليم: الخميساتالفتحإقليم: الخميساتواد الدهب 12 أسماء الصرصاح
اللغة الفرنسية

04/09/18 11577H)الخميسات )البلدية

104/09/18إقليم: الخميساتادريس بنزكريإقليم: الخميساتم السادس 12 عبد اللطيف ناس لحسن
اللغة الفرنسية

04/09/18 24610Z)تيفلت )البلدية

104/09/18إقليم: الخميساتادريس بنزكريإقليم: الخميساتالمير مولي رشيد 12 العايدي المهدي
اللغة الفرنسية

04/09/18 24610Z)تيفلت )البلدية

104/09/18إقليم: الخميساتموسى بن نصيرإقليم: الخميساتالمختار السوسي 12 زينب أبراهيم
اللغة الفرنسية

04/09/18 11575F)الخميسات )البلدية

304/09/18إقليم: الخميساتالفتحإقليم: الخميساتفاطمة الزهراء 12 عصام صحراوي
اللغة الفرنسية

04/09/18 11577H)الخميسات )البلدية

104/09/18إقليم: الخميساتموسى بن نصيرإقليم: الخميساتفاطمة الزهراء 12 م بومنديل
اللغة الفرنسية

04/09/18 11575F)الخميسات )البلدية

204/09/18إقليم: الخميساتواد الدهبإقليم: الخميساتابن الثير 10 عصام بنيحي
اللغة الفرنسية

04/09/19 11573D)تيفلت )البلدية

204/09/18إقليم: الخميساتادريس بنزكريإقليم: الخميساتواد الدهب 10 عادل المقريني
اللغة الفرنسية

04/09/19 24610Z)تيفلت )البلدية

104/09/18إقليم: الخميساتادريس بنزكريإقليم: الخميساتواد الدهب 10 كوثر اعريش
اللغة الفرنسية

04/09/19 24610Z)تيفلت )البلدية

117/09/90إقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمةإقليم: الخميساتفاطمة الزهراء 6 التجني   عبد الكريم
اللغة الفرنسية

04/09/19 11566Wبراشوة

102/09/10إقليم: الخميساتسيدي علل البحراويإقليم: الخميساتواد الدهب 6 ايمان اباحا
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 26842A سيدي علل البحراوي

)البلدية(

104/09/19عمالة: الرباطالشريف الدريسيإقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمة 6 الحسن اشري
اللغة الفرنسية

04/09/19 01119R)أكدال الرياض )المقاطعة
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104/09/19إقليم: الخميساتموسى بن نصيرإقليم: الخميساتالطلس 6 سمية حسناوي
اللغة الفرنسية

04/09/19 11575F)الخميسات )البلدية

204/09/19إقليم: الخميساتواد الدهبإقليم: الخميساتم السادس 6 وردة الزاوي
اللغة الفرنسية

04/09/19 11573D)تيفلت )البلدية

304/09/19إقليم: الخميساتالفتحإقليم: الخميساتالطلس 6 كريمة السخون
اللغة الفرنسية

04/09/19 11577H)الخميسات )البلدية

104/09/19إقليم: الخميساتواد الدهبإقليم: الخميساتالمير مولي رشيد 6 سحر اسبيطة
اللغة الفرنسية

04/09/19 11573D)تيفلت )البلدية

204/09/19عمالة: الرباط ابراهيم الرودانيإقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمة 6 أمينة العدلوني
اللغة الفرنسية

04/09/19 01135H)اليوسفية )المقاطعة

104/09/19إقليم: الخميساتالموحدينإقليم: الخميساتالمختار السوسي 6 الهام الشرقي
اللغة الفرنسية

04/09/19 26753D)الخميسات )البلدية

204/09/19إقليم: سيدي قاسمثانوية بلقصيريإقليم: الخميساتالتوحيد 6 سارة العثماني
اللغة الفرنسية

04/09/19 25305E)مشرع بلقصيري )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد إقليم: الخميساتالطلس

الهادي بوطالب

104/09/19عمالة: سل 6 هدى شاوي
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 27082L)العيايدة )المقاطعة

302/09/14إقليم: الخميساتالطلسإقليم: الخميساتالفتح 26 كحل العين م
اللغة النجليزية

04/09/19 24195Yأيت يدين

ثانوية أبو موسى الشعري إقليم: الخميساتفاطمة الزهراء

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

1202/09/16 24 صلح الدين اخسان
اللغة النجليزية

02/09/16 27389V)القليعة )البلدية

102/09/16إقليم: الخميساتموسى بن نصيرإقليم: الخميساتالمير مولي رشيد 24 ايمان زراكي
اللغة النجليزية

02/09/16 11575F)الخميسات )البلدية

الثانوية التأهيلية ابن إقليم: الخميساتالفتح

الخطيب

عمالة: طنجة - 

أصيل

802/09/15 22 زينب امباركي
اللغة النجليزية

04/09/18 15357S)الشرف  السواني )المقاطعة

404/09/19عمالة: سل الثانوية التأهيلية المتنبيإقليم: الخميساتالتوحيد 16 فاطمة الزهراء كمال
اللغة النجليزية

04/09/19 24191U)حصين )المقاطعة

604/09/19عمالة: الرباط دار السلمإقليم: الخميساتالطلس 16 لبنى المنصف
اللغة النجليزية

04/09/19 01124W)اليوسفية )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية ابي إقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمة

شعيب الدكالي

104/09/19عمالة: سل 16 ياسين اسمليل
اللغة النجليزية

04/09/19 25863L)حصين )المقاطعة

104/09/19إقليم: الخميساتواد الدهبإقليم: الخميساتالتوحيد 6 فاطمة الزهراء الخطابي
اللغة النجليزية

04/09/19 11573D)تيفلت )البلدية

1004/09/19عمالة: سل الثانوية التأهيلية غانديإقليم: الخميساتالمختار السوسي 6 سمية الراجي
اللغة النجليزية

04/09/19 20906Y)حصين )المقاطعة

104/09/19إقليم: الخميساتواد الدهبإقليم: الخميساتالتوحيد 6 زهرة معروفي
اللغة النجليزية

04/09/19 11573D)تيفلت )البلدية
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504/09/19عمالة: الرباط ابراهيم الرودانيإقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمة 6 سلوى باصو
اللغة النجليزية

04/09/19 01135H)اليوسفية )المقاطعة

116/09/88عمالة: فاسإبن رشدإقليم: الخميساتعبد الرحمان الزاكي 174 اسماعيلي علوي حفيظ
الجتماعيات

16/09/88أقدمية 16 سنة 01987J)سايس )المقاطعة

ملحقة الثانوية التأهيلية إقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمة

أناسي

202/09/09عمالة: مكناس 66 رفيعة بوطاهر
الجتماعيات

02/09/09إلتحاق بالزوج 27025Zأيت ولل

عمالة: الصخيرات سلمان الفارسيإقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمة

 - تمارة

705/09/11 64 هشام الخالدي
الجتماعيات

05/10/11 24607W)تمارة )البلدية

105/09/11إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية ابن الهيثمإقليم: الخميساتالخميسات 53 مريم الشهب
الجتماعيات

04/09/12إلتحاق بالزوج 23807B)القنيطرة )البلدية

103/09/13إقليم: الخميساتعبد الرحمان الزاكيإقليم: الخميساتالتوحيد 40 م نجيم
الجتماعيات

04/09/19 11578J)الرماني )البلدية

202/09/15عمالة: سل الثانوية العدادية الفتحإقليم: الخميساتفاطمة الزهراء 40 عبد اللطيف الركيك
الجتماعيات

02/09/15 24192V)العيايدة )المقاطعة

102/09/16إقليم: القنيطرةزينب النفزاويةإقليم: الخميساتفاطمة الزهراء 34 فاطمة الشروقي
الجتماعيات

02/09/16 27416Zسيدي م لحمر

الثانوية التأهيلية مولي عبد إقليم: الخميساتم السادس

ا الشريف

703/09/13إقليم: القنيطرة 24 علم منير
الجتماعيات

02/09/16 27071Z)سوق الربعاء )البلدية

عمالة: الصخيرات المنصور الدهبيإقليم: الخميساتالتوحيد

 - تمارة

205/09/08 22 حافظ إعزا
الجتماعيات

04/09/18 24709G)عين العودة )البلدية

ثانوية مولي رشيد إقليم: الخميساتم السادس

التأهيلية

104/09/18إقليم: سيدي قاسم 12 مريم بويحشلفن
الجتماعيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 15119H)مشرع بلقصيري )البلدية

عمالة: الصخيرات عبد ا إبراهيمإقليم: الخميساتالتوحيد

 - تمارة

504/09/18 12 فارس نوفل
الجتماعيات

04/09/18 25889Pصباح

504/09/18عمالة: الرباطأبي بكر الصديقإقليم: الخميساتعبد الرحمان الزاكي 12 م أهلل
الجتماعيات

04/09/18 01126Y)اليوسفية )المقاطعة

604/09/18إقليم: سيدي قاسمثانوية 20 غشتإقليم: الخميساتالطلس 12 طارق بوعزة
الجتماعيات

04/09/18 15115D)دار الكداري )البلدية

104/09/18إقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمةإقليم: الخميساتفاطمة الزهراء 12 المحسوني مروان
الجتماعيات

04/09/18 11566Wبراشوة

عمالة: الصخيرات أبي هريرةإقليم: الخميساتموسى بن نصير

 - تمارة

105/09/08 46 رضوان ازنار
الرياضيات

02/09/14 25506Yالمنزه

 الثانوية التأهيلية الحسين إقليم: الخميساتم السادس

السلوي

302/09/16عمالة: سل 34 شيماء الشافي
الرياضيات

02/09/16 23794M)سيدي بوقنادل )البلدية

ثانوية عمر بن الخطاب إقليم: الخميساتادريس بنزكري

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

703/09/13 30 عثمان الطير
الرياضيات

06/09/17 07712Gبرادية
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م. النقط
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تاريخ
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المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

304/09/17عمالة: الرباطالمنصور الدهبيإقليم: الخميساتادريس بنزكري 28 م اشرف حلوة
الرياضيات

12/09/17 01052T)يعقوب المنصور )المقاطعة

102/09/10إقليم: الخميساتادريس بنزكريإقليم: الخميساتواد الدهب 26 عبدا حواش
الرياضيات

04/09/18 24610Z)تيفلت )البلدية

105/09/11إقليم: الخميساتعبد الكريم الخطابيإقليم: الخميساتادريس بنزكري 24 خرماز وفاء
الرياضيات

02/09/16 11574E)تيفلت )البلدية

102/09/16إقليم: الخميساتادريس بنزكريإقليم: الخميساتثانوية سيدي عبد الرزاق 24 ريهام بنقاسم
الرياضيات

02/09/16 24610Z)تيفلت )البلدية

302/09/15عمالة: الميةالثانوية التأهيلية ابن خلدونإقليم: الخميساتعبد الكريم الخطابي 22 فاطمة بولباز
الرياضيات

04/09/18 25582F)المية )البلدية

103/09/13إقليم: الخميساتسيدي علل البحراويإقليم: الخميساتعبد الكريم الخطابي 18 عبد الرحيم اسوس
الرياضيات

05/09/19إلتحاق بالزوجة 26842A سيدي علل البحراوي

)البلدية(

106/09/17إقليم: الخميساتالموحدينإقليم: الخميساتعبد الرحمان الزاكي 18 يحيى اسعاد
الرياضيات

06/09/17 26753D)الخميسات )البلدية

عمالة: الصخيرات القاضي عياضإقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمة

 - تمارة

304/09/19 16 الحبيب بضري
الرياضيات

04/09/19 01397T)عين العودة )البلدية

504/09/18عمالة: سلالثانوية العدادية أنوالإقليم: الخميساتعبد الرحمان الزاكي 12 عبد الهادي بن احمادي
الرياضيات

04/09/18 25855C)باب المريسة )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية الفقيه م إقليم: الخميساتالمير مولي رشيد

بن أبي بكر التطواني

504/09/18عمالة: سل 12 هشام غيوت
الرياضيات

04/09/18 01290B)بطانة )المقاطعة

204/09/18إقليم: الخميساتثانوية سيدي عبد الرزاقإقليم: الخميساتالتوحيد 12 حسن وسهيل
الرياضيات

04/09/18 25810Dسيدي عبد الرزاق

204/09/18إقليم: الخميساتالفتحإقليم: الخميساتالمير مولي رشيد 10 الحسين بوعزة
الرياضيات

04/09/19 11577H)الخميسات )البلدية

104/09/19إقليم: الخميساتواد الدهبإقليم: الخميساتالتوحيد 6 عبدالله اعريش
الرياضيات

04/09/19 11573D)تيفلت )البلدية

204/09/19إقليم: الخميساتواد الدهبإقليم: الخميساتم السادس 6 مصطفى المشتال
الرياضيات

04/09/19 11573D)تيفلت )البلدية

عمالة: الصخيرات القاضي عياضإقليم: الخميساتعبد الرحمان الزاكي

 - تمارة

1004/09/19 6 ابتسام بولحسن
الرياضيات

04/09/19 01397T)عين العودة )البلدية

الثانوية التأهيلية العلمة م إقليم: الخميساتعبد الرحمان الزاكي

الصبيحي

204/09/19عمالة: سل 6 احوف يونس
الرياضيات

04/09/19 01296H)تابريكت )المقاطعة

304/09/19إقليم: الخميساتادريس بنزكريإقليم: الخميساتالمختار السوسي 6 يونس التجاني
الرياضيات

04/09/19 24610Z)تيفلت )البلدية

104/09/19إقليم: الخميساتعبد الرحمان الزاكيإقليم: الخميساتفاطمة الزهراء 6 يوسف هشام
الرياضيات

04/09/19 11578J)الرماني )البلدية
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المطلوبة
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الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

عمالة: الصخيرات القاضي عياضإقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمة

 - تمارة

404/09/19 6 عبد العزيز ندبحمي
الرياضيات

04/09/19 01397T)عين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات القاضي عياضإقليم: الخميساتالتوحيد

 - تمارة

404/09/19 6 ضحى بلعيدي
الرياضيات

04/09/19 01397T)عين العودة )البلدية

505/09/11عمالة: الرباطأبي ذر الغفاريإقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمة 64 ايمان صغبو
علوم الحياة 

والرض
05/10/11 01130C)يعقوب المنصور )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية الفارابي  إقليم: الخميساتعبد الرحمان الزاكي

التقنية

102/09/15عمالة: سل 40 سلوى عباز
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 01293E)باب المريسة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد السلم إقليم: الخميساتفاطمة الزهراء

عامر

102/09/16عمالة: سل 34 فاطمة الزهراء معروف
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 24832R)تابريكت )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد إقليم: الخميساتالموحدين

الهادي بوطالب

820/02/08عمالة: سل 28 شبير علي
علوم الحياة 

والرض
05/09/17 27082L)العيايدة )المقاطعة

502/09/16إقليم: الخميساتواد الدهبإقليم: الخميساتم السادس 24 سكينة العدلني
علوم الحياة 

والرض
01/01/17إلتحاق بالزوج 11573D)تيفلت )البلدية

الثانوية التاهيلية عين إقليم: الخميساتالمير مولي رشيد

حرودة

102/09/16عمالة: المية 24 مقران الهام
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 01762P)عين حرودة )البلدية

عمالة مقاطعة عبدا العياشيإقليم: الخميساتعبد الرحمان الزاكي

عين الشق

106/04/09 22 أزناك فتيحة
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 24460L)عين الشق )المقاطعة

إقليم: سيدي المهدي بن بركةإقليم: الخميساتعبد الرحمان الزاكي

سليمان

526/07/10 22 ادريس ابيطة
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 25988Xأولد حسين

عمالة: الصخيرات المنصور الدهبيإقليم: الخميساتعبد الرحمان الزاكي

 - تمارة

604/09/18 22 حسناء بدر الدين
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 24709G)عين العودة )البلدية

901/03/11إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية النوارإقليم: الخميساتسيدي علل البحراوي 19 سناء  اوضبجي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 25528Xسيدي الطيبي

عمالة: الصخيرات عبد الرحمان الداخلإقليم: الخميساتفاطمة الزهراء

 - تمارة

902/09/16 16 توفيق الدريسي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 23490G)عين العودة )البلدية

 الثانوية التأهيلية الفارابي  إقليم: الخميساتعبد الرحمان الزاكي

التقنية

902/09/15عمالة: سل 30 هلواني عبد المنعم
العلوم القتصادية 

والتدبير
02/09/15إلتحاق بالزوجة 01293E)باب المريسة )المقاطعة

202/09/09إقليم: الخميساتم بلحسن الوزانيإقليم: الخميساتموسى بن نصير 62 سيدي احمد محمودي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 19265P)الخميسات )البلدية

الثانوية التأهيلية م جمال إقليم: الخميساتموسى بن نصير

الدرة

203/02/09عمالة: سل 46 بوعبيد طارق
الفيزياء والكيمياء

07/09/16 25507Z)باب المريسة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الباتول إقليم: الخميساتم السادس

الصبيحي

201/01/10عمالة: سل 40 لصفر عبد الكامل
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 25651F)باب المريسة )المقاطعة

201/01/10إقليم: الخميساتموسى بن نصيرإقليم: الخميساتالمير مولي رشيد 30 عبد العزيز مـــرو
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 11575F)الخميسات )البلدية

106



المؤسسة الصلية

الرباط - سل - القنيطرة04الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية عبد إقليم: الخميساتفاطمة الزهراء

الهادي بوطالب

1102/09/15عمالة: سل 30 سفيان بلحرش
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 27082L)العيايدة )المقاطعة

102/09/15إقليم: الخميساتابن الثيرإقليم: الخميساتالتوحيد 30 م النصاري
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 20128Cمقام الطلبة

205/09/11إقليم: الخميساتالياسمينإقليم: الخميساتالمختار السوسي 25 مريم المريباح
الفيزياء والكيمياء

02/09/16إلتحاق بالزوج 11576G)الخميسات )البلدية

 الثانوية التأهيلية ابي إقليم: الخميساتالمير مولي رشيد

شعيب الدكالي

102/09/16عمالة: سل 24 زهير كرعوف
الفيزياء والكيمياء

02/09/16إلتحاق بالزوجة 25863L)حصين )المقاطعة

601/03/11عمالة: الرباطللعائشةإقليم: الخميساتواد الدهب 22 عبد الصمد البدوي
الفيزياء والكيمياء

نعم 04/09/18 01122U)حسان )المقاطعة

الثانوية التأهيلية إدريس إقليم: الخميساتسيدي علل البحراوي

الول

701/03/11إقليم: القنيطرة 22 رشيد اجدع
الفيزياء والكيمياء

06/09/17إلتحاق بالزوجة 11199X)القنيطرة )البلدية

502/09/10إقليم: الخميساتالطلسإقليم: الخميساتم بلحسن الوزاني 12 طارق بنزينا
الفيزياء والكيمياء

نعم 04/09/18 24195Yأيت يدين

202/09/14إقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عزوزإقليم: الخميساتالجاحظ 6 عبد الغفور هبيهب
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 25984Tسيدي عزوز

406/09/17إقليم: الخميساتم بلحسن الوزانيإقليم: الخميساتالطلس 6 م الخويط
الفيزياء والكيمياء

نعم 04/09/19 19265P)الخميسات )البلدية

إقليم: سيدي المهدي بن بركةإقليم: الخميساتفاطمة الزهراء

سليمان

204/09/19 6 عادل بولوح
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 25988Xأولد حسين

206/09/00إقليم: الخميساتالياسمينإقليم: الخميساتالمير مولي رشيد 68 مرو م
التربية السلمية

06/09/11 11576G)الخميسات )البلدية

عمالة: الصخيرات القاضي عياضإقليم: الخميساتالمير مولي رشيد

 - تمارة

301/03/11 40 بوكريعة مراد
التربية السلمية

02/09/15 01397T)عين العودة )البلدية

الثانوية التأهيلية حافظ إقليم: الخميساتفاطمة الزهراء

ابراهيم

101/03/11إقليم: القنيطرة 40 ادريس المصلي
التربية السلمية

02/09/15 25885Kبنمنصور

1103/09/13إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية ابن الثيرإقليم: الخميساتفاطمة الزهراء 34 لعرج خالد
التربية السلمية

02/09/16 23814Jعرباوة

302/09/16إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية النورإقليم: الخميساتم السادس 24 خالد كرفة
التربية السلمية

01/01/17إلتحاق بالزوجة 27404L)القصر الكبير )البلدية

1004/09/18عمالة: سلالثانوية العدادية أنوالإقليم: الخميساتالموحدين 22 عبد ا ادحمو
التربية السلمية

04/09/18 25855C)باب المريسة )المقاطعة

عمالة: الصخيرات المام البخاريإقليم: الخميساتثانوية سيدي عبد الرزاق

 - تمارة

204/09/18 12 م اتميم
التربية السلمية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 24606V)تمارة )البلدية

116/09/94عمالة: الرباط علل الفاسيإقليم: الخميساتالطلس 134 عبد الرحيم القدميري 

الدريسي

التربية البدنية
06/09/06أقدمية 16 سنة 01125X)اليوسفية )المقاطعة
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

 الثانوية التأهيلية عبد إقليم: الخميساتسيدي علل البحراوي

المالك السعدي

116/09/86إقليم: القنيطرة 124 جمال العبدي
التربية البدنية

16/09/98أقدمية 16 سنة 11197V)القنيطرة )البلدية

404/09/02إقليم: الخميساتمجمع الطلبةإقليم: الخميساتالطلس 84 مهداوي رضوان
التربية البدنية

02/09/15 26196Yمجمع الطلبة

602/09/14إقليم: الخميساتسيدي علل البحراويإقليم: الخميساتعبد الرحمان الزاكي 36 حياة الرتيبي
التربية البدنية

02/09/14 26842A سيدي علل البحراوي

)البلدية(

102/09/16إقليم: الخميساتابن الثيرإقليم: الخميساتثانوية سيدي عبد الرزاق 34 محسن الخياطي
التربية البدنية

02/09/16 20128Cمقام الطلبة

202/01/17إقليم: الخميساتثانوية سيدي عبد الرزاقإقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمة 34 الوالي المختار
التربية البدنية

02/01/17 25810Dسيدي عبد الرزاق

1004/09/18عمالة: الرباط علل الفاسيإقليم: الخميساتالمختار السوسي 12 المهدي الحوضي
التربية البدنية

04/09/18 01125X)اليوسفية )المقاطعة

404/09/18إقليم: الخميساتادريس بنزكريإقليم: الخميساتعبد الرحمان الزاكي 6 المهدي سمير
التربية البدنية

04/09/19 24610Z)تيفلت )البلدية

عمالة: الصخيرات أحمد البوعنانيإقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمة

 - تمارة

204/09/19 6 أمين بن حدو
التربية البدنية

04/09/19 25652Gسيدي يحيى زعير

204/09/19إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية ابن الثيرإقليم: الخميساتعبد الرحمان الزاكي 6 م حموش
التربية البدنية

04/09/19 23814Jعرباوة

404/09/19عمالة: سل الثانوية التأهيلية غانديإقليم: الخميساتم السادس 6 م الجامعي
التربية البدنية

04/09/19 20906Y)حصين )المقاطعة

204/09/19عمالة: سل الثانوية التأهيلية غانديإقليم: الخميساتفاطمة الزهراء 6 الياس اميحي
التربية البدنية

04/09/19 20906Y)حصين )المقاطعة

عمالة: الصخيرات القاضي عياضإقليم: الخميساتالتوحيد

 - تمارة

404/09/19 6 خالد بودن
التربية البدنية

04/09/19 01397T)عين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات الشيخ ابن تيميةإقليم: الخميساتالتوحيد

 - تمارة

504/09/19 6 أسامة بلقايد
التربية البدنية

04/09/19 26131Cسيدي يحيى زعير

107/09/05إقليم: الخميساتابن الثيرإقليم: الخميساتالمختار السوسي 82 الصبار علوي مولي احمد
المعلوميات

03/09/08أقدمية 12 سنة 20128Cمقام الطلبة

406/09/06إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية ابن عبادإقليم: الخميساتثانوية سيدي عبد الرزاق 24 وحموا عبدالحكيم
المعلوميات

04/09/19إلتحاق بالزوجة 11173U)القنيطرة )البلدية

103/09/13إقليم: الخميساتالفتحإقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمة 24 بعبيت سهام
المعلوميات

02/09/16إلتحاق بالزوج 11577H)الخميسات )البلدية

102/09/14إقليم: الخميساتعبد الكريم الخطابيإقليم: الخميساتسيدي علل البحراوي 21 صالحة لبراهمي
المعلوميات

06/09/17إلتحاق بالزوج 11574E)تيفلت )البلدية

الثانوية التأهيلية العلمة م إقليم: الخميساتالمير مولي رشيد

الصبيحي

702/09/15عمالة: سل 30 عبد العزيز عربوش
الفلسفة

02/09/15 01296H)تابريكت )المقاطعة
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عمالة: الصخيرات بلل بن رباحإقليم: الخميساتعبد الرحمان الزاكي

 - تمارة

402/09/15 30 جواد الموساوي
الفلسفة

02/09/15 23489F)تمارة )البلدية

302/09/15إقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عزوزإقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمة 12 م الحنتيتي
الفلسفة

04/09/18 25984Tسيدي عزوز

105/09/11إقليم: سيدي قاسمثانوي م الزرقطونيإقليم: الخميساتعبد ا كنون 6 شريف بابا
الفلسفة

نعم 04/09/19 15106U)جرف الملحة )البلدية

الثانوية التأهيلية علل إقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمة

الفاسي

602/09/16إقليم: وزان 6 عدنان حماني
الفلسفة

04/09/19 06424Gابريكشة

 الثانوية التأهيلية علل عمالة: الرباطللعائشة

الفاسي

216/09/97عمالة: سل 50 الشرعي سعيد
اللغة العربية

04/09/19 18598P)حصين )المقاطعة

عمالة: الصخيرات المعطي بوعبيدعمالة: الرباطمدارس م الخامس

 - تمارة

306/09/06 34 حسنية  بلحمين
اللغة العربية

02/09/16 24605U)تمارة )البلدية

الثانوية التأهيلية طارق بن عمالة: الرباطحمان الفطواكي

زياد

917/09/90عمالة: مكناس 66 عادل البوزري
اللغة الفرنسية

02/09/09 03952V)مكناس )البلدية

117/09/96عمالة: الرباطأبي ذر الغفاريعمالة: الرباطالمنصور الدهبي 58 بلقاضي كريمة
اللغة الفرنسية

09/09/13 01130C)يعقوب المنصور )المقاطعة

116/09/96عمالة: الرباطابن سيناعمالة: الرباطأبي بكر الصديق 44 اعبدالخال رابحة
اللغة الفرنسية

02/09/14 01134G)السويسي )المقاطعة

عمالة: الصخيرات عبدالعزيز مزيان بلفقيهعمالة: الرباط دار السلم

 - تمارة

105/09/07 30 هوبان  نسرين
اللغة الفرنسية

02/09/15 26265Yسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات المام البخاريعمالة: الرباط دار السلم

 - تمارة

102/09/14 28 خطوري حسن
اللغة الفرنسية

02/09/16 24606V)تمارة )البلدية

الثانوية التأهيلية م عمالة: الرباطابن رشد

المكناسي

903/09/13عمالة: مكناس 24 عذراء الدمناتي
اللغة الفرنسية

01/09/16إلتحاق بالزوج 04092X)مكناس )البلدية

 الثانوية التأهيلية عبد عمالة: الرباطللعائشة

الرحمان الناصر

216/09/99إقليم: القنيطرة 18 دونية  همســـــــــــاس
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 11195T)القنيطرة )البلدية

            ثانوية المهدي عمالة: الرباطمدارس م الخامس

المنجرة التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

202/09/16 16 ليلى بن دياب
اللغة الفرنسية

03/09/19 27095A)أيت ملول )البلدية

الثانوية التأهيلية عمر عمالة: الرباطعبد ا كنون

الخيام

102/09/15عمالة: الرباط 14 كرتيت ياسين
اللغة الفرنسية

04/09/19 01118P)أكدال الرياض )المقاطعة

605/09/11إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية م الكغاطعمالة: الرباطابن بطوطة 12 فتيحة بنزحاف
اللغة الفرنسية

26/09/18 25804X)دار بوعزة )البلدية

604/09/19عمالة: الرباطابن رشدعمالة: الرباطابن بطوطة 6 فاطمة الزهراء واهبي
اللغة الفرنسية

04/09/19 01128A)يعقوب المنصور )المقاطعة

202/09/14عمالة: الرباط مولي عبد اعمالة: الرباطعبد الكريم الخطابي 16 فتيحة التيار
اللغة النجليزية

04/09/19 21425M)اليوسفية )المقاطعة
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903/09/18عمالة: الرباطابن بطوطةعمالة: الرباط دار السلم 12 كوثر سيف ا
اللغة النجليزية

04/09/19 01127Z)اليوسفية )المقاطعة

عمالة: الصخيرات أبي بكر الرازيعمالة: الرباطأبي بكر الصديق

 - تمارة

202/09/15 30 ياسين طروشي
الجتماعيات

02/09/15 25273V)الصخيرات )البلدية

206/09/00عمالة: الرباطحمان الفطواكيعمالة: الرباط ابراهيم الروداني 26 خالد السخون
الجتماعيات

04/09/18 01131D)يعقوب المنصور )المقاطعة

عمالة: الصخيرات النخيلعمالة: الرباط دار السلم

 - تمارة

103/09/13 25 جواد عابيد
الجتماعيات

02/09/16إلتحاق بالزوجة 27419C)عين العودة )البلدية

 الثانوية التأهيلية المنظر عمالة: الرباط علل الفاسي

الجميل

203/09/13عمالة: سل 24 رمضان صفاء
الجتماعيات

02/09/16 23033K)حصين )المقاطعة

إقليم: سيدي المهدي بن بركةعمالة: الرباطأبي بكر الصديق

سليمان

603/09/13 24 ميرة يوسف
الجتماعيات

02/09/16 25988Xأولد حسين

الثانوية التاهيلية سيدي عمالة: الرباطأبي بكر الصديق

يوسف بن علي

102/09/15عمالة: مراكش 6 م شهوش
الجتماعيات

04/09/19إلتحاق بالزوجة 27386S سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

107/09/17عمالة: الرباط دار السلمعمالة: الرباط ابراهيم الروداني 28 نادية حاني
الرياضيات

07/09/17 01124W)اليوسفية )المقاطعة

904/09/02عمالة: الرباطابن بطوطةعمالة: الرباطابن رشد 10 عبد المجيد كليلو
الرياضيات

04/09/19 01127Z)اليوسفية )المقاطعة

104/09/18إقليم: الخميساتعبد الرحمان الزاكيعمالة: الرباطالمنصور الدهبي 8 ادريس الوردي
الرياضيات

04/09/19 11578J)الرماني )البلدية

804/09/18إقليم: الخميساتعبد الرحمان الزاكيعمالة: الرباطالمنصور الدهبي 8 سعيد الحاتمي
الرياضيات

04/09/19 11578J)الرماني )البلدية

106/09/17عمالة: سلالثانوية التأهيلية ولدةعمالة: الرباطعبد ا كنون 6 كريمة دادة
الرياضيات

04/09/19 25505X)العيايدة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية ابن عمالة: الرباطالميرة لل نزهة

بطوطة

301/02/17إقليم: القنيطرة 25 الهباري كوثر
علوم الحياة 

والرض
01/02/17إلتحاق بالزوج 11200Y)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية م جمال عمالة: الرباطالمالقي

الدرة

113/02/17عمالة: سل 25 دعاء الخشين
علوم الحياة 

والرض
13/02/17إلتحاق بالزوج 25507Z)باب المريسة )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية علل عمالة: الرباطأبي بكر الصديق

الفاسي

302/09/15عمالة: سل 18 سعيد الخطار
علوم الحياة 

والرض
نعم 04/09/19 18598P)حصين )المقاطعة

106/09/17إقليم: الخميساتعبد الكريم الخطابيعمالة: الرباط ابراهيم الروداني 18 سكينة بريح
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 11574E)تيفلت )البلدية

405/09/11إقليم: الخميساتواد الدهبعمالة: الرباط دار السلم 48 حنان الغانمي
الفيزياء والكيمياء

نعم 02/09/15 11573D)تيفلت )البلدية

206/09/17عمالة: الرباط دار السلمعمالة: الرباطمدارس م الخامس 28 مصطفى اعنيبا
الفيزياء والكيمياء

نعم 06/09/17 01124W)اليوسفية )المقاطعة

110



المؤسسة الصلية

الرباط - سل - القنيطرة04الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

206/09/17عمالة: الرباطمدارس م الخامسعمالة: الرباطللعائشة 18 تاقي مريم
الفيزياء والكيمياء

نعم 07/09/17 01133F)حسان )المقاطعة

عمالة: الصخيرات المهدي المنجرةعمالة: الرباطعبد ا كنون

 - تمارة

526/07/10 14 جمال نعينعة
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوجة 26627S)عين عتيق )البلدية

عمالة: الصخيرات النسيمعمالة: الرباطابن بطوطة

 - تمارة

608/01/07 54 نجية عمراني ادريسي
التربية السلمية

05/09/11 25738A)تمارة )البلدية

116/09/87عمالة: الرباطحمان الفطواكيعمالة: الرباطعبد الكريم الخطابي 108 عبد الفتاح رجواني
التربية البدنية

07/11/05أقدمية 12 سنة 01131D)يعقوب المنصور )المقاطعة

107/09/04عمالة: الرباطللعائشةعمالة: الرباطعبد الكريم الخطابي 96 التازي كوثر
المعلوميات

01/10/04أقدمية 16 سنة 01122U)حسان )المقاطعة

102/09/09عمالة: الرباط دار السلمعمالة: الرباطأبي بكر الصديق 42 أشطبي عبدالنبي
الفلسفة

02/09/15 01124W)اليوسفية )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية ابي عمالة: الرباط مولي عبد ا

شعيب الدكالي

503/09/13عمالة: سل 40 دونية لعريش
الفلسفة

02/09/15 25863L)حصين )المقاطعة

209/10/06عمالة: الرباط علل الفاسيعمالة: الرباط ابراهيم الروداني 34 الفرايجي سامية
الفلسفة

06/09/17 01125X)اليوسفية )المقاطعة

516/09/99عمالة: الرباطعبد ا كنونعمالة: الرباط مولي عبد ا 26 فاطيمة العسري
الفلسفة

04/09/18 01132E)يعقوب المنصور )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الفقيه م 

الحمداوي
 الثانوية التأهيلية الفارابي  عمالة: سل

التقنية

116/09/91عمالة: سل 100 أســمــاء   عبد اللوي
اللغة العربية

01/09/16 01293E)باب المريسة )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية علل عمالة: سل الثانوية التأهيلية المتنبي

الفاسي

426/07/10عمالة: سل 40 هشام وهاس
اللغة العربية

02/09/15 18598P)حصين )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد الرحيم 

بوعبيد
301/03/11عمالة: الرباطابن رشدعمالة: سل 34 بنسعيد مها

اللغة العربية
02/09/16 01128A)يعقوب المنصور )المقاطعة

الثانوية التأهيلية ابي بكر 

القادري
الثانوية التأهيلية عبد الرحيم عمالة: سل

بوعبيد

414/09/17عمالة: سل 28  اهنية  حمداني
اللغة العربية

14/09/17 24720U)باب المريسة )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية علل 

الفاسي
الثانوية التأهيلية ابي بكر عمالة: سل

القادري

103/09/13عمالة: سل 24 جناني فاطمة
اللغة العربية

02/09/16 25856D)باب المريسة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد 

الهادي بوطالب
401/03/11عمالة: سل الثانوية التأهيلية المتنبيعمالة: سل 22 مفتاح جميلة

اللغة العربية
04/09/19 24191U)حصين )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية أحمد 

شوقي
103/09/13عمالة: الرباط مولي عبد اعمالة: سل 22 نورة شكري

اللغة العربية
04/09/18 21425M)اليوسفية )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية الفقيه  عمالة: سل الثانوية التأهيلية المتنبي

م المريني

1004/09/18عمالة: سل 22 فاطمة الزهراء التوفيق
اللغة العربية

04/09/18 01267B)بطانة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية العلمة م 

الصبيحي
 الثانوية التأهيلية أحمد عمالة: سل

الحنصالي

108/09/17عمالة: سل 18 منير بورد
اللغة العربية

08/09/17 24716P)العيايدة )المقاطعة
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بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية عبد عمالة: سل الثانوية التأهيلية  ام الربيع

الهادي بوطالب

202/09/17عمالة: سل 18 عبد الرحيم الماموني
اللغة العربية

06/09/17 27082L)العيايدة )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية أحمد عمالة: سل الثانوية العدادية الفتح

شوقي

206/09/17عمالة: سل 18 رشيدة احمداني
اللغة العربية

06/09/17 20911D)العيايدة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية ابي بكر عمالة: سل الثانوية التأهيلية المتنبي

القادري

304/09/18عمالة: سل 10 آنسة الحرشة
اللغة العربية

04/09/19 25856D)باب المريسة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية م جمال 

الدرة
103/09/13عمالة: الرباطابن سيناعمالة: سل 6 عمار الوكيلي

اللغة العربية
04/09/19إلتحاق بالزوجة 01134G)السويسي )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية الحسين 

السلوي
 الثانوية التأهيلية الفارابي  عمالة: سل

التقنية

116/09/96عمالة: سل 94 نادية    أبيل
اللغة الفرنسية

05/09/06أقدمية 12 سنة 01293E)باب المريسة )المقاطعة

128/10/93عمالة: الرباط مولي عبد اعمالة: سل الثانوية التأهيلية إبن هاني 74 بندالي   عبدالرحمان
اللغة الفرنسية

28/09/09 21425M)اليوسفية )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية أحمد 

شوقي
الثانوية التأهيلية إدريس عمالة: سل

الول

803/09/13إقليم: القنيطرة 52 قاسمي لل سمية
اللغة الفرنسية

03/09/13 11199X)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية العلمة م 

الصبيحي
1005/09/03إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية النوارعمالة: سل 34 م العلوي العبدلوي السعيدي

اللغة الفرنسية
02/09/16 25528Xسيدي الطيبي

 الثانوية التأهيلية الحسين 

السلوي
 الثانوية التأهيلية المسيرة عمالة: سل

الخضراء

202/09/10إقليم: القنيطرة 34 عادل الشقروني
اللغة الفرنسية

06/09/17 11207F)القنيطرة )البلدية

 الثانوية التأهيلية أحمد 

الحنصالي
 الثانوية التأهيلية م بن عمالة: سل

الحسن الوزاني

116/09/98عمالة: سل 32 النجار لطيفة
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوج 24719T)بطانة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد السلم 

عامر
الثانوية التأهيلية نجيب عمالة: سل

محفوظ

101/03/11إقليم: القنيطرة 30 حنان صنديد
اللغة الفرنسية

02/09/15 26982C)مهدية )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد الرحيم عمالة: سل الثانوية التأهيلية إبن هاني

بوعبيد

205/09/11عمالة: سل 30 أسماء مزي
اللغة الفرنسية

02/09/15 24720U)باب المريسة )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية الفقيه م 

بن أبي بكر التطواني
1005/09/07إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية النوارعمالة: سل 28 زينب شيخي

اللغة الفرنسية
07/09/17 25528Xسيدي الطيبي

الثانوية التأهيلية ابن عمالة: سلالثانوية التأهيلية ولدة

الرومي

213/02/17إقليم: القنيطرة 24 سماعيل  أمزيان
اللغة الفرنسية

13/02/17 27073Bمولي بوسلهام

 الثانوية التأهيلية الفقيه  

م المريني
الثانوية التأهيلية جابر بن عمالة: سل

حيان

101/01/17عمالة: سل 22 الخليفي رباب
اللغة الفرنسية

04/09/18 01298K)حصين )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية سلمة عمالة: سل الثانوية التأهيلية إبن هاني

مصدق

108/09/16عمالة: سل 22 م  صالح
اللغة الفرنسية

04/09/18 25648C)العيايدة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية العلمة م 

الصبيحي
116/09/99إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية الوفاقعمالة: سل 18 الرايس حنان

اللغة الفرنسية
06/09/17 26983D)القنيطرة )البلدية

 الثانوية التأهيلية الحسن عمالة: سل الثانوية التأهيلية غاندي

الثاني

106/09/00عمالة: سل 18 اللبازي رشيدة
اللغة الفرنسية

06/09/17 20910C)حصين )المقاطعة
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المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي
101/01/10عمالة: الرباطمدارس م الخامسعمالة: سل 18 الورديغي رشيد

اللغة الفرنسية
06/09/17 01133F)حسان )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية المنظر 

الجميل
الثانوية التأهيلية م عمالة: سل

السادس

113/02/17عمالة: سل 18 حنان مصيطي
اللغة الفرنسية

04/09/19 25376G)حصين )المقاطعة

الثانوية التأهيلية العلمة م 

الصبيحي
الثانوية التأهيلية لسان عمالة: سل

الدين إبن الخطيب

113/09/17عمالة: سل 18 الفيظة فاطمة
اللغة الفرنسية

13/09/17 01295G)تابريكت )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد السلم 

عامر
الثانوية التأهيلية صلح عمالة: سل

الدين اليوبي

113/09/17عمالة: سل 18 دنيا لشكر
اللغة الفرنسية

13/09/17 01292D)باب المريسة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية العلمة م 

الصبيحي
الثانوية التأهيلية ابي بكر عمالة: سل

القادري

206/09/17عمالة: سل 18 ايمان الخزري
اللغة الفرنسية

06/09/17 25856D)باب المريسة )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية المنظر عمالة: سل الثانوية العدادية الفتح

الجميل

104/09/19عمالة: سل 16 هدى  هشمي
اللغة الفرنسية

04/09/19 23033K)حصين )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية العباس 

مفتاح
 الثانوية التأهيلية م بن عمالة: سل

الحسن الوزاني

112/09/17عمالة: سل 14 سهام الغازي
اللغة الفرنسية

04/09/19 24719T)بطانة )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية أحمد 

الحنصالي
 الثانوية التأهيلية علل عمالة: سل

الفاسي

313/09/17عمالة: سل 14 شروق حطاد
اللغة الفرنسية

04/09/19 18598P)حصين )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية العباس عمالة: سل الثانوية التأهيلية غاندي

مفتاح

106/09/17عمالة: سل 14 جواد البورغي
اللغة الفرنسية

04/09/19 01294F)تابريكت )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية الحسين عمالة: سل الثانوية التأهيلية  ام الربيع

السلوي

101/01/17عمالة: سل 13 عواطف شدلي
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 23794M)سيدي بوقنادل )البلدية

عمالة: الصخيرات أبي بكر الرازيعمالة: سل الثانوية التأهيلية إبن هاني

 - تمارة

102/09/16 12 جدول نعمان
اللغة الفرنسية

04/09/18 25273V)الصخيرات )البلدية

 الثانوية التأهيلية علل عمالة: سل الثانوية التأهيلية غاندي

الفاسي

104/09/18عمالة: سل 10 سلمى نعايب
اللغة الفرنسية

04/09/19 18598P)حصين )المقاطعة

الثانوية التأهيلية مولي عمالة: سلالثانوية التأهيلية ولدة

الطيب العلوي

404/09/19عمالة: سل 6 منال أنطوان
اللغة الفرنسية

04/09/19 01291C)بطانة )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية الحسن عمالة: سل الثانوية العدادية الفتح

الثاني

104/09/19عمالة: سل 6 سليمة الشبيهي قدوري
اللغة الفرنسية

04/09/19 20910C)حصين )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية أحمد 

شوقي
الثانوية التأهيلية عمالة: سل

المنصورية

502/09/09إقليم: بنسليمان 42 الحوات هند
اللغة النجليزية

03/09/13 25208Z)المنصورية )البلدية

 الثانوية التأهيلية العباس 

مفتاح
416/09/99إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية الوفاقعمالة: سل 40 العلمي كنزه

اللغة النجليزية
02/09/15 26983D)القنيطرة )البلدية

 الثانوية التأهيلية ابراهيم 

الموصلي
الثانوية التأهيلية ابي بكر عمالة: سل

القادري

102/09/10عمالة: سل 36 فولفولة عبد الكريم
اللغة النجليزية

02/09/14 25856D)باب المريسة )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية الحسن عمالة: سل الثانوية التأهيلية غاندي

الثاني

101/01/17عمالة: سل 24 ضياء جبار
اللغة النجليزية

27/01/17 20910C)حصين )المقاطعة
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م. النقط
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الطلب

ت.التعيين 
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المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

 الثانوية التأهيلية أحمد عمالة: سل الثانوية التأهيلية إبن هاني

شوقي

813/02/17عمالة: سل 24 م أمين السبعاوي
اللغة النجليزية

13/02/17 20911D)العيايدة )المقاطعة

عمالة: الصخيرات المهدي المنجرةعمالة: سل الثانوية التأهيلية السهول

 - تمارة

102/09/14 22 حسن السفير
اللغة النجليزية

04/09/18 26627S)عين عتيق )البلدية

 الثانوية التأهيلية المنظر 

الجميل
202/09/14إقليم: الخميساتادريس بنزكريعمالة: سل 18 عنكوي مختار

اللغة النجليزية
06/09/17 24610Z)تيفلت )البلدية

 الثانوية التأهيلية ابراهيم 

الموصلي
 الثانوية التأهيلية العباس عمالة: سل

مفتاح

302/09/16عمالة: سل 16 منال ايت سعيد
اللغة النجليزية

04/09/18 01294F)تابريكت )المقاطعة

الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي
404/09/18عمالة: الرباط ابراهيم الرودانيعمالة: سل 12 عمر البوحديوي

اللغة النجليزية
04/09/18 01135H)اليوسفية )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية أحمد 

الحنصالي
الثانوية التأهيلية عبد الرحيم عمالة: سل

بوعبيد

204/09/18عمالة: سل 12 كوثر  الهاشمي
اللغة النجليزية

04/09/18 24720U)باب المريسة )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية أحمد عمالة: سل الثانوية التأهيلية إبن هاني

شوقي

104/09/18عمالة: سل 10 اسماعيل حطان
اللغة النجليزية

04/09/19 20911D)العيايدة )المقاطعة

114/11/02عمالة: الرباطأبي ذر الغفاريعمالة: سل الثانوية التأهيلية المتنبي 93 أوخيي عبدالغني
الجتماعيات

05/09/06إلتحاق بالزوجة 01130C)يعقوب المنصور )المقاطعة

116/09/86عمالة: الرباطالشريف الدريسيعمالة: سل الثانوية التأهيلية إبن هاني 90 الحزمري لحسن
الجتماعيات

02/09/09 01119R)أكدال الرياض )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الفقيه م 

الحمداوي
 الثانوية التأهيلية الفارابي  عمالة: سل

التقنية

116/09/97عمالة: سل 72 البصري نجاة
الجتماعيات

05/09/08أقدمية 12 سنة 01293E)باب المريسة )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية الفقيه م 

بن أبي بكر التطواني
الثانوية التأهيلية القاضي عمالة: سل

عياض

207/09/05عمالة: سل 46 عبد الرزاق العيساوي
الجتماعيات

02/09/15 01299L)حصين )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية العباس 

مفتاح
الثانوية التأهيلية م عمالة: سل

البردوزي

102/09/10عمالة: سل 42 بوعيشة الحسنية
الجتماعيات

02/09/16 24833S)حصين )المقاطعة

عمالة: الصخيرات مرس الخيرعمالة: سل الثانوية التأهيلية المتنبي

 - تمارة

702/01/17 34 ازهار الزين
الجتماعيات

02/01/17 24185Mمرس الخير

عمالة: الصخيرات مولي اسماعيلعمالة: سل الثانوية التأهيلية  ام الربيع

 - تمارة

202/09/16 34 عبدالكبير وسعيد
الجتماعيات

02/09/16 27406Nسيدي يحيى زعير

الثانوية التأهيلية العلمة م 

الصبيحي
عمالة: الصخيرات المنصور الدهبيعمالة: سل

 - تمارة

1106/09/17 18 فريق هيثم
الجتماعيات

06/09/17 24709G)عين العودة )البلدية

الثانوية التأهيلية الفقيه م 

الحمداوي
الثانوية التأهيلية ابي بكر عمالة: سل

القادري

904/09/18عمالة: سل 12 ياسين بطل
الجتماعيات

04/09/18 25856D)باب المريسة )المقاطعة

الثانوية العدادية السيدة 

الحرة
204/09/18عمالة: الرباط مولي عبد اعمالة: سل 12 جواد رحمون

الجتماعيات
04/09/19 21425M)اليوسفية )المقاطعة

الثانوية العدادية عقبة بن 

نافع
الثانوية التأهيلية صلح عمالة: سل

الدين اليوبي

728/08/18عمالة: سل 12 العظمي عبد الرحمان
الجتماعيات

04/09/19 01292D)باب المريسة )المقاطعة
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المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

 الثانوية التأهيلية العباس عمالة: سل الثانوية التأهيلية غاندي

مفتاح

304/09/18عمالة: سل 10 زهير بيدكان
الجتماعيات

04/09/19 01294F)تابريكت )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد الرحيم 

بوعبيد
عمالة: الصخيرات يعقوب المنصورعمالة: سل

 - تمارة

802/09/14 6 م اليعقوبي
الجتماعيات

04/09/19 25467F)الهرهورة )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد 

الهادي بوطالب
502/09/15عمالة: سل الثانوية التأهيلية المتنبيعمالة: سل 6 بدراوي عبد الحق

الجتماعيات
04/09/19 24191U)حصين )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد الرحيم عمالة: سل الثانوية التأهيلية السهول

بوعبيد

204/09/19عمالة: سل 6 حليمة مشيشي
الجتماعيات

04/09/19 24720U)باب المريسة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الفقيه م 

الحمداوي
الثانوية التأهيلية م جمال عمالة: سل

الدرة

116/09/88عمالة: سل 156 عبد  الرحـمان  الواليــد
الرياضيات

16/09/92أقدمية 16 سنة 25507Z)باب المريسة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد الرحيم 

بوعبيد
  الثانوية التأهيلية م عمالة: سل

الخامس

216/09/92إقليم: القنيطرة 76 م الطويل
الرياضيات

02/09/09 11198W)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

السادس
عمالة: الصخيرات التنميةعمالة: سل

 - تمارة

116/09/97 70 بنعيش ام
الرياضيات

02/09/10 27114W)عين العودة )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد الرحيم 

بوعبيد
302/09/09إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية الوفاقعمالة: سل 52 خنور احمد

الرياضيات
02/09/15 26983D)القنيطرة )البلدية

 الثانوية التأهيلية ابي 

شعيب الدكالي
 الثانوية التأهيلية سلمة عمالة: سل

مصدق

106/09/00عمالة: سل 38 عبد الله الحرش
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 25648C)العيايدة )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية الفقيه م 

بن أبي بكر التطواني
الثانوية التأهيلية عبد الرحيم عمالة: سل

بوعبيد

301/02/17عمالة: سل 28 عبد السلم اليحيائي
الرياضيات

04/09/19 24720U)باب المريسة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية القاضي 

عياض
 الثانوية التأهيلية الحسن عمالة: سل

الثاني

201/02/17عمالة: سل 28 حنيني سمية
الرياضيات

04/09/19 20910C)حصين )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية سلمة 

مصدق
الثانوية التأهيلية العلمة م عمالة: سل

الصبيحي

206/09/17عمالة: سل 28 خالد  بن الطالب
الرياضيات

06/09/17 01296H)تابريكت )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية المنظر 

الجميل
 الثانوية التأهيلية علل عمالة: سل

الفاسي

106/09/17عمالة: سل 28 المجدوبي عواطف
الرياضيات

06/09/17 18598P)حصين )المقاطعة

الثانوية التأهيلية العلمة م 

الصبيحي
113/09/17إقليم: الخميساتموسى بن نصيرعمالة: سل 28 بوعلي لمياء

الرياضيات
13/09/17 11575F)الخميسات )البلدية

 الثانوية التأهيلية العباس 

مفتاح
عمالة: الصخيرات سلمان الفارسيعمالة: سل

 - تمارة

102/09/09 22 حسن حادق
الرياضيات

01/10/18 24607W)تمارة )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد السلم 

عامر
805/09/11عمالة: الرباط علل الفاسيعمالة: سل 22 ابـــــــــــــرطال عبد الرزاق

الرياضيات
03/09/18 01125X)اليوسفية )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية أحمد 

الحنصالي
704/09/18عمالة: الرباط مولي عبد اعمالة: سل 22 سارة عفيف

الرياضيات
04/09/18 21425M)اليوسفية )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الباتول 

الصبيحي
207/09/17عمالة: سلالثانوية التأهيلية النهضةعمالة: سل 18 ياسين اشعو

الرياضيات
07/09/17 01300M)باب المريسة )المقاطعة

115



المؤسسة الصلية
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مؤسسة التعيين
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

 الثانوية التأهيلية أحمد عمالة: سل الثانوية التأهيلية إبن هاني

شوقي

113/09/17عمالة: سل 18 يوسف سكوف
الرياضيات

13/09/17 20911D)العيايدة )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية الحسن عمالة: سلالثانوية التأهيلية ولدة

الثاني

906/09/17عمالة: سل 18 صلح الشرايبي
الرياضيات

06/09/17 20910C)حصين )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية الفقيه  عمالة: سل الثانوية التأهيلية غاندي

م المريني

513/09/17عمالة: سل 18 عزيز حلوي
الرياضيات

13/09/17 01267B)بطانة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد 

الهادي بوطالب
 الثانوية التأهيلية أحمد عمالة: سل

شوقي

206/09/17عمالة: سل 18 الكوزي ردينة
الرياضيات

06/09/17 20911D)العيايدة )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  م عابد الجابريعمالة: سل الثانوية التأهيلية إبن هاني

 - تمارة

504/09/19 16 صفاء كرام
الرياضيات

04/09/19 25327D)تمارة )البلدية

1101/09/19عمالة: الرباطأبي بكر الصديقعمالة: سل الثانوية العدادية المجد 16 زبنج شيماء
الرياضيات

04/09/19 01126Y)اليوسفية )المقاطعة

الثانوية التأهيلية القاضي 

عياض
 الثانوية التأهيلية الحسن عمالة: سل

الثاني

208/09/17عمالة: سل 14 مجاهد فاطمة الزهراء
الرياضيات

04/09/19 20910C)حصين )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية المنظر 

الجميل
1114/09/17عمالة: الرباطأبي بكر الصديقعمالة: سل 14 صبري فاطمة الزهراء

الرياضيات
04/09/19 01126Y)اليوسفية )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية الفقيه م 

بن أبي بكر التطواني
الثانوية التأهيلية صلح عمالة: سل

الدين اليوبي

106/09/17عمالة: سل 14 يسين مراد
الرياضيات

10/10/19 01292D)باب المريسة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الفقيه م 

الحمداوي
الثانوية التأهيلية الباتول عمالة: سل

الصبيحي

302/09/15عمالة: سل 12 وفاء سياح
الرياضيات

04/09/18 25651F)باب المريسة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية القاضي عمالة: سلالثانوية العدادية ابن رشد

عياض

313/02/17عمالة: سل 12 عبدالقادر جواد
الرياضيات

04/09/19 01299L)حصين )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية أحمد 

الحنصالي
104/09/18عمالة: سل الثانوية التأهيلية إبن هانيعمالة: سل 12 خديجة الكفيفة

الرياضيات
04/09/18 23793L)العيايدة )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية أحمد 

شوقي
 الثانوية التأهيلية ابراهيم عمالة: سل

الموصلي

204/09/18عمالة: سل 12 الوردي سهام
الرياضيات

04/09/18 25859G)تابريكت )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية م بن عمالة: سل الثانوية التأهيلية المتنبي

الحسن الوزاني

508/09/17عمالة: سل 10 صدقي سارة
الرياضيات

04/09/19 24719T)بطانة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي
الثانوية التأهيلية عبد الرحيم عمالة: سل

بوعبيد

204/09/18عمالة: سل 10 كمال شرابي
الرياضيات

03/09/19 24720U)باب المريسة )المقاطعة

404/09/19عمالة: سل الثانوية التأهيلية إبن هانيعمالة: سل الثانوية التأهيلية  ام الربيع 6 عماري عبد الصمد
الرياضيات

04/09/19 23793L)العيايدة )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية موحى 

أوحمو الزياني
 الثانوية التأهيلية الفقيه  عمالة: سل

م المريني

128/02/08عمالة: سل 60 حفيظة العماري
علوم الحياة 

والرض
02/09/10 01267B)بطانة )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية علل 

الفاسي
401/03/11عمالة: الرباطأبي بكر الصديقعمالة: سل 36 سكينة منصوري

علوم الحياة 

والرض
نعم 02/09/16 01126Y)اليوسفية )المقاطعة
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

 الثانوية التأهيلية الفقيه م 

بن أبي بكر التطواني
الثانوية التأهيلية لسان عمالة: سل

الدين إبن الخطيب

305/09/11عمالة: سل 34 مهى إبراهيمي
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 01295G)تابريكت )المقاطعة

الثانوية التأهيلية العلمة م 

الصبيحي
 الثانوية التأهيلية الفقيه  عمالة: سل

م المريني

301/02/17عمالة: سل 34 نادية بورغ
علوم الحياة 

والرض
نعم 01/02/17 01267B)بطانة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية صلح عمالة: سلالثانوية التأهيلية ولدة

الدين اليوبي

406/09/17عمالة: سل 28 وئام بقال
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 01292D)باب المريسة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية القاضي 

عياض
106/09/17عمالة: سل الثانوية التأهيلية المتنبيعمالة: سل 28 مريم لشهب

علوم الحياة 

والرض
06/09/17 24191U)حصين )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية الفقيه  

م المريني
الثانوية التأهيلية العلمة م عمالة: سل

الصبيحي

706/09/17عمالة: سل 28 حمومي إيمان
علوم الحياة 

والرض
نعم 06/09/17 01296H)تابريكت )المقاطعة

الثانوية التأهيلية العلمة م 

الصبيحي
406/04/09إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية القدسعمالة: سل 27 بكاوي سميرة

علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوج 10802R)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية ابن عمالة: سل الثانوية التأهيلية  ام الربيع

بطوطة

502/09/14إقليم: القنيطرة 26 مريم ازم
علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوج 11200Y)القنيطرة )البلدية

 الثانوية التأهيلية الفقيه  

م المريني
الثانوية التأهيلية م عمالة: سل

السادس

105/09/08عمالة: سل 24 سهام السكوري
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 25376G)حصين )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية الحسين 

السلوي
 الثانوية التأهيلية المسيرة عمالة: سل

الخضراء

205/09/07إقليم: القنيطرة 20 نادية لطفي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 11207F)القنيطرة )البلدية

 الثانوية التأهيلية موحى عمالة: سلالثانوية العدادية إبن عباد

أوحمو الزياني

304/09/18عمالة: سل 20 بوغادي ايمان
علوم الحياة 

والرض
04/10/19 23035M)حصين )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد السلم 

عامر
326/07/10إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية النوارعمالة: سل 19 حياة الكوراري

علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 25528Xسيدي الطيبي

الثانوية التأهيلية م 

السادس
الثانوية التأهيلية القاضي عمالة: سل

عياض

301/09/17عمالة: سل 18 ايمان ملوك
علوم الحياة 

والرض
08/09/17 01299L)حصين )المقاطعة

الثانوية التأهيلية م 

البردوزي
الثانوية التأهلية التقنية ابن عمالة: سل

سينا

107/01/02إقليم: القنيطرة 118 سمية سحيمد
العلوم القتصادية 

والتدبير
16/09/11أقدمية 16 سنة 11196U)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

البردوزي
116/09/96عمالة: الرباطالمالقيعمالة: سل 112 نبيلة بنعلي

العلوم القتصادية 

والتدبير
16/09/11أقدمية 16 سنة 01123V)حسان )المقاطعة

الثانوية التأهيلية م 

البردوزي
304/09/02عمالة: الرباطابن سيناعمالة: سل 79 بلمكي   سومية

العلوم القتصادية 

والتدبير
12/09/09إلتحاق بالزوج 01134G)السويسي )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية علل 

الفاسي
الثانوية التأهيلية مولي عمالة: سل

يوسف

119/05/88عمالة: الرباط 128 مصطفى علمي
الفيزياء والكيمياء

16/09/97أقدمية 16 سنة 01121T)حسان )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية م بن 

الحسن الوزاني
عمالة: الصخيرات النسيمعمالة: سل

 - تمارة

609/12/94 61 زهرة عمور
الفيزياء والكيمياء

02/09/10إلتحاق بالزوج 25738A)تمارة )البلدية

الثانوية التأهيلية ابي بكر 

القادري
116/09/88عمالة: سل الثانوية التأهيلية غانديعمالة: سل 58 م شخمان

الفيزياء والكيمياء
02/09/19 20906Y)حصين )المقاطعة
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الصلية
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية جابر بن 

حيان
 الثانوية التأهيلية أحمد عمالة: سل

الحنصالي

203/01/07عمالة: سل 54 عنزوري  عبدا
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 24716P)العيايدة )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية ابراهيم 

الموصلي
الثانوية التأهيلية ابي بكر عمالة: سل

القادري

101/03/11عمالة: سل 46 الزعري الجابري ريم
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 25856D)باب المريسة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الفقيه م 

الحمداوي
 الثانوية التأهيلية الحسين عمالة: سل

السلوي

806/02/08عمالة: سل 44 درماج احمد
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 23794M)سيدي بوقنادل )البلدية

 الثانوية التأهيلية م بن عمالة: سل الثانوية التأهيلية غاندي

الحسن الوزاني

202/09/15عمالة: سل 40 جيهان بوحود
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 24719T)بطانة )المقاطعة

إقليم: سيدي المير مولي عبد اعمالة: سلالثانوية التأهيلية النهضة

سليمان

901/03/11 34 صباح عرفة
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 11203B)سيدي سليمان )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد 

الهادي بوطالب
الثانوية التأهيلية جابر بن عمالة: سل

حيان

306/09/17عمالة: سل 24 كمال الشراط
الفيزياء والكيمياء

نعم 04/09/19 01298K)حصين )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية موحى 

أوحمو الزياني
 الثانوية التأهيلية م بن عمالة: سل

الحسن الوزاني

208/09/17عمالة: سل 18 عبد الحكيم المقدادي
الفيزياء والكيمياء

08/09/19إلتحاق بالزوجة 24719T)بطانة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية جابر بن 

حيان
الثانوية التأهيلية عبد عمالة: سل

الهادي بوطالب

526/07/10عمالة: سل 6 الجراري م
الفيزياء والكيمياء

نعم 02/09/19 27082L)العيايدة )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية الحسين 

السلوي
عمالة: الصخيرات العربي الدغميعمالة: سل

 - تمارة

106/09/06 94 الميلودي   خطاب
التربية السلمية

05/09/11أقدمية 12 سنة 23488E)تمارة )البلدية

الثانوية التأهيلية القاضي 

عياض
الثانوية التأهيلية عبد الرحيم عمالة: سل

بوعبيد

201/01/07عمالة: سل 64 البدري توفيق
التربية السلمية

05/09/11 24720U)باب المريسة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية القاضي 

عياض
 الثانوية التأهيلية علل عمالة: سل

الفاسي

202/09/15عمالة: سل 22 هجر شفيق
التربية السلمية

04/09/18 18598P)حصين )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية ابراهيم 

الموصلي
302/09/09عمالة: سل الثانوية التأهيلية المتنبيعمالة: سل 12 الطويل هشام

التربية السلمية
04/09/18 24191U)حصين )المقاطعة

الثانوية التأهيلية ابي بكر 

القادري
الثانوية التأهيلية ابن عمالة: سل

بطوطة

116/09/95إقليم: القنيطرة 78 م     بودي
التربية البدنية

01/12/16 11200Y)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية الفقيه م 

الحمداوي
الثانوية التأهيلية م جمال عمالة: سل

الدرة

116/09/96عمالة: سل 74 أحمد جوان
التربية البدنية

02/09/09 25507Z)باب المريسة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد الرحيم 

بوعبيد
الثانوية التأهيلية م عمالة: سل

الشرايبي

207/09/05إقليم: القنيطرة 36 م ولجي
التربية البدنية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 26984E)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية العلمة م 

الصبيحي
الثانوية التأهيلية عبد الرحيم عمالة: سل

بوعبيد

206/09/06عمالة: سل 24 الحا م
التربية البدنية

02/09/16 24720U)باب المريسة )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية أحمد 

الحنصالي
الثانوية التأهيلية ابي بكر عمالة: سل

القادري

102/09/14عمالة: سل 18 حميد قشو
التربية البدنية

06/07/17 25856D)باب المريسة )المقاطعة

402/09/15عمالة: سل الثانوية العدادية الفتحعمالة: سل الثانوية التأهيلية غاندي 14 الفتحي أيوب
التربية البدنية

04/09/19 24192V)العيايدة )المقاطعة

118



المؤسسة الصلية

الرباط - سل - القنيطرة04الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية الفقيه م 

الحمداوي
 الثانوية التأهيلية م بن عمالة: سل

الحسن الوزاني

202/09/15عمالة: سل 12 الزياني أمين
التربية البدنية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 24719T)بطانة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية العلمة م عمالة: سل الثانوية التأهيلية غاندي

الصبيحي

704/09/18عمالة: سل 8 شيماء الهيللي
التربية البدنية

04/09/19 01296H)تابريكت )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية الحسن عمالة: سل الثانوية التأهيلية المتنبي

الثاني

1010/10/05عمالة: سل 90 عائشة محروش
المعلوميات

02/09/10 20910C)حصين )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية موحى 

أوحمو الزياني
الثانوية التأهيلية م عمالة: سل

البردوزي

105/09/03عمالة: سل 74 جيبي  عبدالرحمن
المعلوميات

02/09/10 24833S)حصين )المقاطعة

الثانوية التأهيلية م 

البردوزي
1020/02/08عمالة: الرباطابن سيناعمالة: سل 61 نسرين هابي

المعلوميات
05/09/10إلتحاق بالزوج 01134G)السويسي )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية أحمد 

الحنصالي
 الثانوية التأهيلية سلمة عمالة: سل

مصدق

205/09/03عمالة: سل 74 علي  بودي
الفلسفة

02/09/09 25648C)العيايدة )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية المنظر 

الجميل
 الثانوية التأهيلية الفقيه  عمالة: سل

م المريني

117/09/03عمالة: سل 72 بشرى بنعياد
الفلسفة

05/09/08أقدمية 12 سنة 01267B)بطانة )المقاطعة

306/09/06عمالة: سل الثانوية التأهيلية المتنبيعمالة: سل الثانوية التأهيلية غاندي 70 آيت يحيى عواطف
الفلسفة

02/09/15 24191U)حصين )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية سلمة 

مصدق
عمالة: الصخيرات الندلسعمالة: سل

 - تمارة

201/01/10 42 المرشوم حميد
الفلسفة

03/09/13 01395R)تمارة )البلدية

103/09/13عمالة: سل الثانوية التأهيلية المتنبيعمالة: سلالثانوية التأهيلية النهضة 34 شفيقة علوش
الفلسفة

02/09/16 24191U)حصين )المقاطعة

الثانوية التأهيلية القاضي 

عياض
عمالة: الصخيرات الشيخ ابن تيميةعمالة: سل

 - تمارة

213/02/17 34 عبد ا ايمن سعيد
الفلسفة

13/02/17 26131Cسيدي يحيى زعير

الثانوية التأهيلية لسان 

الدين إبن الخطيب
عمالة مقاطعات أطلسعمالة: سل

سيدي البرنوصي

1101/01/10 24 عبد الكبير الحيمر
الفلسفة

02/09/16 26467T)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التأهيلية القاضي عمالة: سل الثانوية التأهيلية السهول

عياض

222/02/17عمالة: سل 24 هاجر  البدوي
الفلسفة

22/02/17 01299L)حصين )المقاطعة

الثانوية التأهيلية مولي عمالة: سل الثانوية العدادية الفتح

الطيب العلوي

405/09/11عمالة: سل 14 جمال كراب
الفلسفة

04/09/19 01291C)بطانة )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية الفقيه م 

بن أبي بكر التطواني
 الثانوية التأهيلية الحسن عمالة: سل

الثاني

101/01/17عمالة: سل 6 ليلى المرزوقي
الفلسفة

04/09/19إلتحاق بالزوج 20910C)حصين )المقاطعة

الثانوية التأهيلية العلمة م 

الصبيحي
عمالة: الصخيرات أحمد البوعنانيعمالة: سل

 - تمارة

221/10/11 22 القسية مصطفى
الترجمة

24/10/18 25652Gسيدي يحيى زعير

 الثانوية التأهيلية الفارابي  

التقنية
102/09/15إقليم: الرشيديةالثانوية الثقنيةعمالة: سل 30 م باخوي

العلوم 

والتكنولوجيات 
02/09/15 09845A)الرشيدية )البلدية

الثانوية التأهيلية لسان إقليم: سيدي قاسمثانوية المنصور الذهبي

الدين إبن الخطيب

101/11/90عمالة: سل 138 عائشة بريتال
اللغة العربية

16/09/97أقدمية 16 سنة 01295G)تابريكت )المقاطعة
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107/09/04إقليم: سيدي قاسمثانوية 20 غشتإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار الكداري 78 الرميلة  سعيد
اللغة العربية

05/09/07أقدمية 12 سنة 15115D)دار الكداري )البلدية

 الثانوية التأهيلية الحسين إقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدة

السلوي

926/07/10عمالة: سل 60 فاطمة جوجي
اللغة العربية

15/11/10 23794M)سيدي بوقنادل )البلدية

إقليم: سيدي عبد الهادي بوطالبإقليم: سيدي قاسمثانوية الفرابي

سليمان

101/03/11 46 الزهاني مراد
اللغة العربية

02/09/14 27410T)سيدي يحيى الغرب )البلدية

 الثانوية التأهيلية ابو حيان إقليم: سيدي قاسمإعدادية الكندي

التوحيدي

203/09/13إقليم: القنيطرة 43 فاطمة الكعبوشي
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 24624P)القنيطرة )البلدية

203/09/13عمالة: الرباطالمنصور الدهبيإقليم: سيدي قاسمإعدادية الزيتون 42 حنان المقدم
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 01052T)يعقوب المنصور )المقاطعة

إقليم: سيدي القصيبيةإقليم: سيدي قاسمثانوية 20 غشت

سليمان

101/03/11 40 أحمد الحيرش
اللغة العربية

02/09/15 24831Pقصيبية

الثانوية التأهيلية م جمال إقليم: سيدي قاسمثانوي م الزرقطوني

الدرة

1001/03/11عمالة: سل 40 المهدوي أسماء
اللغة العربية

02/09/15 25507Z)باب المريسة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية حافظ إقليم: سيدي قاسمثانوية 20 غشت

ابراهيم

902/09/09إقليم: القنيطرة 34 أحمد فلح
اللغة العربية

02/09/16 25885Kبنمنصور

303/09/13عمالة: سل الثانوية التأهيلية المتنبيإقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدة 34 عادل زوينن
اللغة العربية

02/09/16 24191U)حصين )المقاطعة

201/03/11إقليم: سيدي قاسمثانوية بلقصيريإقليم: سيدي قاسمثانوية الوفاء 30 حرارتي عبد الفتاح
اللغة العربية

05/09/15 25305E)مشرع بلقصيري )البلدية

إقليم: سيدي ابن زيدونإقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدة

سليمان

202/09/15 30 الخلقي بوعزة
اللغة العربية

02/09/15 11201Z)سيدي يحيى الغرب )البلدية

 الثانوية التأهيلية ابي إقليم: سيدي قاسمثانوية الوفاء

شعيب الدكالي

303/09/13عمالة: سل 26 رجاء الحاجي
اللغة العربية

04/09/18 25863L)حصين )المقاطعة

102/09/15إقليم: الخميساتم بلحسن الوزانيإقليم: سيدي قاسمثانوية 20 غشت 26 بنعيسى السوسي
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 19265P)الخميسات )البلدية

926/11/10عمالة: الرباطالمنصور الدهبيإقليم: سيدي قاسمثانوية بلقصيري 24 عبد الله العلوي الصوصي
اللغة العربية

02/09/16 01052T)يعقوب المنصور )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: سيدي قاسمثانوية الفرابي

عيسى

902/09/16إقليم: القنيطرة 24 عبد الكبير سهام
اللغة العربية

02/09/16 11204C)سوق الربعاء )البلدية

202/09/16إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية توبقالإقليم: سيدي قاسمثانوية المتنبي 24 مفتي نعيمة
اللغة العربية

02/09/16إلتحاق بالزوج 23527X)تحناوت )البلدية

 الثانوية التأهيلية الميرة إقليم: سيدي قاسمثانوية م الخامس

لل خديجة

1113/02/17إقليم: القنيطرة 24 عادل القريب
اللغة العربية

13/02/17 25283Fلل ميمونة

ثانوية المير مولي عبد ا إقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدة

التقنية

117/04/17إقليم: سيدي قاسم 23 فاطمة قويق
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 15117F)سيدي قاسم )البلدية
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313/02/17إقليم: سيدي قاسمثانوية الحوافات التأهيليةإقليم: سيدي قاسمثانوية 20 غشت 18 بوجطيوة  عبد الله
اللغة العربية

04/09/19 26975Vالحوافات

303/09/13إقليم: سيدي قاسمثانوية المنصور الذهبيإقليم: سيدي قاسمثانوية الحوافات التأهيلية 13 نادية حجـــاجي
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 15116E)سيدي قاسم )البلدية

404/09/18إقليم: سيدي قاسمثانوية 20 غشتإقليم: سيدي قاسمثانوي م الزرقطوني 12 جمال الفقير
اللغة العربية

04/09/18 15115D)دار الكداري )البلدية

303/09/13إقليم: سيدي قاسمثانوي م الزرقطونيإقليم: سيدي قاسمثانوية المتنبي 7 هشام  الحسني
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوجة 15106U)جرف الملحة )البلدية

 الثانوية التأهيلية الميرة إقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدة

لل خديجة

1004/09/19إقليم: القنيطرة 6 سعيد بلكحل
اللغة العربية

04/09/19 25283Fلل ميمونة

 الثانوية التأهيلية عبد إقليم: سيدي قاسمثانوية م الخامس

المالك السعدي

216/09/97إقليم: القنيطرة 124 مينة مليح
اللغة الفرنسية

16/09/03أقدمية 16 سنة 11197V)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: سيدي قاسمثانوية م الخامس

زياد

116/09/88عمالة: مكناس 92 نور الدين المراني
اللغة الفرنسية

02/09/16 03952V)مكناس )البلدية

206/09/00إقليم: سيدي قاسمثانوية المنصور الذهبيإقليم: سيدي قاسمثانوية أحد 84 ادريس حميدي
اللغة الفرنسية

02/09/16 15116E)سيدي قاسم )البلدية

806/09/00عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية السلمإقليم: سيدي قاسمثانوية المنصور الذهبي 70 كمال شعايبات
اللغة الفرنسية

16/09/14 25268P)مكناس )البلدية

ثانوية سيدي لحسن اليوسي إقليم: سيدي قاسمثانوية بلقصيري

التأهيلية

605/09/11إقليم: صفرو 54 سعاد ابركان
اللغة الفرنسية

05/09/11 02445G)صفرو )البلدية

 الثانوية التأهيلية ابو حيان إقليم: سيدي قاسمثانوية 20 غشت

التوحيدي

802/09/09إقليم: القنيطرة 52 سناء زنايدي
اللغة الفرنسية

02/09/13 24624P)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية أحمد بن إقليم: سيدي قاسمثانوية المنصور الذهبي

علي باسو

1106/09/06عمالة: مكناس 46 مولي الحسن   أحوري
اللغة الفرنسية

01/09/15 04090Vعين جمعة

906/09/06إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية الوفاقإقليم: سيدي قاسمثانوية المنصور الذهبي 46 لبنى الشايب
اللغة الفرنسية

06/09/17 26983D)القنيطرة )البلدية

402/09/10إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية الوفاقإقليم: سيدي قاسمثانوية الوفاء 46 محيي الدين بقاش
اللغة الفرنسية

02/09/14 26983D)القنيطرة )البلدية

ثانوية مولي رشيد 

التأهيلية
106/09/06إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية القدسإقليم: سيدي قاسم 44 خالد البحري

اللغة الفرنسية
06/09/17إلتحاق بالزوجة 10802R)القنيطرة )البلدية

 الثانوية التأهيلية ابو حيان إقليم: سيدي قاسمثانوية 20 غشت

التوحيدي

205/09/11إقليم: القنيطرة 40 فاطمة الزهراء بوتمير
اللغة الفرنسية

02/09/15 24624P)القنيطرة )البلدية

105/09/11إقليم: القنيطرةعبد المجيد بن جلونإقليم: سيدي قاسمثانوية جرف الملحة 37 عبد القادر انوار
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 27417A)القنيطرة )البلدية

102/09/15إقليم: سيدي قاسمثانوية المنصور الذهبيإقليم: سيدي قاسمثانوية م الخامس 36 هناء المعمري
اللغة الفرنسية

02/09/17 15116E)سيدي قاسم )البلدية
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ثانوية مولي رشيد 

التأهيلية
102/09/10إقليم: سيدي قاسمالثانوية الفلحيةإقليم: سيدي قاسم 34 م العولة

اللغة الفرنسية
02/09/16 15120J)مشرع بلقصيري )البلدية

الثانوية التأهيلية إدريس إقليم: سيدي قاسمثانوي م الزرقطوني

الول

1003/09/13إقليم: القنيطرة 34 ساليم منير
اللغة الفرنسية

02/09/16 11199X)القنيطرة )البلدية

803/09/13إقليم: تاوناتثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدة 34 عبد الناجي العسيري
اللغة الفرنسية

02/09/16 15942C)تاونات )البلدية

عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية بوخالفإقليم: سيدي قاسمثانوية المنصور الذهبي

أصيل

1003/09/13 34 زرول عمر
اللغة الفرنسية

02/09/16 26230K)كزناية )البلدية

105/09/07عمالة: فاسبنسودةإقليم: سيدي قاسمثانوي م الزرقطوني 32 عزيز زوزو
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 02260F)زواغة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية إدريس إقليم: سيدي قاسمثانوية الوفاء

الول

902/09/15إقليم: القنيطرة 30 شنينة م الفضيل
اللغة الفرنسية

02/09/15 11199X)القنيطرة )البلدية

206/09/17إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية النوارإقليم: سيدي قاسمثانوية الوفاء 26 عدنان التجمعتي
اللغة الفرنسية

04/09/18 25528Xسيدي الطيبي

ثانوية مولي رشيد 

التأهيلية
213/02/17إقليم: الخميساتم السادسإقليم: سيدي قاسم 24 حسن آيت الحسين

اللغة الفرنسية
13/02/17 11580Lأولماس

عمالة: الصخيرات المير مولي عبد اإقليم: سيدي قاسمثانوية المنصور الذهبي

 - تمارة

502/09/14 22 السعدي عبدالغني
اللغة الفرنسية

04/09/18 01393N)الصخيرات )البلدية

306/09/17إقليم: الخميساتموسى بن نصيرإقليم: سيدي قاسمثانوية فلسطين 18 سارة الميضاوي
اللغة الفرنسية

04/09/18 11575F)الخميسات )البلدية

106/09/17إقليم: سيدي قاسمثانوية زكوطةإقليم: سيدي قاسمثانوي م الزرقطوني 18 فاطمة الهموم
اللغة الفرنسية

07/09/18إلتحاق بالزوج 24357Zزكوطة

الثانوية التأهيلية ابي بكر إقليم: سيدي قاسمثانوية 20 غشت

القادري

104/09/19عمالة: سل 16 عبير التوت
اللغة الفرنسية

04/09/19 25856D)باب المريسة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية جابر بن إقليم: سيدي قاسمثانوية 20 غشت

حيان

104/09/19عمالة: سل 16 فاطمة بدراوي
اللغة الفرنسية

04/09/19 01298K)حصين )المقاطعة

106/09/17إقليم: سيدي قاسمثانوية أحدإقليم: سيدي قاسمثانوية بلقصيري 14 ادريس شراد
اللغة الفرنسية

04/09/19 15118G)سيدي قاسم )البلدية

106/09/17إقليم: سيدي قاسمثانوية م الخامسإقليم: سيدي قاسمثانوية بلقصيري 14 دمري خديجة
اللغة الفرنسية

20/07/19 15124N)سيدي قاسم )البلدية

106/09/17إقليم: سيدي قاسمثانوية زكوطةإقليم: سيدي قاسمثانوية فلسطين 14 مريم شهيــــــــد
اللغة الفرنسية

04/09/19 24357Zزكوطة

1102/09/16عمالة: الميةأبو بكر الصديقإقليم: سيدي قاسمثانوية فلسطين 12 سعيد العويني
اللغة الفرنسية

04/09/18 23477Tالشللت

عمالة: الصخيرات  م عابد الجابريإقليم: سيدي قاسمثانوية فلسطين

 - تمارة

104/09/18 12 مها باعمي
اللغة الفرنسية

04/09/18 25327D)تمارة )البلدية
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104/09/18إقليم: سيدي قاسمثانوية المنصور الذهبيإقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدة 10 مارية الكرطي
اللغة الفرنسية

04/09/19 15116E)سيدي قاسم )البلدية

102/09/16إقليم: سيدي قاسمثانوية المنصور الذهبيإقليم: سيدي قاسمثانوية جرف الملحة 6 الحمر أنور
اللغة الفرنسية

04/09/19 15116E)سيدي قاسم )البلدية

104/09/19إقليم: سيدي قاسمثانوية 20 غشتإقليم: سيدي قاسمثانوية الوفاء 6 يسرى الزكراني
اللغة الفرنسية

04/09/19 15115D)دار الكداري )البلدية

 الثانوية التأهيلية الميرة إقليم: سيدي قاسمثانوية م الخامس

لل خديجة

104/09/19إقليم: القنيطرة 6 عبدالصماد بلل
اللغة الفرنسية

04/09/19 25283Fلل ميمونة

404/09/19إقليم: سيدي قاسمثانوية م الخامسإقليم: سيدي قاسمثانوية المتنبي 6 هند أوبكو
اللغة الفرنسية

04/09/19 15124N)سيدي قاسم )البلدية

103/09/19إقليم: سيدي قاسمثانوية 20 غشتإقليم: سيدي قاسمثانوية الوفاء 6 ايمن فاضل
اللغة الفرنسية

03/09/19 15115D)دار الكداري )البلدية

104/09/19عمالة: سل الثانوية التأهيلية غانديإقليم: سيدي قاسمثانوية الفرابي 6 سعيد الحسين
اللغة الفرنسية

04/09/19 20906Y)حصين )المقاطعة

303/09/19عمالة: سل الثانوية التأهيلية غانديإقليم: سيدي قاسمثانوية الوفاء 6 منير حارا
اللغة الفرنسية

03/09/19 20906Y)حصين )المقاطعة

104/09/19عمالة: سل الثانوية التأهيلية السهولإقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدة 6 هشام عدلن
اللغة الفرنسية

04/09/19 25509Bالسهول

204/09/19إقليم: سيدي قاسمثانوية المنصور الذهبيإقليم: سيدي قاسمثانوية بلقصيري 6 علء اليمني
اللغة الفرنسية

04/09/19 15116E)سيدي قاسم )البلدية

104/09/19عمالة: سل الثانوية التأهيلية غانديإقليم: سيدي قاسمثانوية جرف الملحة 6 أيوب النحاري
اللغة الفرنسية

04/09/19 20906Y)حصين )المقاطعة

  الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدة

علل التازي

904/09/19إقليم: القنيطرة 6 سعيد الطبشي
اللغة الفرنسية

04/09/19 11193Rسيدي علل التازي

103/09/19عمالة: سل الثانوية التأهيلية  ام الربيعإقليم: سيدي قاسمثانوية الوفاء 6 ماجدة املل
اللغة الفرنسية

03/09/19 25862K)العيايدة )المقاطعة

ثانوية مولي رشيد إقليم: سيدي قاسمثانوية بلقصيري

التأهيلية

104/09/04إقليم: سيدي قاسم 54 جواد الزعايمي
اللغة النجليزية

21/09/15 15119H)مشرع بلقصيري )البلدية

701/01/10إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية الوفاقإقليم: سيدي قاسمثانوي م الزرقطوني 52 العبادي م
اللغة النجليزية

02/09/13 26983D)القنيطرة )البلدية

405/09/11إقليم: القنيطرةعبد المجيد بن جلونإقليم: سيدي قاسمثانوية المنصور الذهبي 36 امين ابن ادريس
اللغة النجليزية

05/09/14 27417A)القنيطرة )البلدية

 الثانوية التأهيلية ابو حيان إقليم: سيدي قاسمثانوية الوفاء

التوحيدي

1002/09/15إقليم: القنيطرة 36 عبد الجليل ابو المودة
اللغة النجليزية

06/09/17 24624P)القنيطرة )البلدية

 الثانوية التأهيلية ابراهيم إقليم: سيدي قاسمثانوية أحد

الموصلي

902/09/16عمالة: سل 34 نادية طامية
اللغة النجليزية

02/01/17 25859G)تابريكت )المقاطعة
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الثانوية التأهيلية م إقليم: سيدي قاسمثانوية الوفاء

الشرايبي

102/09/15إقليم: القنيطرة 30 فؤاد العللي
اللغة النجليزية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 26984E)القنيطرة )البلدية

 الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: سيدي قاسمثانوية الفرابي

عيسى

902/09/15إقليم: القنيطرة 30 لحلو م
اللغة النجليزية

02/09/15 11204C)سوق الربعاء )البلدية

ثانوية مولي رشيد إقليم: سيدي قاسمثانوية 20 غشت

التأهيلية

102/09/15إقليم: سيدي قاسم 30 أنوار كسير
اللغة النجليزية

02/09/15 15119H)مشرع بلقصيري )البلدية

202/09/16عمالة: الميةبني يخلفإقليم: سيدي قاسمثانوية م الخامس 24 فاطمة الزهراء موعسين
اللغة النجليزية

02/09/16إلتحاق بالزوج 22280Sبني يخلف

113/02/17إقليم: سيدي قاسمثانوية م الخامسإقليم: سيدي قاسمثانوية عبد ا إبراهيم 24 بنعمر أسماء
اللغة النجليزية

13/02/17 15124N)سيدي قاسم )البلدية

ثانوية المير مولي عبد ا إقليم: سيدي قاسمثانوية م الخامس

التقنية

807/09/16إقليم: سيدي قاسم 22 ام خربوش
اللغة النجليزية

04/09/18 15117F)سيدي قاسم )البلدية

402/09/14إقليم: وادي الذهبثانوية المام مالك التأهيليةإقليم: سيدي قاسمثانوية م الخامس 18 هشام الشعيبي
اللغة النجليزية

02/09/17 13535L)الداخلة )البلدية

عمالة: الصخيرات أحمد البوعنانيإقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدة

 - تمارة

704/09/19 16 هدى علعزي
اللغة النجليزية

04/09/19 25652Gسيدي يحيى زعير

ثانوية مولي رشيد 

التأهيلية
204/09/19عمالة: الرباطأبي بكر الصديقإقليم: سيدي قاسم 16 مريم ايشي

اللغة النجليزية
04/09/19 01126Y)اليوسفية )المقاطعة

106/09/17إقليم: سيدي قاسمثانوية المنصور الذهبيإقليم: سيدي قاسمثانوية الحوافات التأهيلية 14 هدى الرداحي
اللغة النجليزية

04/09/19 15116E)سيدي قاسم )البلدية

404/09/18إقليم: سيدي قاسمثانوية م الخامسإقليم: سيدي قاسمثانوية فلسطين 10 زكرياء النيوة
اللغة النجليزية

04/09/19 15124N)سيدي قاسم )البلدية

 الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: سيدي قاسمثانوية بلقصيري

عيسى

104/09/18إقليم: القنيطرة 10 يوسف حامدي
اللغة النجليزية

04/09/19 11204C)سوق الربعاء )البلدية

103/09/19عمالة: سل الثانوية التأهيلية إبن هانيإقليم: سيدي قاسمثانوية الوفاء 6 م الصياد
اللغة النجليزية

03/09/19 23793L)العيايدة )المقاطعة

إقليم: سيدي المهدي بن بركةإقليم: سيدي قاسمثانوية 20 غشت

سليمان

504/09/19 6 إلياس بنعلي
اللغة النجليزية

04/09/19 25988Xأولد حسين

104/09/19إقليم: سيدي قاسمثانوية م الخامسإقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدة 6 بشرى الزوين
اللغة النجليزية

04/09/19 15124N)سيدي قاسم )البلدية

104/09/19إقليم: سيدي قاسمثانوية زكوطةإقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدة 6 سمية القيمة
اللغة النجليزية

04/09/19 24357Zزكوطة

104/09/19إقليم: سيدي قاسمثانوي م الزرقطونيإقليم: سيدي قاسمثانوية المتنبي 6 مراد حزوط
اللغة النجليزية

04/09/19 15106U)جرف الملحة )البلدية

1104/09/19عمالة: سل الثانوية العدادية الفتحإقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدة 6 عزوز بلخراف
اللغة النجليزية

04/09/19 24192V)العيايدة )المقاطعة
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503/09/19إقليم: الخميساتالفتحإقليم: سيدي قاسمثانوية الوفاء 6 بليتيمة المحجوب
اللغة النجليزية

03/09/19 11577H)الخميسات )البلدية

204/09/19إقليم: سيدي قاسمثانوية بلقصيريإقليم: سيدي قاسمثانوية المتنبي 6 لطيفة الجميلي
اللغة النجليزية

04/09/19 25305E)مشرع بلقصيري )البلدية

110/09/01إقليم: سيدي قاسمثانوية فلسطينإقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدة 106 م الزوهري
الجتماعيات

07/09/04أقدمية 16 سنة 25525U)جرف الملحة )البلدية

105/09/07إقليم: سيدي قاسمثانوي م الزرقطونيإقليم: سيدي قاسمثانوية جرف الملحة 70 حميد سيطرو
الجتماعيات

02/09/16 15106U)جرف الملحة )البلدية

205/09/11إقليم: سيدي قاسمثانوي م الزرقطونيإقليم: سيدي قاسمثانوية المتنبي 64 م سرحان
الجتماعيات

05/09/11 15106U)جرف الملحة )البلدية

ثانوية مولي رشيد 

التأهيلية
  الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: سيدي قاسم

علل التازي

101/03/11إقليم: القنيطرة 46 فيصل القرشي
الجتماعيات

01/09/14 11193Rسيدي علل التازي

إقليم: سيدي قاسم أمينإقليم: سيدي قاسمثانوية 20 غشت

سليمان

105/09/11 44 العمراوي عبد العزيز
الجتماعيات

02/09/16 25527Wدار بلعامري

 الثانوية التأهيلية المير إقليم: سيدي قاسمثانوية بلقصيري

مولي الحسن

105/09/11إقليم: القنيطرة 40 عبدالناجي الطيفاني
الجتماعيات

06/09/17 25284G)سوق الربعاء )البلدية

إقليم: سيدي ابن زيدونإقليم: سيدي قاسمثانوية 20 غشت

سليمان

105/09/11 34 ميلود سوالمة
الجتماعيات

06/09/17إلتحاق بالزوجة 11201Z)سيدي يحيى الغرب )البلدية

إقليم: سيدي زينب النفزاويةإقليم: سيدي قاسمثانوية 20 غشت

سليمان

101/01/10 30 الكوخ لحسن
الجتماعيات

02/09/15 23806A)سيدي سليمان )البلدية

603/09/13إقليم: سيدي قاسمثانوية الوفاءإقليم: سيدي قاسمثانوية فلسطين 24 حسن كزالي
الجتماعيات

02/09/16 25524Tسيدي الكامل

104/09/18إقليم: سيدي قاسمثانوية 20 غشتإقليم: سيدي قاسمثانوي م الزرقطوني 12 كمال تهوم
الجتماعيات

04/09/18 15115D)دار الكداري )البلدية

301/01/17إقليم: سيدي قاسمثانوية 20 غشتإقليم: سيدي قاسمثانوية المتنبي 6 أيوب الرتبي
الجتماعيات

04/09/19 15115D)دار الكداري )البلدية

 الثانوية التأهيلية المير إقليم: سيدي قاسمثانوية الوفاء

مولي الحسن

203/09/19إقليم: القنيطرة 6 محسن اليملحي
الجتماعيات

03/09/19 25284G)سوق الربعاء )البلدية

ثانوية مولي رشيد إقليم: سيدي قاسمثانوية بلقصيري

التأهيلية

206/09/00إقليم: سيدي قاسم 86 عبد الرحمان الرتبي
الرياضيات

05/09/11 15119H)مشرع بلقصيري )البلدية

عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية الرياضيينإقليم: سيدي قاسمثانوية جرف الملحة

أصيل

607/09/04 84 سعيد كتيب
الرياضيات

15/04/10 26594F)طنجة المدينة )المقاطعة

ثانوية مولي رشيد 

التأهيلية
605/09/03إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية ابن عبادإقليم: سيدي قاسم 74 هشام عبيدي

الرياضيات
02/09/16 11173U)القنيطرة )البلدية

802/09/09إقليم: القنيطرةعبد المجيد بن جلونإقليم: سيدي قاسمثانوية بلقصيري 62 بلوطي هشام
الرياضيات

06/10/11 27417A)القنيطرة )البلدية
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201/01/10عمالة: فاسابن عربيإقليم: سيدي قاسمثانوية فلسطين 46 م المكاوي
الرياضيات

02/09/14 25310K)زواغة )المقاطعة

ثانوية المير مولي عبد ا 

التقنية
الثانوية التأهيلية م إقليم: سيدي قاسم

الخامس

903/09/13عمالة: مكناس 34 بوخريصة حميد
الرياضيات

03/09/16 25269R)ويسلن )البلدية

إقليم: سيدي زينب النفزاويةإقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدة

سليمان

1002/09/15 30 نجيب الهبطي الدريسي
الرياضيات

02/09/15 23806A)سيدي سليمان )البلدية

ثانوية المير مولي عبد ا إقليم: سيدي قاسمثانوية عبد ا إبراهيم

التقنية

113/02/17إقليم: سيدي قاسم 28 الحسين منادي
الرياضيات

04/09/19 15117F)سيدي قاسم )البلدية

 الثانوية التأهيلية الحسين إقليم: سيدي قاسمثانوية الوفاء

السلوي

402/09/15عمالة: سل 24 مرزوقي فوزي
الرياضيات

04/09/18 23794M)سيدي بوقنادل )البلدية

ثانوية المير مولي عبد ا 

التقنية
313/02/17عمالة: الرباطالمنصور الدهبيإقليم: سيدي قاسم 24 جبار أيوب

الرياضيات
04/10/18 01052T)يعقوب المنصور )المقاطعة

121/02/17إقليم: سيدي قاسمثانوية م الخامسإقليم: سيدي قاسمثانوية أحد 24 حمزة بحل
الرياضيات

21/02/17 15124N)سيدي قاسم )البلدية

عمالة: الصخيرات المير مولي عبد اإقليم: سيدي قاسمثانوية زكوطة

 - تمارة

313/02/17 24 المنصوري طارق
الرياضيات

04/09/19 01393N)الصخيرات )البلدية

ثانوية المير مولي عبد ا إقليم: سيدي قاسمثانوية م الخامس

التقنية

115/03/17إقليم: سيدي قاسم 24 طارق لغشيمي
الرياضيات

15/03/17 15117F)سيدي قاسم )البلدية

ثانوية مولي رشيد 

التأهيلية
إقليم: سيدي عبد الهادي بوطالبإقليم: سيدي قاسم

سليمان

301/09/16 22 طبخاغزلن
الرياضيات

02/09/19 27410T)سيدي يحيى الغرب )البلدية

113/02/17عمالة: الرباطعبد ا كنونإقليم: سيدي قاسمثانوية م الخامس 18 البدري العربي
الرياضيات

04/09/19 01132E)يعقوب المنصور )المقاطعة

ثانوية مولي رشيد إقليم: سيدي قاسمثانوية بلقصيري

التأهيلية

113/02/17إقليم: سيدي قاسم 18 الزراد العربي
الرياضيات

04/09/19 15119H)مشرع بلقصيري )البلدية

104/09/18إقليم: سيدي قاسمثانوية أحدإقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدة 12 أحمد وفقو
الرياضيات

04/09/18 15118G)سيدي قاسم )البلدية

إقليم: سيدي ابن زيدونإقليم: سيدي قاسمثانوية الفرابي

سليمان

404/09/18 12 بولنوار كمال
الرياضيات

04/09/18 11201Z)سيدي يحيى الغرب )البلدية

إقليم: سيدي علل الفاسيإقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدة

سليمان

104/09/19 6 توفيق خليل
الرياضيات

04/09/19 11202A)سيدي سليمان )البلدية

إقليم: سيدي ابن زيدونإقليم: سيدي قاسمثانوية 20 غشت

سليمان

504/09/19 6 عبدالصمد ابراهيمي
الرياضيات

04/09/19 11201Z)سيدي يحيى الغرب )البلدية

الثانوية التأهيلية صلح إقليم: سيدي قاسمثانوية الحوافات التأهيلية

الدين اليوبي

1004/09/19عمالة: سل 6 م بدر الدين اليزيدي
الرياضيات

04/09/19 01292D)باب المريسة )المقاطعة

303/09/19إقليم: الخميساتواد الدهبإقليم: سيدي قاسمثانوية الوفاء 6 خليد الحديوي
الرياضيات

03/09/19 11573D)تيفلت )البلدية
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عمالة: الصخيرات عبد ا إبراهيمإقليم: سيدي قاسمثانوية الفرابي

 - تمارة

904/09/19 6 الدوغري أيوب
الرياضيات

04/09/19 25889Pصباح

 الثانوية التأهيلية عبد إقليم: سيدي قاسمثانوية الفرابي

الرحمان الناصر

116/09/98إقليم: القنيطرة 106 تومي الحسين
علوم الحياة 

والرض
07/09/04أقدمية 16 سنة 11195T)القنيطرة )البلدية

إقليم: سيدي عبد الهادي بوطالبإقليم: سيدي قاسمثانوية 20 غشت

سليمان

207/09/04 84 العسري عزيز
علوم الحياة 

والرض
15/04/10 27410T)سيدي يحيى الغرب )البلدية

إقليم: سيدي ابن زيدونإقليم: سيدي قاسمثانوية جرف الملحة

سليمان

702/01/07 64 جغرور حفيظة
علوم الحياة 

والرض
05/09/11 11201Z)سيدي يحيى الغرب )البلدية

الثانوية التأهيلية حافظ إقليم: سيدي قاسمإعدادية دار الكداري

ابراهيم

905/09/07إقليم: القنيطرة 54 المهدي خربوش
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 25885Kبنمنصور

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: سيدي قاسمثانوية فلسطين

الطيب العلوي

105/09/11عمالة: سل 54 إمازيغن سهام
علوم الحياة 

والرض
05/09/11 01291C)بطانة )المقاطعة

عمالة مقاطعة المصلىإقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدة

عين الشق

104/09/12 48 الشايط  لمياء
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 01682C)عين الشق )المقاطعة

الثانوية التأهيلية واد إقليم: سيدي قاسمإعدادية عمر الخيام

المخازن

602/09/10عمالة: مكناس 43 مراد قلعي
علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوجة 22646P)ويسلن )البلدية

إقليم: سيدي علل الفاسيإقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدة

سليمان

502/09/15 30 عبدالعالي الدريسي الحصيني
علوم الحياة 

والرض
02/09/15إلتحاق بالزوجة 11202A)سيدي سليمان )البلدية

102/09/09إقليم: سيدي قاسمثانوية فلسطينإقليم: سيدي قاسمثانوية المتنبي 26  م الفرشلي
علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوجة 25525U)جرف الملحة )البلدية

 الثانوية التأهيلية أحمد إقليم: سيدي قاسمثانوية الحوافات التأهيلية

شوقي

103/09/13عمالة: سل 14 زكية عدلي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 20911D)العيايدة )المقاطعة

103/09/13عمالة: الرباطحمان الفطواكيإقليم: سيدي قاسمثانوية الحوافات التأهيلية 12 افروش رجاء
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 01131D)يعقوب المنصور )المقاطعة

1004/09/18إقليم: سيدي قاسمثانوية 20 غشتإقليم: سيدي قاسمثانوية الوفاء 12 عبدالحفيظ البعزوي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 15115D)دار الكداري )البلدية

704/09/18عمالة: سل الثانوية التأهيلية غانديإقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدة 10 بلكراب خولة
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 20906Y)حصين )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الباتول إقليم: سيدي قاسمثانوية الوفاء

الصبيحي

105/09/11عمالة: سل 8 سارة خويدي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19إلتحاق بالزوج 25651F)باب المريسة )المقاطعة

ثانوية مولي رشيد 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية م إقليم: سيدي قاسم

البردوزي

706/09/06عمالة: سل 44 بولحديد شرف
العلوم القتصادية 

والتدبير
03/09/13إلتحاق بالزوجة 24833S)حصين )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية عبد إقليم: سيدي قاسمثانوية المنصور الذهبي

المالك السعدي

317/09/90إقليم: القنيطرة 130 عبد السلم حمضي
الفيزياء والكيمياء

19/09/03أقدمية 16 سنة 11197V)القنيطرة )البلدية

 الثانوية التأهيلية المسيرة إقليم: سيدي قاسمثانوية بلقصيري

الخضراء

816/09/91إقليم: القنيطرة 92 المصطفى مهير
الفيزياء والكيمياء

13/10/14 11207F)القنيطرة )البلدية
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الثانوية التأهيلية علل إقليم: سيدي قاسمثانوية بلقصيري

الفاسي

عمالة: طنجة - 

أصيل

106/02/08 80 الدحيلي ادريس
الفيزياء والكيمياء

06/10/11 15362X)بني مكادة )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية المير إقليم: سيدي قاسمثانوية بلقصيري

مولي الحسن

126/07/10إقليم: القنيطرة 68 السعيد العنزة
الفيزياء والكيمياء

06/10/11 25284G)سوق الربعاء )البلدية

402/09/15إقليم: الخميساتموسى بن نصيرإقليم: سيدي قاسمثانوي م الزرقطوني 40 راشيد محسن
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 11575F)الخميسات )البلدية

ثانوية المير مولي عبد ا إقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدة

التقنية

102/09/15إقليم: سيدي قاسم 36 م عاطفي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 15117F)سيدي قاسم )البلدية

 الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: سيدي قاسمثانوية الفرابي

عيسى

802/09/16إقليم: القنيطرة 34 دياب ياسين
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 11204C)سوق الربعاء )البلدية

 الثانوية التأهيلية الميرة إقليم: سيدي قاسمثانوية زكوطة

لل خديجة

502/09/16إقليم: القنيطرة 34 مونعيم حمدون
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 25283Fلل ميمونة

202/09/15إقليم: سيدي قاسمثانوية بلقصيريإقليم: سيدي قاسمثانوية الفرابي 30 حمادي حمزة
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 25305E)مشرع بلقصيري )البلدية

302/09/15إقليم: سيدي قاسمثانوية أحدإقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدة 30 عز الدين شهيبة
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 15118G)سيدي قاسم )البلدية

701/03/11إقليم: سيدي قاسمثانوية بلقصيريإقليم: سيدي قاسمثانوية جرف الملحة 22 السعيد لعمود
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 25305E)مشرع بلقصيري )البلدية

إقليم: سيدي عبد الهادي بوطالبإقليم: سيدي قاسمثانوية الوفاء

سليمان

104/09/18 12 حكيمة  جويليق
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوج 27410T)سيدي يحيى الغرب )البلدية

116/09/97إقليم: سيدي قاسمثانوية الفرابيإقليم: سيدي قاسمإعدادية النهضة 112 عبد الواحد الشهبي
التربية السلمية

06/09/01أقدمية 16 سنة 15122L)احد كورت )البلدية

إقليم: سيدي ابن زيدونإقليم: سيدي قاسمثانوية فلسطين

سليمان

905/09/11 64 ثورية المين
التربية السلمية

05/09/11 11201Z)سيدي يحيى الغرب )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرشاد التأهيليةإقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدة

وتنان

502/09/10 52 اسماعيل اوبرايم
التربية السلمية

03/09/13 27097Cأورير

402/09/14إقليم: سيدي قاسمثانوية المتنبيإقليم: سيدي قاسمثانوية الفرابي 22 العتيبي م
التربية السلمية

04/09/18 23816Lعين الدفالي

إقليم: سيدي القصيبيةإقليم: سيدي قاسمثانوية الحوافات التأهيلية

سليمان

902/09/14 22 التهامي القطاري
التربية السلمية

04/09/18 24831Pقصيبية

ثانوية سيدي عمر الحاضي إقليم: سيدي قاسمثانوي م الزرقطوني

التأهيلية

104/09/18إقليم: سيدي قاسم 20 الصديق النحيلي
التربية السلمية

04/09/19 27393Zسيدي اعمر الحاضي

الثانوية التأهيلية ابي بكر إقليم: سيدي قاسمثانوية 20 غشت

القادري

104/09/18عمالة: سل 10 م علوش
التربية السلمية

04/09/19 25856D)باب المريسة )المقاطعة

101/01/17إقليم: سيدي قاسمثانوي م الزرقطونيإقليم: سيدي قاسمثانوية المتنبي 6 أناس الكبيري
التربية السلمية

04/09/19إلتحاق بالزوجة 15106U)جرف الملحة )البلدية
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203/09/13إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية النوارإقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدة 52 فاطمة بوعرف
التربية البدنية

03/09/13 25528Xسيدي الطيبي

402/09/15إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية الوفاقإقليم: سيدي قاسمثانوية الوفاء 30 مراد بوخريص
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 26983D)القنيطرة )البلدية

ثانوية مولي رشيد إقليم: سيدي قاسمثانوية بلقصيري

التأهيلية

105/09/11إقليم: سيدي قاسم 24 امهيرة  موسى
التربية البدنية

02/09/16 15119H)مشرع بلقصيري )البلدية

313/09/16إقليم: الخميساتادريس بنزكريإقليم: سيدي قاسمثانوي م الزرقطوني 24 كاميليا العواد
التربية البدنية

01/01/17 24610Z)تيفلت )البلدية

إقليم: سيدي ابن زيدونإقليم: سيدي قاسمثانوية 20 غشت

سليمان

1002/09/15 22 سفيان واكريم
التربية البدنية

04/09/19 11201Z)سيدي يحيى الغرب )البلدية

عمالة: الصخيرات عبد ا إبراهيمإقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدة

 - تمارة

921/02/17 22 بسمة بومهدي
التربية البدنية

21/09/17 25889Pصباح

213/02/17إقليم: سيدي قاسمثانوية م الخامسإقليم: سيدي قاسمثانوية الحوافات التأهيلية 18 المرابط مروان
التربية البدنية

04/09/19إلتحاق بالزوجة 15124N)سيدي قاسم )البلدية

ثانوية مولي رشيد 

التأهيلية
عمالة: الصخيرات م السراجإقليم: سيدي قاسم

 - تمارة

106/09/17 18 ابن الفرشاخ يوسف
التربية البدنية

06/09/17 23487Dسيدي يحيى زعير

406/09/17إقليم: سيدي قاسمثانوية الحوافات التأهيليةإقليم: سيدي قاسمثانوية بلقصيري 14 م العباسي
التربية البدنية

04/09/19 26975Vالحوافات

الثانوية التأهيلية ابن إقليم: سيدي قاسمثانوية الوفاء

الرومي

704/09/18إقليم: القنيطرة 12 أوعيشة أسامة
التربية البدنية

04/09/18 27073Bمولي بوسلهام

304/09/18عمالة: الرباطابن بطوطةإقليم: سيدي قاسمثانوية الفرابي 12 التوتي زكرياء
التربية البدنية

04/09/18 01127Z)اليوسفية )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية ابراهيم إقليم: سيدي قاسمثانوية 20 غشت

الموصلي

302/09/15عمالة: سل 6 عبد الله فطيش
التربية البدنية

04/09/19 25859G)تابريكت )المقاطعة

عمالة: الصخيرات القاضي عياضإقليم: سيدي قاسمثانوية الفرابي

 - تمارة

304/09/19 6 ورغي خليل
التربية البدنية

04/09/19 01397T)عين العودة )البلدية

1204/09/19عمالة: سل الثانوية التأهيلية المتنبيإقليم: سيدي قاسمثانوية المتنبي 6 م بلعباس
التربية البدنية

04/09/19 24191U)حصين )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: سيدي قاسمثانوية بلقصيري

عيسى

102/09/11إقليم: القنيطرة 56 م لمشط
المعلوميات

02/09/15 11204C)سوق الربعاء )البلدية

الثانوية التأهيلية القاضي إقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدة

عياض

813/02/17عمالة: سل 22 يشو بدر الدين
المعلوميات

06/09/17 01299L)حصين )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المام إقليم: سيدي قاسمثانوية بلقصيري

الغزالي

عمالة: طنجة - 

أصيل

118/10/06 68 عبدالله لمنور
الفلسفة

03/09/13 25312M)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية م جمال إقليم: سيدي قاسمثانوية 20 غشت

الدرة

102/09/10عمالة: سل 42 علي وعيسى
الفلسفة

02/09/13 25507Z)باب المريسة )المقاطعة
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105/09/11إقليم: الخميساتعبد ا كنونإقليم: سيدي قاسمثانوي م الزرقطوني 24 ادباب معاد
الفلسفة

نعم 02/09/16 11571B)الخميسات )البلدية

عمالة: الصخيرات القاضي عياضإقليم: سيدي قاسمثانوية بلقصيري

 - تمارة

118/11/11 24 مرغيش عبد الرحمان
الفلسفة

02/09/16إلتحاق بالزوجة 01397T)عين العودة )البلدية

1003/09/13إقليم: سيدي قاسمثانوي م الزرقطونيإقليم: سيدي قاسمثانوية المتنبي 24 مراد القريب
الفلسفة

02/09/16 15106U)جرف الملحة )البلدية

1103/09/13إقليم: القنيطرةزينب النفزاويةإقليم: سيدي قاسمثانوية الفرابي 24 النجاعي رضوان
الفلسفة

02/09/16 27416Zسيدي م لحمر

113/02/17إقليم: سيدي قاسمثانوي م الزرقطونيإقليم: سيدي قاسمثانوية المتنبي 24 م الباعقيلي
الفلسفة

04/09/18 15106U)جرف الملحة )البلدية

عمالة: الصخيرات مولي اسماعيلإقليم: سيدي قاسمثانوي م الزرقطوني

 - تمارة

602/09/14 22 الزعيمي خاليد
الفلسفة

04/09/18 27406Nسيدي يحيى زعير

406/09/17إقليم: سيدي قاسمثانوية الفرابيإقليم: سيدي قاسمثانوية الحوافات التأهيلية 18 لمزوعف وليد
الفلسفة

06/09/17 15122L)احد كورت )البلدية

 الثانوية التأهيلية الميرة إقليم: سيدي قاسمثانوي م الزرقطوني

لل خديجة

204/09/19إقليم: القنيطرة 16 فوزية كطابي
الفلسفة

04/09/19 25283Fلل ميمونة

  الثانوية التأهيلية م إقليم: سيدي سليمانالقصيبية

الخامس

712/11/01إقليم: القنيطرة 76 مريم دمنوتي
اللغة العربية

02/09/09 11198W)القنيطرة )البلدية

إقليم: سيدي المير مولي عبد اإقليم: سيدي سليمانقاسم أمين

سليمان

206/09/06 44 خديجة خوة
اللغة العربية

02/09/14 11203B)سيدي سليمان )البلدية

302/09/15عمالة: الرباطعبد الكريم الخطابيإقليم: سيدي سليمانعلل الفاسي 36 خديجة الدريسي
اللغة العربية

06/09/17 01129B)يعقوب المنصور )المقاطعة

الثانوية  العسكرية الملكية إقليم: سيدي سليمانابن زيدون

الولى

106/04/09إقليم: القنيطرة 24 الديبي سميرة
اللغة العربية

02/09/16إلتحاق بالزوج 11205D)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية م إقليم: سيدي سليمانابن زيدون

الشرايبي

306/04/09إقليم: القنيطرة 24 شابو بشرى
اللغة العربية

02/09/16إلتحاق بالزوج 26984E)القنيطرة )البلدية

107/09/05عمالة: فاسالجاحظإقليم: سيدي سليمانعلل الفاسي 64  ارزوق خديجة
اللغة الفرنسية

05/09/11 18498F)المرينيين )المقاطعة

  الثانوية التأهيلية م إقليم: سيدي سليمانابن زيدون

الخامس

204/09/02إقليم: القنيطرة 58 عجعوج حنان
اللغة الفرنسية

06/09/17 11198W)القنيطرة )البلدية

104/09/02عمالة: فاسالجاحظإقليم: سيدي سليمانالمير مولي عبد ا 56 جوناحي ابراهيم
اللغة الفرنسية

02/09/15 18498F)المرينيين )المقاطعة

الثانوية التأهيلية ابن إقليم: سيدي سليمانالقصيبية

بطوطة

602/09/10إقليم: القنيطرة 52 السهب جهان
اللغة الفرنسية

03/09/13 11200Y)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية ابن إقليم: سيدي سليمانابن زيدون

بطوطة

805/09/03إقليم: القنيطرة 40 الجبوري سمير
اللغة الفرنسية

02/09/15 11200Y)القنيطرة )البلدية
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206/09/08إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية ابن خفاجةإقليم: سيدي سليمانالمير مولي عبد ا 40 عبد الهادي ايت حقي
اللغة الفرنسية

02/09/15 26523Dاولد عزوز

 الثانوية التأهيلية ابو حيان إقليم: سيدي سليمانقاسم أمين

التوحيدي

502/09/15إقليم: القنيطرة 40 نسرين براوي
اللغة الفرنسية

02/09/15 24624P)القنيطرة )البلدية

 الثانوية التأهيلية المسيرة إقليم: سيدي سليمانقاسم أمين

الخضراء

601/01/10إقليم: القنيطرة 28 بن علي خديجة
اللغة الفرنسية

06/09/17 11207F)القنيطرة )البلدية

إقليم: سيدي زينب النفزاويةإقليم: سيدي سليمانالمير مولي عبد ا

سليمان

106/09/17 24 رجاء الشايب
اللغة الفرنسية

04/09/19 23806A)سيدي سليمان )البلدية

202/09/15إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية ابن الهيثمإقليم: سيدي سليمانعلل الفاسي 23 بيضي  ادريس
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 23807B)القنيطرة )البلدية

  الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: سيدي سليمانالمهدي بن بركة

علل التازي

604/09/19إقليم: القنيطرة 16 مريم العفاني
اللغة الفرنسية

04/09/19 11193Rسيدي علل التازي

الثانوية التأهيلية م جمال إقليم: سيدي سليمانالمهدي بن بركة

الدرة

204/09/19عمالة: سل 16 وأم المخي
اللغة الفرنسية

04/09/19 25507Z)باب المريسة )المقاطعة

إقليم: سيدي زينب النفزاويةإقليم: سيدي سليمانقاسم أمين

سليمان

101/01/17 12 حامي نورة
اللغة الفرنسية

04/09/18 23806A)سيدي سليمان )البلدية

104/09/19عمالة: سل الثانوية التأهيلية إبن هانيإقليم: سيدي سليمانالمهدي بن بركة 6 اوناها فاطمة الزهراء
اللغة الفرنسية

04/09/19 23793L)العيايدة )المقاطعة

إقليم: سيدي قاسم أمينإقليم: سيدي سليمانالمهدي بن بركة

سليمان

104/09/19 6 الذهبي بهية
اللغة الفرنسية

04/09/19 25527Wدار بلعامري

102/09/14إقليم: الخميساتالفتحإقليم: سيدي سليمانابن زيدون 22 عصام خرباش
اللغة النجليزية

04/09/18 11577H)الخميسات )البلدية

الثانوية التأهيلية لسان إقليم: سيدي سليمانالمهدي بن بركة

الدين إبن الخطيب

204/09/19عمالة: سل 16 جيم هناء
اللغة النجليزية

04/09/19 01295G)تابريكت )المقاطعة

عمالة: الصخيرات يعقوب المنصورإقليم: سيدي سليمانالقصيبية

 - تمارة

804/09/19 16 صفاء بولعجول
اللغة النجليزية

04/09/19 25467F)الهرهورة )البلدية

إقليم: سيدي المير مولي عبد اإقليم: سيدي سليمانالمهدي بن بركة

سليمان

404/09/18 10 عبد الصمد السهلي
اللغة النجليزية

04/09/19 11203B)سيدي سليمان )البلدية

إقليم: سيدي ابن زيدونإقليم: سيدي سليمانالمهدي بن بركة

سليمان

504/09/19 6 صفاء حمودة
اللغة النجليزية

04/09/19 11201Z)سيدي يحيى الغرب )البلدية

إقليم: سيدي عبد الهادي بوطالبإقليم: سيدي سليمانعلل الفاسي

سليمان

905/09/08 64 ع اللطيف اكريش
الجتماعيات

05/09/11 27410T)سيدي يحيى الغرب )البلدية

126/07/10إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية القدسإقليم: سيدي سليمانزينب النفزاوية 60 هودى الكريم
الجتماعيات

26/07/10إلتحاق بالزوج 10802R)القنيطرة )البلدية

عمالة: الصخيرات المير مولي عبد اإقليم: سيدي سليمانالمير مولي عبد ا

 - تمارة

605/09/08 54 هجر الحول
الجتماعيات

05/09/11 01393N)الصخيرات )البلدية
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الثانوية التأهيلية حافظ إقليم: سيدي سليمانالمير مولي عبد ا

ابراهيم

502/09/15إقليم: القنيطرة 36 حمزة العواد
الجتماعيات

06/09/17 25885Kبنمنصور

إقليم: سيدي عبد الهادي بوطالبإقليم: سيدي سليمانزينب النفزاوية

سليمان

302/09/09 34 عبد ا بومهدي
الجتماعيات

02/09/16 27410T)سيدي يحيى الغرب )البلدية

203/09/13إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية الوفاقإقليم: سيدي سليمانابن زيدون 18 حميدة كدة
الجتماعيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 26983D)القنيطرة )البلدية

206/09/00إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية ابن عبادإقليم: سيدي سليمانجابر بن حيان 64 بوشتى يمني
الرياضيات

05/09/11 11173U)القنيطرة )البلدية

 الثانوية التأهيلية ابو حيان إقليم: سيدي سليمانعلل الفاسي

التوحيدي

105/09/07إقليم: القنيطرة 56 جمال العشقي
الرياضيات

02/09/15 24624P)القنيطرة )البلدية

 الثانوية التأهيلية المسيرة إقليم: سيدي سليمانابن زيدون

الخضراء

808/01/07إقليم: القنيطرة 50 مرابط م
الرياضيات

02/09/15 11207F)القنيطرة )البلدية

 الثانوية التأهيلية ابو حيان إقليم: سيدي سليمانعلل الفاسي

التوحيدي

901/01/10إقليم: القنيطرة 48 شراف دحان
الرياضيات

02/09/15 24624P)القنيطرة )البلدية

 الثانوية التأهيلية ابو حيان إقليم: سيدي سليمانعلل الفاسي

التوحيدي

802/09/09إقليم: القنيطرة 42 مصطفى السيطلي
الرياضيات

02/09/15 24624P)القنيطرة )البلدية

105/09/07إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية طه حسينإقليم: سيدي سليمانالقصيبية 34 بازا عبد الرحمان
الرياضيات

02/09/16إلتحاق بالزوجة 11192P)القنيطرة )البلدية

103/09/13إقليم: الخميساتموسى بن نصيرإقليم: سيدي سليمانالقصيبية 34 سعيد الحنوني
الرياضيات

02/09/16 11575F)الخميسات )البلدية

الثانوية التأهيلية ابن إقليم: سيدي سليمانابن زيدون

بطوطة

102/09/10إقليم: القنيطرة 18 عبد الرحمان الشكورتي
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوجة 11200Y)القنيطرة )البلدية

عمالة: الصخيرات المعطي بوعبيدإقليم: سيدي سليمانقاسم أمين

 - تمارة

402/09/14 18 م أشرف البقالي
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوجة 24605U)تمارة )البلدية

 الثانوية التأهيلية المير إقليم: سيدي سليمانالمهدي بن بركة

مولي الحسن

104/09/19إقليم: القنيطرة 16 هاجر الشدادي
الرياضيات

04/09/19 25284G)سوق الربعاء )البلدية

 الثانوية التأهيلية الميرة إقليم: سيدي سليمانالمهدي بن بركة

لل خديجة

1104/09/19إقليم: القنيطرة 16 الصغير حسنية
الرياضيات

04/09/19 25283Fلل ميمونة

إقليم: سيدي عبد الهادي بوطالبإقليم: سيدي سليمانزينب النفزاوية

سليمان

502/09/15 14 يوسف لحمودي
الرياضيات

04/09/19 27410T)سيدي يحيى الغرب )البلدية

عمالة: الصخيرات يعقوب المنصورإقليم: سيدي سليمانابن زيدون

 - تمارة

513/02/17 12 أمغار حسن
الرياضيات

04/09/19 25467F)الهرهورة )البلدية

عمالة: الصخيرات التنميةإقليم: سيدي سليمانقاسم أمين

 - تمارة

1204/09/18 10 م صلح الدين كنون
الرياضيات

04/09/19 27114W)عين العودة )البلدية

 الثانوية التأهيلية ابو حيان إقليم: سيدي سليمانابن زيدون

التوحيدي

416/09/92إقليم: القنيطرة 118 بن زيزون سعيد
علوم الحياة 

والرض
17/03/08أقدمية 12 سنة 24624P)القنيطرة )البلدية
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

116/09/87إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية طه حسينإقليم: سيدي سليمانالمير مولي عبد ا 106 عبد الرحمان لحلو
علوم الحياة 

والرض
01/09/04أقدمية 16 سنة 11192P)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية ابن إقليم: سيدي سليمانالمهدي بن بركة

بطوطة

102/09/16إقليم: القنيطرة 34 فاتن الفقيري
علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوج 11200Y)القنيطرة )البلدية

إقليم: سيدي المير مولي عبد اإقليم: سيدي سليمانالمهدي بن بركة

سليمان

201/03/11 26 سهام بنرحو
علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوج 11203B)سيدي سليمان )البلدية

704/09/12إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية النوارإقليم: سيدي سليمانابن زيدون 24 الهام افطيس
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 25528Xسيدي الطيبي

213/02/17عمالة: سل الثانوية التأهيلية المتنبيإقليم: سيدي سليمانالمهدي بن بركة 22 فم اغليل بوزيد
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 24191U)حصين )المقاطعة

701/01/12إقليم: القنيطرةعبد المجيد بن جلونإقليم: سيدي سليمانابن زيدون 13 زكرياء بريطل
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوجة 27417A)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهلية التقنية ابن إقليم: سيدي سليمانعلل الفاسي

سينا

104/09/02إقليم: القنيطرة 32 مزيان ايمان
العلوم القتصادية 

والتدبير
02/09/15إلتحاق بالزوج 11196U)القنيطرة )البلدية

113/09/02عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية لل أمينةإقليم: سيدي سليمانالمير مولي عبد ا 94 الدامج م
الفيزياء والكيمياء

04/09/12 03948R)مكناس )البلدية

إقليم: سيدي المير مولي عبد اإقليم: سيدي سليمانالمهدي بن بركة

سليمان

102/09/16 34 ضياء نباش
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 11203B)سيدي سليمان )البلدية

 الثانوية التأهيلية ابو حيان إقليم: سيدي سليمانابن زيدون

التوحيدي

116/09/98إقليم: القنيطرة 76 بوعبدالوي م
التربية السلمية

02/09/09 24624P)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية ابن إقليم: سيدي سليمانالمير مولي عبد ا

بطوطة

207/02/07إقليم: القنيطرة 73 لمليجي حفيظة
التربية السلمية

03/09/12إلتحاق بالزوج 11200Y)القنيطرة )البلدية

505/09/11إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية الوفاقإقليم: سيدي سليمانالقصيبية 58 م الزهراوي
التربية السلمية

05/09/11إلتحاق بالزوجة 26983D)القنيطرة )البلدية

303/09/13إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية النوارإقليم: سيدي سليمانقاسم أمين 52 إكرام لمفضل
التربية البدنية

03/09/13 25528Xسيدي الطيبي

عمالة: الصخيرات سلمان الفارسيإقليم: سيدي سليمانعلل الفاسي

 - تمارة

705/09/08 26 جواد روان
التربية البدنية

06/09/17 24607W)تمارة )البلدية

إقليم: سيدي عبد الهادي بوطالبإقليم: سيدي سليمانابن زيدون

سليمان

402/09/14 24 سمير ناصري
التربية البدنية

07/09/17 27410T)سيدي يحيى الغرب )البلدية

إقليم: سيدي قاسم أمينإقليم: سيدي سليمانالمهدي بن بركة

سليمان

303/09/13 22 الحسن فيكري
التربية البدنية

04/09/18 25527Wدار بلعامري

1007/09/04إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية التقدمإقليم: سيدي سليمانابن زيدون 90 أدجار نور الدين
المعلوميات

17/03/08أقدمية 12 سنة 11206E)القنيطرة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - أبي هريرة

تمارة

عمالة: الصخيرات المام الغزالي

 - تمارة

117/09/90 82 خالد غزالة
اللغة العربية

05/09/11 01391L)تمارة )البلدية
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عمالة: الصخيرات  - عبدالعزيز مزيان بلفقيه

تمارة

عمالة: الصخيرات مولي علي الشريف

 - تمارة

116/09/94 46 م العشاوي
اللغة العربية

02/09/14 18421X)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - المنصور الدهبي

تمارة

عمالة: الصخيرات عبدالعزيز مزيان بلفقيه

 - تمارة

202/09/10 46 حياة كرام
اللغة العربية

02/09/14 26265Yسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  -  م عابد الجابري

تمارة

 الثانوية التأهيلية سلمة 

مصدق

103/09/13عمالة: سل 40 سناء بوطويل
اللغة العربية

02/09/15 25648C)العيايدة )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - عبد ا إبراهيم

تمارة

عمالة: الصخيرات المام الغزالي

 - تمارة

110/09/08 34 مريم بهلول
اللغة العربية

02/09/15 01391L)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - المير مولي عبد ا

تمارة

 الثانوية التأهيلية ابي 

شعيب الدكالي

307/09/04عمالة: سل 22 بدر السمللي
اللغة العربية

04/09/18 25863L)حصين )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - مولي علي الشريف

تمارة

عمالة: الصخيرات النسيم

 - تمارة

106/09/17 18 حمزة لعيالي
اللغة العربية

06/09/17 25738A)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - الشيخ ابن تيمية

تمارة

عمالة: الصخيرات النسيم

 - تمارة

202/09/16 12 مريمة زوهير
اللغة العربية

04/09/19 25738A)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - القاضي عياض

تمارة

عمالة: الصخيرات بلل بن رباح

 - تمارة

101/03/11 10 لطيفة الهيتمي
اللغة العربية

04/09/19 23489F)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - أحمد البوعناني

تمارة

عمالة: الصخيرات  م عابد الجابري

 - تمارة

202/09/14 6 مكاوي   خديجة
اللغة العربية

04/09/19 25327D)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - أبي بكر الرازي

تمارة

عمالة: الصخيرات يعقوب المنصور

 - تمارة

107/09/05 70 لحسن أمرار
اللغة الفرنسية

04/09/12 25467F)الهرهورة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - أبي هريرة

تمارة

عمالة: الصخيرات يعقوب المنصور

 - تمارة

211/09/00 54 دلل شيخ
اللغة الفرنسية

05/09/11 25467F)الهرهورة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - النسيم

تمارة

عمالة: الصخيرات عبد ا الشفشاوني

 - تمارة

106/09/01 32 هدى صيوري
اللغة الفرنسية

04/09/18 01396S)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - القاضي عياض

تمارة

105/09/08عمالة: الرباطالميرة لل نزهة 26 انور البقالي
اللغة الفرنسية

04/09/18 01117N)أكدال الرياض )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - الندلس

تمارة

 الثانوية التأهيلية المسيرة 

الخضراء

205/09/07إقليم: القنيطرة 24 سالمة اركيب
اللغة الفرنسية

04/09/18 11207F)القنيطرة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - مرس الخير

تمارة

102/09/10عمالة: الرباطالشريف الدريسي 24 طبوزي غزلن
اللغة الفرنسية

02/09/16 01119R)أكدال الرياض )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - النسيم

تمارة

عمالة: الصخيرات سلمان الفارسي

 - تمارة

105/09/11 24 صلح الدين ابو الشان
اللغة الفرنسية

19/09/16 24607W)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عبد الرحمان الداخل

تمارة

عمالة: الصخيرات الندلس

 - تمارة

102/09/16 24 كوثر محمودي
اللغة الفرنسية

02/09/16 01395R)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عبد الرحمان الداخل

تمارة

عمالة: الصخيرات المام الغزالي

 - تمارة

302/09/15 18 المشكوري سميرة
اللغة الفرنسية

02/09/18 01391L)تمارة )البلدية

134



المؤسسة الصلية

الرباط - سل - القنيطرة04الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

عمالة: الصخيرات  - عبد ا إبراهيم

تمارة

404/09/18عمالة: الرباطالميرة لل نزهة 18 ولء فراس
اللغة الفرنسية

04/09/19 01117N)أكدال الرياض )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - القاضي عياض

تمارة

 الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني

104/09/19عمالة: سل 16 كريطة يونس
اللغة الفرنسية

04/09/19 20910C)حصين )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - المنصور الدهبي

تمارة

عمالة: الصخيرات المام البخاري

 - تمارة

102/09/16 12 إيمان الكنوني
اللغة الفرنسية

04/09/18 24606V)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  -  م عابد الجابري

تمارة

عمالة: الصخيرات العربي الدغمي

 - تمارة

113/02/17 12 يونس نزيه
اللغة الفرنسية

04/09/19 23488E)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - القاضي عياض

تمارة

عمالة: الصخيرات المام الغزالي

 - تمارة

104/09/18 8 فيصل الشتوي
اللغة الفرنسية

04/09/19 01391L)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - م السراج

تمارة

عمالة: الصخيرات مولي علي الشريف

 - تمارة

104/09/19 7 فاطمة الزهراء صلح
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 18421X)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - الندلس

تمارة

عمالة: الصخيرات سلمان الفارسي

 - تمارة

116/09/96 6 سناء المللي
اللغة الفرنسية

04/09/19 24607W)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - المير مولي عبد ا

تمارة

604/09/19عمالة: الرباطعبد الكريم الخطابي 6 مريم الصحراوي
اللغة الفرنسية

04/09/19 01129B)يعقوب المنصور )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - مرس الخير

تمارة

عمالة: الصخيرات يعقوب المنصور

 - تمارة

120/11/89 90 اسارة سعيد
اللغة النجليزية

07/09/05أقدمية 12 سنة 25467F)الهرهورة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - القاضي عياض

تمارة

عمالة: الصخيرات عائشة الجابري

 - تمارة

106/09/06 60 هند ذاكر
اللغة النجليزية

02/09/10 26815Wسيدي يحيى زعير

ثانوية آسية الوديع 

العدادية
عمالة: الصخيرات  - 

تمارة

706/09/01إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية الوفاق 52 لبنى زوهري
اللغة النجليزية

03/09/13 26983D)القنيطرة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عبد ا إبراهيم

تمارة

عمالة: الصخيرات النخيل

 - تمارة

107/09/09 52 الفقير عبد العالي
اللغة النجليزية

30/09/13 27419C)عين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - المهدي المنجرة

تمارة

الثانوية التأهيلية عمر بن 

الخطاب

203/09/13عمالة: مكناس 36 بوهيصى نور الهدى
اللغة النجليزية

02/09/15إلتحاق بالزوج 04095A)مكناس )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عبد الرحمان الداخل

تمارة

102/09/15إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية الناظور 30 عزيزة اكتيتو
اللغة النجليزية

02/09/15 12750H)الناضور )البلدية

عمالة: الصخيرات  - المنصور الدهبي

تمارة

عمالة: الصخيرات مرس الخير

 - تمارة

703/09/14 22 اليوسفي م بدر
اللغة النجليزية

04/09/18 24185Mمرس الخير

عمالة: الصخيرات  - المنصور الدهبي

تمارة

1116/09/95عمالة: الرباط مولي عبد ا 16 المضمض سميرة
اللغة النجليزية

04/09/19 21425M)اليوسفية )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - أحمد البوعناني

تمارة

1204/09/14إقليم: إفرانثانوية تيمحضيت التأهيلية 12 حميد أوشرو
اللغة النجليزية

04/09/18 26266Zتيمحضيت

عمالة: الصخيرات  - القاضي عياض

تمارة

عمالة: الصخيرات التنمية

 - تمارة

102/09/15 12 سعاد فرصال
اللغة النجليزية

04/09/18 27114W)عين العودة )البلدية
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عمالة: الصخيرات  - القاضي عياض

تمارة

عمالة: الصخيرات المنصور الدهبي

 - تمارة

204/09/18 8 بدر البخاري
اللغة النجليزية

04/09/19 24709G)عين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - مرس الخير

تمارة

110/09/01عمالة: الرباط دار السلم 90 عتابن كريمة
الجتماعيات

07/09/05أقدمية 12 سنة 01124W)اليوسفية )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - المنصور الدهبي

تمارة

عمالة: الصخيرات أحمد البوعناني

 - تمارة

301/01/12 64 ليلى الوتاد
الجتماعيات

01/01/12 25652Gسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - عبد ا إبراهيم

تمارة

216/09/92عمالة: سل الثانوية التأهيلية السهول 52 بوصحبة حميد
الجتماعيات

03/09/13 25509Bالسهول

عمالة: الصخيرات  - أبي بكر الرازي

تمارة

عمالة: الصخيرات النسيم

 - تمارة

308/01/07 52 باموسى يونس
الجتماعيات

22/09/14 25738A)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - أحمد البوعناني

تمارة

 الثانوية التأهيلية الفقيه م 

بن أبي بكر التطواني

113/02/17عمالة: سل 34 حسنة الخطابي
الجتماعيات

13/02/17 01290B)بطانة )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - عبد ا إبراهيم

تمارة

302/09/14عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية السلم 34 عبد الرحيم اومولود
الرياضيات

06/09/17 25268P)مكناس )البلدية

عمالة: الصخيرات  - أحمد البوعناني

تمارة

عمالة: الصخيرات النخيل

 - تمارة

103/09/13 28 سليم الخالقي
الرياضيات

06/09/17 27419C)عين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - القاضي عياض

تمارة

عمالة: الصخيرات سلمان الفارسي

 - تمارة

302/09/14 28 اسماعيل المجاهد
الرياضيات

06/09/17 24607W)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عبد الرحمان الداخل

تمارة

عمالة: الصخيرات النسيم

 - تمارة

113/02/17 24 وردة الرحيوي
الرياضيات

13/02/17 25738A)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - التنمية

تمارة

عمالة: الصخيرات عبد الرحمان الداخل

 - تمارة

306/09/17 18 عبدا بقاس
الرياضيات

06/09/17 23490G)عين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عبد ا إبراهيم

تمارة

عمالة: الصخيرات المهدي المنجرة

 - تمارة

306/09/17 18 عبد الهادي طهيري
الرياضيات

06/09/17 26627S)عين عتيق )البلدية

عمالة: الصخيرات  - التنمية

تمارة

عمالة: الصخيرات المنصور الدهبي

 - تمارة

706/09/17 18 يونس العبدي
الرياضيات

06/09/17 24709G)عين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - المنفلوطي

تمارة

عمالة: الصخيرات أبي هريرة

 - تمارة

206/09/17 18 صوفيا بنطاهر
الرياضيات

06/09/17 25506Yالمنزه

عمالة: الصخيرات  - سلمان الفارسي

تمارة

عمالة: الصخيرات عبد ا إبراهيم

 - تمارة

107/09/09 16 زهير الكدار
الرياضيات

04/09/19 25889Pصباح

عمالة: الصخيرات  - المنصور الدهبي

تمارة

عمالة: الصخيرات ابن رشد

 - تمارة

306/09/17 14 اميمة الكوللي
الرياضيات

04/09/19 01392M)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - المنصور الدهبي

تمارة

 الثانوية التأهيلية المنظر 

الجميل

705/09/11عمالة: سل 34 أحمد  أباها
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 23033K)حصين )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  -  م عابد الجابري

تمارة

الثانوية التأهيلية عبد ا 

الشفشاوني

عمالة: طنجة - 

أصيل

305/09/11 34 الحمياني اسماء
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 15190K)بني مكادة )المقاطعة
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عمالة: الصخيرات  - عبد الرحمان الداخل

تمارة

406/04/09عمالة: الرباط ابراهيم الروداني 13 نجوى الصايغ
علوم الحياة 

والرض
02/09/18إلتحاق بالزوج 01135H)اليوسفية )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - الشيخ ابن تيمية

تمارة

عمالة: الصخيرات التنمية

 - تمارة

402/09/16 34 م أيمن
الفيزياء والكيمياء

نعم 02/09/16 27114W)عين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - أبي بكر الرازي

تمارة

عمالة: الصخيرات الشيخ ابن تيمية

 - تمارة

502/09/16 24 بشرى المكاوي
الفيزياء والكيمياء

نعم 02/09/16 26131Cسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - الشيخ ابن تيمية

تمارة

عمالة: الصخيرات أبي بكر الرازي

 - تمارة

326/07/10 22 م الرميقي
الفيزياء والكيمياء

نعم 04/09/18 25273V)الصخيرات )البلدية

عمالة: الصخيرات  - التنمية

تمارة

عمالة: الصخيرات الشيخ ابن تيمية

 - تمارة

602/09/10 16 م دخاني
الفيزياء والكيمياء

نعم 04/09/19 26131Cسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - النسيم

تمارة

عمالة: الصخيرات أحمد البوعناني

 - تمارة

202/11/94 66 صابر  م
التربية السلمية

17/09/15 25652Gسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - أحمد البوعناني

تمارة

عمالة: الصخيرات النخيل

 - تمارة

106/09/00 64 ادريس إلسليماني
التربية السلمية

05/09/11 27419C)عين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عبدالعزيز مزيان بلفقيه

تمارة

عمالة: الصخيرات أحمد البوعناني

 - تمارة

115/11/10 40 أفتيس لبنى
التربية السلمية

02/09/15 25652Gسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - عبد الرحمان الداخل

تمارة

عمالة: الصخيرات عائشة الجابري

 - تمارة

116/09/94 94 عزيز السلكاني
التربية البدنية

06/09/05أقدمية 12 سنة 26815Wسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - المهدي المنجرة

تمارة

عمالة: الصخيرات المام الغزالي

 - تمارة

116/09/93 82 حميدي فاطمة
التربية البدنية

02/09/15 01391L)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - سلمان الفارسي

تمارة

عمالة: الصخيرات المعطي بوعبيد

 - تمارة

316/09/89 78 م نجيب
التربية البدنية

03/09/13 24605U)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - الشيخ ابن تيمية

تمارة

عمالة: الصخيرات النخيل

 - تمارة

206/09/01 32 عبد المالك الرفضي
التربية البدنية

06/09/17 27419C)عين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عبد الرحمان الداخل

تمارة

الثانوية التأهيلية عمر 

الخيام

302/09/15عمالة: الرباط 30 سعيد  المشروحي
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 01118P)أكدال الرياض )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - أحمد البوعناني

تمارة

عمالة: الصخيرات سلمان الفارسي

 - تمارة

202/09/15 28 كمون المهدي
التربية البدنية

04/09/18 24607W)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - القاضي عياض

تمارة

 الثانوية التأهيلية الفقيه م 

بن أبي بكر التطواني

1002/01/17عمالة: سل 24 هاجر بوكسير
التربية البدنية

02/01/17 01290B)بطانة )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - القاضي عياض

تمارة

102/09/15عمالة: الرباطعبد الكريم الخطابي 14 عبد الرحمان الجيدي
التربية البدنية

04/09/19 01129B)يعقوب المنصور )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - م السراج

تمارة

 الثانوية التأهيلية م 

السادس

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

1002/09/15 14 عمر الرامي
التربية البدنية

04/09/19 01548G)الفداء )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - عائشة الجابري

تمارة

 الثانوية التأهيلية ابي 

شعيب الدكالي

302/09/14عمالة: سل 12 حمزة نصيري
التربية البدنية

04/09/18 25863L)حصين )المقاطعة
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عمالة: الصخيرات  - المنصور الدهبي

تمارة

402/09/10عمالة: سلالثانوية العدادية أنوال 38 خديجة دينية
المعلوميات

02/09/14إلتحاق بالزوج 25855C)باب المريسة )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - المنصور الدهبي

تمارة

الثانوية التأهيلية ابي بكر 

القادري

904/09/19عمالة: سل 6 فاطمة الزهراء بوعمري
المعلوميات

04/09/19إلتحاق بالزوج 25856D)باب المريسة )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  -  م عابد الجابري

تمارة

عمالة: الصخيرات سلمان الفارسي

 - تمارة

105/09/08 54 سناء غنام
الفلسفة

05/09/11 24607W)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - الندلس

تمارة

عمالة: الصخيرات المام الغزالي

 - تمارة

202/09/09 42 نجوى عبدلوي
الفلسفة

02/09/15 01391L)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - أبي بكر الرازي

تمارة

عمالة: الصخيرات يعقوب المنصور

 - تمارة

101/03/11 38 أمل غنام
الفلسفة

02/09/16 25467F)الهرهورة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - القاضي عياض

تمارة

عمالة: الصخيرات النخيل

 - تمارة

201/03/11 24 كريم الصامتي
الفلسفة

04/09/19 27419C)عين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عبد الرحمان الداخل

تمارة

عمالة: الصخيرات القاضي عياض

 - تمارة

913/02/17 24 السعدية دنكير
الفلسفة

13/02/17 01397T)عين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عبد الرحمان الداخل

تمارة

عمالة: الصخيرات سلمان الفارسي

 - تمارة

201/01/17 12 بديعة البوري
الفلسفة

04/09/18إلتحاق بالزوج 24607W)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - التنمية

تمارة

عمالة: الصخيرات مرس الخير

 - تمارة

103/09/13 6 عبد العالي بوحوص
الفلسفة

04/09/19 24185Mمرس الخير

138



المؤسسة الصلية

بني ملل - خنيفرة05الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
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05

216/09/96إقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية السلمإقليم: أزيللثانوية دمنات التأهيلية 142 عبد ا بن ناجي
اللغة العربية

04/09/18أقدمية 16 سنة 26292C)بوزنيقة )البلدية

304/09/02إقليم: سطاتالثانوية قيلز التأهيليةاإقليم: أزيللثانوية دمنات التأهيلية 78 م صاهيد
اللغة العربية

03/09/18إلتحاق بالزوجة 27065T)سطات )البلدية

1503/09/13إقليم: شفشاونالثانوية التأهيلية فيفيإقليم: أزيللثانوية واويزغت التأهيلية 52 الوجكالي مريم
اللغة العربية

03/09/13 26323Lفيفي

ثانوية يوسف بن تاشفين 

التأهيلية
501/01/17إقليم: أزيللثانوية تزكي التأهيليةإقليم: أزيلل 34 رشيد عانين

اللغة العربية
01/01/17 26422Uبني عياط

1402/09/14إقليم: تازة أجديرإقليم: أزيللثانوية أزود التأهيلية 26 النميس صلح الدين
اللغة العربية

31/07/19 16666Pأجدير

عمالة: الصخيرات  م عابد الجابريإقليم: أزيللثانوية تزكي التأهيلية

 - تمارة

402/09/15 26 ياسين معنان
اللغة العربية

06/09/17 25327D)تمارة )البلدية

103/09/13إقليم: أزيللثانوية الزرقطوني التأهيليةإقليم: أزيللثانوية واد العبيد التأهيلية 25 حميد الحيان
اللغة العربية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 18480Lتنانت

107/09/17إقليم: أزيللثانوية المسيرة التأهيليةإقليم: أزيللثانوية آيت ام التأهيلية 18 حليمة أيت أرحو
اللغة العربية

07/09/17 07291Z)أزيلل )البلدية

107/09/17إقليم: أزيللثانوية أزود التأهيليةإقليم: أزيللثانوية آيت ام التأهيلية 16 أسماء مشكور
اللغة العربية

04/09/18 07274F)أزيلل )البلدية

804/09/19إقليم: بني مللثانوية الطلس الـتأهيليةإقليم: أزيللثانوية الزرقطوني التأهيلية 16 الهام حراش
اللغة العربية

04/09/19 07681Y)زاوية الشيخ )البلدية

ثانوية يوسف بن تاشفين إقليم: أزيللثانوية ابن خلدون التأهيلية

التأهيلية

104/09/18إقليم: أزيلل 12 احمد وافي
اللغة العربية

04/09/18 26429B)دمنات )البلدية

الثانوية التأهيلية ابن إقليم: أزيللثانوية واد العبيد التأهيلية

تومرت

804/09/19إقليم: خريبكة 6 سلوان حليمة
اللغة العربية

04/09/19 12257Xلكفاف

ثانوية الحسن الول إقليم: أزيللثانوية آيت بوكماز التأهيلية

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

504/09/19 6 عماد عشا
اللغة العربية

04/09/19 07710Eدار ولد زيدوح

804/09/19إقليم: أزيللثانوية آيت ام التأهيليةإقليم: أزيللثانوية آيت بوكماز التأهيلية 6 حسن هموا
اللغة العربية

04/09/19 07278Kأيت ام

104/09/19إقليم: أزيللثانوية آيت ام التأهيليةإقليم: أزيللثانوية آيت بوكماز التأهيلية 6 المهدي الصيلي
اللغة العربية

04/09/19 07278Kأيت ام

تانوية القاضي عياض 

التأهيلية
إقليم: الفقيه بن ثانوية أحد التأهيليةإقليم: أزيلل

صالح

505/09/11 58 حفيظة الطائع
اللغة الفرنسية

02/09/14 27424Hكريفات

ثانوية عمر بن عبد العزيز إقليم: أزيللثانوية تزكي التأهيلية

التأهيلية

116/09/98إقليم: أزيلل 32 اسماعيل الفقير
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 07284Sتيموليلت
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ثانوية يوسف بن تاشفين 

التأهيلية
223/01/17إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية الفوسفاطإقليم: أزيلل 30 ايمزيل هند

اللغة الفرنسية
04/09/18 12260A)خريبكة )البلدية

202/09/16إقليم: أزيللثانوية أزود التأهيليةإقليم: أزيللثانوية آيت بوكماز التأهيلية 24 عبد الغني اكن
اللغة الفرنسية

02/09/16 07274F)أزيلل )البلدية

الثانوية التأهيلية ابو بكر إقليم: أزيللثانوية الزرقطوني التأهيلية

الصديق

104/09/19إقليم: خريبكة 16 سكينة املول
اللغة الفرنسية

04/09/19 15955Sبولنوار

204/09/18إقليم: أزيللثانوية دمنات التأهيليةإقليم: أزيللثانوية الزرقطوني التأهيلية 12 فهد نجمي
اللغة الفرنسية

04/09/19 07292A)دمنات )البلدية

إقليم: الفقيه بن ثانوية الفارابي التأهيليةإقليم: أزيللثانوية واد العبيد التأهيلية

صالح

304/09/19 8 انحاس فاطمة الزهراء
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 07709D)أولد عياد )البلدية

204/09/19إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية الفارابيإقليم: أزيللثانوية تيفاريتي التأهيلية 6 السعيد يوسف
اللغة الفرنسية

04/09/19 12265F)ابي الجعد )البلدية

الثانوية التأهيلية لحسن إقليم: أزيللثانوية آيت بوكماز التأهيلية

اليوسي

504/09/19إقليم: خنيفرة 6 اعلي صبري
اللغة الفرنسية

04/09/19 11982Yأيت اسحاق

تانوية القاضي عياض 

التأهيلية
إقليم: شتوكة آيت ثأ. العربي  البنايإقليم: أزيلل

باها

1201/01/17 24 ايت زين خالد
اللغة النجليزية

01/01/17 05376Tسيدي وساي

ثانوية المختار السوسي إقليم: أزيللثانوية واد العبيد التأهيلية

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

404/09/19 16 الفراوي وداد
اللغة النجليزية

04/09/19 07691Jاهل مربع

204/09/18إقليم: أزيللثانوية آيت ام التأهيليةإقليم: أزيللثانوية آيت بوكماز التأهيلية 12 لحسن ايت اكثير
اللغة النجليزية

04/09/18 07278Kأيت ام

إقليم: الفقيه بن ثانوية الفارابي التأهيليةإقليم: أزيللثانوية واد العبيد التأهيلية

صالح

104/09/18 12 حمزة نايت أحمد
اللغة النجليزية

04/09/18 07709D)أولد عياد )البلدية

104/09/19إقليم: أزيللثانوية دمنات التأهيليةإقليم: أزيللثانوية واد العبيد التأهيلية 6 ابن حدو جمال
اللغة النجليزية

04/09/19 07292A)دمنات )البلدية

1004/09/19إقليم: بني مللثانوية أم الرمان التأهيليةإقليم: أزيللثانوية تيلوكيت العدادية 6 المهدي رحيم
اللغة النجليزية

04/09/19 07708C)زاوية الشيخ )البلدية

104/09/19إقليم: أزيللثانوية الزرقطوني التأهيليةإقليم: أزيللثانوية الزيتون العدادية 6 عبد الرحيم بولحية
اللغة النجليزية

04/09/19 18480Lتنانت

تانوية القاضي عياض إقليم: أزيللثانوية آيت ام التأهيلية

التأهيلية

104/09/19إقليم: أزيلل 6 م ايت رحوا
اللغة النجليزية

04/09/19 18481Mمولي عيسى بن إدريس

الثانوية التاهيلية عمر إقليم: أزيللثانوية تيفاريتي التأهيلية

الخيام

503/09/13إقليم: وزان 52 ياسين فايز
الجتماعيات

03/09/13 22092Mتروال

602/09/15إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية المجدإقليم: أزيللثانوية ابن خلدون التأهيلية 40  اسماعيل حمدي
الجتماعيات

02/09/15 25532B)مريرت )البلدية

إقليم: الفقيه بن الثانوية الفلحيةإقليم: أزيللثانوية واد العبيد التأهيلية

صالح

406/09/17 28 م النجيمي
الجتماعيات

06/09/17 24037Bكريفات
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المؤسسة الصلية

بني ملل - خنيفرة05الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

إقليم: الفقيه بن الثانوية الفلحيةإقليم: أزيللثانوية واد العبيد التأهيلية

صالح

407/09/17 26 مريم لسي
الجتماعيات

04/09/18 24037Bكريفات

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية
902/09/16إقليم: أزيللثانوية المسيرة التأهيليةإقليم: أزيلل 24 عبداللطيف لعشير

الجتماعيات
02/09/16 07291Z)أزيلل )البلدية

1202/09/16عمالة: فاسمولي رشيدإقليم: أزيللثانوية آيت بوكماز التأهيلية 24 نبيل كزوط
الجتماعيات

02/09/16إلتحاق بالزوجة 02068X)فاس المدينة )المقاطعة

106/09/17إقليم: أزيللثانوية دمنات التأهيليةإقليم: أزيللثانوية أزود التأهيلية 14 فاطمة مشهور
الجتماعيات

31/07/19 07292A)دمنات )البلدية

704/09/19إقليم: أزيللثانوية تيفاريتي التأهيليةإقليم: أزيللثانوية واد العبيد التأهيلية 6 مكاوي عمر
الجتماعيات

04/09/19 07295Dبزو

104/09/19إقليم: أزيللثانوية دمنات التأهيليةإقليم: أزيللثانوية الزرقطوني التأهيلية 6 عبد ا الوعزاني
الجتماعيات

04/09/19 07292A)دمنات )البلدية

ثانوية سد بين الويدان 

التأهيلية
103/09/13إقليم: بني مللثانوية العامرية التأهيليةإقليم: أزيلل 46 الصديق حرباش

الرياضيات
02/09/16 07704Y)بني ملل )البلدية

الثانوية التأهيلية حمان إقليم: أزيللثانوية واويزغت التأهيلية

الفطواكي

402/09/14عمالة: مكناس 46 زركي عبد النور
الرياضيات

02/09/14 21490H)مكناس )البلدية

ثانوية الحسن الثاني 

التأهيلية
403/09/13إقليم: بني مللثانوية العامرية التأهيليةإقليم: أزيلل 40 غزلن أمزار

الرياضيات
02/09/16 07704Y)بني ملل )البلدية

ثانوية يوسف بن تاشفين إقليم: أزيللثانوية آيت بوكماز التأهيلية

التأهيلية

518/01/17إقليم: أزيلل 32 سمير فرحي
الرياضيات

06/09/17 26429B)دمنات )البلدية

ثانوية الحسن الثاني إقليم: أزيللثانوية تيفاريتي التأهيلية

التأهيلية

523/01/17إقليم: أزيلل 22 هشام الخياري
الرياضيات

06/09/17 07289Xبني عياط

123/01/17إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية الفوسفاطإقليم: أزيللثانوية تيفاريتي التأهيلية 22 أمين سنينات
الرياضيات

06/09/17 12260A)خريبكة )البلدية

تانوية القاضي عياض 

التأهيلية
ثانوية علل بن عبد ا إقليم: أزيلل

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

404/09/18 22 الشفيقي عبد المجيد
الرياضيات

04/09/18 07696Pسيدي عيسى بن علي

ثانوية الحسن الثاني إقليم: أزيللثانوية تزكي التأهيلية

التأهيلية

402/09/16إقليم: بني ملل 19 م  خيضر
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوجة 07698S)بني ملل )البلدية

504/09/19إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية بن ياسينإقليم: أزيللثانوية آيت ام التأهيلية 16 الحاج ربيعي
الرياضيات

04/09/19 12258Y)خريبكة )البلدية

206/09/17إقليم: أزيللثانوية دمنات التأهيليةإقليم: أزيللثانوية ابن خلدون التأهيلية 14 وديع ابن العباس
الرياضيات

04/09/19 07292A)دمنات )البلدية

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية
104/09/18إقليم: أزيللثانوية المسيرة التأهيليةإقليم: أزيلل 13 نزهة الخرواع

الرياضيات
04/09/18إلتحاق بالزوج 07291Z)أزيلل )البلدية

104/09/18إقليم: أزيللثانوية دمنات التأهيليةإقليم: أزيللثانوية ابن خلدون التأهيلية 12 حمو مصري
الرياضيات

04/09/18 07292A)دمنات )البلدية
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المؤسسة الصلية

بني ملل - خنيفرة05الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

   ثانوية اولد سعيد  إقليم: أزيللثانوية واد العبيد التأهيلية

التاهيلية

104/09/18إقليم: بني ملل 12 مهدي الماموني
الرياضيات

04/09/18 26237Tأولد سعيد الواد

إقليم: الفقيه بن ثانوية الفارابي التأهيليةإقليم: أزيللثانوية واويزغت التأهيلية

صالح

904/09/18 12 امزيان زبيدة
الرياضيات

04/09/18 07709D)أولد عياد )البلدية

تانوية القاضي عياض 

التأهيلية
إقليم: الفقيه بن ثانوية الكندي التأهيليةإقليم: أزيلل

صالح

104/09/19 8 نور الدين خليل
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوجة 07706A)الفقيه بن صالح )البلدية

إقليم: الفقيه بن ثانوية الفارابي التأهيليةإقليم: أزيللثانوية آيت ام التأهيلية

صالح

504/09/19 6 عادل البحري
الرياضيات

04/09/19 07709D)أولد عياد )البلدية

تانوية القاضي عياض 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية مولي إقليم: أزيلل

رشيد

102/09/10إقليم: كلميم 60 سهام الشافعي
علوم الحياة 

والرض
02/09/10إلتحاق بالزوج 10665S)كلميم )البلدية

602/09/14إقليم: أزيللثانوية دمنات التأهيليةإقليم: أزيللثانوية ابن خلدون التأهيلية 46 عائشة موغات
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 07292A)دمنات )البلدية

402/09/15إقليم: تارودانتثأ.العرفانإقليم: أزيللثانوية آيت بوكماز التأهيلية 40 عزيزي طهيري
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 18582X)الكردان )البلدية

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية
902/09/16إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية ابن رشدإقليم: أزيلل 34 هند حيسو

علوم الحياة 

والرض
02/09/16 12266G)ابي الجعد )البلدية

ثا.صلح الدين اليوبي إقليم: أزيللثانوية آيت بوكماز التأهيلية

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

1202/09/16 34 نادية أيت بنيحيا
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 21221Rبني وكيل

206/09/17إقليم: أزيللثانوية ابن خلدون التأهيليةإقليم: أزيللثانوية تيفاريتي التأهيلية 18 سناء اقنيدر
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 07282Pتدلي فطواكة

ثانوية علل بن عبد ا إقليم: أزيللثانوية الزرقطوني التأهيلية

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

203/09/13 6 قرواني عبداللطيف
علوم الحياة 

والرض
04/09/19إلتحاق بالزوجة 07696Pسيدي عيسى بن علي

805/09/11إقليم: أزيللثانوية تيفاريتي التأهيليةإقليم: أزيللثانوية الزرقطوني التأهيلية 6 العرج صالح
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 07295Dبزو

302/09/14إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية ابن طفيلإقليم: أزيللثانوية تيلوكيت العدادية 6 شريف سعيد
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 12263D)وادي زم )البلدية

506/09/00عمالة: الرباطالمالقيإقليم: أزيللثانوية المسيرة التأهيلية 116 ادريس نعسكالن
العلوم القتصادية 

والتدبير
04/09/18أقدمية 16 سنة 01123V)حسان )المقاطعة

ثانوية سد بين الويدان 

التأهيلية
526/07/10إقليم: بني مللثانوية وادي الذهب التأهيليةإقليم: أزيلل 48 الحسين شكرون

الفيزياء والكيمياء
02/09/15 07683Aأولد امبارك

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: أزيللثانوية تيفاريتي التأهيلية

رشيد

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/14 37 عاديل جبيلو
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوجة 15356R)طنجة المدينة )المقاطعة

1102/09/14عمالة: سلمزيان بلفقيهإقليم: أزيللثانوية تزكي التأهيلية 36 هشام رحوب
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 27418Bعامر

إقليم: الفقيه بن ثانوية أحد التأهيليةإقليم: أزيللثانوية واد العبيد التأهيلية

صالح

103/09/13 34 بوجمعة عزيزي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 27424Hكريفات
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المؤسسة الصلية

بني ملل - خنيفرة05الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية
102/09/15إقليم: أزيللثانوية تزكي التأهيليةإقليم: أزيلل 32  م عمراوي

الفيزياء والكيمياء
04/09/19 26422Uبني عياط

تانوية القاضي عياض 

التأهيلية
ثانوية سد بين الويدان إقليم: أزيلل

التأهيلية

602/09/15إقليم: أزيلل 30 م مرشيد
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 07293Bافورار

ثانوية الحسن الثاني 

التأهيلية
ثانوية موحى وحمو إقليم: أزيلل

التأهيلية

202/09/15إقليم: بني ملل 26 يوسفي عزيز
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوجة 07705Z)بني ملل )البلدية

إقليم: الفقيه بن ثانوية الكندي التأهيليةإقليم: أزيللثانوية آيت بوكماز التأهيلية

صالح

202/09/16 24 م امعيوط
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 07706A)الفقيه بن صالح )البلدية

إقليم: الفقيه بن ثانوية 30 يوليوز التأهيليةإقليم: أزيللثانوية ابن خلدون التأهيلية

صالح

402/09/16 24 فوقار عزيز
الفيزياء والكيمياء

01/01/17 25832C سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

ثانوية م السادس التأهيلية إقليم: أزيللثانوية آيت بوكماز التأهيلية

التقنية

104/09/18إقليم: أزيلل 22 حسن شكال
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 25007F)أزيلل )البلدية

106/09/17إقليم: أزيللثانوية أزود التأهيليةإقليم: أزيللثانوية واويزغت التأهيلية 19 اداز فيصل
الفيزياء والكيمياء

06/09/17إلتحاق بالزوجة 07274F)أزيلل )البلدية

ثانوية م السادس التأهيلية 

التقنية
إقليم: الفقيه بن ثانوية الفارابي التأهيليةإقليم: أزيلل

صالح

604/09/19 16 مريم ابو ربيل
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 07709D)أولد عياد )البلدية

ثانوية م السادس التأهيلية إقليم: أزيللثانوية الزرقطوني التأهيلية

التقنية

304/09/18إقليم: أزيلل 12 نجاة اهنانض
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 25007F)أزيلل )البلدية

إقليم: الفقيه بن ثانوية الكندي التأهيليةإقليم: أزيللثانوية الزرقطوني التأهيلية

صالح

204/09/19 6 الهام بوقنيطير
الفيزياء والكيمياء

04/09/19إلتحاق بالزوج 07706A)الفقيه بن صالح )البلدية

تانوية القاضي عياض إقليم: أزيللثانوية واد العبيد التأهيلية

التأهيلية

204/09/19إقليم: أزيلل 6 حاجي عبد الرحمان
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 18481Mمولي عيسى بن إدريس

904/09/19إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية ابن رشدإقليم: أزيللثانوية أزود التأهيلية 6 الشريع  م رضى
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 12266G)ابي الجعد )البلدية

تانوية القاضي عياض 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية عبد ا إقليم: أزيلل

كنون

1004/09/19إقليم: خريبكة 6 يوسف سمايو
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 12267H)ابي الجعد )البلدية

604/09/19إقليم: أزيللثانوية الزرقطوني التأهيليةإقليم: أزيللثانوية آيت ام التأهيلية 6 الفردي يحيى رمضان
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 18480Lتنانت

تانوية القاضي عياض 

التأهيلية
إقليم: الفقيه بن ثانوية أحد التأهيليةإقليم: أزيلل

صالح

505/09/08 82 م ايت الفقيه
التربية السلمية

05/09/08أقدمية 12 سنة 27424Hكريفات

602/09/14إقليم: الخميساتالموحدينإقليم: أزيللثانوية ابن خلدون التأهيلية 46 مولود الخطاط
التربية السلمية

02/09/14 26753D)الخميسات )البلدية

ثانوية مولي رشيد إقليم: أزيللثانوية دمنات التأهيلية

التأهيلية

702/09/14إقليم: بني ملل 46 الساجي عبد الجليل
التربية السلمية

02/09/14 07702W)قصبة تادلة )البلدية

902/09/15إقليم: مديونةعثمان بن عفانإقليم: أزيللثانوية آيت بوكماز التأهيلية 40 م زمراني
التربية السلمية

02/09/15 26000Kسيدي حجاج واد حصار
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502/09/16إقليم: الخميساتفاطمة الزهراءإقليم: أزيللثانوية آيت بوكماز التأهيلية 24 عبد الرفيع المرابط
التربية السلمية

02/09/16 11568Yازحيليكة

1102/09/16إقليم: شفشاونالثانوية التأهيلية أوزكانإقليم: أزيللثانوية آيت ام التأهيلية 24 النتي م
التربية السلمية

02/09/16 27407Pووزكان

1101/01/17إقليم: الخميساتم السادسإقليم: أزيللثانوية الزرقطوني التأهيلية 24 أحمد ادعيكل
التربية السلمية

01/01/17 11580Lأولماس

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية
تانوية القاضي عياض إقليم: أزيلل

التأهيلية

204/09/19إقليم: أزيلل 6 عبد ا بورتي
التربية السلمية

04/09/19 18481Mمولي عيسى بن إدريس

102/09/14إقليم: بولمانالثانوية التأهيلية المرابطينإقليم: أزيللثانوية أزود التأهيلية 46 مصطفى ادريسي
التربية البدنية

02/09/14 08053C)أوطاط الحاج )البلدية

ثانوية يوسف بن تاشفين 

التأهيلية
102/09/15إقليم: أزيللثانوية دمنات التأهيليةإقليم: أزيلل 30 عمر كرداس

التربية البدنية
02/09/15 07292A)دمنات )البلدية

907/09/17إقليم: أزيللثانوية أزود التأهيليةإقليم: أزيللثانوية دمنات التأهيلية 16 م الحطاب
التربية البدنية

04/09/18 07274F)أزيلل )البلدية

804/09/19إقليم: بني ملل ثانوية إغرم لعلم التأهيليةإقليم: أزيللثانوية الزرقطوني التأهيلية 16 نرجس بونافع
التربية البدنية

04/09/19 25203Uدير القصيبة

104/09/19إقليم: بني مللثانوية أم الرمان التأهيليةإقليم: أزيللثانوية الزرقطوني التأهيلية 16 سندس العرباوي
التربية البدنية

04/09/19 07708C)زاوية الشيخ )البلدية

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية مولي إقليم: أزيلل

رشيد

1104/09/18إقليم: خنيفرة 12 احوجرير عبد الرحيم
التربية البدنية

04/09/18 11984Aاكلموس

404/09/18إقليم: بني مللثانوية الطلس الـتأهيليةإقليم: أزيللثانوية دمنات التأهيلية 12 بيضيض عبد الرحيم
التربية البدنية

04/09/18 07681Y)زاوية الشيخ )البلدية

204/09/18إقليم: أزيللثانوية المسيرة التأهيليةإقليم: أزيللثانوية واد العبيد التأهيلية 12 المهدي وشنا
التربية البدنية

04/09/18 07291Z)أزيلل )البلدية

804/09/19إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المقاومةإقليم: أزيللثانوية آيت بوكماز التأهيلية 6 م عواش
التربية البدنية

04/09/19 25987W)وادي زم )البلدية

404/09/19إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية ابن طفيلإقليم: أزيللثانوية آيت بوكماز التأهيلية 6 المهدي الجهراني
التربية البدنية

04/09/19 12263D)وادي زم )البلدية

104/09/19إقليم: أزيللثانوية دمنات التأهيليةإقليم: أزيللثانوية تيلوكيت العدادية 6 وجديد عبد ا
التربية البدنية

04/09/19 07292A)دمنات )البلدية

ثانوية سد بين الويدان 

التأهيلية
707/09/04إقليم: بني مللثانوية وادي الذهب التأهيليةإقليم: أزيلل 94 جميلة علوي

المعلوميات
16/10/06إلتحاق بالزوج 07683Aأولد امبارك

إقليم: الفقيه بن ثانوية الفارابي التأهيليةإقليم: أزيللثانوية دمنات التأهيلية

صالح

704/09/19 6 يوسف منصور
المعلوميات

04/09/19 07709D)أولد عياد )البلدية

ثانوية سد بين الويدان 

التأهيلية
ثانوية تاوجطات الجديدة إقليم: أزيلل

التأهيلية

701/01/17إقليم: الحاجب 24 حميميد لطيفة
الفلسفة

01/01/17إلتحاق بالزوج 26552K)عين تاوجطات )البلدية
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104/09/18إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية واومنةإقليم: أزيللثانوية واويزغت التأهيلية 22 فضيلي عبد ا
الفلسفة

04/09/18 20616Hواو مانة

104/09/18إقليم: أزيللثانوية واويزغت التأهيليةإقليم: أزيللثانوية تيلوكيت العدادية 22 رزاق طارق
الفلسفة

04/09/18 07294Cواويزغت

إقليم: الفقيه بن ثانوية الفارابي التأهيليةإقليم: أزيللثانوية ابن خلدون التأهيلية

صالح

1104/09/18 12 زهير بورحى
الفلسفة

04/09/18 07709D)أولد عياد )البلدية

ثانوية علل بن عبد ا إقليم: أزيللثانوية واد العبيد التأهيلية

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

804/09/18 12 جمال لعفو
الفلسفة

04/09/18 07696Pسيدي عيسى بن علي

104/09/18إقليم: أزيللثانوية أزود التأهيليةإقليم: أزيللثانوية تيفاريتي التأهيلية 10 اسماعيل حسناوي
الفلسفة

04/09/19 07274F)أزيلل )البلدية

ثا.صلح الدين اليوبي إقليم: أزيللثانوية آيت بوكماز التأهيلية

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

1204/09/19 6 لحسن الراضي
الفلسفة

04/09/19 21221Rبني وكيل

104/09/19إقليم: أزيللثانوية المسيرة التأهيليةإقليم: أزيللثانوية آيت ام التأهيلية 6 رشيد ايت حموا
الفلسفة

04/09/19 07291Z)أزيلل )البلدية

ثانوية يوسف بن تاشفين إقليم: أزيللثانوية آيت بوكماز التأهيلية

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

504/09/19 6 ابراهيم بلحرات
الفلسفة

04/09/19 07693Lالخالفية

ثانوية م السادس التأهيلية إقليم: أزيللثانوية الزرقطوني التأهيلية

التقنية

104/09/19إقليم: أزيلل 6 ايمان بحيدة
الفلسفة

04/09/19 25007F)أزيلل )البلدية

ثانوية م السادس التأهيلية 

التقنية
ثانوية أبي الربيع السبتي إقليم: أزيلل

التأهيلية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

1002/09/16 24 المهدي المحبوب
العلوم 

والتكنولوجيات 
02/09/16 05680Y)الفنيدق )البلدية

605/09/08عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية الكنديإقليم: بني مللثانوية أم الرمان التأهيلية 82 بوجمعة المسعودي
اللغة العربية

05/09/08أقدمية 12 سنة 26772Z)ويسلن )البلدية

   ثانوية اولد سعيد  

التاهيلية
1002/09/14إقليم: بني مللثانوية اولد يوسف التأهيليةإقليم: بني ملل 34 اسماعيل ضويو

اللغة العربية
02/09/15إلتحاق بالزوجة 27375Eأولد يوسف

823/01/17إقليم: بني مللثانوية اولد يوسف التأهيليةإقليم: بني ملل ثانوية إغرم لعلم التأهيلية 34 محضار عمر
اللغة العربية

23/01/17 27375Eأولد يوسف

ثانوية المختار السوسي إقليم: بني مللثانوية الزيتون التأهيلية

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

803/09/13 30 ليلى سبيك
اللغة العربية

02/09/15 07691Jاهل مربع

ثانوية طارق بن زياد إقليم: بني مللثانوية التفاح التأهيلية

التأهيلية

702/09/15إقليم: بني ملل 30 منتصر فاطمة
اللغة العربية

02/09/15 07703X)القصيبة )البلدية

ثانوية مولي رشيد إقليم: بني مللثانوية الطلس الـتأهيلية

التأهيلية

623/01/17إقليم: بني ملل 24 زهرة مداني
اللغة العربية

23/01/17 07702W)قصبة تادلة )البلدية

ثانوية مولي رشيد 

التأهيلية
805/09/03إقليم: تطوانادريس بنزكريإقليم: بني ملل 66 عبد الهادي عمر

اللغة الفرنسية
03/09/13 26973T)تطوان )البلدية

ثانوية مولي اسماعيل 

التأهيلية
703/09/13إقليم: بني مللثانوية وادي الذهب التأهيليةإقليم: بني ملل 38 كريمة فضيل

اللغة النجليزية
02/09/15إلتحاق بالزوج 07683Aأولد امبارك
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102/09/14إقليم: بني مللثانوية اولد يوسف التأهيليةإقليم: بني ملل ثانوية إغرم لعلم التأهيلية 34 مايس صلح الدين
اللغة النجليزية

06/09/17 27375Eأولد يوسف

ثانوية مولي رشيد 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية زينب إقليم: بني ملل

النفزاوية

202/09/14إقليم: الحوز 30 فؤاد المختار
اللغة النجليزية

04/09/18 25261Gاغمات

إقليم: الفقيه بن ثانوية الفارابي التأهيليةإقليم: بني مللثانوية التفاح التأهيلية

صالح

204/09/19 6 بدر اسديري
اللغة النجليزية

04/09/19 07709D)أولد عياد )البلدية

ثانوية سيدي اعمر أوحلي 

التأهيلية
إقليم: الفقيه بن ثانوية الفارابي التأهيليةإقليم: بني ملل

صالح

404/09/19 6 مصطفى ليعيشي
اللغة النجليزية

04/09/19 07709D)أولد عياد )البلدية

1203/09/13إقليم: الحاجبثانوية بطيط التأهيليةإقليم: بني مللثانوية الزيتون التأهيلية 34 جمال اسماعيل
اللغة السبانية

02/09/16 26550Hبطيط

ثانوية مولي رشيد 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية م بن إقليم: بني ملل

عبد الكريم الخطابي

1103/09/13إقليم: بنسليمان 36 جمال  مصدق
الجتماعيات

04/09/18 07856Nمليلة

105/09/07إقليم: تازةسيدي عزوزإقليم: بني مللثانوية أم الرمان التأهيلية 88 عفيف عبد الرزاق
الرياضيات

05/09/07أقدمية 12 سنة 16680E)تازة )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي م إقليم: بني مللثانوية الزيتون التأهيلية

بن عبدا

505/09/08إقليم: العرائش 72 حمزة التيمي
الرياضيات

03/09/13 05989J)العرائش )البلدية

ثانوية مولي رشيد إقليم: بني مللثانوية التفاح التأهيلية

التأهيلية

506/09/06إقليم: بني ملل 70 سعيد وبوهو
الرياضيات

06/09/16 07702W)قصبة تادلة )البلدية

   ثانوية اولد سعيد  

التاهيلية
ثانوية مولي اسماعيل إقليم: بني ملل

التأهيلية

305/09/11إقليم: بني ملل 46 أمين بوقدير
الرياضيات

02/09/14 07707B)قصبة تادلة )البلدية

223/01/17إقليم: بني مللثانوية ابن سينا التاهيليةإقليم: بني مللثانوية تاكزيرت التأهيلية 25 حجاجي جهاد
الرياضيات

23/01/17إلتحاق بالزوج 07697R)بني ملل )البلدية

ثانوية مولي رشيد 

التأهيلية
123/01/17إقليم: بني مللثانوية النور التأهيليةإقليم: بني ملل 25 خديجة الحكيمي

الرياضيات
23/01/17إلتحاق بالزوج 23624Cأولد امبارك

ثانوية م بن عبد الكريم إقليم: بني مللثانوية أم الرمان التأهيلية

الخطابي التأهيلية

602/09/16إقليم: صفرو 24 اسماعيل بوحميد
الرياضيات

02/09/16 25866P)صفرو )البلدية

1023/01/17إقليم: بني مللثانوية تاكزيرت التأهيليةإقليم: بني ملل ثانوية إغرم لعلم التأهيلية 24 سمية العمري
الرياضيات

نعم 23/01/17 07711Fتاكزيرت

إقليم: الفقيه بن ثانوية النصر التأهيليةإقليم: بني مللثانوية أم الرمان التأهيلية

صالح

423/01/17 24 علي المفضل
الرياضيات

23/01/17 21226Wبرادية

ثانوية مولي اسماعيل 

التأهيلية
423/01/17إقليم: بني مللثانوية الزرقطوني التأهيليةإقليم: بني ملل 24 الطلحاوي امال

الرياضيات
23/01/17إلتحاق بالزوج 26231L)بني ملل )البلدية

ثانوية طارق بن زياد إقليم: بني مللثانوية تاكزيرت التأهيلية

التأهيلية

102/09/14إقليم: بني ملل 20 هنوش سعيد
الرياضيات

نعم 04/09/18 07703X)القصيبة )البلدية

ثانوية طارق بن زياد 

التأهيلية
102/09/15إقليم: بني ملل ثانوية إغرم لعلم التأهيليةإقليم: بني ملل 18 يوسف اديب

الرياضيات
نعمإلتحاق بالزوجة 04/09/18 25203Uدير القصيبة
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ثانوية سيدي اعمر أوحلي 

التأهيلية
207/09/17إقليم: بني مللثانوية أم الرمان التأهيليةإقليم: بني ملل 18 زهير وعوى

الرياضيات
07/09/17 07708C)زاوية الشيخ )البلدية

307/09/04إقليم: بني مللثانوية العامرية التأهيليةإقليم: بني مللثانوية وادي الذهب التأهيلية 56 انس فرحان
علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوجة 07704Y)بني ملل )البلدية

الثانوية التأهيلية المختار إقليم: بني مللثانوية أم الرمان التأهيلية

السوسي

125/07/17إقليم: خريبكة 28 صفاء محبوب
علوم الحياة 

والرض
07/09/17 12264E)وادي زم )البلدية

ثانوية الحسن الثاني إقليم: بني مللثانوية العامرية التأهيلية

التأهيلية

121/10/92إقليم: بني ملل 76 نور الدين حفوض
الفيزياء والكيمياء

03/10/11 07698S)بني ملل )البلدية

501/03/11إقليم: بني مللثانوية العامرية التأهيليةإقليم: بني ملل ثانوية إغرم لعلم التأهيلية 46 حيطي حليمة
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 07704Y)بني ملل )البلدية

126/07/10إقليم: بني مللثانوية العامرية التأهيليةإقليم: بني مللثانوية وادي الذهب التأهيلية 44 بشرى نجاح
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 07704Y)بني ملل )البلدية

ثانوية سيدي اعمر أوحلي 

التأهيلية
 الثانوية التأهيلية الفقيه م إقليم: بني ملل

بن أبي بكر التطواني

602/09/14عمالة: سل 36 يونس زيات
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 01290B)بطانة )المقاطعة

إقليم: الفقيه بن ثانوية التغناري التقنيةإقليم: بني مللثانوية الطلس الـتأهيلية

صالح

102/09/16 34 م فنان
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 07692K)الفقيه بن صالح )البلدية

ثانوية مولي اسماعيل 

التأهيلية
ثانوية مولي رشيد إقليم: بني ملل

التأهيلية

107/09/17إقليم: بني ملل 28 عماراوتغيغت
الفيزياء والكيمياء

07/09/17 07702W)قصبة تادلة )البلدية

207/09/17إقليم: بني مللثانوية الزرقطوني التأهيليةإقليم: بني مللثانوية ابن طفيل التأهيلية 21 بشرى عطيفي
الفيزياء والكيمياء

07/09/17إلتحاق بالزوج 26231L)بني ملل )البلدية

ثانوية طارق بن زياد 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية عبد إقليم: بني ملل

الرحمان بن زيدان

103/01/07عمالة: مكناس 86 خالد الزاوي
التربية السلمية

03/01/07إلتحاق بالزوجة 04096B)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية حافظ إقليم: بني مللثانوية اولد سعيد العدادية

ابراهيم

803/09/13إقليم: القنيطرة 52 م الجمالي
التربية السلمية

03/09/13 25885Kبنمنصور

الثانوية التأهيلية موسى بن إقليم: بني مللثانوية التفاح التأهيلية

نصير

403/09/13عمالة: مراكش 52 لحياني لحسن
التربية السلمية

03/09/13 02839K سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

ثانوية سيدي اعمر أوحلي 

التأهيلية
702/09/16إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية ابن العربيإقليم: بني ملل 24 عبد اللطيف ايت قازيت

التربية السلمية
02/09/16إلتحاق بالزوجة 25232A)بوسكورة )البلدية

807/09/04إقليم: بني مللثانوية الزرقطوني التأهيليةإقليم: بني مللثانوية الطلس الـتأهيلية 40 صفحة م
التربية البدنية

02/09/15 26231L)بني ملل )البلدية

   ثانوية اولد سعيد  

التاهيلية
405/09/07إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية واومنةإقليم: بني ملل 40 خالد بهدي

التربية البدنية
02/09/15 20616Hواو مانة

عمالة مقاطعة ابن عربيإقليم: بني مللثانوية الزيتون التأهيلية

عين الشق

104/09/12 36 هجر ناجي
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوج 24952W)عين الشق )المقاطعة

902/09/16إقليم: بني مللثانوية الزيتون التأهيليةإقليم: بني مللثانوية أم الرمان التأهيلية 34 عبداللطيف الدريسي
التربية البدنية

02/09/16 21224Uفم العنصر
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

   ثانوية اولد سعيد  

التاهيلية
905/09/11إقليم: بني مللثانوية اولد يوسف التأهيليةإقليم: بني ملل 42 يونس عزيز بشيري

المعلوميات
02/09/14 27375Eأولد يوسف

   ثانوية اولد سعيد  إقليم: بني مللثانوية التفاح التأهيلية

التاهيلية

523/01/17إقليم: بني ملل 24 يوسف اكناو
المعلوميات

23/01/17 26237Tأولد سعيد الواد

ثانوية مولي رشيد إقليم: بني مللثانوية الطلس الـتأهيلية

التأهيلية

704/09/18إقليم: بني ملل 10 عدبي سعيد
المعلوميات

04/09/19 07702W)قصبة تادلة )البلدية

504/09/19إقليم: بني مللثانوية الطلس الـتأهيليةإقليم: بني مللثانوية التفاح التأهيلية 6 الياس بلعالية
المعلوميات

04/09/19 07681Y)زاوية الشيخ )البلدية

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية
ثانوية مولي رشيد إقليم: الفقيه بن صالح

التأهيلية

602/09/15إقليم: بني ملل 30 زعواطي اصفية
اللغة العربية

02/09/15 07702W)قصبة تادلة )البلدية

904/09/02إقليم: بني مللثانوية اولد يوسف التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية الفارابي التأهيلية 82 امينة  حنيوي
اللغة الفرنسية

05/09/08أقدمية 12 سنة 27375Eأولد يوسف

ثانوية  اولد ادريس 

التأهيلية
102/09/09إقليم: الخميساتسيدي علل البحراويإقليم: الفقيه بن صالح 60 عزيزة بورني

اللغة الفرنسية
04/09/12 26842A سيدي علل البحراوي

)البلدية(

101/01/10إقليم: بني مللثانوية اولد يوسف التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية الموحدين التأهيلية 52 امل المعطاوي
اللغة الفرنسية

02/09/15 27375Eأولد يوسف

102/09/15إقليم: بني ملل ثانوية إغرم لعلم التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية الفارابي التأهيلية 40 حفيظة عمراوي
اللغة الفرنسية

02/09/15 25203Uدير القصيبة

ثا.صلح الدين اليوبي 

التأهيلية
ثانوية المختار السوسي إقليم: الفقيه بن صالح

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

805/09/11 38 عادل رضه
اللغة الفرنسية

02/09/15 07691Jاهل مربع

302/09/15عمالة: الرباطللعائشةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية أم الربيع التأهيلية 30 بوتي نسرين
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوج 01122U)حسان )المقاطعة

107/09/04إقليم: خنيفرةالثانوية  التأهيلية طارقإقليم: الفقيه بن صالح ثانوية بئر انزران التأهيلية 24 عبد الحميد بوقدير
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 11986C)خنيفرة )البلدية

ثا.صلح الدين اليوبي إقليم: الفقيه بن صالح ثانوية الخوارزمي التقنية

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

702/09/14 20 نور الدين وازيدي
اللغة الفرنسية

04/09/18 21221Rبني وكيل

ثانوية يوسف بن تاشفين إقليم: الفقيه بن صالحثانوية الفارابي التأهيلية

التأهيلية

106/09/17إقليم: أزيلل 18 عبد ا إسلن
اللغة الفرنسية

04/09/18 26429B)دمنات )البلدية

101/01/17إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية توبقالإقليم: الفقيه بن صالحثانوية الفارابي التأهيلية 34 م البشتي
اللغة النجليزية

01/01/17 23527X)تحناوت )البلدية

ثانوية علل بن عبد ا 

التأهيلية
802/09/14عمالة: مراكشثانوية ازلي العداديةإقليم: الفقيه بن صالح 32 يونس حليم

اللغة النجليزية
02/09/16إلتحاق بالزوجة 27072A)المنارة )المقاطعة

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية
1002/09/15إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية المام مالكإقليم: الفقيه بن صالح 30 ايت يدير لحسن

اللغة النجليزية
02/09/15 12237A)خريبكة )البلدية

الثانوية التأهيلية التقنية إقليم: الفقيه بن صالح ثانوية بئر انزران التأهيلية

الشريف الدريسيى

101/01/17إقليم: آسفي 26 عبدالجبار القاسمي
اللغة النجليزية

04/09/18 14001T)آسفي )البلدية
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف
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بالتبادل
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المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية يوسف بن تاشفين 

التأهيلية
إقليم: الفقيه بن ثانوية الموحدين التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالح

صالح

404/09/18 22 بوبكر شهدي
اللغة النجليزية

04/09/18 07694Mالخالفية

إقليم: الفقيه بن ثانوية أحد التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية الموحدين التأهيلية

صالح

101/01/17 16 عبد الكريم هياب
اللغة النجليزية

04/09/18 27424Hكريفات

ثانوية يوسف بن تاشفين إقليم: الفقيه بن صالحثانوية الفارابي التأهيلية

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

204/09/19 6 حمزة لهبيل
اللغة النجليزية

04/09/19 07693Lالخالفية

602/09/14إقليم: صفروثانوية م الفاسي التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية أم الربيع التأهيلية 46 الجباري عاديل
الجتماعيات

02/09/14 02446H)المنزل )البلدية

ثانـويــة عـلل الفـــاسي إقليم: الفقيه بن صالحثانوية التغناري التقنية

الـتـــأهيــلـيـــة

403/09/13إقليم: إفران 42 القادري كريم
الجتماعيات

03/09/13 21882J)إفران )البلدية

إقليم: الفقيه بن ثانوية أحد التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية التغناري التقنية

صالح

102/09/15 32 خزان ام
الجتماعيات

06/09/17 27424Hكريفات

202/09/15إقليم: بني مللثانوية اولد يوسف التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية الموحدين التأهيلية 31 عبدالفتاح ايت ادرى
الجتماعيات

02/09/15إلتحاق بالزوجة 27375Eأولد يوسف

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية
إقليم: الفقيه بن ثانوية التغناري التقنيةإقليم: الفقيه بن صالح

صالح

104/09/18 12 الجيشي رشيد
الجتماعيات

04/09/18 07692K)الفقيه بن صالح )البلدية

ثانوية يوسف بن تاشفين 

التأهيلية
704/09/18إقليم: بني مللثانوية التفاح التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالح 12 يوسف شمال

الجتماعيات
04/09/18 24288Zتيزي نيسلي

605/09/11إقليم: بني مللثانوية العامرية التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية 30 يوليوز التأهيلية 46 غنيم طارق
الرياضيات

02/09/14 07704Y)بني ملل )البلدية

تانوية القاضي عياض إقليم: الفقيه بن صالحثانوية الكندي التأهيلية

التأهيلية

123/01/17إقليم: أزيلل 30  يوسف ايت بن عدي
الرياضيات

05/09/18 18481Mمولي عيسى بن إدريس

518/11/11إقليم: بني مللثانوية اولد يوسف التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية الكندي التأهيلية 28 م غالب
الرياضيات

04/09/18 27375Eأولد يوسف

ثانوية علل بن عبد ا 

التأهيلية
ثانوية الحسن الثاني إقليم: الفقيه بن صالح

التأهيلية

302/09/15إقليم: بني ملل 23  سفيان اليقيني
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوجة 07698S)بني ملل )البلدية

1006/09/17إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية بن ياسينإقليم: الفقيه بن صالحثانوية الفارابي التأهيلية 18 حمزة الناصري
الرياضيات

06/09/17 12258Y)خريبكة )البلدية

606/09/17إقليم: بني مللثانوية اولد يوسف التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية الفارابي التأهيلية 16 وئام بوعويس
الرياضيات

04/09/18 27375Eأولد يوسف

116/09/89إقليم: صفروثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالحإعدادية عثمان بن عفان 146 عزيزة الحسوني
علوم الحياة 

والرض
16/09/93أقدمية 16 سنة 02447J)صفرو )البلدية

ثانوية الحسن الثاني إقليم: الفقيه بن صالح ثانوية الخوارزمي التقنية

التأهيلية

116/09/91إقليم: بني ملل 140 عبد الصمد خلقان
علوم الحياة 

والرض
16/09/98أقدمية 16 سنة 07698S)بني ملل )البلدية

201/01/07إقليم: بني مللثانوية النور التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالح ثانوية بئر انزران التأهيلية 64 فاطمة عكراط
علوم الحياة 

والرض
05/09/11إلتحاق بالزوج 23624Cأولد امبارك
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المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية علل بن عبد ا 

التأهيلية
102/09/10إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية بن ياسينإقليم: الفقيه بن صالح 45 حربوس رجاء

علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوج 12258Y)خريبكة )البلدية

502/09/10إقليم: بني مللثانوية وادي الذهب التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالحم الـنـكــــار 45 صادوق سهام
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوج 07683Aأولد امبارك

الثانوية التأهيلية فهدة بنت إقليم: الفقيه بن صالحثانوية الفارابي التأهيلية

العاص

103/09/13إقليم: النواصر 43 فاطمة الزهراء لوطفي
علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوج 24933A)بوسكورة )البلدية

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية ابن إقليم: الفقيه بن صالح

بطوطة

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/10 36 حليمة اوزمين
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 15333R)طنجة المدينة )المقاطعة

ثانوية علل بن عبد ا 

التأهيلية
602/09/15إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية إبن رشدإقليم: الفقيه بن صالح 30 نزهة مندر

علوم الحياة 

والرض
02/09/15إلتحاق بالزوج 14645T)برشيد )البلدية

ثا.صلح الدين اليوبي 

التأهيلية
إقليم: الفقيه بن ثانوية أحد التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالح

صالح

502/09/15 25 عادل البوعزاوي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوجة 27424Hكريفات

ثانوية المختار السوسي إقليم: الفقيه بن صالح ثانوية الخوارزمي التقنية

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

101/01/10 14 حسن عبد دادة
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوجة 07691Jاهل مربع

116/09/91إقليم: صفروثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية الكندي التأهيلية 152 أحمد الطويل
الفيزياء والكيمياء

16/09/91أقدمية 16 سنة 02447J)صفرو )البلدية

إقليم: الفقيه بن ثانوية الكندي التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية الموحدين التأهيلية

صالح

102/09/14 46 سي م احمامد
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 07706A)الفقيه بن صالح )البلدية

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية
1002/09/15إقليم: بني مللثانوية اولد يوسف التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالح 40 بشرى بني عزة

الفيزياء والكيمياء
02/09/15 27375Eأولد يوسف

ثانوية عمر بن الخطاب 

التأهيلية
 الثانوية التأهيلية ابراهيم إقليم: الفقيه بن صالح

الموصلي

802/09/14عمالة: سل 36 اسامة بالحاج
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 25859G)تابريكت )المقاطعة

الثانوية التأهيلية ابن إقليم: الفقيه بن صالحثانوية 30 يوليوز التأهيلية

الرومي

1002/09/14إقليم: القنيطرة 36 بدر بعاش
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 27073Bمولي بوسلهام

102/09/15إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية المجدإقليم: الفقيه بن صالحثانوية الفارابي التأهيلية 30 فاطمة الزهراء منصوري
الفيزياء والكيمياء

02/09/15إلتحاق بالزوج 25532B)مريرت )البلدية

ثانوية مولي اسماعيل إقليم: الفقيه بن صالحثانوية 30 يوليوز التأهيلية

التأهيلية

702/09/15إقليم: بني ملل 26 واتري عبد الرحمان
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 07707B)قصبة تادلة )البلدية

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية
إقليم: الفقيه بن ثانوية الموحدين التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالح

صالح

701/01/17 16 موهيبي عبد ا
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 07694Mالخالفية

ثانوية الحسن الثاني إقليم: الفقيه بن صالحثانوية الفارابي التأهيلية

التأهيلية

102/09/16إقليم: أزيلل 13 عبد الرحيم تزوضى
الفيزياء والكيمياء

04/09/19إلتحاق بالزوجة 07289Xبني عياط

الثانوية التاهيلية دار إقليم: الفقيه بن صالح ثانوية الخوارزمي التقنية

التونسي

102/09/14عمالة: مراكش 12 مولودي عدعود
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوجة 27385R)النخيل )المقاطعة

عمالة مقاطعة ابن عربيإقليم: الفقيه بن صالح ثانوية الخوارزمي التقنية

عين الشق

126/09/18 12 رضا لعروسي
الفيزياء والكيمياء

26/09/18 24952W)عين الشق )المقاطعة
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تانوية القاضي عياض إقليم: الفقيه بن صالحثانوية الفارابي التأهيلية

التأهيلية

902/09/16إقليم: أزيلل 6 عماد ايت بنحمي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 18481Mمولي عيسى بن إدريس

904/09/12إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابطيحإقليم: الفقيه بن صالحثانوية المام علي العدادية 58 عبد الرحيم باحمو
التربية السلمية

04/09/12 03789T)أيت أورير )البلدية

ثانوية علل بن عبد ا 

التأهيلية
903/09/13إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المام عليإقليم: الفقيه بن صالح 52 شميشي م

التربية السلمية
03/09/13 12270L)حطان )البلدية

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية
1003/09/13إقليم: بني ملل ثانوية إغرم لعلم التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالح 52 البيضاوي سعيد

التربية السلمية
03/09/13 25203Uدير القصيبة

1002/09/14إقليم: بني مللثانوية اولد يوسف التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية أم الربيع التأهيلية 46 ابراهيم ايت عيسى
التربية السلمية

02/09/14 27375Eأولد يوسف

306/04/09إقليم: مديونةالمختار السوسيإقليم: الفقيه بن صالحثانوية التغناري التقنية 42 رضوان ريحانا
التربية السلمية

03/09/13 25213E)الهراويين )البلدية

ثانوية علل بن عبد ا 

التأهيلية
عمالة: الصخيرات مولي اسماعيلإقليم: الفقيه بن صالح

 - تمارة

101/03/11 34 أنوار امريش
التربية السلمية

02/09/16 27406Nسيدي يحيى زعير

1302/09/16إقليم: الحسيمةاع تبرانتإقليم: الفقيه بن صالح ثانوية بئر انزران التأهيلية 22 أشرف الخباز
التربية السلمية

04/09/18 25241Kبني بوشبت

ثانوية موحى وحمو إقليم: الفقيه بن صالحثانوية الوحدة العدادية

التأهيلية

216/09/98إقليم: بني ملل 100 عبد المنعم بوالهناء
التربية البدنية

07/09/05أقدمية 12 سنة 07705Z)بني ملل )البلدية

ثانوية عمر بن الخطاب 

التأهيلية
عمالة: الصخيرات يعقوب المنصورإقليم: الفقيه بن صالح

 - تمارة

716/09/99 66 حسن مرشيد
التربية البدنية

02/09/15 25467F)الهرهورة )البلدية

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية
ملحقة الثانوية التأهيلية إقليم: الفقيه بن صالح

أناسي

103/09/13عمالة: مكناس 43 الطاروق عمر
التربية البدنية

03/09/13إلتحاق بالزوجة 27025Zأيت ولل

402/09/16إقليم: مديونةابن بطوطةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية التغناري التقنية 12 معاد العزاب
التربية البدنية

05/09/18إلتحاق بالزوجة 01881U)مديونة )البلدية

   ثانوية اولد سعيد  إقليم: الفقيه بن صالحثانوية أم الربيع التأهيلية

التاهيلية

304/09/19إقليم: بني ملل 6 سفيان ماموني
التربية البدنية

04/09/19 26237Tأولد سعيد الواد

904/09/19إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية ابن طفيلإقليم: الفقيه بن صالحثانوية أم الربيع التأهيلية 6 عمر موافق
التربية البدنية

04/09/19 12263D)وادي زم )البلدية

302/09/14إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية ليكسوسإقليم: الفقيه بن صالحثانوية الموحدين التأهيلية 36 سارة العماري
المعلوميات

02/09/14إلتحاق بالزوج 26243Zالساحل

عمالة: الصخيرات المنصور الدهبيإقليم: الفقيه بن صالحثانوية الفارابي التأهيلية

 - تمارة

502/09/15 30 اسماء النخلوي
المعلوميات

02/09/15إلتحاق بالزوج 24709G)عين العودة )البلدية

ثانوية المختار السوسي 

العدادية
إقليم: الفقيه بن ثانوية أحد التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالح

صالح

402/09/15 18  زكرياء خدي
المعلوميات

04/09/19 27424Hكريفات

ثانوية الحسن الول إقليم: الفقيه بن صالحثانوية أم الربيع التأهيلية

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

304/09/19 6 عبد الرحيم ايلول
المعلوميات

04/09/19 07710Eدار ولد زيدوح
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ثانوية علل بن عبد ا 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية أبي حيان إقليم: الفقيه بن صالح

التوحيدي

202/09/15إقليم: النواصر 40 عمر اهنك
الفلسفة

02/09/15 23805Z)بوسكورة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.فيصل بن عبد العزيزإقليم: الفقيه بن صالح ثانوية الخوارزمي التقنية

ملول

302/09/14 36 ابعمران هشام
الفلسفة

02/09/14 05106Z)الدشيرة الجهادية )البلدية

الثانوية التأهيلية ابو بكر إقليم: الفقيه بن صالح ثانوية الخوارزمي التقنية

الصديق

703/09/13إقليم: خريبكة 34 عبدالله الحلوي
الفلسفة

02/09/15 15955Sبولنوار

1301/01/17إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية فرخانةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية الموحدين التأهيلية 24 عبدالباسط العسراوي
الفلسفة

01/01/17 12758S)بني انصار )البلدية

ثانوية يوسف بن تاشفين 

التأهيلية
إقليم: الفقيه بن ثانوية أحد التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالح

صالح

1001/01/17 24 زيون وسام
الفلسفة

01/01/17 27424Hكريفات

ثا.صلح الدين اليوبي 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: الفقيه بن صالح

الثاني

204/09/18إقليم: خريبكة 12 م افليحي
الفلسفة

04/09/18 12244H)وادي زم )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
302/09/10إقليم: إفرانثانوية م الخامس التأهيليةإقليم: خنيفرة 60 الشاطي خديجة

اللغة العربية
02/09/10 10785X)ازرو )البلدية

الثانوية التأهيلية ابو القاسم 

الزياني
205/09/07عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية المرجعيةإقليم: خنيفرة 58 م معطل

اللغة العربية
05/09/11إلتحاق بالزوجة 21950H)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

رشيد
الثانوية التأهيلية م إقليم: خنيفرة

الخامس

305/09/11عمالة: مكناس 54 حسيني الحسنية
اللغة العربية

05/09/11إلتحاق بالزوج 25269R)ويسلن )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

رشيد
304/09/18إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية واومنةإقليم: خنيفرة 12 عبد الصامد متوكل

اللغة العربية
04/09/18 20616Hواو مانة

الثانوية التأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
ثانوية الحسن الول إقليم: خنيفرة

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

404/09/19 6 شليح الحسن
اللغة العربية

04/09/19 07710Eدار ولد زيدوح

الثانوية التأهيلية الحسين 

بولنوار
إقليم: الفقيه بن ثانوية الفارابي التأهيليةإقليم: خنيفرة

صالح

904/09/19 6 نيهاد القزوي
اللغة العربية

04/09/19 07709D)أولد عياد )البلدية

202/09/09عمالة: فاسأبو القاسم الشابيإقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية المجد 66 لبروجي سهام
اللغة الفرنسية

02/09/14 26812T)زواغة )المقاطعة

105/09/08عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية القصبةإقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية اجدير 62 العيدي فاطمة
اللغة الفرنسية

16/09/15 04091W)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية فاطمة 

الزهراء
ثانوية طارق بن زياد إقليم: خنيفرة

التأهيلية

201/01/10إقليم: إفران 42 م زمراني
اللغة الفرنسية

02/09/16 10790C)ازرو )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

رشيد
الثانوية التأهيلية إقليم: خنيفرة

الخوارزمي

213/09/02عمالة: مكناس 40 الرفاعي عبد ا
اللغة الفرنسية

02/09/15 03953W مولي ادريس زرهون

)البلدية(

الثانوية التأهيلية مولي 

رشيد
402/09/15إقليم: إفرانثانوية تيمحضيت التأهيليةإقليم: خنيفرة 40 بنهشوم فاطمة الزهراء

اللغة الفرنسية
02/09/15 26266Zتيمحضيت

103/09/13إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية تاوكراتإقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية الزرقطوني 30 باري أهقار
اللغة الفرنسية

04/09/18 27378Hتيغسالين
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الثانوية التأهيلية مولي 

رشيد
106/09/06إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية المجدإقليم: خنيفرة 24 فركان نعيمة

اللغة الفرنسية
29/11/16 25532B)مريرت )البلدية

الثانوية التأهيلية المنصور 

الدهبي
الثانوية التأهيلية مولي إقليم: خنيفرة

رشيد

102/09/16إقليم: خنيفرة 24 اعوردو نادية
اللغة الفرنسية

02/09/16 11984Aاكلموس

الثانوية التأهيلية لحسن 

اليوسي
104/09/18إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية القدسإقليم: خنيفرة 22 علوي مونة

اللغة الفرنسية
04/09/18 11971Lتيغسالين

123/01/17إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية ام الربيعإقليم: خنيفرةالثانوية  التأهيلية طارق 18 رزوقي لبنى
اللغة الفرنسية

06/09/19 11981X)مريرت )البلدية

106/09/17إقليم: خنيفرةالثانوية  التأهيلية طارقإقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية القدس 18 كوثر الحاجي
اللغة الفرنسية

06/09/17 11986C)خنيفرة )البلدية

106/09/17إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية الزرقطونيإقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية القدس 18 فاطمة الزهراء ركي
اللغة الفرنسية

06/09/17 24736L)خنيفرة )البلدية

106/09/17إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية اجديرإقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية ام الربيع 18 العايدي زهرة
اللغة الفرنسية

06/09/17 25219L)خنيفرة )البلدية

الثانوية التأهيلية فاطمة إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية ام الربيع

الزهراء

502/09/15إقليم: خنيفرة 16 بوقاضي سعيد
اللغة الفرنسية

04/09/19 11978U)خنيفرة )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
302/09/16إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية اجديرإقليم: خنيفرة 16 عبد النور بلحاج

اللغة الفرنسية
04/09/18 25219L)خنيفرة )البلدية

402/09/15إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية أغبالوإقليم: خنيفرةالثانوية العدادية 20 غشت 12 أقبلي حوسى
اللغة الفرنسية

04/09/18 21051Fاغبالو

الثانوية التأهيلية الحسين 

بولنوار
104/09/18إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية القدسإقليم: خنيفرة 12 يوسف عروش

اللغة الفرنسية
04/09/18 11971Lتيغسالين

الثانوية التأهيلية لحسن 

اليوسي
531/07/18إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية الزرقطونيإقليم: خنيفرة 12 النبوي حنان

اللغة الفرنسية
04/09/18 24736L)خنيفرة )البلدية

الثانوية التأهيلية المنصور 

الدهبي
604/09/19إقليم: أزيللثانوية الزرقطوني التأهيليةإقليم: خنيفرة 6 م وهيب

اللغة الفرنسية
04/09/19 18480Lتنانت

الثانوية التأهيلية المنصور 

الدهبي
104/09/19إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية ام الربيعإقليم: خنيفرة 6 م  توتو

اللغة الفرنسية
04/09/19 11981X)مريرت )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسين 

بولنوار
204/09/19إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية ام الربيعإقليم: خنيفرة 6 رشيد أقبلي

اللغة الفرنسية
04/09/19 11981X)مريرت )البلدية

الثانوية التأهيلية المنصور 

الدهبي
201/01/10إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية اجديرإقليم: خنيفرة 52 الخـالسي عبد الناصر

اللغة النجليزية
03/09/13 25219L)خنيفرة )البلدية

ثانوية طارق بن زياد إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية اجدير

التأهيلية

318/11/11إقليم: إفران 30 سرفي سعيدة
اللغة النجليزية

02/09/15 10790C)ازرو )البلدية

ثانوية طارق بن زياد إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية المجد

التأهيلية

202/09/15إقليم: إفران 30 عيوري محسين
اللغة النجليزية

02/09/15 10790C)ازرو )البلدية
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف
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الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية الحسين 

بولنوار
401/01/17إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية أسنــيإقليم: خنيفرة 24 رشيد اسماع

اللغة النجليزية
01/01/17 25279Bأسني

الثانوية التأهيلية مولي 

رشيد
الثانوية التأهيلية ابو القاسم إقليم: خنيفرة

الزياني

206/09/17إقليم: خنيفرة 18 باهواري الصالحة
اللغة النجليزية

06/09/17 11976S)خنيفرة )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

رشيد
الثانوية التأهيلية ابو القاسم إقليم: خنيفرة

الزياني

104/09/18إقليم: خنيفرة 12 ملك الراحمي
اللغة النجليزية

04/09/18 11976S)خنيفرة )البلدية

الثانوية العدادية الحسن 

الول
الثانوية التأهيلية مولي إقليم: خنيفرة

رشيد

804/09/18إقليم: خنيفرة 12 م اباخوش
اللغة النجليزية

04/09/18 11984Aاكلموس

الثانوية التأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: خنيفرة

الثاني

104/09/18إقليم: خريبكة 12 سغوان م
اللغة النجليزية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 12244H)وادي زم )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
104/09/18إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية المجدإقليم: خنيفرة 12 تواتي نبيل

اللغة النجليزية
04/09/18 25532B)مريرت )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسين 

بولنوار
ثانوية يوسف بن تاشفين إقليم: خنيفرة

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

504/09/19 6 ادار ابراهيم
اللغة النجليزية

04/09/19 07693Lالخالفية

ثانوية م بن عبد الكريم إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية اجدير

الخطابي التأهيلية

505/09/11إقليم: صفرو 64 السموني عبد الوهاب
الجتماعيات

05/09/11 25866P)صفرو )البلدية

الثانوية التأهيلية المنصور 

الدهبي
702/09/14إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية اجديرإقليم: خنيفرة 36 قصور عبد اللطيف

الجتماعيات
02/09/14 25219L)خنيفرة )البلدية

الثانوية التأهيلية المنصور 

الدهبي
602/09/15عمالة: فاسابن سيناإقليم: خنيفرة 30 حسام لكحال

الجتماعيات
02/09/15إلتحاق بالزوجة 22679A)سايس )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المنصور 

الدهبي
102/09/14عمالة: فاسابن عربيإقليم: خنيفرة 29 عبد ا أوعدي

الجتماعيات
02/09/16إلتحاق بالزوجة 25310K)زواغة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية مولي 

رشيد
402/09/15إقليم: الخميساتالفتحإقليم: خنيفرة 6 منصوري جواد

الجتماعيات
04/09/19إلتحاق بالزوجة 11577H)الخميسات )البلدية

الثانوية التأهيلية ابو القاسم 

الزياني
الثانوية التأهيلية م إقليم: خنيفرة

الخامس

116/09/94إقليم: خنيفرة 120 فضيلي م
الرياضيات

نعمأقدمية 16 سنة 16/09/99 11977T)خنيفرة )البلدية

206/09/06إقليم: الحاجبثانوية الثلوج التأهيليةإقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية ام الربيع 76 أقاش م
الرياضيات

02/09/09 24268C)الحاجب )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
الثانوية التأهيلية فاطمة إقليم: خنيفرة

الزهراء

206/09/17إقليم: خنيفرة 26 سلك جواد
الرياضيات

04/09/18 11978U)خنيفرة )البلدية

الثانوية التأهيلية ابو القاسم 

الزياني
الثانوية التأهيلية المغرب إقليم: خنيفرة

العربي

402/09/16عمالة: مراكش 24 م بن داود
الرياضيات

16/09/19إلتحاق بالزوجة 20648T)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية م 

الخامس
الثانوية التأهيلية ابو القاسم إقليم: خنيفرة

الزياني

102/09/15إقليم: خنيفرة 16 الداعلي حسن
الرياضيات

نعم 04/09/19 11976S)خنيفرة )البلدية

404/09/18إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية واومنةإقليم: خنيفرةالثانوية العدادية 20 غشت 12 يونس سليماني
الرياضيات

04/09/18 20616Hواو مانة
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م. النقط
المادة

المطلوبة
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ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف
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المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية لحسن 

اليوسي
ثانوية عمر بن الخطاب إقليم: خنيفرة

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

704/09/19 7 جبران حليمة
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوج 07712Gبرادية

الثانوية التأهيلية الحسين 

بولنوار
104/09/19إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية الفوسفاطإقليم: خنيفرة 6 حسن معروف

الرياضيات
04/09/19 12260A)خريبكة )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

رشيد
104/09/19إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية ام الربيعإقليم: خنيفرة 6 كليلي ايمان

الرياضيات
04/09/19 11981X)مريرت )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسين 

بولنوار
الثانوية العدادية الساقية إقليم: خنيفرة

الحمراء

204/09/19إقليم: خريبكة 6 لحسن طالبي
الرياضيات

04/09/19 12256Wأولد عبدون

الثانوية التأهيلية المنصور 

الدهبي
304/09/19إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية الفوسفاطإقليم: خنيفرة 6 عز الدين معقول

الرياضيات
04/09/19 12260A)خريبكة )البلدية

الثانوية التأهيلية ابو القاسم 

الزياني
الثانوية التأهيلية مولي إقليم: خنيفرة

رشيد

عمالة: طنجة - 

أصيل

130/09/92 124 صوصي علوي بهية
علوم الحياة 

والرض
02/11/98أقدمية 16 سنة 15356R)طنجة المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية فاطمة 

الزهراء
الثانوية التأهيلية واد إقليم: خنيفرة

المخازن

705/09/07عمالة: مكناس 84 قشال وفاء
علوم الحياة 

والرض
02/09/09 22646P)ويسلن )البلدية

ثانوية طارق بن زياد إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية تازيزاوت

التأهيلية

502/09/10إقليم: إفران 46 أوحجو نصير
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 10790C)ازرو )البلدية

الثانوية التأهيلية المنصور 

الدهبي
الثانوية التأهيلية فاطمة إقليم: خنيفرة

الزهراء

102/09/14إقليم: خنيفرة 46 صاديقي م
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 11978U)خنيفرة )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

رشيد
عمالة: الصخيرات التنميةإقليم: خنيفرة

 - تمارة

102/09/15 40 بثينة اباخة
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 27114W)عين العودة )البلدية

الثانوية التأهيلية لحسن 

اليوسي
101/01/10إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية تاوكراتإقليم: خنيفرة 36 زيتوني حنان

علوم الحياة 

والرض
02/09/14 27378Hتيغسالين

الثانوية التأهيلية الحسين 

بولنوار
1001/03/11إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية ام الربيعإقليم: خنيفرة 16 العياشي م

علوم الحياة 

والرض
04/09/19 11981X)مريرت )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

رشيد
104/09/12إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية ام الربيعإقليم: خنيفرة 14 وليد إلياس

علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوجة 11981X)مريرت )البلدية

105/09/11إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية واومنةإقليم: خنيفرةالثانوية العدادية 20 غشت 13 م المودهان
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوجة 20616Hواو مانة

الثانوية التأهيلية المنصور 

الدهبي
705/09/11إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية تازيزاوتإقليم: خنيفرة 12 م  ايت الحاج

علوم الحياة 

والرض
04/09/18 11983Zالقباب

الثانوية التأهيلية لحسن 

اليوسي
1105/09/11عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية عين كرمةإقليم: خنيفرة 54 لحبيلي عصام

الفيزياء والكيمياء
05/09/11 04089Uعين كرمة-واد الرمان

الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية ام الربيع

زياد

302/09/09عمالة: مكناس 52 ابراهيم الدمسيري
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 03952V)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية فاطمة 

الزهراء
الثانوية التأهيلية ابو القاسم إقليم: خنيفرة

الزياني

126/07/10إقليم: خنيفرة 52 بنصفية هشام
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 11976S)خنيفرة )البلدية
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م. النقط
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المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية المنصور 

الدهبي
305/09/08إقليم: الحاجبثانوية ابن سينا التأهيليةإقليم: خنيفرة 46 لمراني علوي الطيب

الفيزياء والكيمياء
02/09/14 04236D)سبع عيون )البلدية

الثانوية التأهيلية ابو القاسم 

الزياني
401/01/12عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية الكنديإقليم: خنيفرة 44 عبد الرحيم كلي

الفيزياء والكيمياء
02/09/16 26772Z)ويسلن )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

رشيد
ثانـويــة عـلل الفـــاسي إقليم: خنيفرة

الـتـــأهيــلـيـــة

106/04/09إقليم: إفران 42 محتي لحسن
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 21882J)إفران )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

رشيد
مولي عبد السلم بن إقليم: خنيفرة

مشيش

502/09/15عمالة: فاس 40 نبيل الذهبي
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 02071A)فاس المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية لحسن 

اليوسي
902/09/15إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية ام الربيعإقليم: خنيفرة 40 هب الريح رضـــوان

الفيزياء والكيمياء
02/09/15 11981X)مريرت )البلدية

الثانوية التأهيلية أحمد بن إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية القدس

علي باسو

1102/09/14عمالة: مكناس 38 مصطفى عبيدي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 04090Vعين جمعة

ثانوية طارق بن زياد إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية تازيزاوت

التأهيلية

102/09/16إقليم: بني ملل 34 لحسن الغجدامي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 07703X)القصيبة )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

رشيد
502/09/15إقليم: إفرانثانوية ميشليفن التاهيليةإقليم: خنيفرة 30 سمير الهواري

الفيزياء والكيمياء
02/09/15 25259E)ازرو )البلدية

502/09/16إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية المرابطينإقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية اجدير 30 قبوري الحسن
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 26256N)تنغير )البلدية

الثانوية التأهيلية فاطمة إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية اجدير

الزهراء

902/09/16إقليم: خنيفرة 20 رشيد وردي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 11978U)خنيفرة )البلدية

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي
106/09/17إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية المجدإقليم: خنيفرة 16 نعمان اسماعيل

الفيزياء والكيمياء
04/09/18 25532B)مريرت )البلدية

الثانوية التأهيلية المنصور 

الدهبي
الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: خنيفرة

الثاني

104/09/19إقليم: خريبكة 16 م هرماشي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 12244H)وادي زم )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
304/09/18إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية اجديرإقليم: خنيفرة 12 مفتاح م

الفيزياء والكيمياء
04/09/18 25219L)خنيفرة )البلدية

102/09/14إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية اجديرإقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية ام الربيع 6 فتحي نورالدين
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 25219L)خنيفرة )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسين 

بولنوار
الثانوية التأهيلية مولي إقليم: خنيفرة

رشيد

304/09/19إقليم: خنيفرة 6 عبد الرحيم العروي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 11984Aاكلموس

الثانوية التأهيلية المنصور 

الدهبي
304/09/19إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية ابن رشدإقليم: خنيفرة 6 ابراهيم   حديوي

الفيزياء والكيمياء
04/09/19 12266G)ابي الجعد )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسين 

بولنوار
304/09/19إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية القدسإقليم: خنيفرة 6 عبد العالي بوعمام

الفيزياء والكيمياء
04/09/19 11971Lتيغسالين

316/09/98عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية بدرإقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية ام الربيع 132 الوليد   عبد ا
التربية السلمية

16/09/99أقدمية 16 سنة 24761N)مكناس )البلدية
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الصلية
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها
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ملحقة الثانوية التأهيلية إقليم: خنيفرةالثانوية  التأهيلية طارق

أناسي

605/09/07عمالة: مكناس 80 العمراوي م
التربية السلمية

15/09/18إلتحاق بالزوجة 27025Zأيت ولل

الثانوية التأهيلية مولي 

رشيد
الثانوية التأهيلية عين إقليم: خنيفرة

بيضاء

1003/09/13إقليم: وزان 52 ايمن المزكلدي الشرعي
التربية السلمية

03/09/13 27388Uعين بيضاء

الثانوية التأهيلية الحسين 

بولنوار
703/09/13إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية ام الربيعإقليم: خنيفرة 52 عمر وعجو

التربية السلمية
03/09/13 11981X)مريرت )البلدية

716/09/93عمالة: فاسالدارسةإقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية اجدير 144 الراز أحمد
التربية البدنية

17/09/18أقدمية 16 سنة 02247S)زواغة )المقاطعة

عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية بئر انزرانإقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية اجدير

أصيل

216/09/99 62 بشيري هشام
التربية البدنية

02/09/15 26577M)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
204/09/19إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية ام الربيعإقليم: خنيفرة 16 الراشدي زكرياء

المعلوميات
04/09/19 11981X)مريرت )البلدية

الثانوية التأهيلية لحسن 

اليوسي
202/09/16إقليم: مديونةابن بطوطةإقليم: خنيفرة 24 الزهراوي هجر

الفلسفة
01/01/17إلتحاق بالزوج 01881U)مديونة )البلدية

الثانوية العدادية الحسن 

الول
204/09/18إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية تاوكراتإقليم: خنيفرة 9 سكينة طل

الفلسفة
04/09/19إلتحاق بالزوج 27378Hتيغسالين

306/09/00إقليم: الجديدةثانوية م الرافعي التأهيليةإقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية ابن رشد 96 الدهيك رضوان
اللغة العربية

05/09/11 08703J)الجديدة )البلدية

الثانوية العدادية الشهيد 

اعمربالحاج
101/01/12إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية الفوسفاطإقليم: خريبكة 54 وفــاء سعــود

اللغة العربية
01/01/12 12260A)خريبكة )البلدية

1303/09/13إقليم: إفرانثانوية تيمحضيت التأهيليةإقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المقاومة 52 فاطمة صابري
اللغة العربية

03/09/13 26266Zتيمحضيت

الثانوية التأهيلية ابن 

تومرت
عمالة مقاطعة ابن الياسمينإقليم: خريبكة

الحي الحسني

603/09/13 44 بشرى ابراهيمي
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 01685F)الحي الحسني )المقاطعة

الثانوية التاهيلية يوسف بن إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المقاومة

تاشفين

1002/09/15إقليم: خريبكة 40 وفار زهيرة
اللغة العربية

02/09/15 12262C)خريبكة )البلدية

ثانوية مولي رشيد إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية ابن طفيل

التأهيلية

702/09/15إقليم: بني ملل 40 علوي بلغيثي عبد القادر
اللغة العربية

02/09/15 07702W)قصبة تادلة )البلدية

506/09/17إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية بن ياسينإقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المام علي 28 فجادي عبد العالي
اللغة العربية

06/09/17 12258Y)خريبكة )البلدية

707/09/17إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية الموحدينإقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المام علي 28 دوامي نور الدين
اللغة العربية

07/09/17 12261B)خريبكة )البلدية

1201/01/17إقليم: وزانالخوارزميإقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المقاومة 24 حمزة اعبيدة
اللغة العربية

01/01/17 27204Uازغيرة

ثانوية مولي رشيد إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية ابن رشد

التأهيلية

107/09/17إقليم: بني ملل 24 مليكة زردك
اللغة العربية

30/06/19 07702W)قصبة تادلة )البلدية
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الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
الثانوية التأهيلية ابو بكر إقليم: خريبكة

الصديق

304/09/17إقليم: خريبكة 18 عبد الله قرشاوي
اللغة العربية

06/09/17 15955Sبولنوار

إقليم: الفقيه بن ثانوية أحد التأهيليةإقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية ابن طفيل

صالح

204/09/19 16 الكبيرة سباعي
اللغة العربية

04/09/19 27424Hكريفات

الثانوية العدادية ابو  

القاسم  السجلماسي
104/09/18إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية ابن رشدإقليم: خريبكة 12 عزيزة انتفي

اللغة العربية
04/09/18 12266G)ابي الجعد )البلدية

104/09/18إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية ابن طفيلإقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية ورديغة 10 الورزادي رشيد
اللغة العربية

04/09/19 12263D)وادي زم )البلدية

104/09/19إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المقاومةإقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية ابن طفيل 6 حنان العدناوي
اللغة العربية

04/09/19 25987W)وادي زم )البلدية

216/09/89عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية السلمإقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية المام مالك 98 عمر دودي
اللغة الفرنسية

02/09/16 25268P)مكناس )البلدية

107/12/90إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية بن ياسينإقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية الموحدين 94 حسن شهابي
اللغة الفرنسية

02/09/15 12258Y)خريبكة )البلدية

الثانوية التأهيلية ابو بكر 

الصديق
116/09/92إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية بن ياسينإقليم: خريبكة 92 عزيز عليلوش

اللغة الفرنسية
02/09/10 12258Y)خريبكة )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد ا 

كنون
ثانوية مولي رشيد إقليم: خريبكة

التأهيلية

207/09/04إقليم: بني ملل 64 بالعايدي جواد
اللغة الفرنسية

03/09/13 07702W)قصبة تادلة )البلدية

الثانوية التاهيلية يوسف بن إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية ابن عبدون

تاشفين

107/09/05إقليم: خريبكة 42 فاطمة الزهراء البكاري
اللغة الفرنسية

13/09/17 12262C)خريبكة )البلدية

الثانوية التأهيلية المغرب إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية الفارابي

الكبير

503/09/13إقليم: خريبكة 42 منال برحيل
اللغة الفرنسية

03/09/13 25995E)خريبكة )البلدية

الثانوية التاهيلية يوسف بن 

تاشفين
عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعرفةإقليم: خريبكة

ملول

206/09/00 34 صالح الدين ايت  مبارك
اللغة الفرنسية

06/09/17 20002R)أيت ملول )البلدية

101/01/10إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية تاشرافتإقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية ورديغة 32 مكريني الصالح
اللغة الفرنسية

04/09/19 23667Zتشرافت

106/09/01إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية بن ياسينإقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية المام مالك 28 سفيان مشرف
اللغة الفرنسية

06/09/17 12258Y)خريبكة )البلدية

الثانوية العدادية الساقية 

الحمراء
عمالة مقاطعات المسجدإقليم: خريبكة

الدار البيضاء أنفا

811/12/17 28 حليمة فرسيوي
اللغة الفرنسية

11/12/17 01489T)أنفا )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المختار 

السوسي
الثانوية التأهيلية المغرب إقليم: خريبكة

الكبير

106/09/17إقليم: خريبكة 18 يسرى تفاني
اللغة الفرنسية

06/09/17 25995E)خريبكة )البلدية

102/09/15إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المقاومةإقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية ابن طفيل 12 م المرجاني
اللغة الفرنسية

04/09/18 25987W)وادي زم )البلدية

عمالة مقاطعة ثانوية صلح الدين اليوبيإقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المام علي

عين الشق

101/01/19 12 المومني أنس
اللغة الفرنسية

01/01/19 27085P)عين الشق )المقاطعة
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الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
الثانوية التأهيلية ابو بكر إقليم: خريبكة

الصديق

604/09/18إقليم: خريبكة 12 الحنيوي نجوى
اللغة الفرنسية

04/09/18 15955Sبولنوار

404/09/18إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية ابن عبدونإقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المقاومة 12 عثمان فندي
اللغة الفرنسية

04/09/18 12259Z)خريبكة )البلدية

104/09/18إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية ابن عبدونإقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المقاومة 12 وفاء المودن
اللغة الفرنسية

04/09/18 12259Z)خريبكة )البلدية

204/09/19إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية المام مالكإقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المقاومة 6 نفوسي زكرياء
اللغة الفرنسية

04/09/19 12237A)خريبكة )البلدية

104/09/19إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المام عليإقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية ورديغة 6 عطفي أسماء
اللغة الفرنسية

04/09/19 12270L)حطان )البلدية

402/09/14إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية الفوسفاطإقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المام علي 36 الباهي حسن
اللغة النجليزية

02/09/14 12260A)خريبكة )البلدية

الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية المام مالك

زياد

803/09/13إقليم: برشيد 30 عساسي إيمان
اللغة النجليزية

02/09/16إلتحاق بالزوج 27413W)الدروة )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
303/09/13عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية السلمإقليم: خريبكة 25 سنان سهام

اللغة النجليزية
02/09/16إلتحاق بالزوج 25268P)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد ا 

كنون
401/01/17إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيديإقليم: خريبكة 24 صلح الدين فكور

اللغة النجليزية
01/01/17 03790U)أمزميز )البلدية

الثانوية التأهيلية نورس إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المقاومة

موكادور

101/01/17إقليم: الصويرة 24 يوسف كماط
اللغة النجليزية

01/01/17 24830N)الصويرة )البلدية

ثانوية المختار السوسي إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية الفارابي

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

104/09/18 10 مجمد فرواط
اللغة النجليزية

04/09/19 07691Jاهل مربع

404/09/19إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المام عليإقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية تاشرافت 6 شكوك عبد الرحيم
اللغة النجليزية

04/09/19 12270L)حطان )البلدية

306/09/01إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية الموحدينإقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المام علي 50 خالد ضفير
الجتماعيات

04/09/19 12261B)خريبكة )البلدية

102/09/14إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية الموحدينإقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المام علي 46 اليمني عادل
الجتماعيات

02/09/14 12261B)خريبكة )البلدية

عمالة: الصخيرات المهدي المنجرةإقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المقاومة

 - تمارة

202/09/15 40 اليعقوبي  خالد
الجتماعيات

02/09/15 26627S)عين عتيق )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
 الثانوية التأهيلية الحاج م إقليم: خريبكة

بن احساين الحضري

1201/01/17إقليم: شفشاون 34 أيوب كربوب
الجتماعيات

01/01/17 06413Vبني أحمد  الشرقية

902/09/16عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الموحدينإقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية ابن طفيل 34 الركابي الخياري مصطفى
الجتماعيات

02/09/16 25026B)مراكش المدينة )المقاطعة

401/01/17إقليم: الخميساتمجمع الطلبةإقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المقاومة 34 عبد الفتاح عبد المولى
الجتماعيات

01/01/17 26196Yمجمع الطلبة
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1102/09/15عمالة: الرباط ابراهيم الرودانيإقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية الفارابي 30 حميد حواصلي
الجتماعيات

02/09/15 01135H)اليوسفية )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المختار إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المقاومة

السوسي

101/01/17إقليم: خريبكة 24 ياسين احديدو
الجتماعيات

01/01/17 12264E)وادي زم )البلدية

101/01/17عمالة: الرباطحمان الفطواكيإقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المقاومة 24 عبد الرزاق خويخ
الجتماعيات

01/01/17 01131D)يعقوب المنصور )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المختار 

السوسي
102/09/15إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المقاومةإقليم: خريبكة 16 الكوخ حنان

الجتماعيات
04/09/19 25987W)وادي زم )البلدية

1004/09/19إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المام عليإقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية ابن طفيل 6 عسال المهدي
الجتماعيات

04/09/19 12270L)حطان )البلدية

الثانوية التأهيلية إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية بن ياسين

الخوارزمي

516/09/89عمالة: مراكش 160 عز الدين الطبراني
الرياضيات

16/09/89أقدمية 16 سنة 20647S)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المختار إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المقاومة

السوسي

116/09/89إقليم: خريبكة 100 حميد علواني
الرياضيات

02/09/14 12264E)وادي زم )البلدية

عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية بوخالفإقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية الفارابي

أصيل

202/09/14 30 بوعزة انتفي
الرياضيات

04/09/18 26230K)كزناية )البلدية

202/09/15عمالة: الميةالثانوية التأهيلية الجولنإقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المام علي 30 انجيمي حسناء
الرياضيات

02/09/15إلتحاق بالزوج 01913D)المية )البلدية

الثانوية التأهيلية ابو بكر 

الصديق
الثانوية التأهيلية المغرب إقليم: خريبكة

الكبير

301/01/17إقليم: خريبكة 24 عمر مفتاح
الرياضيات

01/01/17 25995E)خريبكة )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد ا 

كنون
102/09/16إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية الداخلةإقليم: خريبكة 24 ابن خدة يونس

الرياضيات
02/09/16 12269K)بوجنيبة )البلدية

302/09/16إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية بن ياسينإقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية ابن طفيل 24 ازريعة سعيد
الرياضيات

02/09/16 12258Y)خريبكة )البلدية

الثانوية التأهيلية المغرب 

الكبير
1105/09/11إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية الميةإقليم: خريبكة 22 المصطفى بكاني

الرياضيات
06/09/17 05990K)القصر الكبير )البلدية

103/09/13إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية بن ياسينإقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية المام مالك 22 وصال ملوكي
الرياضيات

04/09/18 12258Y)خريبكة )البلدية

107/09/17إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية ابن عبدونإقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية ابن طفيل 19 سعيد القاسمي
الرياضيات

07/09/17إلتحاق بالزوجة 12259Z)خريبكة )البلدية

الثانوية التأهيلية المختار 

السوسي
206/09/17إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية المام مالكإقليم: خريبكة 18 زينب بلحلج

الرياضيات
06/09/17 12237A)خريبكة )البلدية

الثانوية التأهيلية المختار 

السوسي
الثانوية التأهيلية المغرب إقليم: خريبكة

الكبير

204/09/18إقليم: خريبكة 12 عبد العظيم محب
الرياضيات

04/09/18 25995E)خريبكة )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
الثانوية التأهيلية المغرب إقليم: خريبكة

الكبير

404/09/18إقليم: خريبكة 12 مكان مصطفى
الرياضيات

04/09/18 25995E)خريبكة )البلدية
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202/09/14إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية الفوسفاطإقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المام علي 10 م سنان
الرياضيات

04/09/19 12260A)خريبكة )البلدية

104/09/19إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المقاومةإقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية ابن طفيل 6 م الهشامي
الرياضيات

04/09/19 25987W)وادي زم )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
الثانوية التأهيلية ابو بكر إقليم: خريبكة

الصديق

804/09/19إقليم: خريبكة 6 قرفي صالح
الرياضيات

04/09/19 15955Sبولنوار

704/09/19إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المام عليإقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية الفارابي 6 مصطفى موساوي
الرياضيات

04/09/19 12270L)حطان )البلدية

301/03/11إقليم: بني مللثانوية اولد يوسف التأهيليةإقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية ابن طفيل 70 أســــــــارن  فاطمـــة
علوم الحياة 

والرض
01/03/11 27375Eأولد يوسف

301/03/11إقليم: بني مللثانوية اولد يوسف التأهيليةإقليم: خريبكةالثانوية العدادية بني سمير 70 يسين حكماوي
علوم الحياة 

والرض
01/03/11 27375Eأولد يوسف

125/03/04إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية ابن عبدونإقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية الفوسفاط 64 مباركي توفيق
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 12259Z)خريبكة )البلدية

605/09/11إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية بن ياسينإقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية ابن طفيل 64 هشـــــيمين ياســــين
علوم الحياة 

والرض
05/09/11 12258Y)خريبكة )البلدية

الثانوية التأهيلية المختار 

السوسي
826/07/10إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية الفوسفاطإقليم: خريبكة 60 ليلى امكن

علوم الحياة 

والرض
12/11/10 12260A)خريبكة )البلدية

ثانوية أبي شعيب الدكالي إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المقاومة

التأهيلية

501/01/17إقليم: الجديدة 24 نعيمة الزهراوي
علوم الحياة 

والرض
01/01/17إلتحاق بالزوج 08733S)الجديدة )البلدية

206/09/17إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية الموحدينإقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية الداخلة 19 فطاح شيماء
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 12261B)خريبكة )البلدية

الثانوية التأهيلية المختار 

السوسي
الثانوية التأهيلية المغرب إقليم: خريبكة

الكبير

106/09/17إقليم: خريبكة 18 ودود م
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوجة 25995E)خريبكة )البلدية

504/09/19إقليم: أزيللثانوية الزرقطوني التأهيليةإقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية ابن عبدون 6 ياسين عرفة
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 18480Lتنانت

الثانوية التأهيلية عبد ا 

كنون
102/09/16إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية ابن طفيلإقليم: خريبكة 25 جياد سماح

العلوم القتصادية 

والتدبير
02/09/16إلتحاق بالزوج 12263D)وادي زم )البلدية

الثانوية التأهيلية المختار 

السوسي
الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: خريبكة

زياد

101/03/11عمالة: مكناس 70 منصوري م
الفيزياء والكيمياء

01/03/11 03952V)مكناس )البلدية

102/09/15إقليم: سطاتثانوية ابن عباد التأهيليةإقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المقاومة 30 الحامدي سناء
الفيزياء والكيمياء

02/09/15إلتحاق بالزوج 14643R)سطات )البلدية

303/09/13إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية السلمإقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية ابن طفيل 24 م السربوتي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 25514G)ابن جرير )البلدية

الثانوية التأهيلية ابو بكر إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المقاومة

الصديق

201/01/17إقليم: خريبكة 24 حسناء عدلون
الفيزياء والكيمياء

01/01/17 15955Sبولنوار
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102/09/14إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المقاومةإقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية ابن رشد 22 رشيد فداني
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 25987W)وادي زم )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد ا 

كنون
إقليم: الفقيه بن ثانوية الفارابي التأهيليةإقليم: خريبكة

صالح

104/09/19 16 أوميمة شفيق
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 07709D)أولد عياد )البلدية

الثانوية التأهيلية المختار إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المقاومة

السوسي

101/01/17إقليم: خريبكة 14 م الزعتري
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 12264E)وادي زم )البلدية

الثانوية التاهيلية سيدي إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المام علي

يوسف بن علي

804/10/03عمالة: مراكش 74 المحجوب جوفي
التربية السلمية

26/11/10 27386S سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية المغرب إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المام علي

الكبير

116/09/99إقليم: خريبكة 64 مصطفى سدراوي
التربية السلمية

02/09/15 25995E)خريبكة )البلدية

101/03/11عمالة: فاسبنسودةإقليم: خريبكةالثانوية العدادية اولد فنان 61 البكوري نبيل
التربية السلمية

01/03/11إلتحاق بالزوجة 02260F)زواغة )المقاطعة

401/01/12إقليم: سطاتثانوية الفارابي العداديةإقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية ابن رشد 54 ناجي مصطفى
التربية السلمية

01/01/12إلتحاق بالزوجة 26586Xرأس العين الشاوية

ثانوية مولي رشيد إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية الفارابي

التأهيلية

216/09/99إقليم: بني ملل 46 نورالدين عطفاني
التربية السلمية

06/09/17 07702W)قصبة تادلة )البلدية

الثانوية التأهيلية م إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المقاومة

الخامس

1002/09/14إقليم: الصويرة 46 مسموع عبد ا
التربية السلمية

02/09/14 10402F)الصويرة )البلدية

الثانوية التأهيلية المختار 

السوسي
107/09/04إقليم: الخميساتالموحدينإقليم: خريبكة 42 يوسف يحمدي

التربية السلمية
03/09/13 26753D)الخميسات )البلدية

الثانوية التأهيلية علل بن إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المقاومة

عبد ا

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

1102/09/15 40 ترمسي م
التربية السلمية

02/09/15 25002A)سيدي مومن )المقاطعة

1003/09/13إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المام عليإقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية ابن رشد 34  احمد الحمري
التربية السلمية

02/09/16 12270L)حطان )البلدية

الثانوية التأهيلية المختار 

السوسي
عمالة مقاطعة ابن عربيإقليم: خريبكة

عين الشق

502/09/15 30 الناصري عبد الجليل
التربية السلمية

02/09/15 24952W)عين الشق )المقاطعة

إقليم: فحص - ثانوية دار السلم التاهيليةإقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية ابن طفيل

انجرة

1203/09/13 26 م العمراني
التربية السلمية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 26016Cملوسة

216/09/92إقليم: مديونةابن خلدونإقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية ابن طفيل 80 الساحلي حسن
التربية البدنية

02/09/16 25576Z)تيط مليل )البلدية

102/09/14عمالة: الميةالكنديإقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المقاومة 36 مرتبط ياسر
التربية البدنية

02/09/14 26430Cسيدي موسى المجدوب

ثانوية عمر بن الخطاب إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية ابن طفيل

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

723/01/17 24 وفيق الضو
التربية البدنية

20/09/19 07712Gبرادية

الثانوية التأهيلية عبد ا 

كنون
عمالة: الصخيرات المهدي المنجرةإقليم: خريبكة

 - تمارة

202/09/15 22 أشرف بوقدير
التربية البدنية

06/09/17 26627S)عين عتيق )البلدية
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103/09/13إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية ابن طفيلإقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية تاشرافت 18 إلياس العتاوي
التربية البدنية

06/09/17 12263D)وادي زم )البلدية

406/09/17إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية تاشرافتإقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية ابن طفيل 14 م ورضي
التربية البدنية

04/09/19 23667Zتشرافت

ثانوية طارق بن زياد إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية الفارابي

التأهيلية

1004/09/18إقليم: بني ملل 18 هند الكعموصي
المعلوميات

04/09/19 07703X)القصيبة )البلدية

203/09/13عمالة: الرباطابن بطوطةإقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية بن ياسين 36 لطفي التهامي
الفلسفة

02/09/16 01127Z)اليوسفية )المقاطعة

الثانوية التأهيلية ابو بكر 

الصديق
401/01/17إقليم: مديونةزينب النفزاويةإقليم: خريبكة 34 فاطمة الزهراء شعشاع

الفلسفة
01/01/17 24950Uالمجاطية أولد الطالب

عمالة: الصخيرات مرس الخيرإقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية المقاومة

 - تمارة

701/01/17 24 حسن فوز
الفلسفة

01/01/17 24185Mمرس الخير
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06

الثانوية التأهيلية علل بن 

عبد ا
127/03/16إقليم: سيدي بنورثانوية 30 يوليوز التأهيليةإقليم: بنسليمان 40 عبدالغاني بلوناس

اللغة العربية
27/03/16 25813G)سيدي بنور )البلدية

الثانوية التأهيلية الشهيد إقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية ابن باجة

ادريس الحريزي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

602/09/14 30 محسن السعدي
اللغة العربية

04/09/18 25288L)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التأهيلية علل بن 

عبد ا
عمالة مقاطعات مولي إدريس الولإقليم: بنسليمان

الدار البيضاء أنفا

604/09/19 8 تورية ضياء
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوج 01487R)أنفا )المقاطعة

عمالة: الصخيرات م السراجإقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية ابن باجة

 - تمارة

118/09/02 6 م امعيط
اللغة العربية

04/09/19 23487Dسيدي يحيى زعير

الثانوية التأهيلية م بن 

عبد الكريم الخطابي
304/09/19إقليم: الجديدةثانوية 6 نونبر التأهيليةإقليم: بنسليمان 6 حسن شويري

اللغة العربية
04/09/19 08739Yأولد فرج

عمالة مقاطعة عبدالكريم الخطابيإقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية ابن باجة

عين الشق

604/09/19 6 سارة العمري
اللغة العربية

04/09/19 25300Z)عين الشق )المقاطعة

الثانوية التأهيلية توفيق إقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية ابن خلدون

الحكيم

202/09/10إقليم: النواصر 38 سارة الساعدي
اللغة الفرنسية

06/09/17 23803X)النواصر )البلدية

الثانوية التأهيلية الشريف 

الدريسي
الثانوية التأهيلية م إقليم: بنسليمان

الخامس

202/09/14إقليم: الصويرة 38 بشرى دتسولي
اللغة الفرنسية

02/09/16 10402F)الصويرة )البلدية

الثانوية التأهيلية م بن 

عبد الكريم الخطابي
الثانوية التأهيلية الشريف إقليم: بنسليمان

الدريسي

101/01/10إقليم: بنسليمان 36 روان موسى
اللغة الفرنسية

02/09/14 07853K)بنسليمان )البلدية

120/02/17إقليم: بنسليمانالثانوية العدادية الزيايدةإقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية ابن باجة 34 حسنة عشاق
اللغة الفرنسية

06/09/17 26023Kزيايدة

عمالة: الصخيرات مرس الخيرإقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية ابن باجة

 - تمارة

102/09/14 16 صدوق غزلن
اللغة الفرنسية

04/09/19 24185Mمرس الخير

الثانوية التأهيلية علل بن 

عبد ا
604/09/18عمالة: الميةالتنميةإقليم: بنسليمان 12 عبدالغاني بوعزة

اللغة الفرنسية
04/09/18 27421E)عين حرودة )البلدية

الثانوية التأهيلية علل بن 

عبد ا
الثانوية التاهيلية عين إقليم: بنسليمان

حرودة

704/09/19عمالة: المية 8 نادية منير
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 01762P)عين حرودة )البلدية

الثانوية التأهيلية م بن 

عبد الكريم الخطابي
عمالة مقاطعات عقبة بن نافعإقليم: بنسليمان

عين السبع الحي 

604/09/19 6 أميمة الكحلوي
اللغة النجليزية

04/09/19 01655Y)الصخور السوداء )المقاطعة

الثانوية التأهيلية م بن 

عبد الكريم الخطابي
الثانوية التأهيلية مولي إقليم: بنسليمان

اسماعيل

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

202/09/15 40 كلثوم أيت بوجمعة
الجتماعيات

02/09/15 01871H)سيدي عثمان )المقاطعة

106/09/01إقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية السلمإقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية ابن خلدون 72 يوسف  الراعي
الرياضيات

02/09/15 26292C)بوزنيقة )البلدية

الثانوية التأهيلية ابن إقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية ابن خلدون

بطوطة

116/09/94إقليم: القنيطرة 68 بوسلهام هاني
الرياضيات

03/09/13 11200Y)القنيطرة )البلدية
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الثانوية التأهيلية 

المنصورية
الثانوية التأهيلية مولي إقليم: بنسليمان

يوسف

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

201/01/10 46 شكري الفكاك
الرياضيات

02/09/14 26083A)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التأهيلية م بن 

عبد الكريم الخطابي
الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: بنسليمان

الثاني

102/09/15إقليم: بنسليمان 40 ايت رامي عائشة
الرياضيات

02/09/15 07854L)بنسليمان )البلدية

الثانوية التأهيلية علل بن 

عبد ا
814/02/17عمالة: الميةشكيب أرسلنإقليم: بنسليمان 24 عبدالله فريد

الرياضيات
14/02/17 07857Pبني يخلف

الثانوية التأهيلية م بن 

عبد الكريم الخطابي
204/09/19إقليم: الجديدةثانوية 6 نونبر التأهيليةإقليم: بنسليمان 6 أنس أدنيدن

الرياضيات
04/09/19 08739Yأولد فرج

الثانوية التأهيلية م بن إقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية ابن باجة

عبد الكريم الخطابي

704/09/19إقليم: بنسليمان 6 فاطمة الزهراء سمان
الرياضيات

04/09/19 07856Nمليلة

الثانوية التأهيلية الشريف 

الدريسي
116/09/88عمالة: الرباطعبد الكريم الخطابيإقليم: بنسليمان 152 مكريم  عبدالرزاق

علوم الحياة 

والرض
16/09/91أقدمية 16 سنة 01129B)يعقوب المنصور )المقاطعة

الثانوية التأهيلية علل بن 

عبد ا
الثانوية التاهيلية عين إقليم: بنسليمان

حرودة

904/09/19عمالة: المية 16 هند وحيد
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 01762P)عين حرودة )البلدية

304/09/19إقليم: بنسليمانالثانوية العدادية الزيايدةإقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية ابن باجة 6 زينب نادر
علوم الحياة 

والرض
04/09/19إلتحاق بالزوج 26023Kزيايدة

الثانوية التأهيلية م بن 

عبد الكريم الخطابي
عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية بئرانزرانإقليم: بنسليمان

الفداء مرس 

404/09/19 6 حمزة كواض
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 01565A)مرس السلطان )المقاطعة

الثانوية التأهيلية علل بن 

عبد ا
عمالة مقاطعة حمان الفطواكيإقليم: بنسليمان

الحي الحسني

104/09/19 6 اموس م
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 26420S)الحي الحسني )المقاطعة

604/09/19إقليم: بنسليمانالثانوية العدادية الزيايدةإقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية ابن باجة 6 إيمان البياز
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 26023Kزيايدة

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
121/02/08إقليم: الحاجبثانوية الثلوج التأهيليةإقليم: بنسليمان 56 م الفضيلي

التربية السلمية
نعم 02/09/15 24268C)الحاجب )البلدية

الثانوية التأهيلية أحمد إقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية ابن خلدون

الراشدي

1317/09/90إقليم: العرائش 54 عبد الله الحر
التربية السلمية

14/01/19 05993N)القصر الكبير )البلدية

عمالة مقاطعات عبد الكريم الخطابيإقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية ابن خلدون

عين السبع الحي 

618/02/08 38 شلوخ  سميرة
التربية السلمية

10/01/18 18651X)الحي المي )المقاطعة

616/01/17إقليم: بنسليمانالثانوية العدادية الزيايدةإقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية ابن باجة 24 أشرف عبراوي
التربية البدنية

20/02/17 26023Kزيايدة

الثانوية التأهيلية علل بن 

عبد ا
الثانوية التأهيلية أحمد إقليم: بنسليمان

الحنصالي

604/09/18إقليم: بنسليمان 12 احلم العللي
التربية البدنية

04/09/18 27198Mفضالت

803/09/13عمالة: الميةبني يخلفإقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية ابن خلدون 10 اناس حسام
المعلوميات

04/09/19إلتحاق بالزوجة 22280Sبني يخلف

الثانوية التأهيلية م بن 

عبد الكريم الخطابي
105/09/08إقليم: بنسليمانالثانوية العدادية الزيايدةإقليم: بنسليمان 64 طارق  مرشد

الفلسفة
05/09/11 26023Kزيايدة
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الثانوية التأهيلية الشريف 

الدريسي
 الثانوية التأهيلية الفارابي  إقليم: بنسليمان

التقنية

521/02/07عمالة: سل 87 إيمان  البكوري
العلوم 

والتكنولوجيات 
21/02/07إلتحاق بالزوج 01293E)باب المريسة )المقاطعة

ملحقة ثانوية التأهيلية 

عثمان بن عفان
إقليم: سيدي علل الفاسيإقليم: برشيد

سليمان

705/09/11 58 م الدهبي
اللغة العربية

17/07/14 11202A)سيدي سليمان )البلدية

الثانوية التأهيلية  م 

منصور
207/09/09عمالة: الميةعبد الكريم الخطابيإقليم: برشيد 52 سحر فاروقي

اللغة العربية
03/09/13 01916G)المية )البلدية

الثانوية التأهيلية  م 

منصور
103/11/11إقليم: تاوناتثا م السادس التأهيليةإقليم: برشيد 52 فؤاد السويخي

اللغة العربية
03/09/13 15948Jاورتزاغ

الثانوية التأهيلية إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية الخيايطة

الخوارزمي

116/09/99إقليم: برشيد 40 رشيد درويش
اللغة العربية

02/09/15 24381A سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(

الثانوية التأهيلية الجنرال 

الكتاني
402/09/14عمالة: سل الثانوية التأهيلية  ام الربيعإقليم: برشيد 28 يونس العيماري

اللغة العربية
06/09/17 25862K)العيايدة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عمر 

الخيام
 الثانوية التأهيلية م إقليم: برشيد

السادس

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

206/09/17 28 بدر حمدان
اللغة العربية

06/09/17 01548G)الفداء )المقاطعة

الثانوية التأهيلية  م 

منصور
عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية ابن امسيكإقليم: برشيد

ابن مسيك

204/09/18 22 ليلى المحادي
اللغة العربية

04/09/18 01879S)ابن امسيك )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عمر 

الخيام
206/09/17إقليم: الجديدةثانوية شوقي التأهيليةإقليم: برشيد 18 اسماء بنزواغية

اللغة العربية
06/09/17إلتحاق بالزوج 24731Fمولي عبد ا

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
206/09/17إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية  الخيزرانإقليم: برشيد 14 شريف حسناء

اللغة العربية
04/09/19إلتحاق بالزوج 26695R)بن أحمد )البلدية

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
الثانوية التأهيلية واد إقليم: برشيد

المخازن

507/09/04عمالة: مكناس 82 سومية باهواري
اللغة الفرنسية

05/09/08أقدمية 12 سنة 22646P)ويسلن )البلدية

الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية الغنيميين

زياد

116/09/95إقليم: برشيد 70 إبراهيم إدبيهي
اللغة الفرنسية

03/09/10 27413W)الدروة )البلدية

الثانوية التأهيلية  م 

منصور
402/09/09عمالة: الميةابن ياسينإقليم: برشيد 66 أحمد صادق بالكامل

اللغة الفرنسية
11/09/15 01914E)المية )البلدية

الثانوية التأهيلية عثمان بن 

عفان
206/09/17إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية  الخيزرانإقليم: برشيد 28 م مفرح الدين

اللغة الفرنسية
06/09/17 26695R)بن أحمد )البلدية

الثانوية التأهيلية علل بن إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية الغنيميين

عبد ا

102/09/16إقليم: النواصر 24 السعيدي خديجة
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 18573M)النواصر )البلدية

الثانوية التأهيلية المغرب 

العربي
ثانوية المام البخاري إقليم: برشيد

التأهيلية

102/09/15إقليم: الجديدة 22 عمر بوعزة
اللغة الفرنسية

04/09/18 08741A)لبير الجديد )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
404/09/18إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية أولد زيانإقليم: برشيد 20 الكطابي رانية

اللغة الفرنسية
04/09/19 26690Kاولد زيان

الثانوية التأهيلية المغرب 

العربي
عمالة مقاطعة حمان الفطواكيإقليم: برشيد

الحي الحسني

106/09/17 16 ابتسام الجباري
اللغة الفرنسية

04/09/18 26420S)الحي الحسني )المقاطعة
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الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
عمالة مقاطعة حمان الفطواكيإقليم: برشيد

الحي الحسني

204/09/19 16 أيت لحبيب شيماء
اللغة الفرنسية

04/09/19 26420S)الحي الحسني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية خالد بن 

الوليد
عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية إبن زهرإقليم: برشيد

مولي رشيد

104/09/19 16 إناس باهاقي
اللغة الفرنسية

04/09/19 27083M)سيدي عثمان )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عثمان بن 

عفان
عمالة مقاطعات زريابإقليم: برشيد

الدار البيضاء أنفا

404/09/19 16 نهيلة عالمي افلل
اللغة الفرنسية

04/09/19 22680B)المعاريف )المقاطعة

الثانوية التأهيلية اولد حريز 

الغربية
الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: برشيد

الثاني

702/09/15إقليم: برشيد 12 ثورية الريتوني
اللغة الفرنسية

04/09/18 24142R)الدروة )البلدية

الثانوية التأهيلية حسان بن 

تابث
904/09/18عمالة: الميةابن حزمإقليم: برشيد 12 يوسف برني

اللغة الفرنسية
05/09/18 27414Xالشللت

الثانوية التأهيلية المغرب إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية الخيايطة

العربي

104/09/18إقليم: برشيد 10 زكرياء الزحاف
اللغة الفرنسية

04/09/19 24785P)حد السوالم )البلدية

الثانوية التأهيلية حسان بن 

تابث
الثانوية التأهيلية إقليم: برشيد

الخوارزمي

104/09/18إقليم: برشيد 10 أمين أصرافي
اللغة الفرنسية

04/09/19 24381A سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(

الثانوية التأهيلية حسان بن 

تابث
الثانوية التأهيلية اولد حريز إقليم: برشيد

الغربية

204/09/19إقليم: برشيد 6 م الراجي
اللغة الفرنسية

04/09/19 14649X)حد السوالم )البلدية

الثانوية التأهيلية عثمان بن 

عفان
الثانوية التأهيلية المعتمد بن إقليم: برشيد

عباد

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك

404/09/19 6 جمال زوهري
اللغة الفرنسية

04/09/19 24334Z)سباتة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية خالد بن 

الوليد
204/09/19عمالة: الميةالثانوية التأهيلية الجولنإقليم: برشيد 6 سامية مالكي

اللغة الفرنسية
04/09/19إلتحاق بالزوج 01913D)المية )البلدية

الثانوية التأهيلية خالد بن 

الوليد
الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: برشيد

زياد

104/09/12إقليم: برشيد 34 م  بهي
اللغة النجليزية

02/09/16 27413W)الدروة )البلدية

عمالة مقاطعة عثمان ابن عفانإقليم: برشيدالثانوية التأهيلية أولد حريز

عين الشق

102/09/14 33 جواد   لبنى
اللغة النجليزية

04/09/17إلتحاق بالزوج 01687H)عين الشق )المقاطعة

102/09/15إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية أولد زيانإقليم: برشيدالثانوية التأهيلية الغنيميين 30 بادر نجية
اللغة النجليزية

02/09/15 26690Kاولد زيان

الثانوية التأهيلية عثمان بن 

عفان
عمالة: الصخيرات المير مولي عبد اإقليم: برشيد

 - تمارة

402/09/15 30 فتوحي  بشرى
اللغة النجليزية

02/09/15 01393N)الصخيرات )البلدية

عمالة مقاطعات الحسين بن عليإقليم: برشيدالثانوية التأهيلية أولد زيان

عين السبع الحي 

204/09/18 22 نداوي وردة
اللغة النجليزية

04/09/18 01653W)الحي المي )المقاطعة

ملحقة ثانوية التأهيلية 

عثمان بن عفان
عمالة مقاطعة عثمان ابن عفانإقليم: برشيد

عين الشق

104/09/19 16 سكينة كلخي
اللغة النجليزية

04/09/19 01687H)عين الشق )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عثمان بن 

عفان
عمالة مقاطعة ابن خلدونإقليم: برشيد

الحي الحسني

904/09/18 12 كوثر طاهيري
اللغة النجليزية

04/09/18إلتحاق بالزوج 24958C)الحي الحسني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية  اولد 

زيدان
الثانوية التأهيلية عثمان بن إقليم: برشيد

عفان

104/09/18إقليم: برشيد 12 العطواني ابراهيم
اللغة النجليزية

04/09/18 14641N)الكارة )البلدية
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الثانوية التأهيلية خالد بن 

الوليد
404/09/18إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية الغنيميينإقليم: برشيد 12 منير قاسيمي

اللغة النجليزية
04/09/18 22358Bلغنيميين

الثانوية التأهيلية خالد بن 

الوليد
104/09/19إقليم: الجديدة ثانوية أم الربيع التأهيليةإقليم: برشيد 9 حياة شقرون

اللغة النجليزية
04/09/19إلتحاق بالزوج 08730N)أزمور )البلدية

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية المقدسيإقليم: برشيدالثانوية التأهيلية أولد زيان

مولي رشيد

304/09/19 8 رجاء فويلح
اللغة النجليزية

04/09/19إلتحاق بالزوج 25017S)مولي رشيد )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عثمان بن 

عفان
عمالة مقاطعة ثانوية صلح الدين اليوبيإقليم: برشيد

عين الشق

304/09/19 6 فاطنة محفوظي
اللغة النجليزية

04/09/19 27085P)عين الشق )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عثمان بن 

عفان
عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية الرازيإقليم: برشيد

سيدي البرنوصي

304/09/19 6 صفية لغزال
اللغة النجليزية

04/09/19 26969N)سيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعة ثانوية صلح الدين اليوبيإقليم: برشيدالثانوية التأهيلية إبن رشد

عين الشق

403/09/13 12 مريم  الهبا
اللغة السبانية

04/09/18 27085P)عين الشق )المقاطعة

الثانوية التأهيلية علل بن إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية الغنيميين

عبد ا

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

501/03/11 46 عبد الرزاق كرينر
الجتماعيات

06/09/14 25002A)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التأهيلية خالد بن 

الوليد
201/01/12عمالة: الميةالكنديإقليم: برشيد 46 رضوان الشريف

الجتماعيات
02/09/14 26430Cسيدي موسى المجدوب

الثانوية التأهيلية اولد حريز 

الغربية
عمالة مقاطعة القاضي عياضإقليم: برشيد

الحي الحسني

203/09/13 44 مجيدة الصدقي
الجتماعيات

03/09/13إلتحاق بالزوج 21556E)الحي الحسني )المقاطعة

عمالة مقاطعة طارق ابن زيادإقليم: برشيدالثانوية التأهيلية أولد حريز

الحي الحسني

1103/09/13 36 فاطمة الزهراء بلخديم
الجتماعيات

06/09/17 22667M)الحي الحسني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية حسان بن 

تابث
106/09/17إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية أولد زيانإقليم: برشيد 28 عادل سوحى

الجتماعيات
06/09/17 26690Kاولد زيان

302/09/16إقليم: بنسليمانالثانوية العدادية الزيايدةإقليم: برشيدالثانوية التأهيلية أولد زيان 24 حميد الحيباري
الجتماعيات

02/09/16 26023Kزيايدة

 الثانوية التأهيلية الحسين إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية أولد زيان

السلوي

102/09/16عمالة: سل 24 سفيان اعزوزا
الجتماعيات

02/09/16 23794M)سيدي بوقنادل )البلدية

الثانوية التأهيلية حسان بن 

تابث
502/09/15إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية الوفاقإقليم: برشيد 19 عبد اللطيف بلمعطي

الجتماعيات
06/09/17إلتحاق بالزوجة 26983D)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية خالد بن 

الوليد
الثانوية التأهيلية حسان بن إقليم: برشيد

تابث

604/09/19إقليم: برشيد 6 سفيان رزقي
الجتماعيات

04/09/19 21570V)اولد عبو )البلدية

الثانوية التأهيلية حسان بن 

تابث
302/09/09إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية التقدمإقليم: برشيد 76 شريف  عبد الرحيم

الرياضيات
02/09/09 11206E)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية  م 

منصور
121/01/08إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية الفارابيإقليم: برشيد 52 بن سعدا عديل

الرياضيات
03/09/13 26981Bأولد صالح

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية الرازيإقليم: برشيدالثانوية التأهيلية أولد زيان

سيدي البرنوصي

106/09/17 28 ادبريك سميرة
الرياضيات

06/09/17 26969N)سيدي مومن )المقاطعة
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الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية الخيايطة

الثاني

722/05/17إقليم: برشيد 24 خديجة  همو
الرياضيات

22/05/17 24142R)الدروة )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
عمالة مقاطعة عبدالخالق الطريسإقليم: برشيد

عين الشق

106/09/17 16 أشرف الهيل
الرياضيات

04/09/18 18123Y)عين الشق )المقاطعة

الثانوية التأهيلية علل بن إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية أولد زيان

عبد ا

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

604/09/19 16 يزة بالحرار
الرياضيات

04/09/19 25002A)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التأهيلية خالد بن 

الوليد
الثانوية التأهيلية م إقليم: برشيد

الزرقطوني

404/09/19إقليم: النواصر 16 عبدالكريم عواج
الرياضيات

04/09/19 25342V)دار بوعزة )البلدية

الثانوية التأهيلية عثمان بن 

عفان
عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية ابن الهيثمإقليم: برشيد

سيدي البرنوصي

104/09/19 16 ابراهيم النباش
الرياضيات

04/09/19 06530X)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عثمان بن 

عفان
عمالة مقاطعة عبدالخالق الطريسإقليم: برشيد

عين الشق

304/09/19 6 يونس بركة
الرياضيات

04/09/19 18123Y)عين الشق )المقاطعة

الثانوية التأهيلية حسان بن 

تابث
الثانوية التأهيلية أحمد إقليم: برشيد

الحنصالي

504/09/19إقليم: بنسليمان 6 زباير كورب
الرياضيات

04/09/19 27198Mفضالت

الثانوية التأهيلية حسان بن 

تابث
عمالة مقاطعة عثمان ابن عفانإقليم: برشيد

عين الشق

604/09/19 6 زينب زوينينة
الرياضيات

04/09/19 01687H)عين الشق )المقاطعة

الثانوية التأهيلية  اولد 

زيدان
عمالة مقاطعات مصطفى المعانيإقليم: برشيد

عين السبع الحي 

204/09/19 6 عماري سعيد
الرياضيات

04/09/19 01652V)الحي المي )المقاطعة

الثانوية التأهيلية خالد بن 

الوليد
 ثانوية المام الغزالي إقليم: برشيد

التأهيلية

104/09/19إقليم: سيدي بنور 6 الخامس كرامل
الرياضيات

04/09/19 08737W)سيدي بنور )البلدية

الثانوية التأهيلية  م 

منصور
 الثانوية التأهيلية الحسين إقليم: برشيد

السلوي

402/09/10عمالة: سل 62 كوثر الدباغي
علوم الحياة 

والرض
03/09/14 23794M)سيدي بوقنادل )البلدية

الثانوية التأهيلية  م 

منصور
إقليم: سيدي ابن زيدونإقليم: برشيد

سليمان

601/01/10 46 م ابو الوفا
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 11201Z)سيدي يحيى الغرب )البلدية

الثانوية التأهيلية  م 

منصور
  الثانوية التأهيلية م إقليم: برشيد

الخامس

102/09/10إقليم: القنيطرة 37 عبد العزيز بيضو
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوجة 11198W)القنيطرة )البلدية

ثانـويــة عـلل الفـــاسي إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية أولد حريز

الـتـــأهيــلـيـــة

106/09/07إقليم: إفران 36 حميد نهاش
علوم الحياة 

والرض
29/09/15 21882J)إفران )البلدية

الثانوية التأهيلية اولد حريز 

الغربية
الثانوية التأهيلية جابر بن إقليم: برشيد

حيان

105/09/11إقليم: تطوان 36 مينة بكاوي
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوج 05677V)تطوان )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
الثانوية التأهيلية اولد إقليم: برشيد

صالح

101/01/12إقليم: النواصر 28 زرهوني سلوى
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 24346Mأولد صالح

الثانوية التأهيلية خالد بن 

الوليد
502/09/14إقليم: الجديدةثانوية المسيرة التأهيليةإقليم: برشيد 28 عبد الرزاق الهنتاتي

علوم الحياة 

والرض
06/09/17 25799Sأولد غانم

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
103/09/13إقليم: الخميساتسيدي علل البحراويإقليم: برشيد 25 غزلن فكار

علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوج 26842A سيدي علل البحراوي

)البلدية(
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الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
302/09/14إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية إبن رشدإقليم: برشيد 18 جواد  الفاضل

علوم الحياة 

والرض
06/09/17 14645T)برشيد )البلدية

الثانوية التأهيلية عثمان بن 

عفان
عمالة مقاطعة ابن عربيإقليم: برشيد

عين الشق

204/09/19 16 سكينة الغاني
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 24952W)عين الشق )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عثمان بن 

عفان
الثانوية التأهيلية جعفر إقليم: برشيد

الفاسي

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

116/09/92 106 بوشعيب بورزيق
الفيزياء والكيمياء

16/09/04أقدمية 16 سنة 01874L)مولي رشيد )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
101/01/10إقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية السلمإقليم: برشيد 52 م بن مومن

الفيزياء والكيمياء
03/09/13 26292C)بوزنيقة )البلدية

الثانوية التأهيلية عثمان بن 

عفان
303/09/13عمالة: فاسابن باجةإقليم: برشيد 52 مليكة الزعيم

الفيزياء والكيمياء
03/09/13 02069Y)فاس المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الجنرال 

الكتاني
116/09/98إقليم: برشيدالثانوية التقنية المام مالكإقليم: برشيد 50 عادل فخر الدين

الفيزياء والكيمياء
04/09/19 22356Z)برشيد )البلدية

الثانوية التأهيلية  م 

منصور
الثانوية التأهيلية الجنرال إقليم: برشيد

الكتاني

228/10/02إقليم: برشيد 46 عبد الحفيظ أبو هريم
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 26522C)برشيد )البلدية

الثانوية التأهيلية حسان بن 

تابث
302/09/14إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية أولد حريزإقليم: برشيد 46 الكيلني سارة

الفيزياء والكيمياء
02/09/14 14640M)برشيد )البلدية

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
الثانوية التأهيلية جابر بن إقليم: برشيد

حيان

503/09/13عمالة: سل 42 لعظم غزلن
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 01298K)حصين )المقاطعة

الثانوية التأهيلية خالد بن 

الوليد
الثانوية التأهيلية حسان بن إقليم: برشيد

تابث

202/09/14إقليم: برشيد 42 الحيان الحبيب
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 21570V)اولد عبو )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
1002/09/16عمالة: سل الثانوية التأهيلية إبن هانيإقليم: برشيد 24 ياسين الماهوني

الفيزياء والكيمياء
02/09/16 23793L)العيايدة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية الخيايطة

الخوارزمي

102/09/16إقليم: برشيد 24 عز الدين الدرويش
الفيزياء والكيمياء

01/01/17 24381A سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(

الثانوية التأهيلية عثمان بن 

عفان
عمالة مقاطعات ابن العوامإقليم: برشيد

عين السبع الحي 

401/01/17 24 يوسف   الفاطمي
الفيزياء والكيمياء

01/01/17 01659C)عين السبع )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
206/09/17عمالة: الميةالتنميةإقليم: برشيد 16 ايمان ايت ابراهيم

الفيزياء والكيمياء
04/09/18 27421E)عين حرودة )البلدية

الثانوية التأهيلية عثمان بن 

عفان
الثانوية التأهيلية م بن إقليم: برشيد

عبد الكريم الخطابي

401/01/17إقليم: بنسليمان 12 م ملح
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 07856Nمليلة

الثانوية التأهيلية المغرب 

العربي
الثانوية التأهيلية لسان إقليم: برشيد

الدين إبن الخطيب

502/09/09عمالة: سل 18 يوسف بوشتاوي
التربية السلمية

26/04/18 01295G)تابريكت )المقاطعة

الثانوية التأهيلية اولد حريز 

الغربية
الثانوية التأهيلية إقليم: برشيد

الخوارزمي

107/09/04إقليم: برشيد 42 يوسف السباعي الدريسي
التربية البدنية

20/04/17إلتحاق بالزوجة 24381A سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية الغنيميين

علي الشريف

207/09/05إقليم: ميدلت 40 مولود رحموني
التربية البدنية

02/09/15 09844Z)الريش )البلدية
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
الثانوية التأهيلية المغرب إقليم: برشيد

العربي

116/09/98إقليم: برشيد 37 نضال وليم
التربية البدنية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 24785P)حد السوالم )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
ثانوية انس بن مالك إقليم: برشيد

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

204/09/12 30 قانيت عبد الفتاح
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 25521P)قلعة السراغنة )البلدية

الثانوية التأهيلية اولد حريز إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية الخيايطة

الغربية

202/09/14إقليم: برشيد 21 طارق أرماز
التربية البدنية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 14649X)حد السوالم )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
305/09/18إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية الخيايطةإقليم: برشيد 10 الزحاف خالد

التربية البدنية
04/09/19 26520Aالساحل اولد احريز

ملحقة ثانوية التأهيلية 

عثمان بن عفان
الثانوية التأهيلية ابن إقليم: برشيد

الرومي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

204/09/19 6 م جفيري
التربية البدنية

04/09/19 24940H)سيدي البرنوصي )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
302/09/10عمالة: الميةالعالياإقليم: برشيد 30 حميد نقاش

الفلسفة
02/09/15 01912C)المية )البلدية

الثانوية التأهيلية حسان بن 

تابث
الثانوية التأهيلية  اولد إقليم: برشيد

زيدان

106/09/17إقليم: برشيد 16 جميل وليد
الفلسفة

04/09/18 24792Xأولد زيدان

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
الثانوية التأهيلية إقليم: برشيد

الخوارزمي

802/09/16إقليم: برشيد 6 اسماعيل اليمني
الفلسفة

04/09/19 24381A سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(

الثانوية التأهيلية  اولد 

زيدان
الثانوية التأهيلية حسان بن إقليم: برشيد

تابث

104/09/19إقليم: برشيد 6 عزيم نجيم
الفلسفة

04/09/19 21570V)اولد عبو )البلدية

عمالة مقاطعات الدار عبد الكريم لحلو

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعة ابن حزم

الحي الحسني

106/09/06 46 فوزية اراوي
اللغة العربية

02/09/14 26418P)الحي الحسني )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار الواحة

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية أم البنين

الفداء مرس 

106/09/17 18 حمير سهام
اللغة العربية

06/09/17 01563Y)الفداء )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار جابر بن حيان

البيضاء أنفا

الثانوية التأهيلية موسى بن 

نصير

501/01/17عمالة: مراكش 34 المهدي الراسي
اللغة الفرنسية

01/01/17 02839K سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات الدار المسجد

البيضاء أنفا

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني

129/12/17إقليم: النواصر 16 فاطمة الزهراء نوار
اللغة الفرنسية

05/09/19 25342V)دار بوعزة )البلدية

عمالة مقاطعات الدار ولدة

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعة عبدا العياشي

عين الشق

216/09/89 108 سعيد شوطا
الجتماعيات

04/09/02أقدمية 16 سنة 24460L)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار ولدة

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعة ابن الياسمين

الحي الحسني

116/09/94 24 عبد ا بن الختير
الرياضيات

05/09/18 01685F)الحي الحسني )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار الواحة

البيضاء أنفا

الثانوية التأهيلية الباتول 

الصبيحي

102/09/16عمالة: سل 34 زهرة لعليلوي
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 25651F)باب المريسة )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار زرياب

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعة طارق ابن زياد

الحي الحسني

107/09/05 28 لهن علي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 22667M)الحي الحسني )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار المسجد

البيضاء أنفا

ثانوية عقبة بن نافع 

التأهيلية

223/01/17إقليم: الجديدة 24 سعاد زعيتر
الفيزياء والكيمياء

23/01/17 25797P)لبير الجديد )البلدية
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عمالة مقاطعات الدار ابن تومرت

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية الريان

سيدي البرنوصي

1102/09/15 6 م بالرامي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 27069X)سيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار جابر بن حيان

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعة ابن الياسمين

الحي الحسني

116/09/92 158 بكوش  م
العلوم 

والتكنولوجيات 
16/09/92أقدمية 16 سنة 01685F)الحي الحسني )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار جابر بن حيان

البيضاء أنفا

102/09/15عمالة: الميةالثانوية التقنية 31 مساعديين مصطفى
العلوم 

والتكنولوجيات 
نعمإلتحاق بالزوجة 02/09/15 01911B)المية )البلدية

 الثانوية التأهيلية م 

السادس
عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

الثانوية التأهيلية عمر 

الخيام

516/09/89إقليم: برشيد 120 أميني                ثورية
اللغة العربية

25/10/99أقدمية 16 سنة 24922N)برشيد )البلدية

عمالة مقاطعات الفداء الثانوية التأهيلية بئرانزران

مرس السلطان

الثانوية التأهيلية عباس 

محمود العقاد

106/10/11عمالة: سل 40 سعاد بلغيتي
اللغة العربية

02/09/15 23464D)تابريكت )المقاطعة

عمالة مقاطعات الفداء الثانوية التأهيلية أم البنين

مرس السلطان

101/01/17إقليم: الخميساتالياسمين 24 أقوطيع هشام
اللغة العربية

24/01/17 11576G)الخميسات )البلدية

عمالة مقاطعات الفداء الثانوية التأهيلية أم البنين

مرس السلطان

302/02/17إقليم: سيدي بنورثانوية 30 يوليوز التأهيلية 24 رضى ميقبال
اللغة العربية

02/02/17 25813G)سيدي بنور )البلدية

عمالة مقاطعات الفداء الثانوية التأهيلية طه حسين

مرس السلطان

الثانوية التأهيلية علل بن 

عبد ا

1102/09/14إقليم: بنسليمان 12 القاسمي فؤاد
اللغة العربية

04/09/18 19575Bاحلف

 الثانوية التأهيلية م 

السادس
عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية طه حسين

الفداء مرس 

203/09/13 16 خديجة غنضوري
اللغة الفرنسية

04/09/18 01562X)الفداء )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية م 

السادس
عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

الثانوية التأهيلية م 

السادس أناسي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

104/09/18 12 زينب مولحي
اللغة الفرنسية

04/09/18 19862N)سيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات الفداء الثانوية التأهيلية الباقلني

مرس السلطان

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية أم البنين

الفداء مرس 

104/09/19 6 خديجة سعود
اللغة الفرنسية

04/09/19 01563Y)الفداء )المقاطعة

عمالة مقاطعات الفداء الثانوية التأهيلية أم البنين

مرس السلطان

الثانوية التأهيلية أبو شعيب 

الدكالي

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك

102/09/15 22 أمين فكري
اللغة النجليزية

05/09/18 01880T)ابن امسيك )المقاطعة

عمالة مقاطعات الفداء الثانوية التأهيلية طه حسين

مرس السلطان

الثانوية التأهيلية التقنية 

أنوال

عمالة مقاطعة 

عين الشق

702/09/14 16 قدحي شهرزاد
اللغة النجليزية

04/09/19إلتحاق بالزوج 25784A)عين الشق )المقاطعة

الثانوية التأهيلية فاطمة 

الزهراء
عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

201/01/17إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية ابن العربي 25 سهام ادريسي مهداوي
الجتماعيات

24/01/17إلتحاق بالزوج 25232A)بوسكورة )البلدية

عمالة مقاطعات الفداء الثانوية التأهيلية بئرانزران

مرس السلطان

عمالة مقاطعات المير مولي عبد ا

الدار البيضاء أنفا

117/09/90 156 الرفاع عبد ا
الرياضيات

17/09/90أقدمية 16 سنة 01491V)المعاريف )المقاطعة

الثانوية التأهيلية فاطمة 

الزهراء
عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة مقاطعة ابن الياسمين

الحي الحسني

104/09/18 12 مراد عدلن
الرياضيات

04/09/18 01685F)الحي الحسني )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية م 

السادس
عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

الثانوية التأهيلية م 

الخامس

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

101/05/97 66 نورة ضميري
علوم الحياة 

والرض
02/09/09 01566B)مرس السلطان )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية م 

السادس
عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة: المضيق - ثانوية ابن تومرت العدادية

الفنيدق

1116/09/91 66 م المنصوري
علوم الحياة 

والرض
02/09/09 25744Gبليونش
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الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي
عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

إقليم: مولي الثانوية العدادية سبو

يعقوب

1201/01/17 34 الواسطي م
علوم الحياة 

والرض
24/01/17 25976Jسيدي داود

الثانوية التأهيلية م 

الخامس
عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

104/12/09 26 هند راجع
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 01564Z)مرس السلطان )المقاطعة

الثانوية التأهيلية فاطمة 

الزهراء
عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة مقاطعة ابن زيدون

عين الشق

102/09/14 20 المهدي نعمان
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 01683D)عين الشق )المقاطعة

الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي
عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

ثانوية أبي شعيب الدكالي 

التأهيلية

205/09/07إقليم: الجديدة 32 صلح الدين لمتوني
الفيزياء والكيمياء

06/09/17إلتحاق بالزوجة 08733S)الجديدة )البلدية

عمالة مقاطعات الفداء الثانوية التأهيلية بئرانزران

مرس السلطان

عمالة مقاطعة عثمان ابن عفان

عين الشق

122/03/17 24 أيوب خمور
الفيزياء والكيمياء

22/03/17 01687H)عين الشق )المقاطعة

الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي
عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة مقاطعة عثمان ابن عفان

عين الشق

104/09/18 12 أيت قازيت حسن
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 01687H)عين الشق )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية م 

السادس
عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة مقاطعة عبدا العياشي

عين الشق

1016/09/94 26 مريم  هلل
التربية البدنية

06/09/17 24460L)عين الشق )المقاطعة

الثانوية التأهيلية جمال 

الدين المهياوي
عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

901/01/10إقليم: إفرانثانوية م الخامس التأهيلية 66 ادريس امهاوش
الفلسفة

01/01/10 10785X)ازرو )البلدية

الثانوية التأهيلية جمال 

الدين المهياوي
عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية الريان

سيدي البرنوصي

1104/09/19 6 عبد الواحد ملوك
الفلسفة

04/09/19 27069X)سيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين الفارابي

السبع الحي الم

عمالة مقاطعات المام مالك

عين السبع الحي 

120/11/91 138 أسية لوافي
اللغة الفرنسية

16/09/98أقدمية 16 سنة 01658B)الصخور السوداء )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين الفارابي

السبع الحي الم

عمالة مقاطعة ابن زيدون

عين الشق

117/09/90 134 احمد يودرقا
اللغة الفرنسية

16/09/98أقدمية 16 سنة 01683D)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين البحتري

السبع الحي الم

الثانوية التأهيلية الشيخ م 

المكي الناصري

104/09/02إقليم: تطوان 72 الحسيني خالد
اللغة الفرنسية

02/09/11 24733H)تطوان )البلدية

عمالة مقاطعات عين المقدسي

السبع الحي الم

عمالة مقاطعات ابن العوام

عين السبع الحي 

106/09/00 42 حياة نايت عمي
اللغة الفرنسية

04/09/13 01659C)عين السبع )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين المام مالك

السبع الحي الم

عمالة مقاطعات المقدسي

عين السبع الحي 

406/09/06 24 خولء   قرموني
اللغة الفرنسية

04/09/19 01646N)عين السبع )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين المام مالك

السبع الحي الم

الثانوية التأهيلية علل بن 

عبد ا

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

102/09/16 34 شيماء العلوي
اللغة النجليزية

02/09/16 25002A)سيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين عقبة بن نافع

السبع الحي الم

عمالة مقاطعات المام مالك

عين السبع الحي 

806/09/06 26 الحماني منير
اللغة النجليزية

04/09/19 01658B)الصخور السوداء )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين مصطفى المعاني

السبع الحي الم

عمالة مقاطعات المام مالك

عين السبع الحي 

107/11/91 18 حسن اشكر
اللغة النجليزية

16/09/17 01658B)الصخور السوداء )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين عبد الكريم الخطابي

السبع الحي الم

عمالة مقاطعة طارق ابن زياد

الحي الحسني

404/09/18 12 امال طائع
اللغة النجليزية

04/09/18إلتحاق بالزوج 22667M)الحي الحسني )المقاطعة
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف
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المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

عمالة مقاطعات عين ابن رشد

السبع الحي الم

الثانوية التأهيلية م 

الخامس

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

305/09/11 36 حسن السعيدي
الجتماعيات

02/09/14 01566B)مرس السلطان )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين البحتري

السبع الحي الم

عمالة: الصخيرات الندلس

 - تمارة

201/01/17 25 البدراوي اسماء
الجتماعيات

01/01/17إلتحاق بالزوج 01395R)تمارة )البلدية

عمالة مقاطعات عين عبد الكريم الخطابي

السبع الحي الم

  الثانوية التأهيلية م 

الخامس

202/09/16إقليم: القنيطرة 12 حساني فاطمة الزهراء
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوج 11198W)القنيطرة )البلدية

عمالة مقاطعات عين الحسين بن علي

السبع الحي الم

ثانوية أبو سالم العياشي 

التأهيلية

602/09/10إقليم: صفرو 46 خديجة قطمير
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 02452Pعين الشكاك

عمالة مقاطعات عين ابن البناء المراكشي

السبع الحي الم

عمالة مقاطعات عبد الكريم الخطابي

عين السبع الحي 

105/09/11 18 بديعة الجاحظ
علوم الحياة 

والرض
01/09/19إلتحاق بالزوج 18651X)الحي المي )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين ابن العوام

السبع الحي الم

ثانـويــة عـلل الفـــاسي 

الـتـــأهيــلـيـــة

201/01/17إقليم: إفران 12 خولة عراشي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 21882J)إفران )البلدية

عمالة مقاطعات عين المقدسي

السبع الحي الم

عمالة مقاطعات عبد الرحمان بن غزالة

عين السبع الحي 

102/09/14 38 سومية بومديان
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 01597K)الصخور السوداء )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين عبد الكريم الخطابي

السبع الحي الم

عمالة مقاطعات عقبة بن نافع

عين السبع الحي 

101/03/11 36 صافية الباز
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 01655Y)الصخور السوداء )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين المقدسي

السبع الحي الم

605/09/08إقليم: سيدي قاسمثانوية م الخامس 32 عثمان أمغار
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 15124N)سيدي قاسم )البلدية

عمالة مقاطعات عين مصطفى المعاني

السبع الحي الم

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني

801/01/17إقليم: النواصر 16 الحسين اوعل
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 25342V)دار بوعزة )البلدية

عمالة مقاطعات عين مصطفى المعاني

السبع الحي الم

عمالة مقاطعة ابن زيدون

عين الشق

504/09/19 16 الدهابي سومية
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 01683D)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين مصطفى المعاني

السبع الحي الم

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية ابن امسيك

ابن مسيك

401/01/12 12 دحماني هشام
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 01879S)ابن امسيك )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين المقدسي

السبع الحي الم

الثانوية التأهيلية المختار 

السوسي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

406/04/09 37 خديجة النية
التربية السلمية

نعمإلتحاق بالزوج 02/09/14 01759L)سيدي البرنوصي )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين عبد الكريم الخطابي

السبع الحي الم

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي

عمالة: طنجة - 

أصيل

401/01/17 24 كريم المنكالي
التربية السلمية

01/01/17إلتحاق بالزوجة 20601S)بني مكادة )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين مصطفى المعاني

السبع الحي الم

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية ابن شهيد

سيدي البرنوصي

402/09/09 34 لبراك يوسف
التربية البدنية

02/09/16 01761N)سيدي البرنوصي )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين الفارابي

السبع الحي الم

315/09/04إقليم: سطاتالثانوية قيلز التأهيليةا 96 البوعزاوي     الحيدي
الفلسفة

15/09/04أقدمية 16 سنة 27065T)سطات )البلدية

عمالة مقاطعات عين عقبة بن نافع

السبع الحي الم

317/09/04إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية الكندي 78 خديجة الساف
الفلسفة

02/09/14 26835T)بوسكورة )البلدية

عمالة مقاطعات عين الفارابي

السبع الحي الم

1104/09/18إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية م الكغاط 12 العباسي فاطمة الزهراء
الفلسفة

04/09/18 25804X)دار بوعزة )البلدية
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 
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تاريخ

التوظيف
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إنتقال
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المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

عمالة مقاطعة عين عثمان ابن عفان

الشق

عمالة مقاطعة حمان الفطواكي

الحي الحسني

104/09/18 12 سميرة بركات
اللغة العربية

04/09/18 26420S)الحي الحسني )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين عبدالكريم الخطابي

الشق

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي

117/09/90إقليم: برشيد 76 عائشة الوافة
اللغة الفرنسية

07/09/11 24381A سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(

عمالة مقاطعة عين عثمان ابن عفان

الشق

عمالة مقاطعة عبدالخالق الطريس

عين الشق

203/09/13 16 زينب كممن
اللغة الفرنسية

04/09/18 18123Y)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين ابن عربي

الشق

الثانوية التأهيلية الشريف 

الدريسي

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك

102/01/17 16 يونس حسون
اللغة الفرنسية

04/09/19 01878R)ابن امسيك )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين ابن زيدون

الشق

الثانوية التأهيلية المختار 

السوسي

302/09/15إقليم: الحوز 12 سلوى بوغزا
اللغة الفرنسية

03/09/18 26581Sأوريكة

عمالة مقاطعة عين عثمان ابن عفان

الشق

102/09/14إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية ابن رشد 10 أمين كرم الدين
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوجة 26524E)دار بوعزة )البلدية

عمالة مقاطعة عين عبدا العياشي

الشق

عمالة مقاطعة المصلى

عين الشق

320/11/02 32    الخياط حليمة
اللغة النجليزية

01/09/16 01682C)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين ابن عربي

الشق

الثانوية التأهيلية أبي حيان 

التوحيدي

502/09/14إقليم: النواصر 22 م الناصري
اللغة النجليزية

04/09/18 23805Z)بوسكورة )البلدية

عمالة مقاطعة عين عبدا العياشي

الشق

الثانوية التأهيلية إدريس 

الحارثي

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

803/09/16 24 حفصي بشرى
الجتماعيات

01/01/17 01872J)سيدي عثمان )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين عبدالخالق الطريس

الشق

عمالة مقاطعة ثانوية صلح الدين اليوبي

عين الشق

106/09/06 48 بوحميدي مولي سعيد
الرياضيات

02/09/16 27085P)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين المصلى

الشق

الثانوية التأهيلية م 

الخامس

102/09/14إقليم: الصويرة 38 الخرواع     لبنى
الرياضيات

02/09/16 10402F)الصويرة )البلدية

عمالة مقاطعة عين عثمان ابن عفان

الشق

عمالة مقاطعة ابن الخطيب

الحي الحسني

203/03/08 24 صباح كوميري
الرياضيات

02/09/16 23703N)الحي الحسني )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين عثمان ابن عفان

الشق

عمالة مقاطعة عبدالكريم الخطابي

عين الشق

102/09/16 16 سحر واعزيز
الرياضيات

04/09/18 25300Z)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين المصلى

الشق

عمالة مقاطعة ابن رشد

الحي الحسني

202/09/10 40 الخلفي خالد
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 20903V)الحي الحسني )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين عبدالخالق الطريس

الشق

عمالة مقاطعة ثانوية صلح الدين اليوبي

عين الشق

106/12/10 36 لمياء التلمساني
علوم الحياة 

والرض
03/05/17 27085P)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين عبدا العياشي

الشق

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية إبن زهر

مولي رشيد

104/09/18 12 رامي أسماء
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 27083M)سيدي عثمان )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين عبدا العياشي

الشق

عمالة مقاطعات ابن البناء المراكشي

عين السبع الحي 

104/09/19 7 اكليان أغزالة
علوم الحياة 

والرض
04/09/19إلتحاق بالزوج 01654X)الصخور السوداء )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين عثمان ابن عفان

الشق

216/09/96إقليم: الجديدة ثانوية ابن خلدون التأهيلية 132 بنما دة السعدية
الفيزياء والكيمياء

16/09/96أقدمية 16 سنة 08731P)الجديدة )البلدية
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م. النقط
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المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

عمالة مقاطعة عين عثمان ابن عفان

الشق

عمالة مقاطعات ابن البناء المراكشي

عين السبع الحي 

301/03/11 46 كمال  ايوبي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 01654X)الصخور السوداء )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين ابن زيدون

الشق

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعري

ملول

302/09/14 34 خديجة ابلض
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 25997G)القليعة )البلدية

عمالة مقاطعة عين المصلى

الشق

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك

502/09/15 12 عاطف يوسف
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 01875M)سباتة )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين عبدا العياشي

الشق

عمالة مقاطعة ابن عربي

عين الشق

103/09/13 6 يسرا المحرير
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 24952W)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين ابن زيدون

الشق

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني

102/09/15إقليم: ميدلت 6 حاريشي  يسين
الفيزياء والكيمياء

04/09/19إلتحاق بالزوجة 11979V)ميدلت )البلدية

عمالة مقاطعة عين عثمان ابن عفان

الشق

عمالة مقاطعة ثانوية صلح الدين اليوبي

عين الشق

1002/09/16 6 الحسين العولة
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 27085P)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين ابن عربي

الشق

102/09/16عمالة: سل الثانوية العدادية الفتح 24 نونو م
التربية السلمية

01/01/17 24192V)العيايدة )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين عبدا العياشي

الشق

عمالة مقاطعة المصلى

عين الشق

410/09/01 50 جلجلني م
التربية البدنية

01/09/14 01682C)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين ابن عربي

الشق

102/09/15عمالة: الميةالثانوية التأهيلية ابن خلدون 40 بياض لمياء
التربية البدنية

02/09/15 25582F)المية )البلدية

عمالة مقاطعة عين المصلى

الشق

1202/09/14إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية أسنــي 30 أمينة أيت بن علي
التربية البدنية

04/09/18 25279Bأسني

عمالة مقاطعة عين عبدا العياشي

الشق

102/09/15إقليم: سيدي بنورثانوية 30 يوليوز التأهيلية 14  درواح زهرة
التربية البدنية

04/09/19إلتحاق بالزوج 25813G)سيدي بنور )البلدية

عمالة مقاطعة عين عبدا العياشي

الشق

عمالة مقاطعة ثانوية صلح الدين اليوبي

عين الشق

106/09/06 92 شباك سليمة
المعلوميات

06/09/07أقدمية 12 سنة 27085P)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين عبدا العياشي

الشق

306/09/06عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية العزوزية 92 سامي رشيدة
المعلوميات

06/09/07أقدمية 12 سنة 25518L)المنارة )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين ابن عربي

الشق

عمالة مقاطعات الفارابي

عين السبع الحي 

1003/09/13 24 يونس لمساوي
الفلسفة

02/09/16 19655N)الحي المي )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي ابن الياسمين

الحسني

عمالة مقاطعة الكندي

الحي الحسني

101/01/10 62 رشيد عفبف
اللغة العربية

17/09/10 27241J)الحي الحسني )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي ابن ا لهيثم

الحسني

عمالة مقاطعات الواحة

الدار البيضاء أنفا

116/09/96 120 سناء المغراوي
اللغة الفرنسية

04/09/02أقدمية 16 سنة 01490U)المعاريف )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي ابن ا لهيثم

الحسني

عمالة مقاطعة ثانوية صلح الدين اليوبي

عين الشق

105/09/07 62 وفاء الودي
اللغة الفرنسية

10/09/14 27085P)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي طارق ابن زياد

الحسني

عمالة مقاطعة ابن خلدون

الحي الحسني

202/09/14 34 عبد العزيز مستعد
اللغة الفرنسية

02/09/16 24958C)الحي الحسني )المقاطعة
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م. النقط
المادة

المطلوبة
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الطلب
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المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

عمالة مقاطعة الحي المنصور الدهبي

الحسني

إقليم: مولي الثانوية العدادية سبو

يعقوب

1207/09/16 34 المزيني بسمة
اللغة الفرنسية

07/09/16 25976Jسيدي داود

عمالة مقاطعة الحي طارق ابن زياد

الحسني

عمالة مقاطعة ابن خلدون

الحي الحسني

122/03/17 32 أسماء عطار
اللغة الفرنسية

02/09/17 24958C)الحي الحسني )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي بــدر

الحسني

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية بئرانزران

الفداء مرس 

205/09/19 6 العلوي العبدلوي إيمان
اللغة الفرنسية

09/09/19 01565A)مرس السلطان )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي المنصور الدهبي

الحسني

عمالة مقاطعة الكندي

الحي الحسني

107/09/04 40 لحسن  اقشا
اللغة النجليزية

02/09/15 27241J)الحي الحسني )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي عبد العزيز الفشتالي

الحسني

1002/09/14إقليم: بني مللثانوية اولد يوسف التأهيلية 30 م رسموكي
اللغة النجليزية

03/09/18 27375Eأولد يوسف

عمالة مقاطعة الحي إبراهيم الروداني

الحسني

عمالة مقاطعات عبد الكريم الخطابي

عين السبع الحي 

604/09/19 6 أحلم إبن الصحراوي
اللغة النجليزية

04/09/19 18651X)الحي المي )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي ابن رشد

الحسني

الثانوية التاهيلية دار 

التونسي

228/02/08عمالة: مراكش 70 احمد تباع
الرياضيات

09/09/14 27385R)النخيل )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي بــدر

الحسني

عمالة مقاطعة طارق ابن زياد

الحي الحسني

116/09/98 66 الغالي عبد المنعم
الرياضيات

25/09/09 22667M)الحي الحسني )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي إبن البناء المراكشي

الحسني

عمالة مقاطعة عمر الخيام

الحي الحسني

106/09/06 60 مستوزين رشيد
الرياضيات

20/09/12 25581E)الحي الحسني )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي ابن ا لهيثم

الحسني

عمالة مقاطعة طارق ابن زياد

الحي الحسني

105/09/03 42 صلح الـديــن بتحـرككــية
الرياضيات

03/09/16 22667M)الحي الحسني )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي ابن ا لهيثم

الحسني

عمالة مقاطعة حمان الفطواكي

الحي الحسني

201/01/10 34 عبد  العزىز الكيلني
الرياضيات

03/09/16 26420S)الحي الحسني )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي ابن رشد

الحسني

الثانوية التأهيلية فهدة بنت 

العاص

105/09/11إقليم: النواصر 34 عبد الكريم بلحرات
الرياضيات

02/09/16 24933A)بوسكورة )البلدية

عمالة مقاطعة الحي عمر الخيام

الحسني

ثانوية أبي شعيب الدكالي 

التأهيلية

215/02/17إقليم: الجديدة 13 صفاء شرع
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوج 08733S)الجديدة )البلدية

عمالة مقاطعة الحي ابن رشد

الحسني

703/09/13إقليم: أزيللثانوية تزكي التأهيلية 12  م مصلوح
الرياضيات

04/09/18 26422Uبني عياط

عمالة مقاطعة الحي خالد بن الوليد

الحسني

عمالة مقاطعة بــدر

الحي الحسني

104/09/18 12 زكرياء هجهوجي
الرياضيات

06/09/18 24954Y)الحي الحسني )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي ابن رشد

الحسني

103/11/93إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية إبن رشد 62 وفيق عبدالواحد
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 14645T)برشيد )البلدية

عمالة مقاطعة الحي ابن الياسمين

الحسني

102/09/11إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية م الكغاط 58 حكيمة بلخطاب
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 25804X)دار بوعزة )البلدية

عمالة مقاطعة الحي عمر الخيام

الحسني

الثانوية التأهيلية المام 

الغزالي

عمالة: طنجة - 

أصيل

401/03/11 30 زكرياء ازكردح
علوم الحياة 

والرض
07/07/15 25312M)بني مكادة )المقاطعة
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف
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بالتبادل
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المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

عمالة مقاطعة الحي عبد العزيز الفشتالي

الحسني

عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية بوخالف

أصيل

506/09/06 26 فاطمة    السباعي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 26230K)كزناية )البلدية

عمالة مقاطعة الحي المنصور الدهبي

الحسني

عمالة: الصخيرات النخيل

 - تمارة

901/01/17 24 عاتق سفيان
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 27419C)عين العودة )البلدية

عمالة مقاطعة الحي ابن ا لهيثم

الحسني

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني

101/01/10إقليم: النواصر 22 جهان لمرابط
علوم الحياة 

والرض
05/09/18 25342V)دار بوعزة )البلدية

عمالة مقاطعة الحي إبراهيم الروداني

الحسني

عمالة مقاطعة الكندي

الحي الحسني

101/03/11 46 جباني عبدالصمد
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 27241J)الحي الحسني )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي ابن ا لهيثم

الحسني

عمالة مقاطعة طارق ابن زياد

الحي الحسني

504/09/02 30 وقيف عبد الرحيم
الفيزياء والكيمياء

04/09/15 22667M)الحي الحسني )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي خالد بن الوليد

الحسني

عمالة مقاطعة إبراهيم الروداني

الحي الحسني

404/09/19 6 وحداني خالد
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 26821C)الحي الحسني )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي ابن ا لهيثم

الحسني

عمالة مقاطعة ابن خلدون

الحي الحسني

203/09/13 24 احمد صمادي
الفلسفة

03/09/16 24958C)الحي الحسني )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي حمان الفطواكي

الحسني

1002/09/16إقليم: وزانالثانوية التاهيلية مصمودة 24     يوسف المي
الفلسفة

01/01/17 26441Pمصمودة

عمالة مقاطعة الحي ابن خلدون

الحسني

الثانوية التأهيلية عبدالعالي 

بن شقرون

102/01/17إقليم: العرائش 24 نيحاح اسماعيل
الفلسفة

02/01/17إلتحاق بالزوجة 18553R)العرائش )البلدية

عمالة مقاطعة الحي ابن ا لهيثم

الحسني

602/09/16إقليم: شفشاونالثانوية التأهيلية السطيحة 24 م قروق كركيش
الفلسفة

02/01/17 26325Nاسطيحة

عمالة مقاطعات ابن الثانوية التأهيلية طه حسين

مسيك

101/01/17إقليم: الخميساتالياسمين 24 عبد الحق الخريصي
اللغة العربية

01/01/17 11576G)الخميسات )البلدية

الثانوية التأهيلية المعتمد بن 

عباد
عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

عمالة مقاطعة بــدر

الحي الحسني

201/01/10 52 سعيد فنان
اللغة الفرنسية

03/09/13 24954Y)الحي الحسني )المقاطعة

عمالة مقاطعات ابن الثانوية التأهيلية طه حسين

مسيك

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية الكندي

ابن مسيك

101/01/12 30 زينب الفيللي
اللغة النجليزية

02/09/15 01877P)سباتة )المقاطعة

عمالة مقاطعات ابن الثانوية التأهيلية طه حسين

مسيك

عمالة مقاطعة ابن عربي

عين الشق

103/09/13 24 فاطمة تميم
اللغة النجليزية

02/09/16 24952W)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات ابن الثانوية التأهيلية طه حسين

مسيك

الثانوية التأهيلية الشريف 

الدريسي

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك

203/09/13 24 زويتن اميمة
اللغة النجليزية

02/09/16 01878R)ابن امسيك )المقاطعة

عمالة مقاطعات ابن الثانوية التأهيلية الكندي

مسيك

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية ابن امسيك

ابن مسيك

201/01/17 24 بوصمعة بوسف
الرياضيات

01/01/17 01879S)ابن امسيك )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية طه حسين

ابن مسيك

101/01/17 18 يوسف أيت احمد
الرياضيات

04/09/19 26238U)سباتة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المعتمد بن 

عباد
عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية ابن امسيك

ابن مسيك

106/09/17 18 مروة الهرش
الرياضيات

06/09/17 01879S)ابن امسيك )المقاطعة
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
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المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية وادي 

الذهب
عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

عمالة مقاطعة عبدالكريم الخطابي

عين الشق

122/11/91 60 عــمـــر الــرفــيــق
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 25300Z)عين الشق )المقاطعة

الثانوية التأهيلية وادي 

الذهب
عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

الثانوية التاهيلية عين 

حرودة

406/10/05عمالة: المية 68 إيمان  اليزغي
العلوم القتصادية 

والتدبير
10/10/09إلتحاق بالزوج 01762P)عين حرودة )البلدية

عمالة مقاطعات ابن الثانوية التأهيلية ابن امسيك

مسيك

101/01/17إقليم: سيدي بنورثانوية سيدي بنور التأهيلية 26 أنيب المصطفى
الفيزياء والكيمياء

11/07/18 08736V)سيدي بنور )البلدية

الثانوية التأهيلية فاطمة 

الفهرية
عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية الكندي

ابن مسيك

102/09/15 22 هشام منتاج
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 01877P)سباتة )المقاطعة

عمالة مقاطعات ابن الثانوية التأهيلية طه حسين

مسيك

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية السلم

مولي رشيد

105/09/08 46 نادية مصلح
الفلسفة

02/09/15 26972S)مولي رشيد )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد 

الرحمان بلقرشي
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

الثانوية التأهيلية جعفر 

الفاسي

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

102/09/10 58 عبد الرحيم بومهدي
اللغة العربية

10/09/12 01874L)مولي رشيد )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي الثانوية التأهيلية المقدسي

رشيد

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية ابن امسيك

ابن مسيك

202/09/10 50 عبد الرحمان فائق
اللغة العربية

02/09/14 01879S)ابن امسيك )المقاطعة

الثانوية التأهيلية مولي 

اسماعيل
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

الثانوية التأهيلية فاطمة 

الفهرية

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك

321/10/11 46 سعيدة الشياضمي
اللغة العربية

02/09/14 21568T)سباتة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المكي 

الناصري
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية السلم

مولي رشيد

105/09/11 46 فتيحة الشهايبي
اللغة العربية

02/09/14 26972S)مولي رشيد )المقاطعة

الثانوية التأهيلية موسى بن 

نصير
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية الرازي

سيدي البرنوصي

205/09/07 40 مناجي هشام
اللغة العربية

02/09/15 26969N)سيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي الثانوية التأهيلية المقدسي

رشيد

الثانوية التأهيلية مولي 

إدريس

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

206/09/17 18 كوثر صحراوي
اللغة العربية

06/09/17 18584Z)مولي رشيد )المقاطعة

الثانوية التأهيلية إدريس 

الحارثي
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعة ابن زيدون

عين الشق

305/09/07 60 بنفايدة سهام
اللغة الفرنسية

02/09/10 01683D)عين الشق )المقاطعة

الثانوية التأهيلية مولي 

اسماعيل
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

الثانوية التأهيلية مولي 

إدريس

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

118/11/11 54 فتيحة المرسلي
اللغة الفرنسية

27/12/11 18584Z)مولي رشيد )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد ا 

المديوني
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك

101/01/10 52 فتيحة الجايي
اللغة الفرنسية

02/09/13 01875M)سباتة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد المالك 

السعدي
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

الثانوية التأهيلية جعفر 

الفاسي

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

114/09/09 46 ايدغ منى
اللغة الفرنسية

02/09/14 01874L)مولي رشيد )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المكي 

الناصري
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

الثانوية التأهيلية وادي 

الذهب

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك

101/01/10 40 م    الزاوي
اللغة الفرنسية

02/09/16 01876N)سباتة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية موسى بن 

نصير
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

302/09/15عمالة: الميةالكندي 40 سكينة الديكي
اللغة الفرنسية

02/09/15 26430Cسيدي موسى المجدوب

الثانوية التأهيلية المكي 

الناصري
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

الثانوية التأهيلية م 

الخامس

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

106/09/16 34 فاطمة الزهراء  بوكندولة
اللغة الفرنسية

01/01/17 01566B)مرس السلطان )المقاطعة
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

عمالة مقاطعات مولي الثانوية التأهيلية السلم

رشيد

الثانوية التأهيلية عبد المالك 

السعدي

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

101/01/17 16 همام  بونجوم
اللغة الفرنسية

04/09/18 01854P)مولي رشيد )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي الثانوية التأهيلية المقدسي

رشيد

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية الكندي

ابن مسيك

330/01/17 12 ايوب النعيمي
اللغة الفرنسية

04/09/19 01877P)سباتة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد ا 

المديوني
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

الثانوية التأهيلية المنصور 

الذهبي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

116/09/99 112 عبد العزيز زربان
اللغة النجليزية

07/09/05أقدمية 12 سنة 24450A)سيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي الثانوية التأهيلية المقدسي

رشيد

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية ابن امسيك

ابن مسيك

116/09/92 86 بوالعينين حسن
اللغة النجليزية

02/09/10 01879S)ابن امسيك )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي الثانوية التأهيلية المقدسي

رشيد

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية ابن منظور

سيدي البرنوصي

406/09/06 30 بوشعيب الغزيري
اللغة النجليزية

04/09/18 01760M)سيدي البرنوصي )المقاطعة

الثانوية التأهيلية إدريس 

الحارثي
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك

101/01/17 24 فاطمة الدقون
اللغة النجليزية

01/01/17 01875M)سباتة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية إدريس 

الحارثي
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك

102/01/17 10 مصطفى لحويري
اللغة النجليزية

04/09/19 01875M)سباتة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المكي 

الناصري
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

الثانوية التأهيلية مولي 

إدريس

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

204/09/19 6 طناز خديجة
اللغة النجليزية

04/09/19 18584Z)مولي رشيد )المقاطعة

الثانوية التأهيلية موسى بن 

نصير
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

الثانوية التأهيلية م 

السادس أناسي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

702/09/14 36 موسى البوش
الجتماعيات

04/09/14 19862N)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد 

الرحمان بلقرشي
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

101/03/11 34 كوتري رجاء
الجتماعيات

02/09/16 01561W)الفداء )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المكي 

الناصري
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

الثانوية التأهيلية عبد 

الرحمان بلقرشي

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

806/09/06 24 م فتحي
الجتماعيات

02/09/16 01847G)سيدي عثمان )المقاطعة

الثانوية التأهيلية مولي 

إدريس
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية السلم

مولي رشيد

116/09/98 86 العزوزي نعيمة
الرياضيات

05/09/08أقدمية 12 سنة 26972S)مولي رشيد )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي الثانوية التأهيلية المقدسي

رشيد

عمالة مقاطعة ثانوية صلح الدين اليوبي

عين الشق

105/09/11 38 المرجاني لبنى
الرياضيات

02/09/15 27085P)عين الشق )المقاطعة

الثانوية التأهيلية مولي 

إدريس
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية ابن المعتز

سيدي البرنوصي

802/09/15 26 أسامة احمامي
الرياضيات

02/09/17 01748Z)سيدي البرنوصي )المقاطعة

الثانوية التأهيلية مولي 

اسماعيل
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

102/09/14إقليم: الجديدةالثانوية التأهيلية الرازي 19 محب مريم
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 08732R)الجديدة )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد ا 

المديوني
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

116/09/88إقليم: مديونةمولي يوسف 102 دلول م
علوم الحياة 

والرض
06/09/06أقدمية 12 سنة 01753E)تيط مليل )البلدية

الثانوية التأهيلية إدريس 

الحارثي
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

الثانوية التأهيلية عبد المالك 

السعدي

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

102/09/10 60 أسماء أبليوني
علوم الحياة 

والرض
02/09/10 01854P)مولي رشيد )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المكي 

الناصري
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية السلم

مولي رشيد

102/09/14 36 حجوبي وفاء
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 26972S)مولي رشيد )المقاطعة
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الثانوية التأهيلية عبد المالك 

السعدي
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية بئرانزران

الفداء مرس 

301/03/11 26 سلمى عيساوي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19إلتحاق بالزوج 01565A)مرس السلطان )المقاطعة

الثانوية التأهيلية إدريس 

الحارثي
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

الثانوية التأهيلية عبد ا 

المديوني

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

105/09/11 18 امال نور الهادي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 23762C)مولي رشيد )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المكي 

الناصري
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

 ثانوية مولي عبد ا 

التأهيلية

402/09/15إقليم: الجديدة 18 زينب  عيناس
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 08718Aمولي عبد ا

الثانوية التأهيلية عبد 

الرحمان بلقرشي
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

الثانوية التأهيلية مولي عبد 

ا

204/11/10إقليم: سيدي افني 31 لخويل سناء
العلوم القتصادية 

والتدبير
02/09/15إلتحاق بالزوج 17252B)سيدي إفني )البلدية

عمالة مقاطعات مولي الثانوية التأهيلية المقدسي

رشيد

الثانوية التأهيلية ابن 

الخطيب

عمالة: طنجة - 

أصيل

616/09/97 98 ابوالفتح م
التربية السلمية

06/09/17 15357S)الشرف  السواني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد 

الرحمان بلقرشي
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

الثانوية التأهيلية م 

الخامس

102/09/14إقليم: الصويرة 36 أحجكون مبارك
التربية السلمية

04/09/14 10402F)الصويرة )البلدية

الثانوية التأهيلية المكي 

الناصري
عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

الثانوية التأهيلية إدريس 

الحارثي

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

202/09/14 28 بورحيم خديجة
المعلوميات

06/09/17 01872J)سيدي عثمان )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الشهيد 

ادريس الحريزي
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

301/01/10عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية إبن الهيثم 67 لطيفة المشحون
اللغة العربية

05/09/11إلتحاق بالزوج 04093Y)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية عبد ا 

العياشي
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية التأهيلية خديجة أم 

المؤمنين

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

205/09/11 42 عصام حجلي
اللغة العربية

05/09/13 21157W)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التأهيلية حسان بن 

تابث
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

ثانوية المام الشطيبي 

التأهيلية

1201/01/17إقليم: تاونات 24 الحسين عادل
اللغة العربية

01/01/17 15946G)غفساي )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية التأهيلية الزهر

البرنوصي

الثانوية التأهيلية الشهيد 

ادريس الحريزي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

702/09/15 14 اكريران حمزة
اللغة العربية

04/09/19 25288L)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التأهيلية حسان بن 

تابث
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعة طارق ابن زياد

الحي الحسني

105/09/11 64 عائشة نايت أومنصور
اللغة الفرنسية

05/09/11 22667M)الحي الحسني )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية التأهيلية الداخلة

البرنوصي

عمالة مقاطعات ابن العوام

عين السبع الحي 

102/09/11 54 الدبوجي ليلى
اللغة الفرنسية

02/09/11 01659C)عين السبع )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية التأهيلية الداخلة

البرنوصي

305/09/03إقليم: الخميساتموسى بن نصير 40 طارق عباد
اللغة الفرنسية

02/09/15 11575F)الخميسات )البلدية

الثانوية التأهيلية حسان بن 

تابث
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

102/09/14عمالة: الميةالكندي 38 العلواني كوثر
اللغة الفرنسية

02/09/16 26430Cسيدي موسى المجدوب

الثانوية التأهيلية م 

السادس أناسي
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات البارودي

عين السبع الحي 

103/09/13 34 مريم بريشي
اللغة الفرنسية

02/09/16 01656Z)عين السبع )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية التأهيلية الزهر

البرنوصي

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية ابن منظور

سيدي البرنوصي

501/01/17 34 كنزة ضعيف
اللغة الفرنسية

01/01/17 01760M)سيدي البرنوصي )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية التأهيلية ابن الهيثم

البرنوصي

الثانوية التأهيلية عبد الكريم 

الخطابي

103/09/13إقليم: الناضور 18 سريبو اسماء
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 12749G)الناضور )البلدية
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عمالة مقاطعات سيدي الثانوية التأهيلية ولدة

البرنوصي

عمالة مقاطعات أطلس

سيدي البرنوصي

306/09/17 18 عمر فطاح
اللغة الفرنسية

06/09/17 26467T)سيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية التأهيلية ابن منظور

البرنوصي

302/09/15إقليم: الخميساتموسى بن نصير 16 لمياء اليعقوبي
اللغة الفرنسية

04/09/19 11575F)الخميسات )البلدية

الثانوية التأهيلية علل بن 

عبد ا
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية التأهيلية ابن 

الرومي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

306/09/17 16 السموكني لطيفة
اللغة الفرنسية

04/09/18 24940H)سيدي البرنوصي )المقاطعة

الثانوية التأهيلية م 

السادس أناسي
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية التأهيلية م 

السادس

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

103/09/13 12 الوردي هاجر
اللغة الفرنسية

04/09/18 01661E)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التأهيلية م 

السادس
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية السلم

مولي رشيد

204/09/19 6 سهام السعد
اللغة الفرنسية

04/09/19 26972S)مولي رشيد )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية التأهيلية ولدة

البرنوصي

عمالة مقاطعة ابن زيدون

عين الشق

302/09/15 30 يونس سلك
اللغة النجليزية

02/09/15 01683D)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية التأهيلية ولدة

البرنوصي

202/09/15إقليم: سطاتثانوية المل التأهيلية 30 عزيزة حيرش
اللغة النجليزية

02/09/15إلتحاق بالزوج 25826W)سطات )البلدية

الثانوية التأهيلية زينب 

النفزاوية
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعة ابن ا لهيثم

الحي الحسني

906/09/17 28 شتاو حسناء
اللغة النجليزية

06/09/17 01684E)الحي الحسني )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية التأهيلية ابن الهيثم

البرنوصي

الثانوية التأهيلية المنصور 

الذهبي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

602/09/16 24 هند العبقري
اللغة النجليزية

02/09/16 24450A)سيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية التأهيلية ابن الهيثم

البرنوصي

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية ابن شهيد

سيدي البرنوصي

402/09/16 24 ألوكي فاطمة
اللغة النجليزية

02/09/16 01761N)سيدي البرنوصي )المقاطعة

الثانوية التأهيلية علل بن 

عبد ا
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية التأهيلية مولي 

يوسف

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

101/01/17 24 زينب لرسي
اللغة النجليزية

01/01/17 26083A)سيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية التأهيلية ابن شهيد

البرنوصي

الثانوية التأهيلية مولي 

يوسف

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

302/09/15 22 أيوب   المجدوب
اللغة النجليزية

06/09/17 26083A)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التأهيلية م 

السادس
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعة ابن زيدون

عين الشق

304/09/18 22 سارة طرايف
اللغة النجليزية

04/09/18 01683D)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية التأهيلية ولدة

البرنوصي

الثانوية التأهيلية زينب 

النفزاوية

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

504/09/18 22 لطفي عبد الله
اللغة النجليزية

04/09/18 24943L)سيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية التأهيلية الرازي

البرنوصي

الثانوية التأهيلية زينب 

النفزاوية

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

104/09/18 10 أيوب فكري
اللغة النجليزية

04/09/19 24943L)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التأهيلية م 

السادس أناسي
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية التأهيلية عثمان بن 

عفان

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

116/09/05 90 خديجة ايت عمر
الجتماعيات

16/09/05أقدمية 12 سنة 20393R)سيدي البرنوصي )المقاطعة

الثانوية التأهيلية علل بن 

عبد ا
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية التأهيلية م 

الخامس

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

605/09/07 70 مراد الحمداني
الجتماعيات

02/09/16 01566B)مرس السلطان )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية التأهيلية ولدة

البرنوصي

الثانوية التاهيلية عين 

حرودة

102/09/09عمالة: المية 38 كـــداح سليمــة
الرياضيات

24/09/18 01762P)عين حرودة )البلدية
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عمالة مقاطعات سيدي الثانوية التأهيلية الداخلة

البرنوصي

عمالة مقاطعات البحتري

عين السبع الحي 

502/09/14 34 دنون  أسماء
الرياضيات

02/09/16 01577N)الحي المي )المقاطعة

الثانوية التأهيلية زينب 

النفزاوية
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

301/01/17عمالة: فاسعبد الخالق الطريس 34 رشيد حرطيط
الرياضيات

01/01/17 26077U)زواغة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية ابن 

الرومي
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية التأهيلية خديجة أم 

المؤمنين

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

303/09/13 24 عزيز لمحرمش
الرياضيات

02/09/16 21157W)سيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية التأهيلية ابن الهيثم

البرنوصي

عمالة مقاطعات مصطفى المعاني

عين السبع الحي 

201/01/10 22 زوهير سميرة
الرياضيات

01/09/17 01652V)الحي المي )المقاطعة

الثانوية التأهيلية علل بن 

عبد ا
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات عبد الكريم لحلو

الدار البيضاء أنفا

1103/09/13 22 أحماش هشام
الرياضيات

03/09/18 01492W)المعاريف )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد الخالق 

الطريس
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات ابن العوام

عين السبع الحي 

213/02/17 22 وعله هاجر
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 01659C)عين السبع )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد الخالق 

الطريس
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات الواحة

الدار البيضاء أنفا

1113/02/17 22 وادي عبد الجليل
الرياضيات

06/09/17 01490U)المعاريف )المقاطعة

الثانوية التأهيلية علل بن 

عبد ا
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية التأهيلية وادي 

الذهب

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك

103/09/18 20 المشطاني الدريسي خال
الرياضيات

04/09/19 01876N)سباتة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية م 

السادس أناسي
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية التأهيلية علل بن 

عبد ا

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

107/09/04 16 هشام  البهلولي
الرياضيات

04/09/19 25002A)سيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية التأهيلية ولدة

البرنوصي

الثانوية التأهيلية م 

السادس أناسي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

104/09/18 8 هند جمال
الرياضيات

04/09/19 19862N)سيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية التأهيلية ابن المعتز

البرنوصي

الثانوية التأهيلية لسان 

الدين إبن الخطيب

106/04/09عمالة: سل 64 سناء الشرادي
علوم الحياة 

والرض
02/09/11 01295G)تابريكت )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المختار 

السوسي
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعة عبدالكريم الخطابي

عين الشق

105/09/11 54 لحمر مروة
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 25300Z)عين الشق )المقاطعة

الثانوية التأهيلية علل بن 

عبد ا
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية العقاد

سيدي البرنوصي

102/09/15 30 زينب حراتي
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 01657A)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المنصور 

الذهبي
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

1002/09/16إقليم: شيشاوةثانوية مزوضة التأهيلية 24 سفيان بوسيف
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 27387Tامزوضة

الثانوية التأهيلية المختار 

السوسي
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية التأهيلية مولي 

يوسف

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

202/09/16 24 الطويل عبد ا
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 26083A)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المنصور 

الذهبي
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

102/09/16عمالة: سلالثانوية التأهيلية النهضة 24 طه مقدم
علوم الحياة 

والرض
01/01/17إلتحاق بالزوجة 01300M)باب المريسة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية علل بن 

عبد ا
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات أطلس

سيدي البرنوصي

104/09/18 12 ليلى عريش
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 26467T)سيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية التأهيلية العقاد

البرنوصي

102/09/16إقليم: القنيطرةزينب النفزاوية 6 معاد بوعيش
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 27416Zسيدي م لحمر
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عمالة مقاطعات سيدي الثانوية التأهيلية ابن منظور

البرنوصي

عمالة مقاطعة طارق ابن زياد

الحي الحسني

210/09/01 101 نزيهة عيساوي
العلوم القتصادية 

والتدبير
18/10/04إلتحاق بالزوج 22667M)الحي الحسني )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية التأهيلية الداخلة

البرنوصي

عمالة مقاطعة ابن خلدون

الحي الحسني

206/09/17 18 أحمد مبتسم
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 24958C)الحي الحسني )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية التأهيلية العقاد

البرنوصي

عمالة مقاطعة المصلى

عين الشق

906/09/01 12 فرضي عبد الحق
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 01682C)عين الشق )المقاطعة

الثانوية التأهيلية حسان بن 

تابث
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

402/09/16إقليم: القنيطرةالخليل 7 عادل الغربوي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19إلتحاق بالزوجة 27415Yسيدي الطيبي

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية التأهيلية ابن شهيد

البرنوصي

الثانوية التأهيلية أبو شعيب 

الدكالي

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك

622/02/08 88 حيسي جميلة
التربية السلمية

22/02/08أقدمية 12 سنة 01880T)ابن امسيك )المقاطعة

الثانوية التأهيلية خديجة أم 

المؤمنين
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

 الثانوية التأهيلية ابو حيان 

التوحيدي

123/01/07إقليم: القنيطرة 84 م الدرقاوي
التربية السلمية

23/01/07أقدمية 12 سنة 24624P)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد الخالق 

الطريس
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة: طنجة - حد الغربية

أصيل

218/09/09 66 م التجكاني
التربية السلمية

07/09/18 27400Gحد الغربية

الثانوية التأهيلية المختار 

السوسي
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات المقدسي

عين السبع الحي 

426/07/10 60 م الفاضل
التربية السلمية

نعم 02/09/15 01646N)عين السبع )المقاطعة

الثانوية التأهيلية علل بن 

عبد ا
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعة ابن زيدون

عين الشق

402/09/15 40 الرجراجي مصطفى
التربية السلمية

02/09/15 01683D)عين الشق )المقاطعة

الثانوية التأهيلية م 

السادس أناسي
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

 الثانوية التأهيلية المنظر 

الجميل

216/09/98عمالة: سل 30 أحمد لعيناوي
التربية السلمية

02/09/15 23033K)حصين )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية التأهيلية الداخلة

البرنوصي

111/09/00عمالة: الميةأبو بكر الصديق 50 أحمد فارس
التربية البدنية

02/09/15 23477Tالشللت

الثانوية التأهيلية المنصور 

الذهبي
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

802/09/16عمالة: الميةالتنمية 34 عادل بحراوي
التربية البدنية

01/01/17 27421E)عين حرودة )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية التأهيلية ولدة

البرنوصي

104/09/02إقليم: مديونةمولي يوسف 32 عادل محضار
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 01753E)تيط مليل )البلدية

الثانوية التأهيلية ابن 

الرومي
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

1103/09/14عمالة: الميةابن حزم 28 عبد المنعم زريدي
التربية البدنية

07/09/17 27414Xالشللت

الثانوية التأهيلية علل بن 

عبد ا
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية ابن امسيك

ابن مسيك

303/09/13 24 الرازي حمزة
التربية البدنية

02/09/16 01879S)ابن امسيك )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية التأهيلية العقاد

البرنوصي

الثانوية التأهيلية المنصور 

الذهبي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

404/09/02 12 عبد الحق زكار
التربية البدنية

04/09/18 24450A)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التأهيلية علل بن 

عبد ا
عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية التأهيلية أحمد 

الحنصالي

202/09/16إقليم: بنسليمان 22 م نور الدين
المعلوميات

04/09/18 27198Mفضالت

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية التأهيلية ابن الهيثم

البرنوصي

الثانوية التأهيلية عبد الخالق 

الطريس

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

103/09/13 34 نبيل اليطراوي
الفلسفة

02/09/16 26097R)سيدي مومن )المقاطعة
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عمالة مقاطعات سيدي الثانوية التأهيلية ولدة

البرنوصي

الثانوية التأهيلية عثمان بن 

عفان

702/09/16إقليم: الناضور 34 أحمد الشادلي
الفلسفة

01/01/17 21553B)بني انصار )البلدية

 ثانوية القاضي عياض 

التأهيلية
عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية أم البنينإقليم: الجديدة

الفداء مرس 

116/09/98 82 آمنة أبوياسين
اللغة العربية

03/09/08أقدمية 12 سنة 01563Y)الفداء )المقاطعة

1103/09/13إقليم: العرائشالثانوية العدادية عزيز بللإقليم: الجديدةثانوية 6 نونبر التأهيلية 52 عائشة بديع
اللغة العربية

03/09/13 24426Zبني عروس

103/09/13عمالة: فاسابن هانيإقليم: الجديدةثانوية المسيرة التأهيلية 44 فاطمة حرابي
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 02258D)المرينيين )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المام إقليم: الجديدةثانوية 6 نونبر التأهيلية

الغزالي

103/09/13عمالة: مكناس 43 مريم الشيخي
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 03950T)مكناس )البلدية

ثانوية الجرف الصفر 

التأهيلية
ثانوية أبي شعيب الدكالي إقليم: الجديدة

التأهيلية

101/01/12إقليم: الجديدة 42 سميرة جامع
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 08733S)الجديدة )البلدية

103/09/13إقليم: الجديدةالثانوية التأهيلية الرازيإقليم: الجديدةثانوية المام مسلم العدادية 33 سناء اركيبي
اللغة العربية

02/09/16إلتحاق بالزوج 08732R)الجديدة )البلدية

106/09/00إقليم: الجديدةالثانوية التأهيلية الرازيإقليم: الجديدة ثانوية أم الربيع التأهيلية 27 ابراهيم العدراوي
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 08732R)الجديدة )البلدية

ثانوية أبي شعيب الدكالي إقليم: الجديدة ثانوية أم الربيع التأهيلية

التأهيلية

416/09/89إقليم: الجديدة 120 عزمي عبد العزيز
اللغة الفرنسية

08/02/10 08733S)الجديدة )البلدية

ثانوية مولي بوشعيب 

التأهيلية
816/09/98إقليم: الجديدةثانوية م الرافعي التأهيليةإقليم: الجديدة 92 س م بلوان

اللغة الفرنسية
05/09/11 08703J)الجديدة )البلدية

ثانوية عقبة بن نافع 

التأهيلية
914/09/09إقليم: الجديدة ثانوية أم الربيع التأهيليةإقليم: الجديدة 58 امهيضرة حسناء

اللغة الفرنسية
23/11/11 08730N)أزمور )البلدية

801/01/10إقليم: الجديدة ثانوية أم الربيع التأهيليةإقليم: الجديدةثانوية 6 نونبر التأهيلية 58 خديجة الجاري
اللغة الفرنسية

28/10/11 08730N)أزمور )البلدية

ثانوية مولي بوشعيب إقليم: الجديدةثانوية 6 نونبر التأهيلية

التأهيلية

805/09/11إقليم: الجديدة 52 المنصوري المختار
اللغة الفرنسية

02/09/14 08700F)أزمور )البلدية

ثانوية الجرف الصفر 

التأهيلية
ثانوية مولي بوشعيب إقليم: الجديدة

التأهيلية

101/01/10إقليم: الجديدة 44 ميلود الوافي
اللغة الفرنسية

02/09/15 08700F)أزمور )البلدية

201/01/17إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية المتنبيإقليم: الجديدةثانوية المسيرة التأهيلية 26 مريم لميك
اللغة الفرنسية

04/09/18 25009Hبوكدرة

ثانوية أبي شعيب الدكالي إقليم: الجديدةثانوية 6 نونبر التأهيلية

التأهيلية

103/09/13إقليم: الجديدة 25 عمراوي عزيز
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 08733S)الجديدة )البلدية

ثانوية مولي بوشعيب 

التأهيلية
ثانوية أبي شعيب الدكالي إقليم: الجديدة

التأهيلية

201/01/17إقليم: الجديدة 19 مريم بوسكون
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 08733S)الجديدة )البلدية

الثانوية التأهيلية صلح إقليم: الجديدةثانوية بئر أنزران التأهيلية

الدين اليوبي

805/09/08إقليم: آسفي 18 رشيد زيدين
اللغة الفرنسية

06/09/17 23873Y)آسفي )البلدية
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للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

101/01/17إقليم: الجديدةثانوية النجد التأهيليةإقليم: الجديدة ثانوية أم الربيع التأهيلية 17 سكينة جبار
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 26511R)الجديدة )البلدية

301/01/17إقليم: الجديدةثانوية المسيرة التأهيليةإقليم: الجديدةثانوية 6 نونبر التأهيلية 16 سلمى البللي
اللغة الفرنسية

04/09/18 25799Sأولد غانم

104/09/18إقليم: الجديدةثانوية المسيرة التأهيليةإقليم: الجديدةثانوية 6 نونبر التأهيلية 8 رجاء  كارع
اللغة الفرنسية

04/09/19 25799Sأولد غانم

102/09/14إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيديإقليم: الجديدةثانوية المسيرة التأهيلية 46 سهام ايت داوود
اللغة النجليزية

02/09/14 03790U)أمزميز )البلدية

ثانوية المام البخاري 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية علل إقليم: الجديدة

الفاسي

عمالة: طنجة - 

أصيل

101/01/17 6 أمين عبد الرشيد
اللغة النجليزية

04/09/19 15362X)بني مكادة )المقاطعة

ثانوية عمر المختار إقليم: الجديدةثانوية 6 نونبر التأهيلية

التاهيلية

704/09/19إقليم: الجديدة 6 رشيد الرهوني
اللغة النجليزية

04/09/19 27397Dأولد احسين

 ثانوية مولي عبد ا 

التأهيلية
203/09/13عمالة: فاسعبد الكريم الداوديإقليم: الجديدة 18 يونس رفيق

اللغة السبانية
06/09/17 22745X)زواغة )المقاطعة

403/09/13إقليم: مديونةابن بطوطةإقليم: الجديدةثانوية 6 نونبر التأهيلية 24 عبد الفتاح صبار
الجتماعيات

05/09/16 01881U)مديونة )البلدية

104/09/19إقليم: سيدي بنورثانوية 30 يوليوز التأهيليةإقليم: الجديدةثانوية 6 نونبر التأهيلية 6 نادية حمير
الجتماعيات

04/09/19 25813G)سيدي بنور )البلدية

ثانوية أبي شعيب الدكالي إقليم: الجديدةثانوية شوقي التأهيلية

التأهيلية

507/09/05إقليم: الجديدة 54 سعيد نعيم
الرياضيات

02/09/16 08733S)الجديدة )البلدية

ثانوية أبي شعيب الدكالي إقليم: الجديدةثانوية م الرافعي التأهيلية

التأهيلية

205/09/07إقليم: الجديدة 36 سعيد ونعمان
الرياضيات

04/09/19 08733S)الجديدة )البلدية

 ثانوية القاضي عياض إقليم: الجديدةثانوية 6 نونبر التأهيلية

التأهيلية

102/09/14إقليم: الجديدة 36 الشقيري خديجة
الرياضيات

02/09/14 08740Z)الجديدة )البلدية

103/09/13إقليم: الجديدةثانوية م الرافعي التأهيليةإقليم: الجديدةثانوية 6 نونبر التأهيلية 34 عبد الرزاق منكوش
الرياضيات

02/09/16 08703J)الجديدة )البلدية

 ثانوية القاضي عياض إقليم: الجديدةثانوية المسيرة التأهيلية

التأهيلية

503/09/13إقليم: الجديدة 34 مسعود الكرني
الرياضيات

02/09/16 08740Z)الجديدة )البلدية

ثانوية الجرف الصفر 

التأهيلية
405/09/08إقليم: الجديدةثانوية شوقي التأهيليةإقليم: الجديدة 30 الحسين حميدوش

الرياضيات
02/09/15 24731Fمولي عبد ا

 ثانوية القاضي عياض 

التأهيلية
عمالة مقاطعات ولدةإقليم: الجديدة

الدار البيضاء أنفا

102/09/09 30 صحباني صلح الدين
الرياضيات

04/09/18 01488S)أنفا )المقاطعة

ثانوية مولي بوشعيب 

التأهيلية
501/01/10عمالة: الميةجابر بن حيانإقليم: الجديدة 30 عبد الرزاق بالرقية

الرياضيات
06/09/17 01915F)المية )البلدية

ثانوية الجرف الصفر 

التأهيلية
عمالة مقاطعة ابن الياسمينإقليم: الجديدة

الحي الحسني

201/01/17 12 الزعكودي عبد الحليم
الرياضيات

04/09/19 01685F)الحي الحسني )المقاطعة
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

101/01/17إقليم: الجديدةثانوية النجد التأهيليةإقليم: الجديدةثانوية 6 نونبر التأهيلية 12 عبد الغاني فلح
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوجة 26511R)الجديدة )البلدية

ثانوية مولي بوشعيب 

التأهيلية
116/09/97إقليم: الجديدة ثانوية ابن خلدون التأهيليةإقليم: الجديدة 89 عبد الحق البزوي

علوم الحياة 

والرض
31/10/11إلتحاق بالزوجة 08731P)الجديدة )البلدية

ثانوية مولي بوشعيب إقليم: الجديدةثانوية المسيرة التأهيلية

التأهيلية

1001/01/10إقليم: الجديدة 50 سناء الريح
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 08700F)أزمور )البلدية

ثانوية مولي بوشعيب إقليم: الجديدةثانوية المسيرة التأهيلية

التأهيلية

326/07/10إقليم: الجديدة 44 عبد النعيم منوبي
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 08700F)أزمور )البلدية

ثانوية الجرف الصفر 

التأهيلية
ثانوية عمر المختار إقليم: الجديدة

التاهيلية

1002/09/09إقليم: الجديدة 42 دلياس رقية
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 27397Dأولد احسين

502/09/14إقليم: الخميساتواد الدهبإقليم: الجديدةثانوية 6 نونبر التأهيلية 36 خولة الحمامي
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 11573D)تيفلت )البلدية

الثانوية التأهيلية حسان بن إقليم: الجديدة ثانوية أم الربيع التأهيلية

ثابث

206/09/17إقليم: النواصر 28 صوفيا الذهبي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 22671S)دار بوعزة )البلدية

102/09/15إقليم: الجديدةثانوية شوقي التأهيليةإقليم: الجديدةثانوية إبن البناء التأهيلية 18 فاطمة رضواني
علوم الحياة 

والرض
04/09/19إلتحاق بالزوج 24731Fمولي عبد ا

ثانوية مولي بوشعيب 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية إقليم: الجديدة

الخوارزمي

606/09/17عمالة: المية 18 بوهراوة م
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 25661Sالشللت

504/09/19إقليم: الجديدةثانوية القدس التأهيليةإقليم: الجديدةثانوية 6 نونبر التأهيلية 9 خديجة سهل
علوم الحياة 

والرض
04/09/19إلتحاق بالزوج 08735U)الجديدة )البلدية

ثانوية أبي شعيب الدكالي 

التأهيلية
316/09/92عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية المنفلوطيإقليم: الجديدة 128 كريم جدار

الفيزياء والكيمياء
20/11/07أقدمية 12 سنة 24759L)مكناس )البلدية

ثانوية المام البخاري 

التأهيلية
  الثانوية التأهيلية م إقليم: الجديدة

الخامس

116/09/97إقليم: القنيطرة 106 م الموادن
الفيزياء والكيمياء

06/09/04أقدمية 16 سنة 11198W)القنيطرة )البلدية

ثانوية عمر المختار إقليم: الجديدةثانوية 6 نونبر التأهيلية

التاهيلية

305/09/11إقليم: الجديدة 64 عبدالله قديوي
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 27397Dأولد احسين

ثانوية مولي بوشعيب إقليم: الجديدةثانوية 6 نونبر التأهيلية

التأهيلية

905/09/11إقليم: الجديدة 64 دلل حلمي
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 08700F)أزمور )البلدية

ثانوية عقبة بن نافع 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية واد إقليم: الجديدة

المخازن

126/07/10عمالة: مكناس 60 مولي عبد الرحمان بن ام
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 22646P)ويسلن )البلدية

ثانوية أبي شعيب الدكالي إقليم: الجديدةثانوية المسيرة التأهيلية

التأهيلية

101/01/10إقليم: الجديدة 44 عبد الرحيم النادي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13إلتحاق بالزوجة 08733S)الجديدة )البلدية

ثانوية عقبة بن نافع 

التأهيلية
318/01/18إقليم: سيدي بنورثانوية النصر التأهيليةإقليم: الجديدة 16 م الهداجي

الفيزياء والكيمياء
04/09/18 25814H)زمامرة )البلدية

ثانوية المام البخاري 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية خديجة أم إقليم: الجديدة

المؤمنين

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

506/04/09 70 بوطزاط ربيع
التربية السلمية

23/09/11 21157W)سيدي مومن )المقاطعة
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الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: الجديدة ثانوية ابن خلدون التأهيلية

الثاني

402/09/10إقليم: آسفي 62 خولة هاشم
التربية السلمية

02/09/14 14000S)آسفي )البلدية

ثانوية الجرف الصفر 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية المنصور إقليم: الجديدة

الذهبي

1003/09/13إقليم: العرائش 52 نور الدين المودن
التربية السلمية

03/09/13 05976V)القصر الكبير )البلدية

ثانوية عمر المختار إقليم: الجديدةثانوية إبن البناء التأهيلية

التاهيلية

407/09/05إقليم: الجديدة 48   مهنديس عدنان
التربية السلمية

04/09/19 27397Dأولد احسين

ثانوية مولي بوشعيب 

التأهيلية
1202/09/14عمالة: الميةأبو بكر الصديقإقليم: الجديدة 46 الرامي منصف

التربية السلمية
02/09/14 23477Tالشللت

الثانوية التأهيلية مصطفى إقليم: الجديدةثانوية 6 نونبر التأهيلية

المعاني

201/01/17إقليم: النواصر 24 مصطفى الصوفي
التربية السلمية

01/01/17 26457G)دار بوعزة )البلدية

عمالة مقاطعة ثانوية صلح الدين اليوبيإقليم: الجديدة ثانوية ابن خلدون التأهيلية

عين الشق

104/09/18 9 م العثماني الصقلي
التربية السلمية

05/09/19إلتحاق بالزوجة 27085P)عين الشق )المقاطعة

ثانوية الجرف الصفر 

التأهيلية
204/09/19إقليم: الجديدة ثانوية ابن خلدون التأهيليةإقليم: الجديدة 6 نادية الزنزون

التربية السلمية
04/09/19إلتحاق بالزوج 08731P)الجديدة )البلدية

ثانوية الجرف الصفر 

التأهيلية
104/09/02إقليم: الجديدةالثانوية التأهيلية الرازيإقليم: الجديدة 80 جواد دميل

التربية البدنية
05/09/07إلتحاق بالزوجة 08732R)الجديدة )البلدية

ثانوية مولي بوشعيب إقليم: الجديدةثانوية 6 نونبر التأهيلية

التأهيلية

807/09/04إقليم: الجديدة 40 بوشعيب الرزقي
التربية البدنية

02/09/15 08700F)أزمور )البلدية

ثانوية مولي بوشعيب 

التأهيلية
302/09/10إقليم: الجديدةثانوية م الرافعي التأهيليةإقليم: الجديدة 33 عادل أبو طاليب

التربية البدنية
04/09/18إلتحاق بالزوجة 08703J)الجديدة )البلدية

ثانوية المام البخاري 

التأهيلية
ثانوية مولي بوشعيب إقليم: الجديدة

التأهيلية

1005/09/08إقليم: الجديدة 30 احمد الشروقي
التربية البدنية

02/09/15 08700F)أزمور )البلدية

ثانوية الجرف الصفر 

التأهيلية
الثانوية الثأهيلية ظهار بن إقليم: الجديدة

عياد

901/01/17إقليم: شفشاون 24 نور الدين الصواف
التربية البدنية

04/09/19 26327R)شفشاون )البلدية

ثانوية عمر المختار إقليم: الجديدةثانوية 6 نونبر التأهيلية

التاهيلية

702/09/10إقليم: الجديدة 62 فاطمة الزروالي
المعلوميات

02/09/10إلتحاق بالزوج 27397Dأولد احسين

101/05/97إقليم: الجديدةثانوية م الرافعي التأهيليةإقليم: الجديدةثانوية بئر أنزران التأهيلية 132 مخفي خالد
الفلسفة

01/05/97أقدمية 16 سنة 08703J)الجديدة )البلدية

116/09/03إقليم: الجديدةثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: الجديدةالثانوية التأهيلية الرازي 90 فتيحة العمري
الفلسفة

16/09/05أقدمية 12 سنة 08734T)الجديدة )البلدية

407/09/04عمالة: الميةشكيب أرسلنإقليم: الجديدةثانوية م الرافعي التأهيلية 46 م ادروات
الفلسفة

02/09/14 07857Pبني يخلف

ثانوية أبي شعيب الدكالي إقليم: الجديدة ثانوية أم الربيع التأهيلية

التأهيلية

203/09/13إقليم: الجديدة 32 زينة رخاوي
الفلسفة

04/09/18إلتحاق بالزوج 08733S)الجديدة )البلدية

802/09/15إقليم: سيدي قاسمثانوية 20 غشتإقليم: الجديدةثانوية 6 نونبر التأهيلية 30 رضوان كنوا
الفلسفة

02/09/15 15115D)دار الكداري )البلدية
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ثانوية الجرف الصفر 

التأهيلية
ثانوية عمر المختار إقليم: الجديدة

التاهيلية

101/03/17إقليم: الجديدة 12 م شبابي
الفلسفة

04/09/19إلتحاق بالزوجة 27397Dأولد احسين

104/09/18إقليم: سيدي بنورثانوية دكالة التأهيليةإقليم: الجديدةثانوية 6 نونبر التأهيلية 12 يوسف برامو
الفلسفة

04/09/18إلتحاق بالزوجة 21069Aالعونات

904/09/18إقليم: الجديدة ثانوية أم الربيع التأهيليةإقليم: الجديدةثانوية المسيرة التأهيلية 12 رضوان المصباحي
الفلسفة

04/09/18إلتحاق بالزوجة 08730N)أزمور )البلدية

عمالة مقاطعة ابن ا لهيثمإقليم: الجديدةثانوية إبن البناء التأهيلية

الحي الحسني

404/09/19 8 نعيمة اليعقوبي
الفلسفة

04/09/19إلتحاق بالزوج 01684E)الحي الحسني )المقاطعة

ثانوية عقبة بن نافع 

التأهيلية
205/09/11إقليم: الجديدةثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: الجديدة 7 حماني نسرين

الفلسفة
04/09/19إلتحاق بالزوج 08734T)الجديدة )البلدية

 الثانوية التأهيلية علل إقليم: مديونةمي زيادة

الفاسي

216/09/98عمالة: سل 40 زيتوني يونس
اللغة العربية

02/09/15 18598P)حصين )المقاطعة

102/09/14إقليم: مديونةعثمان بن عفانإقليم: مديونةالمختار السوسي 37 مريم الڭباص
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوج 26000Kسيدي حجاج واد حصار

 ثانوية المام الغزالي إقليم: مديونةخديجة أم المؤمنين

التأهيلية

304/09/19إقليم: سيدي بنور 6 انس المعروفي
اللغة العربية

04/09/19 08737W)سيدي بنور )البلدية

الثانوية التأهيلية أبو العباس إقليم: مديونةحسان  بن ثابت

السبتي

عمالة: طنجة - 

أصيل

107/09/05 82 زكرياء جبران
اللغة الفرنسية

05/09/08أقدمية 12 سنة 15358T)الشرف  السواني )المقاطعة

ثانوية أبو سالم العياشي إقليم: مديونةزينب النفزاوية

التأهيلية

301/01/17إقليم: صفرو 24 فاطمة أقشمار
اللغة الفرنسية

01/01/17إلتحاق بالزوج 02452Pعين الشكاك

عمالة مقاطعات جابر بن حيانإقليم: مديونةخديجة أم المؤمنين

الدار البيضاء أنفا

304/09/19 16 أميمة شراض
اللغة الفرنسية

04/09/19 01482K)سيدي بليوط )المقاطعة

عمالة مقاطعة عبدالكريم الخطابيإقليم: مديونةابن بطوطة

عين الشق

404/09/18 12 عبد الهادي بو الحق
اللغة الفرنسية

04/09/18 25300Z)عين الشق )المقاطعة

الثانوية التأهيلية إدريس إقليم: مديونةخديجة أم المؤمنين

الحارثي

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

104/09/18 12 فاطمة الزهراء كرباء
اللغة الفرنسية

04/09/18 01872J)سيدي عثمان )المقاطعة

عمالة مقاطعة ابن ا لهيثمإقليم: مديونةمي زيادة

الحي الحسني

304/09/18 12 عبدالصمد بيوض
اللغة الفرنسية

04/09/18 01684E)الحي الحسني )المقاطعة

404/09/18إقليم: مديونةابن بطوطةإقليم: مديونةمي زيادة 12 أيت سي ابراهيم
اللغة الفرنسية

04/09/18 01881U)مديونة )البلدية

105/09/11إقليم: مديونةابن الياسمينإقليم: مديونةعمر بن الخطاب 8 طلل بكار
اللغة الفرنسية

04/09/19 27373Cالمجاطية أولد الطالب

604/09/19إقليم: مديونةعزيز بللإقليم: مديونةمي زيادة 6 كمال إيمان
اللغة النجليزية

04/09/19 27372Bالمجاطية أولد الطالب

902/09/16إقليم: تاوناتثانوية ابن خلدون التأهيلةإقليم: مديونةابن بطوطة 24 زهير المبروك
الجتماعيات

01/01/17 15943D)قرية با م )البلدية
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

404/09/19إقليم: الجديدةثانوية 6 نونبر التأهيليةإقليم: مديونةحليمة السعدية 16 نبيلة روان
الجتماعيات

04/09/19 08739Yأولد فرج

ملحقة الثانوية التأهيلية ابن 

خلدون
الثانوية التأهيلية أولد إقليم: مديونة

فارس

104/09/19إقليم: سطات 6 عبد م
الجتماعيات

04/09/19 14629Aاولد فارس

الثانوية التأهيلية الحاج م إقليم: مديونةالطلس

الناصري

307/09/09إقليم: النواصر 46 أسماء  زربان
الرياضيات

02/09/14 25935P)دار بوعزة )البلدية

الثانوية التأهيلية وادي إقليم: مديونةمي زيادة

الذهب

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك

201/01/10 40 زهير الزراري
الرياضيات

02/09/15 01876N)سباتة )المقاطعة

504/09/18إقليم: مديونةعمر بن الخطابإقليم: مديونةالمختار السوسي 22 جمودي معاد
الرياضيات

08/09/18 26686Fالمجاطية أولد الطالب

201/01/17عمالة: الميةالثانوية التأهيلية ابن خلدونإقليم: مديونةخديجة أم المؤمنين 18 صدوق أسامة
الرياضيات

04/09/19 25582F)المية )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: مديونةمي زيادة

الثاني

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك

106/09/17 18 الراحي ياسين
الرياضيات

06/09/17 01875M)سباتة )المقاطعة

عمالة مقاطعات المقدسيإقليم: مديونةعمر بن الخطاب

عين السبع الحي 

404/09/19 16 زينب كوميرة
الرياضيات

04/09/19 01646N)عين السبع )المقاطعة

 ثانوية القاضي عياض إقليم: مديونةزينب النفزاوية

التأهيلية

204/09/19إقليم: الجديدة 7 سعيد الصابحي
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوجة 08740Z)الجديدة )البلدية

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية ولدةإقليم: مديونةالمختار السوسي

سيدي البرنوصي

804/09/19 6 م مارما
الرياضيات

04/09/19 25780W)سيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية الكنديإقليم: مديونةمي زيادة

ابن مسيك

104/09/19 6 الحاوثي م
الرياضيات

04/09/19 01877P)سباتة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: مديونةمي زيادة

الثاني

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك

104/09/19 6 زغيدة زكرياء
الرياضيات

04/09/19 01875M)سباتة )المقاطعة

204/09/19عمالة: الميةالتنميةإقليم: مديونةمي زيادة 6 الناصري زوهير
الرياضيات

04/09/19 27421E)عين حرودة )البلدية

202/09/10عمالة: فاسعبد الكريم الداوديإقليم: مديونةمولي يوسف 70 جديري مريم
علوم الحياة 

والرض
07/09/10 22745X)زواغة )المقاطعة

عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية الجامعيإقليم: مديونةالمختار السوسي

أصيل

102/09/14 46 ليلى ملوك
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 26118N)طنجة المدينة )المقاطعة

101/01/17عمالة: سل الثانوية التأهيلية  ام الربيعإقليم: مديونةمي زيادة 34 السميني م
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 25862K)العيايدة )المقاطعة

إقليم: سيدي المهدي بن بركةإقليم: مديونةالطلس

سليمان

502/09/16 34 هاجر الخياطي
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 25988Xأولد حسين

404/09/19عمالة: الميةجابر بن حيانإقليم: مديونةحليمة السعدية 7 عريش منى
علوم الحياة 

والرض
04/09/19إلتحاق بالزوج 01915F)المية )البلدية
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية فاطمة إقليم: مديونةخديجة أم المؤمنين

الفهرية

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك

201/03/11 36 المرنيسي م أمين
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 21568T)سباتة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الفقيه م إقليم: مديونةالطلس

الحمداوي

202/09/14عمالة: سل 36 فركوش المهدي
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 01297J)تابريكت )المقاطعة

706/04/09عمالة: سلالثانوية التأهيلية النهضةإقليم: مديونةمي زيادة 34 الحاميدي مليكة
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 01300M)باب المريسة )المقاطعة

803/09/13عمالة: الميةشكيب أرسلنإقليم: مديونةخديجة أم المؤمنين 32 ماريا الزوبير
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 07857Pبني يخلف

الثانوية التأهيلية صلح إقليم: مديونةالمختار السوسي

الدين اليوبي

801/01/17إقليم: تاوريرت 24 خالد المريني
الفيزياء والكيمياء

01/01/17 04678J)تاوريرت )البلدية

ملحقة الثانوية التأهيلية ابن 

خلدون
1306/10/16إقليم: إفرانثانوية تيمحضيت التأهيليةإقليم: مديونة 24 حميد حمداوي

الفيزياء والكيمياء
06/10/16 26266Zتيمحضيت

802/09/16إقليم: سيدي قاسمثانوية المنصور الذهبيإقليم: مديونةابن خلدون 16 أعـمـيـمـــــــار محـمـــــــد
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 15116E)سيدي قاسم )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: مديونةمي زيادة

الثاني

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك

129/12/17 6 بدر مسليم
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 01875M)سباتة )المقاطعة

ملحقة الثانوية التأهيلية ابن 

خلدون
الثانوية التأهيلية عثمان بن إقليم: مديونة

عفان

704/09/19إقليم: برشيد 6 سيف الدين عريب
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 14641N)الكارة )البلدية

203/09/13إقليم: مديونةالطلسإقليم: مديونةالمختار السوسي 52 عبد ا تربوح
التربية السلمية

03/09/13 25577A)مديونة )البلدية

502/09/16إقليم: بنسليمانالثانوية العدادية الزيايدةإقليم: مديونةالطلس 34 يونس الدريسي
التربية السلمية

01/01/17 26023Kزيايدة

102/09/14إقليم: مديونةابن الياسمينإقليم: مديونةزينب النفزاوية 32 عبد الكريم ايت تمل
التربية السلمية

06/09/16 27373Cالمجاطية أولد الطالب

الثانوية التأهيلية المختار إقليم: مديونةالطلس

السوسي

507/09/05إقليم: النواصر 48 شفيق الجعفري
التربية البدنية

04/09/12 26708E)دار بوعزة )البلدية

عمالة مقاطعات مصطفى المعانيإقليم: مديونةابن خلدون

عين السبع الحي 

302/09/09 46 اخدا مراد
التربية البدنية

02/09/14 01652V)الحي المي )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: مديونةابن بطوطة

الثاني

602/09/14إقليم: برشيد 18 عبد الرزاق خلفاوي
التربية البدنية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 24142R)الدروة )البلدية

ملحقة الثانوية التأهيلية ابن 

خلدون
804/09/19إقليم: بنسليمانالثانوية العدادية الزيايدةإقليم: مديونة 7 حنان حايبي

المعلوميات
04/09/19إلتحاق بالزوج 26023Kزيايدة

الثانوية التاهيلية الحي إقليم: مديونةابن بطوطة

الصناعي

عمالة: طنجة - 

أصيل

903/09/13 40 رشيد الفرشوني
الفلسفة

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

801/01/17إقليم: الحاجبثانوية 11 يناير التأهيليةإقليم: مديونةزينب النفزاوية 24 حسناء عطيفي
الفلسفة

01/01/17إلتحاق بالزوج 04234B)عين تاوجطات )البلدية
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المادة
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
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ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
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للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

506/09/17إقليم: مديونةزينب النفزاويةإقليم: مديونةمي زيادة 18 برداد المهدي
الفلسفة

06/09/17 24950Uالمجاطية أولد الطالب

407/09/04إقليم: مديونةعثمان بن عفانإقليم: مديونةالطلس 16 مصطفئ العباس
الفلسفة

04/09/19 26000Kسيدي حجاج واد حصار

الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: مديونةمي زيادة

زياد

204/09/18إقليم: برشيد 12 زهيرة الحستاوي
الفلسفة

04/09/18 27413W)الدروة )البلدية

عمالة مقاطعة ابن ا لهيثمإقليم: مديونةزينب النفزاوية

الحي الحسني

804/09/19 6 عبد الكريم زميطة
الفلسفة

04/09/19 01684E)الحي الحسني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: مديونةالمختار السوسي

يوسف

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

304/09/19 6 مريمة ايت زيدان
الفلسفة

04/09/19 26083A)سيدي مومن )المقاطعة

802/09/14إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية ابن سيناعمالة: الميةالعاليا 40 امحيدو اسماء
اللغة العربية

06/09/17 12732N)ازغنغان )البلدية

 ثانوية القاضي عياض عمالة: الميةالكندي

التأهيلية

601/01/17إقليم: الجديدة 24 سومية أغواو
اللغة العربية

01/01/17إلتحاق بالزوج 08740Z)الجديدة )البلدية

الثانوية التاهيلية عين 

حرودة
216/09/87عمالة: الميةالثانوية التأهيلية الجولنعمالة: المية 128 عبد الكريم بزناوي

اللغة الفرنسية
16/09/97أقدمية 16 سنة 01913D)المية )البلدية

416/09/94عمالة: الميةالثانوية التأهيلية ابن خلدونعمالة: الميةأبو بكر الصديق 96 هشام رشيد
اللغة الفرنسية

07/09/07أقدمية 12 سنة 25582F)المية )البلدية

110/12/01عمالة: الميةعبد الكريم الخطابيعمالة: الميةالثانوية التأهيلية ابن خلدون 90 عزيزة المرزوكي
اللغة النجليزية

02/09/11 01916G)المية )البلدية

201/01/17إقليم: سيدي قاسمثانوية جرف الملحةعمالة: الميةأبو بكر الصديق 24 إلياس الرتبي
الجتماعيات

01/01/17 24463P)جرف الملحة )البلدية

101/01/10عمالة: الميةبني يخلفعمالة: الميةشكيب أرسلن 46 الملودي لكنافدي
الرياضيات

02/09/14 22280Sبني يخلف

505/09/08إقليم: العيونالثانوية التأهيلية التنميةعمالة: الميةالثانوية التأهيلية ابن خلدون 42 عبد الجليل الخياطي
الرياضيات

06/09/17 06469F)العيون )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن عمالة: الميةابن ياسين

الثاني

103/09/13إقليم: بنسليمان 34 عبد المغيث المسكيني
الرياضيات

07/09/16 07854L)بنسليمان )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن عمالة: الميةالكندي

الثاني

102/09/16إقليم: بنسليمان 34 زينب الغباري
الرياضيات

01/01/17 07854L)بنسليمان )البلدية

405/09/07عمالة: الميةابن ياسينعمالة: الميةعبد ا العروي 32  كمال بورزيق
الرياضيات

06/09/17 01914E)المية )البلدية

202/09/09إقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية ابن خلدونعمالة: الميةالثانوية التأهيلية ابن خلدون 24 حسني فاطمة
الرياضيات

03/09/18 07855M)بوزنيقة )البلدية

202/09/14عمالة: فاسإبن رشدعمالة: الميةأبو بكر الصديق 19 يونس خلوقي
الرياضيات

01/09/17إلتحاق بالزوجة 01987J)سايس )المقاطعة
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806/09/17عمالة: الميةالكنديعمالة: الميةشكيب أرسلن 18 يونس العيرج
الرياضيات

06/09/17 26430Cسيدي موسى المجدوب

الثانوية التأهيلية الطيب عمالة: الميةأبو بكر الصديق

الخمال

604/09/14إقليم: النواصر 18 دينون مراد
الرياضيات

01/09/17 24934B)دار بوعزة )البلدية

الثانوية التاهيلية عين 

حرودة
الثانوية التأهيلية الحسن عمالة: المية

الثاني

201/01/17إقليم: بنسليمان 12 م طياب
الرياضيات

05/09/18إلتحاق بالزوجة 07854L)بنسليمان )البلدية

الثانوية التاهيلية عين 

حرودة
عمالة مقاطعات المام البخاريعمالة: المية

الدار البيضاء أنفا

516/09/95 96 مريم  زعيمي
علوم الحياة 

والرض
18/09/09 01493X)المعاريف )المقاطعة

الثانوية التاهيلية عين 

حرودة
302/09/10عمالة: الميةابن ياسينعمالة: المية 70 بــوقــســيــــم عبد اللــــه

علوم الحياة 

والرض
03/09/10 01914E)المية )البلدية

الثانوية التأهيلية الشريف عمالة: الميةعبد الكريم الخطابي

الدريسي

203/01/07إقليم: بنسليمان 57 اعلي اليزيدي
علوم الحياة 

والرض
05/09/11إلتحاق بالزوجة 07853K)بنسليمان )البلدية

202/09/09عمالة: الميةالثانوية التأهيلية الجولنعمالة: الميةالكندي 36 أبو النوار أمل
علوم الحياة 

والرض
02/09/15إلتحاق بالزوج 01913D)المية )البلدية

الثانوية التأهيلية طارق بن عمالة: الميةأبو بكر الصديق

زياد

1001/01/17عمالة: مكناس 24 مريم الفطواكي
علوم الحياة 

والرض
01/01/17إلتحاق بالزوج 03952V)مكناس )البلدية

ثانوية المغرب العربي عمالة: الميةالثانوية التأهيلية الجولن

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

602/09/16 24 أغروس بديعة
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 25662T)قلعة السراغنة )البلدية

401/01/17عمالة: الميةالكنديعمالة: الميةأبو بكر الصديق 24 مساسي فاطمة الزهراء
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 26430Cسيدي موسى المجدوب

103/09/13عمالة: الميةعبد الكريم الخطابيعمالة: الميةثريا السقاط 20 مهدي بودراين
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوجة 01916G)المية )البلدية

عمالة: الصخيرات المهدي المنجرةعمالة: الميةعبد ا العروي

 - تمارة

305/09/08 18 فاتيح سناء
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 26627S)عين عتيق )البلدية

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
102/09/09عمالة: الميةابن حزمعمالة: المية 18 عبداللوي هند

علوم الحياة 

والرض
01/09/17 27414Xالشللت

413/02/17إقليم: سيدي بنورثانوية دكالة التأهيليةعمالة: الميةإبن رشيق 24 الزبيري الحسين
الفيزياء والكيمياء

13/02/17 21069Aالعونات

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
103/09/13عمالة: الميةالثانوية التأهيلية الجولنعمالة: المية 16 سميدة سعاد

الفيزياء والكيمياء
04/09/19إلتحاق بالزوج 01913D)المية )البلدية

502/09/16عمالة: الميةجابر بن حيانعمالة: الميةأبو بكر الصديق 16 ابتسام سميدة
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوج 01915F)المية )البلدية

الثانوية التاهيلية عين 

حرودة
403/09/13إقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية ابن خلدونعمالة: المية 27 نجاة الزوين

التربية السلمية
06/09/17إلتحاق بالزوج 07855M)بوزنيقة )البلدية

103/09/13إقليم: الجديدةثانوية بئر أنزران التأهيليةعمالة: الميةأبو بكر الصديق 12 يوسف مدراري
التربية السلمية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 08734T)الجديدة )البلدية

193



المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية عبد الخالق عمالة: الميةالمغرب العربي

الطريس

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

518/09/04 82 عبد الحق وسيط
المعلوميات

22/09/11 26097R)سيدي مومن )المقاطعة

205/09/11عمالة: الميةالثانوية التأهيلية الجولنعمالة: الميةشكيب أرسلن 37 سعاد زيدان
الفلسفة

02/09/14إلتحاق بالزوج 01913D)المية )البلدية

 الثانوية التأهيلية المنظر عمالة: الميةالكندي

الجميل

502/09/16عمالة: سل 34 رشيدة التغدويني
الفلسفة

02/09/16 23033K)حصين )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عمر 

المختار
201/01/17عمالة: سل الثانوية التأهيلية السهولعمالة: المية 34 ابراهيم طاطو

الفلسفة
01/01/17 25509Bالسهول

عمالة مقاطعات جابر بن حيانعمالة: الميةالثانوية التقنية

الدار البيضاء أنفا

116/09/94 140 م الصحراوي
العلوم 

والتكنولوجيات 
نعمأقدمية 16 سنة 16/09/94 01482K)سيدي بليوط )المقاطعة

الثانوية العدادية دار 

بوعزة
عمالة مقاطعة عبدالخالق الطريسإقليم: النواصر

عين الشق

105/09/07 88 اسماء بحياوي
اللغة العربية

07/09/07أقدمية 12 سنة 18123Y)عين الشق )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الطيب 

الخمال
108/01/07عمالة: الميةالعالياإقليم: النواصر 60 عبد ا الرفيق

اللغة العربية
02/09/10 01912C)المية )البلدية

الثانوية التأهيلية الطيب 

الخمال
101/03/11عمالة: الميةالثانوية التأهيلية الجولنإقليم: النواصر 54 أسماء البوردي

اللغة العربية
14/09/11 01913D)المية )البلدية

الثانوية التأهيلية الطيب 

الخمال
الثانوية التأهيلية علل بن إقليم: النواصر

عبد ا

103/09/13إقليم: النواصر 43 دنيا حساين
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 18573M)النواصر )البلدية

102/09/14إقليم: الخميساتابن الثيرإقليم: النواصرالثانوية التأهيلية م الكغاط 36 مريم عثمان
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوج 20128Cمقام الطلبة

الثانوية التأهيلية توفيق 

الحكيم
ثانوية عقبة بن نافع إقليم: النواصر

العدادية

702/09/16إقليم: تازة 32 فاطمة اشويحت
اللغة العربية

25/05/18 16675Zبني لنث

102/01/17إقليم: تارودانتثأ. ابن ماجةإقليم: النواصرالثانوية التأهيلية م الكغاط 24 هباش عماد
اللغة العربية

02/01/17إلتحاق بالزوجة 21261J)تالوين )البلدية

الثانوية التأهيلية المختار 

السوسي
403/09/16إقليم: الحسيمةالفارابيإقليم: النواصر 24 الطاهر العنصري

اللغة العربية
03/09/16إلتحاق بالزوجة 25197Mاساكن

الثانوية التأهيلية الحاج م 

الناصري
الثانوية التأهيلية مصطفى إقليم: النواصر

المعاني

101/09/18إقليم: النواصر 22 خديجة البونسريفي
اللغة العربية

04/09/18 26457G)دار بوعزة )البلدية

204/09/12إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية الكنديإقليم: النواصرالثانوية التأهيلية ابن العربي 18 عائشة أوشراع
اللغة العربية

نعم 06/09/17 26835T)بوسكورة )البلدية

201/03/11إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية ابن العربيإقليم: النواصرالثانوية التأهيلية الكندي 16 محبوب نوال
اللغة العربية

نعم 04/09/19 25232A)بوسكورة )البلدية

عمالة مقاطعة ابن عربيإقليم: النواصرالثانوية التأهيلية ابن خفاجة

عين الشق

204/09/18 12 الزوهرة دنار
اللغة العربية

04/09/18 24952W)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة ثانوية صلح الدين اليوبيإقليم: النواصرالثانوية التأهيلية ابن خفاجة

عين الشق

104/09/19 6 البادوي حنان
اللغة العربية

04/09/19 27085P)عين الشق )المقاطعة
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الثانوية التأهيلية توفيق 

الحكيم
217/10/05إقليم: الجديدةالثانوية التأهيلية الرازيإقليم: النواصر 43 الهاشمي الدريسي نوال

اللغة الفرنسية
05/09/13إلتحاق بالزوج 08732R)الجديدة )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني
الثانوية التأهيلية الشريف إقليم: النواصر

الدريسي

101/01/10إقليم: بنسليمان 30 حليمة الغزال
اللغة الفرنسية

05/09/16 07853K)بنسليمان )البلدية

الثانوية التأهيلية الحاج م 

الناصري
عمالة مقاطعة ابن حزمإقليم: النواصر

الحي الحسني

106/09/17 28 هاجر مضرار
اللغة الفرنسية

06/09/17 26418P)الحي الحسني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية مصطفى 

المعاني
الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: النواصر

زياد

306/09/17إقليم: برشيد 28 ياسين ملوكي
اللغة الفرنسية

06/09/17 27413W)الدروة )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني
302/09/15عمالة: الميةالتنميةإقليم: النواصر 24 نجاة خلوقي

اللغة الفرنسية
04/09/19 27421E)عين حرودة )البلدية

الثانوية التأهيلية علل بن 

عبد ا
 الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: النواصر

الثاني

201/01/17عمالة: سل 24 الحنيش نورة
اللغة الفرنسية

02/01/17إلتحاق بالزوج 20910C)حصين )المقاطعة

عمالة مقاطعات مصطفى المعانيإقليم: النواصرالثانوية التأهيلية ابن رشد

عين السبع الحي 

106/09/17 19 سميرة بجاج
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 01652V)الحي المي )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الشريف إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية ابن خفاجة

الدريسي

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك

204/09/19 16 براج زينب
اللغة الفرنسية

04/09/19 01878R)ابن امسيك )المقاطعة

الثانوية التأهيلية علل بن 

عبد ا
الثانوية التأهيلية جعفر إقليم: النواصر

الفاسي

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

304/09/18 12 بنخديم ايمن
اللغة الفرنسية

04/09/18 01874L)مولي رشيد )المقاطعة

عمالة مقاطعة ابن ا لهيثمإقليم: النواصرالثانوية التأهيلية ابن رشد

الحي الحسني

204/09/18 12 شاكر العلوي أسماء
اللغة الفرنسية

04/09/18 01684E)الحي الحسني )المقاطعة

عمالة مقاطعات مصطفى المعانيإقليم: النواصرالثانوية التأهيلية م الكغاط

عين السبع الحي 

104/09/18 12 زينب سكري
اللغة الفرنسية

04/09/18 01652V)الحي المي )المقاطعة

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني
402/09/16إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية ابن رشدإقليم: النواصر 6 إلهام الكوني

اللغة الفرنسية
04/09/19 26524E)دار بوعزة )البلدية

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية السلمإقليم: النواصرالثانوية التأهيلية م الكغاط

مولي رشيد

204/09/19 6 نورالدين البازات
اللغة الفرنسية

04/09/19 26972S)مولي رشيد )المقاطعة

عمالة مقاطعة ابن زيدونإقليم: النواصرالثانوية التأهيلية م الكغاط

عين الشق

104/09/19 6 خديجة بوراس
اللغة الفرنسية

04/09/19 01683D)عين الشق )المقاطعة

الثانوية التأهيلية أبي حيان 

التوحيدي
116/09/92إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية الفارابيإقليم: النواصر 96 منصور سهام

اللغة النجليزية
23/11/05أقدمية 12 سنة 26981Bأولد صالح

الثانوية التأهيلية الحاج م 

الناصري
عمالة مقاطعة ابن الياسمينإقليم: النواصر

الحي الحسني

302/09/16 34 الحسناوي فدوى
اللغة النجليزية

02/09/16 01685F)الحي الحسني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية علل بن 

عبد ا
الثانوية التأهيلية موسى بن إقليم: النواصر

نصير

201/01/17عمالة: مراكش 34 بنعراب احسان
اللغة النجليزية

02/01/17 02839K سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية مصطفى 

المعاني
عمالة مقاطعة عبدا العياشيإقليم: النواصر

عين الشق

406/09/17 28 جميلة الهرش
اللغة النجليزية

06/09/17 24460L)عين الشق )المقاطعة
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الثانوية العدادية إليا أبو إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية الكندي

ماضي

302/09/14عمالة: مراكش 18 كنزي عصام
اللغة النجليزية

01/09/17إلتحاق بالزوجة 25653H)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية م إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية الفارابي

السادس

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

204/09/19 6 سكينة تميم
اللغة النجليزية

04/09/19إلتحاق بالزوج 01661E)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المكي إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية م الكغاط

الناصري

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

202/09/14 36 كاني فؤاد
الجتماعيات

02/09/14 25888N)سيدي عثمان )المقاطعة

ثانوية المير مولي عبد ا إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية ابن العربي

التقنية

102/09/15إقليم: سيدي قاسم 31 مريمة بوعروة
الجتماعيات

02/09/15إلتحاق بالزوج 15117F)سيدي قاسم )البلدية

الثانوية التأهيلية اولد 

صالح
الثانوية الثأهيلية عبد الكريم إقليم: النواصر

الخطابي

502/09/15إقليم: تنغير 30 الحسين ايت عدي
الجتماعيات

02/09/15 25222Pسوق الخميس دادس

الثانوية التأهيلية مصطفى 

المعاني
عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية ابن امسيكإقليم: النواصر

ابن مسيك

904/09/19 16 مريم وفاق
الجتماعيات

04/09/19 01879S)ابن امسيك )المقاطعة

الثانوية التأهيلية مصطفى 

المعاني
عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية ابن امسيكإقليم: النواصر

ابن مسيك

604/09/19 16 مريم العتباوي
الجتماعيات

04/09/19 01879S)ابن امسيك )المقاطعة

الثانوية التأهيلية التقنية إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية ابن رشد

أنوال

عمالة مقاطعة 

عين الشق

304/09/18 12 هللي  عز الدين
الجتماعيات

04/09/18 25784A)عين الشق )المقاطعة

الثانوية التأهيلية اولد 

صالح
ثانوية الجرف الصفر إقليم: النواصر

التأهيلية

402/09/14إقليم: الجديدة 28 عبد الرحمان خزري
الرياضيات

07/09/17 18558Wسيدي اسماعيل

عمالة مقاطعات المسجدإقليم: النواصرالثانوية التأهيلية م الكغاط

الدار البيضاء أنفا

903/09/13 24 فراحي عبد الرحمان
الرياضيات

01/09/16 01489T)أنفا )المقاطعة

الثانوية التأهيلية فهدة بنت 

العاص
ثانوية م بن عبد الكريم إقليم: النواصر

الخطابي التأهيلية

102/09/16إقليم: صفرو 24 المهدن   عبدالرحيم
الرياضيات

02/09/16 25866P)صفرو )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني
عمالة مقاطعة عبدالكريم الخطابيإقليم: النواصر

عين الشق

106/09/16 24 فدوى مستبشر
الرياضيات

06/09/16 25300Z)عين الشق )المقاطعة

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني
101/01/10إقليم: الجديدةثانوية 6 نونبر التأهيليةإقليم: النواصر 20 بوشعيب رفيق

الرياضيات
04/09/18 08739Yأولد فرج

الثانوية التأهيلية م إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية الفارابي

السادس أناسي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

104/09/19 16 عبد ا التوني
الرياضيات

04/09/19 19862N)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التأهيلية حسان بن إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية ابن رشد

ثابث

704/09/18إقليم: النواصر 12  الكوش  يوسف
الرياضيات

04/09/18 22671S)دار بوعزة )البلدية

عمالة مقاطعة ابن زيدونإقليم: النواصرالثانوية التأهيلية ابن رشد

عين الشق

504/09/18 12 مبرد  المصطفى
الرياضيات

04/09/18 01683D)عين الشق )المقاطعة

الثانوية التأهيلية مصطفى 

المعاني
عمالة مقاطعة ابن ا لهيثمإقليم: النواصر

الحي الحسني

304/09/18 12 عبد الرحيم الشرقاوي
الرياضيات

04/09/18 01684E)الحي الحسني )المقاطعة

عمالة مقاطعة عثمان ابن عفانإقليم: النواصرالثانوية التأهيلية الكندي

عين الشق

104/09/19 6 سفيان شاكر
الرياضيات

04/09/19 01687H)عين الشق )المقاطعة
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الثانوية التأهيلية الطيب 

الخمال
الثانوية التأهيلية م إقليم: النواصر

الزرقطوني

204/09/19إقليم: النواصر 6 خودي عائشة
الرياضيات

04/09/19 25342V)دار بوعزة )البلدية

الثانوية التأهيلية الحاج م 

الناصري
502/09/16إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية الناظورإقليم: النواصر 34 بورشيق منال

علوم الحياة 

والرض
02/09/16 12750H)الناضور )البلدية

الثانوية التأهيلية اولد 

صالح
201/01/17إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية أولد حريزإقليم: النواصر 34 سوفيان صبير

علوم الحياة 

والرض
01/01/17 14640M)برشيد )البلدية

الثانوية التأهيلية المختار 

السوسي
102/01/17عمالة: سل الثانوية التأهيلية إبن هانيإقليم: النواصر 24 نوفل الدحايح

علوم الحياة 

والرض
02/01/17 23793L)العيايدة )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية ابن العربي

الثاني

502/09/16عمالة: سل 24 فردوس بن عامر
علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوج 20910C)حصين )المقاطعة

الثانوية التأهيلية رحال إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية ابن رشد

المسكني

206/09/17إقليم: سطات 18 خديجة افقير
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 24143S)البروج )البلدية

الثانوية التأهيلية حسان بن إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية ابن خفاجة

ثابث

202/09/14إقليم: النواصر 10 بحرية المكرومي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 22671S)دار بوعزة )البلدية

الثانوية التأهيلية فهدة بنت 

العاص
 الثانوية التأهيلية علل إقليم: النواصر

الفاسي

102/09/10عمالة: سل 46 علي اعبيدن
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 18598P)حصين )المقاطعة

الثانوية التأهيلية إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية ابن خفاجة

الخوارزمي

302/09/09إقليم: برشيد 40 حفيظ القاسمي
الفيزياء والكيمياء

01/09/15 24381A سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(

الثانوية التأهيلية أبي حيان 

التوحيدي
الثانوية التأهيلية عبد الخالق إقليم: النواصر

الطريس

عمالة: طنجة - 

أصيل

405/09/11 38 زكية الجنياني
الفيزياء والكيمياء

03/12/14إلتحاق بالزوج 15340Y)الشرف  السواني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الحاج م 

الناصري
عمالة مقاطعة عبد العزيز الفشتاليإقليم: النواصر

الحي الحسني

202/09/11 34 الهس م
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 01686G)الحي الحسني )المقاطعة

206/02/08إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية ابن العربيإقليم: النواصرالثانوية التأهيلية الكندي 24 المرزوقي خديجة
الفيزياء والكيمياء

نعم 04/09/19 25232A)بوسكورة )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني
 الثانوية التأهيلية أحمد إقليم: النواصر

شوقي

1302/09/16عمالة: سل 24 العربي جلم
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 20911D)العيايدة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية اولد 

صالح
102/09/14إقليم: سطاتالثانوية التأهيليةالرازيإقليم: النواصر 19 امين الخيات

الفيزياء والكيمياء
06/09/17إلتحاق بالزوجة 14639L)سطات )البلدية

205/09/11عمالة: الرباطابن بطوطةإقليم: النواصرالثانوية التأهيلية ابن العربي 18 رزوق  اسماء
الفيزياء والكيمياء

06/09/17إلتحاق بالزوج 01127Z)اليوسفية )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الحاج م 

الناصري
الثانوية التأهيلية إقليم: النواصر

الخوارزمي

303/09/14إقليم: برشيد 18 يوسف محسن
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 24381A سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(

الثانوية التأهيلية إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية م الكغاط

الخوارزمي

118/09/15إقليم: برشيد 12 سفيان بدري
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 24381A سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(

102/09/16إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية الكنديإقليم: النواصرالثانوية التأهيلية ابن العربي 12 حسن الكبوري
الفيزياء والكيمياء

نعم 04/09/18 26835T)بوسكورة )البلدية

197



المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها
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عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية العقادإقليم: النواصرالثانوية التأهيلية م الكغاط

سيدي البرنوصي

404/09/18 12 يوسف حجوبي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 01657A)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الحاج م 

الناصري
عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية طه حسينإقليم: النواصر

ابن مسيك

204/09/18 12 عبدا اليماني
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 26238U)سباتة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الطيب 

الخمال
عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية الداخلةإقليم: النواصر

سيدي البرنوصي

404/09/19 6 هجار الحمر
الفيزياء والكيمياء

04/09/19إلتحاق بالزوج 01620K)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التأهيلية مصطفى 

المعاني
الثانوية التأهيلية الحاج م إقليم: النواصر

الناصري

203/09/13إقليم: النواصر 52 مصطفى البداوي
التربية السلمية

03/09/13 25935P)دار بوعزة )البلدية

الثانوية التأهيلية الحاج م 

الناصري
إقليم: سيدي عبد الهادي بوطالبإقليم: النواصر

سليمان

803/09/13 52 عبد الرحيم خياري
التربية السلمية

03/09/13 27410T)سيدي يحيى الغرب )البلدية

102/09/16إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية ابن خفاجةإقليم: النواصرالثانوية التأهيلية ابن العربي 34 الزوين عبدا
التربية السلمية

02/09/16 26523Dاولد عزوز

الثانوية التأهيلية فهدة بنت 

العاص
204/09/18إقليم: سيدي بنورثانوية 30 يوليوز التأهيليةإقليم: النواصر 12 أمينة الحسني

التربية السلمية
04/09/18إلتحاق بالزوج 25813G)سيدي بنور )البلدية

الثانوية التأهيلية مصطفى 

المعاني
704/09/19إقليم: مديونةعمر بن الخطابإقليم: النواصر 6 إبراهيم فتحي

التربية السلمية
04/09/19 26686Fالمجاطية أولد الطالب

الثانوية التأهيلية علل بن 

عبد ا
102/09/15إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية ابن العربيإقليم: النواصر 22 م امكيميل

التربية البدنية
نعم 04/09/19 25232A)بوسكورة )البلدية

الثانوية التأهيلية علل بن إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية ابن العربي

عبد ا

102/09/16إقليم: النواصر 20 وئام تاقي
التربية البدنية

نعم 16/09/17 18573M)النواصر )البلدية

الثانوية التأهيلية المختار 

السوسي
عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية الريانإقليم: النواصر

سيدي البرنوصي

1210/08/19 6 الصادق عمران
التربية البدنية

10/08/19 27069X)سيدي مومن )المقاطعة

106/09/06إقليم: الجديدةثانوية إبن البناء التأهيليةإقليم: النواصرالثانوية التأهيلية الكندي 32 فرشاخ عبد السلم
المعلوميات

01/09/17 27064Sشتوكة

عمالة مقاطعة ابن زيدونإقليم: النواصرالثانوية التأهيلية ابن خفاجة

عين الشق

103/09/13 24 فاطمة الزهراء السعداوي
المعلوميات

02/09/16 01683D)عين الشق )المقاطعة

عمالة: الصخيرات النخيلإقليم: النواصرالثانوية التأهيلية الفارابي

 - تمارة

803/09/13 18 قرواش ياسين
المعلوميات

02/09/17 27419C)عين العودة )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني
الثانوية التأهيلية علل بن إقليم: النواصر

عبد ا

103/09/13إقليم: النواصر 12 بربنيز فاطمة الزهراء
المعلوميات

04/09/19 18573M)النواصر )البلدية

302/09/14إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية ابن خفاجةإقليم: النواصرالثانوية التأهيلية ابن رشد 12 مرجي احمد
المعلوميات

04/09/18 26523Dاولد عزوز

الثانوية التأهيلية علل بن 

عبد ا
ثانوية المام الشطيبي إقليم: النواصر

التأهيلية

403/09/13إقليم: تاونات 42 الفزازي عبدالرحيم
الفلسفة

03/09/13إلتحاق بالزوجة 15946G)غفساي )البلدية

الثانوية التأهيلية أبي حيان 

التوحيدي
1502/09/16إقليم: شفشاونالثانوية التأهيلية أوزكانإقليم: النواصر 24 م بنعبد الرحيم

الفلسفة
02/01/17 27407Pووزكان
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عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية إبن زهرإقليم: النواصرالثانوية التأهيلية الفارابي

مولي رشيد

204/09/18 22 عبد العالي بنباري
الفلسفة

04/09/18 27083M)سيدي عثمان )المقاطعة

706/09/17إقليم: مديونةمي زيادةإقليم: النواصرالثانوية التأهيلية ابن رشد 18 يونس معروف
الفلسفة

06/09/17 26497A)الهراويين )البلدية

الثانوية التأهيلية المختار 

السوسي
106/09/17إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية الكنديإقليم: النواصر 18 حياة التباعي

الفلسفة
06/09/17 26835T)بوسكورة )البلدية

الثانوية التأهيلية علل بن 

عبد ا
1002/09/15إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الجديدةإقليم: النواصر 12 فيصل التوزاني

الفلسفة
04/09/18 24265Z)تافراوت )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية الكندي

الثاني

104/09/19إقليم: برشيد 7 فحلن يوسف
الفلسفة

04/09/19إلتحاق بالزوجة 24142R)الدروة )البلدية

الثانوية التأهيلية لسان إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية م الكغاط

الدين إبن الخطيب

502/09/16عمالة: سل 6 عبد العالي البصير
الفلسفة

04/09/19 01295G)تابريكت )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الطيب 

الخمال
502/09/16إقليم: سيدي قاسمثانوية المتنبيإقليم: النواصر 6 م بوهراوة

الفلسفة
04/09/19 23816Lعين الدفالي

عمالة مقاطعة طارق ابن زيادإقليم: سطاتثانوية الفارابي العدادية

الحي الحسني

502/09/10 70 نجاة منظم
اللغة العربية

04/09/19 22667M)الحي الحسني )المقاطعة

عمالة: الصخيرات المير مولي عبد اإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية باجة

 - تمارة

103/07/00 66 منانة العروسي
اللغة العربية

02/09/09 01393N)الصخيرات )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

حجاج
104/09/02إقليم: سطاتثانوية ابن عباد التأهيليةإقليم: سطات 54 بهيجة حساني

اللغة العربية
05/09/11 14643R)سطات )البلدية

ثانوية الحسن الداخل إقليم: سطاتثانوية شوقي التأهيلية

التأهيلية

102/09/16إقليم: جرسيف 34 أمال السريج
اللغة العربية

02/09/16 16684J)جرسيف )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

حجاج
813/02/17إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية  الخيزرانإقليم: سطات 34 عز الدين الغازي

اللغة العربية
02/09/17 26695R)بن أحمد )البلدية

105/09/11عمالة: الرباطعبد الكريم الخطابيإقليم: سطاتثانوية ابن عباد التأهيلية 25 زينب عاكف
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 01129B)يعقوب المنصور )المقاطعة

الثانوية التأهيلية أولد 

فارس
1002/09/16إقليم: وزانالثانوية التاهيلية مصمودةإقليم: سطات 25 أومرجيج الحسين

اللغة العربية
02/09/16إلتحاق بالزوجة 26441Pمصمودة

الثانوية التأهيلية سيدي 

حجاج
 الثانوية التأهيلية ابراهيم إقليم: سطات

الموصلي

102/09/16عمالة: سل 24 مريم السوني
اللغة العربية

02/09/16 25859G)تابريكت )المقاطعة

الثانوية التأهيلية رحال 

المسكني
102/09/16إقليم: الخميساتالموحدينإقليم: سطات 24 أحمد بوعلي

اللغة العربية
02/09/16 26753D)الخميسات )البلدية

106/09/17إقليم: سطاتثانوية ابن عباد التأهيليةإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية  الخيزران 18 غزلن بوحسني
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 14643R)سطات )البلدية

106/09/17إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية باجةإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية  الخيزران 14 تورية اهليل
اللغة العربية

04/09/19 14642P)بن أحمد )البلدية
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الثانوية التأهيلية أحمد إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية العيون

الحنصالي

104/09/18إقليم: بنسليمان 12 حبيبة الحفياني
اللغة العربية

04/09/18 27198Mفضالت

216/09/98إقليم: سطاتثانوية ابن الخطيب التاهيليةإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية أولد سعيد 94 المهدي  دلدو
اللغة الفرنسية

05/09/11إلتحاق بالزوجة 24784N)سطات )البلدية

الثانوية التأهيلية المغرب إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية كيسر

العربي

102/09/10إقليم: برشيد 42 ناجيدي هاجر
اللغة الفرنسية

03/09/13 24785P)حد السوالم )البلدية

503/09/13إقليم: سطاتالثانوية قيلز التأهيليةاإقليم: سطات الثانوية النأهيلية البحتري 27 فؤاد وعاصم
اللغة الفرنسية

13/09/17إلتحاق بالزوجة 27065T)سطات )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

حجاج
128/02/17إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية باجةإقليم: سطات 25 نصيرة طراجي

اللغة الفرنسية
02/09/17إلتحاق بالزوج 14642P)بن أحمد )البلدية

613/02/17إقليم: سطاتثانوية المل التأهيليةإقليم: سطاتثانوية الفارابي العدادية 25 سامية جبري
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 25826W)سطات )البلدية

522/02/17إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية كيسرإقليم: سطاتالثانوية العدادية بني خلوك 24 الصالحي عبد الرحمان
اللغة الفرنسية

06/09/17 14633Eكيسر

ثانوية الجرف الصفر إقليم: سطات الثانوية النأهيلية البحتري

التأهيلية

606/09/17إقليم: الجديدة 18 غريب زكرياء
اللغة الفرنسية

05/09/18 18558Wسيدي اسماعيل

306/09/17إقليم: سطاتثانوية الفارابي العداديةإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية باجة 18 عبد الرحيم العمراني
اللغة الفرنسية

04/09/18 26586Xرأس العين الشاوية

عمالة مقاطعة ابن زيدونإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية باجة

عين الشق

106/09/17 18 فاطمة الزهراء فايز
اللغة الفرنسية

04/09/18 01683D)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات المسجدإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية  الخيزران

الدار البيضاء أنفا

306/09/17 18 رشيد البركي
اللغة الفرنسية

04/09/18 01489T)أنفا )المقاطعة

الثانوية التأهيلية أولد 

فارس
الثانوية التأهيلية عبد المالك إقليم: سطات

السعدي

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

104/09/19 16 سامية كاديل
اللغة الفرنسية

04/09/19 01854P)مولي رشيد )المقاطعة

الثانوية التأهيلية سيدي 

حجاج
عمالة مقاطعة ابن عربيإقليم: سطات

عين الشق

304/09/18 12 عواطف اوخاتو
اللغة الفرنسية

04/09/18 24952W)عين الشق )المقاطعة

804/09/18إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية أولد سعيدإقليم: سطاتثانوية شوقي التأهيلية 12 مصطافي زينب
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 14637Jاولد سعيد

1004/09/19إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية أولد سعيدإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية كيسر 10 نزهة فوزي
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 14637Jاولد سعيد

102/09/16إقليم: الخميساتابن الثيرإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية كيسر 6 نجي الحسنية
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 20128Cمقام الطلبة

904/09/19إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية كيسرإقليم: سطاتالثانوية العدادية بني خلوك 6 إيمان الرحالي
اللغة الفرنسية

04/09/19 14633Eكيسر

الثانوية التأهيلية رحال 

المسكني
104/09/19إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية م الكغاطإقليم: سطات 6 صغري سماح

اللغة الفرنسية
04/09/19 25804X)دار بوعزة )البلدية
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718/02/08إقليم: تازة ابن الياسمينإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية باجة 70 عبد السلم الخويلدي
اللغة النجليزية

02/09/10 16682G)تازة )البلدية

502/09/10إقليم: سطاتالثانوية التأهيليةالرازيإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية أولد سعيد 44 رشيد  زاهر
اللغة النجليزية

نعم 02/09/15 14639L)سطات )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي م إقليم: سطاتثانوية المل التأهيلية

بن عبدا

316/09/89إقليم: الصويرة 36 م إزوكار
اللغة النجليزية

14/09/14 10405J)الصويرة )البلدية

305/09/08إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية أولد سعيدإقليم: سطاتالثانوية التأهيليةالرازي 36 اكريني رشيد
اللغة النجليزية

نعم 04/09/18 14637Jاولد سعيد

إقليم: قلعة ثانوية  تساوت التأهيليةإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية البروج

 السراغنة

102/09/16 24 امين العيداوي
اللغة النجليزية

07/09/16 09356U)قلعة السراغنة )البلدية

الثانوية التأهيلية أولد 

فارس
102/09/16إقليم: تارودانتثأ.الطبريإقليم: سطات 24 باروش ياسين

اللغة النجليزية
02/09/16إلتحاق بالزوجة 17291Uلكفيفات

الثانوية التأهيلية سيدي 

حجاج
204/09/19عمالة: الميةثريا السقاطإقليم: سطات 16 فاطمة الزهراء دهيبة

اللغة النجليزية
04/09/19 26852Lالشللت

عمالة مقاطعات عبد الكريم الخطابيإقليم: سطاتثانوية شوقي التأهيلية

عين السبع الحي 

104/09/19 16 مرية بنزوال
اللغة النجليزية

04/09/19 18651X)الحي المي )المقاطعة

الثانوية التأهيلية سيدي 

حجاج
الثانوية التأهيلية جمال إقليم: سطات

الدين المهياوي

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

104/09/19 16 فؤاد الحشلفي
اللغة النجليزية

04/09/19 01560V)الفداء )المقاطعة

الثانوية التأهيلية أولد 

فارس
104/09/18إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية باجةإقليم: سطات 12 عبد الصمد بودينار

اللغة النجليزية
04/09/18 14642P)بن أحمد )البلدية

904/09/19إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية البروجإقليم: سطاتالثانوية العدادية بني خلوك 6 شرف الدين لعروسي
اللغة النجليزية

04/09/19 14648W)البروج )البلدية

الثانوية التأهيلية رحال 

المسكني
الثانوية التأهيلية إقليم: سطات

المنصورية

901/03/11إقليم: بنسليمان 30 م حليم
الجتماعيات

02/09/15 25208Z)المنصورية )البلدية

الثانوية التأهيلية خالد بن إقليم: سطاتثانوية شوقي التأهيلية

الوليد

1012/02/17إقليم: برشيد 26 مولي عبد الحفيظ العلوي
الجتماعيات

12/02/17إلتحاق بالزوجة 14647V)اولد عبو )البلدية

الثانوية التأهيلية علل إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية العيون

الفاسي

806/09/16إقليم: وزان 24 عقار الفضيل
الجتماعيات

06/09/16 06424Gابريكشة

502/09/16إقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية دبدوإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية البروج 24 سعيد شاهي
الجتماعيات

07/09/16 04803V)دبدو )البلدية

1008/09/16إقليم: سطاتالثانوية العدادية بني خلوكإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية البروج 22 مشكور عبد ا
الجتماعيات

04/09/18 14632Dبني خلوك

104/09/19إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية العيونإقليم: سطاتثانوية شوقي التأهيلية 16 يونس سيف النصر
الجتماعيات

04/09/19 14636H)لولد )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

حجاج
302/09/15إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية البروجإقليم: سطات 12 جمال السباعي

الجتماعيات
04/09/18 14648W)البروج )البلدية
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الثانوية التأهيلية أولد 

فارس
عمالة مقاطعات الباروديإقليم: سطات

عين السبع الحي 

704/09/18 12 عبدالرزاق البرني
الجتماعيات

04/09/18 01656Z)عين السبع )المقاطعة

الثانوية التأهيلية رحال إقليم: سطاتالثانوية العدادية بني خلوك

المسكني

104/09/19إقليم: سطات 6 يوسف عمروش
الجتماعيات

04/09/19 24143S)البروج )البلدية

117/09/88إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية بن ياسينإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية باجة 118 أحمد فكري
الرياضيات

02/09/02أقدمية 16 سنة 12258Y)خريبكة )البلدية

عمالة مقاطعة إبن البناء المراكشيإقليم: سطاتثانوية الفارابي العدادية

الحي الحسني

507/09/05 82 أنس شملل
الرياضيات

04/09/19أقدمية 12 سنة 25580D)الحي الحسني )المقاطعة

517/09/90إقليم: سطاتثانوية ابن عباد التأهيليةإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية أولد سعيد 57 أحمد  زهيري
الرياضيات

14/02/12إلتحاق بالزوجة 14643R)سطات )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

العايدي
102/09/10إقليم: سطاتثانوية ابن عباد التأهيليةإقليم: سطات 42 صلح الدين وجاري

الرياضيات
02/09/16 14643R)سطات )البلدية

الثانوية التأهيلية ولي العهد إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية البروج

المير مولي الحسن

202/09/16عمالة: مراكش 34 شيماء بن صالح
الرياضيات

07/09/16 25245Pحربيل

103/09/13إقليم: سطاتالثانوية قيلز التأهيليةاإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية كيسر 24 مبرور مدني
الرياضيات

02/09/16 27065T)سطات )البلدية

302/09/15إقليم: سطاتالثانوية قيلز التأهيليةاإقليم: سطات الثانوية النأهيلية البحتري 24 يوسف  كرام
الرياضيات

04/09/18 27065T)سطات )البلدية

102/09/16إقليم: سطاتالثانوية التأهيليةالرازيإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية البروج 24 أمل الزيداني
الرياضيات

07/09/16 14639L)سطات )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية باجة

العايدي

604/09/18إقليم: سطات 22 عبد الجليل بدر الدين
الرياضيات

04/09/18 18641Lسيدي العايدي

604/09/18إقليم: سطات الثانوية النأهيلية البحتريإقليم: سطاتثانوية شوقي التأهيلية 22 الشجعي المهدي
الرياضيات

04/09/18 26058Yسيدي م بن رحال

104/09/18إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية كيسرإقليم: سطاتالثانوية العدادية بني خلوك 20 قرقوبي يحيى
الرياضيات

04/09/19 14633Eكيسر

الثانوية التأهيلية أولد 

فارس
عمالة مقاطعة المصلىإقليم: سطات

عين الشق

304/09/19 16 هاجر كشاش
الرياضيات

04/09/19 01682C)عين الشق )المقاطعة

104/09/18إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية باجةإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية العيون 12 عزيز زيدان
الرياضيات

04/09/18 14642P)بن أحمد )البلدية

الثانوية التأهيلية أولد 

فارس
104/09/18إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية العيونإقليم: سطات 12 زكرياء دحماني

الرياضيات
04/09/18 14636H)لولد )البلدية

الثانوية التأهيلية أولد 

فارس
عمالة مقاطعة ابن خلدونإقليم: سطات

الحي الحسني

104/09/18 12 حمين فهد
الرياضيات

04/09/18 24958C)الحي الحسني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية سيدي 

حجاج
304/09/19إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية العيونإقليم: سطات 6 سعيد بوقطب

الرياضيات
04/09/19 14636H)لولد )البلدية
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204/09/19عمالة: الميةالكنديإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية العيون 6 كوثر المساوي
الرياضيات

04/09/19 26430Cسيدي موسى المجدوب

الثانوية التأهيلية سيدي 

حجاج
الثانوية التأهيلية م إقليم: سطات

السادس

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

604/09/19 6 أيوب مكرم
الرياضيات

04/09/19 01661E)سيدي مومن )المقاطعة

الثانوية التأهيلية رحال 

المسكني
401/01/10إقليم: خريبكةالثانوية التاهيلية بن ياسينإقليم: سطات 76 شيماء الشرقاوي

علوم الحياة 

والرض
01/01/10 12258Y)خريبكة )البلدية

401/03/11إقليم: سطاتالثانوية قيلز التأهيليةاإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية كيسر 62 اطريرش حنان
علوم الحياة 

والرض
01/03/11إلتحاق بالزوج 27065T)سطات )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

حجاج
703/09/14إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابطيحإقليم: سطات 46 جيهان خوياعمي

علوم الحياة 

والرض
03/09/14 03789T)أيت أورير )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

حجاج
الثانوية التأهيلية العلمة م إقليم: سطات

الصبيحي

805/09/11عمالة: سل 40 غزلن حصحاص
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 01296H)تابريكت )المقاطعة

الثانوية التأهيلية سيدي 

حجاج
عمالة مقاطعة إبن البناء المراكشيإقليم: سطات

الحي الحسني

713/02/17 24 مصطفى أعريش
علوم الحياة 

والرض
02/09/17 25580D)الحي الحسني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية رحال 

المسكني
عمالة مقاطعة ابن الياسمينإقليم: سطات

الحي الحسني

516/09/99 90 إفلح رشيد
العلوم القتصادية 

والتدبير
02/09/14 01685F)الحي الحسني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية سيدي 

حجاج
الثانوية التأهيلية مولي إقليم: سطات

يوسف

302/09/09عمالة: مكناس 76 نزهة بنوري
الفيزياء والكيمياء

02/09/09 03929V)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية أبو بكر إقليم: سطاتثانوية ابن الخطيب التاهيلية

الرازي

عمالة: طنجة - 

أصيل

126/07/10 61 فاطمة الزهراء لندى
الفيزياء والكيمياء

16/09/11إلتحاق بالزوج 15359U)الشرف  السواني )المقاطعة

301/03/11إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية القدسإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية باجة 60 م السعدوني
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوجة 10802R)القنيطرة )البلدية

205/09/08إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية الفوسفاطإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية باجة 52 هشام حليوي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 12260A)خريبكة )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

حجاج
الثانوية التأهيلية واد إقليم: سطات

المخازن

502/09/09عمالة: مكناس 52 خالد عليلو
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 22646P)ويسلن )البلدية

405/09/11إقليم: سطاتالثانوية قيلز التأهيليةاإقليم: سطاتثانوية الفارابي العدادية 50 يونس المنسي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 27065T)سطات )البلدية

503/09/13إقليم: الجديدةثانوية إبن البناء التأهيليةإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية كيسر 36 حياة نيت اومغار
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 27064Sشتوكة

103/09/13إقليم: سطاتثانوية ابن الخطيب التاهيليةإقليم: سطات الثانوية النأهيلية البحتري 28 حنان سبيل
الفيزياء والكيمياء

19/09/17إلتحاق بالزوج 24784N)سطات )البلدية

104/09/18إقليم: سيدي بنورثانوية دكالة التأهيليةإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية العيون 22 سهام هدي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 21069Aالعونات

404/09/18إقليم: الجديدةثانوية 6 نونبر التأهيليةإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية العيون 22 مريم جزول
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 08739Yأولد فرج
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304/09/18إقليم: الجديدةثانوية 6 نونبر التأهيليةإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية العيون 22 فاطمة جبرال
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 08739Yأولد فرج

401/01/17إقليم: سطات الثانوية النأهيلية البحتريإقليم: سطاتالثانوية العدادية بني خلوك 20 كمال شبلوي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 26058Yسيدي م بن رحال

الثانوية التاهيلية يوسف بن إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية باجة

تاشفين

202/09/15إقليم: خريبكة 12 قاسم عادل
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوجة 12262C)خريبكة )البلدية

الثانوية التأهيلية أولد 

فارس
304/09/18عمالة: الميةأبو بكر الصديقإقليم: سطات 12 خديجة الدحماني

الفيزياء والكيمياء
04/09/18 23477Tالشللت

الثانوية التأهيلية سيدي 

حجاج
804/09/18إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية باجةإقليم: سطات 12 عبد الصمد بطان

الفيزياء والكيمياء
04/09/18 14642P)بن أحمد )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

حجاج
104/09/19إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية باجةإقليم: سطات 6 م مجدال

الفيزياء والكيمياء
04/09/19 14642P)بن أحمد )البلدية

عمالة مقاطعات المقدسيإقليم: سطاتثانوية شوقي التأهيلية

عين السبع الحي 

904/09/19 6 نجيب أغضيف
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 01646N)عين السبع )المقاطعة

104/09/19إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية العيونإقليم: سطاتثانوية شوقي التأهيلية 6 أيوب التريني
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 14636H)لولد )البلدية

الثانوية العدادية م 

السادس
706/02/08إقليم: تازةالعرفانإقليم: سطات 88 انميرة بشرى

التربية السلمية
06/02/08أقدمية 12 سنة 25790G)تازة )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

حجاج
الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: سطات

زياد

102/09/16إقليم: برشيد 34 معاذ الموادين
التربية السلمية

02/09/16 27413W)الدروة )البلدية

الثانوية التأهيلية أولد 

فارس
202/09/16إقليم: سيدي قاسمثانوية الحوافات التأهيليةإقليم: سطات 24 الشاهدي التهامي

التربية السلمية
02/09/16 26975Vالحوافات

 ثانوية المام الغزالي إقليم: سطاتالثانوية العدادية بني خلوك

التأهيلية

102/09/16إقليم: سيدي بنور 22 عبد العالي نيازي
التربية السلمية

04/09/18 08737W)سيدي بنور )البلدية

103/09/13إقليم: سطاتالثانوية قيلز التأهيليةاإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية أولد سعيد 31 عبدالكريم التيال
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 27065T)سطات )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

العايدي
ثانوية علل بن عبدا إقليم: سطات

التأهيلية

303/09/13إقليم: سطات 25 م العماري
التربية البدنية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 24380Z)سطات )البلدية

عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية العقادإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية العيون

سيدي البرنوصي

806/09/16 24 مصطفى مرزاق
التربية البدنية

06/09/16 01657A)سيدي مومن )المقاطعة

إقليم: سيدي زينب النفزاويةإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية البروج

سليمان

802/09/16 24 ايوب بوشرك
التربية البدنية

07/09/16 23806A)سيدي سليمان )البلدية

206/09/17إقليم: سطاتثانوية ابن عباد التأهيليةإقليم: سطاتثانوية الفارابي العدادية 19 فاطمة الزهراء شجاعدين
التربية البدنية

04/09/19إلتحاق بالزوج 14643R)سطات )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

حجاج
الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: سطات

العايدي

401/11/13إقليم: سطات 14 زاكي عبد الرزاق
التربية البدنية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 18641Lسيدي العايدي
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عمالة مقاطعة عثمان ابن عفانإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية العيون

عين الشق

604/09/18 12 أمين امغنيف
التربية البدنية

04/09/18 01687H)عين الشق )المقاطعة

104/09/18إقليم: سطاتثانوية الفارابي العداديةإقليم: سطاتثانوية شوقي التأهيلية 12 عبد المولى وضيح
التربية البدنية

04/09/18 26586Xرأس العين الشاوية

الثانوية التأهيلية أولد 

فارس
عمالة مقاطعة عبدا العياشيإقليم: سطات

عين الشق

104/09/19 6 الحسين اكرموش
التربية البدنية

04/09/19 24460L)عين الشق )المقاطعة

1105/09/08عمالة: الميةابن حزمإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية راس العين 48 نادية سعدون
المعلوميات

04/09/19 27414Xالشللت

الثانوية التأهيلية سيدي 

حجاج
الثانوية التأهيلية رحال إقليم: سطات

المسكني

104/09/19إقليم: سطات 6 يوسف بصراوي
المعلوميات

04/09/19 24143S)البروج )البلدية

الثانوية التأهيلية رحال 

المسكني
206/09/00إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الوحدةإقليم: سطات 40 م سيدي بهلول

الفلسفة
02/09/15 17242R)تزنيت )البلدية

ثانوية مولي رشيد إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية العيون

التأهيلية

302/09/15إقليم: بني ملل 40 اسماعيل قدار
الفلسفة

02/09/15 07702W)قصبة تادلة )البلدية

 الثانوية التأهيلية الحسين إقليم: سطاتثانوية الفارابي العدادية

السلوي

1002/09/16عمالة: سل 34 صـــــــابر بن داود
الفلسفة

04/09/19 23794M)سيدي بوقنادل )البلدية

عمالة مقاطعة القاضي عياضإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية باجة

الحي الحسني

502/09/15 24 اسماء عبار
الفلسفة

04/09/18 21556E)الحي الحسني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية رحال إقليم: سطاتثانوية شوقي التأهيلية

المسكني

202/09/17إقليم: سطات 19 كريم الزغور
الفلسفة

04/09/18إلتحاق بالزوجة 24143S)البروج )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

حجاج
804/09/19إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية باجةإقليم: سطات 6 بثينة زرضا

الفلسفة
04/09/19 14642P)بن أحمد )البلدية

الثانوية التأهيلية أولد 

فارس
304/09/19عمالة: الميةالكنديإقليم: سطات 6 نزار المنصوري

الفلسفة
04/09/19 26430Cسيدي موسى المجدوب

الثانوية التأهيلية م بن إقليم: سطاتثانوية شوقي التأهيلية

عبد الكريم الخطابي

504/09/19إقليم: بنسليمان 6 ياسين النايلي
الفلسفة

04/09/19 07856Nمليلة

  ثانوية عمر بن عبدالعزيز 

التأهيلية
306/04/09إقليم: الجديدةثانوية م الرافعي التأهيليةإقليم: سيدي بنور 78 نور الدين فريحة

اللغة العربية
02/09/09 08703J)الجديدة )البلدية

 ثانوية المام الغزالي 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية إقليم: سيدي بنور

الخوارزمي

عمالة: طنجة - 

أصيل

1405/09/08 30 الهام صيكاوي
اللغة العربية

02/09/15إلتحاق بالزوج 20601S)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية حسان بن إقليم: سيدي بنورثانوية النصر التأهيلية

تابث

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

513/02/17 22 سناء صقلبي
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 23766G)سيدي مومن )المقاطعة

  ثانوية عمر بن عبدالعزيز 

التأهيلية
104/09/18إقليم: سيدي بنورثانوية دكالة التأهيليةإقليم: سيدي بنور 22 يوسف حجو

اللغة العربية
04/09/18 21069Aالعونات

ثانوية الجرف الصفر إقليم: سيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيلية

التأهيلية

306/09/18إقليم: الجديدة 22 حكيم بوحرمة
اللغة العربية

06/09/18 18558Wسيدي اسماعيل
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 ثانوية المام الغزالي 

التأهيلية
102/09/09إقليم: الجديدةثانوية إبن البناء التأهيليةإقليم: سيدي بنور 68 فاطمة بنحيمودة

اللغة الفرنسية
20/09/11 27064Sشتوكة

ثانوية مولي ادريس الكبر إقليم: سيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيلية

التأهيلية

1201/03/11إقليم: صفرو 42 سعيد الشحيطي
اللغة الفرنسية

03/09/13 02450M)رباط الخير )البلدية

102/09/14إقليم: القنيطرةالثانوية التأهيلية الوفاقإقليم: سيدي بنورثانوية م الخامس التأهيلية 36 مريم المنصوري الفهري
اللغة الفرنسية

02/09/14 26983D)القنيطرة )البلدية

202/09/15إقليم: الجديدةثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: سيدي بنورثانوية النصر التأهيلية 31 ماهة موسي
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوج 08734T)الجديدة )البلدية

102/09/15إقليم: سيدي بنورثانوية سيدي بنور التأهيليةإقليم: سيدي بنورثانوية دكالة التأهيلية 30 مريم بوكرمة
اللغة الفرنسية

02/09/15 08736V)سيدي بنور )البلدية

ثانوية مولي بوشعيب إقليم: سيدي بنورثانوية 30 يوليوز التأهيلية

التأهيلية

1002/09/14إقليم: الجديدة 28 فيصل محضر
اللغة الفرنسية

06/09/17 08700F)أزمور )البلدية

102/09/14إقليم: الجديدةثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: سيدي بنورثانوية سيدي بنور التأهيلية 19 حسن مجديد
اللغة الفرنسية

01/10/17إلتحاق بالزوجة 08734T)الجديدة )البلدية

عمالة مقاطعة المنصور الدهبيإقليم: سيدي بنورثانوية دكالة التأهيلية

الحي الحسني

304/09/19 16 مريم بنشقرون كريمي
اللغة الفرنسية

04/09/19 26421T)الحي الحسني )المقاطعة

ثانوية أولد عمران 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية عبد الخالق إقليم: سيدي بنور

الطريس

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

102/09/19 16 ايمان توزي
اللغة الفرنسية

02/09/19 26097R)سيدي مومن )المقاطعة

 ثانوية المام الغزالي إقليم: سيدي بنورثانوية دكالة التأهيلية

التأهيلية

902/09/15إقليم: سيدي بنور 12 فاطمة بن خاي
اللغة الفرنسية

05/09/18 08737W)سيدي بنور )البلدية

  ثانوية عمر بن عبدالعزيز إقليم: سيدي بنورثانوية 11 يناير التأهيلية

التأهيلية

104/09/19إقليم: سيدي بنور 6 فاطمة الزهراء فتوح
اللغة الفرنسية

04/09/19 08738X)زمامرة )البلدية

عمالة مقاطعات عبد الرحمان بن غزالةإقليم: سيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيلية

عين السبع الحي 

104/09/19 6 زينب بسيم العلمي
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 01597K)الصخور السوداء )المقاطعة

  ثانوية عمر بن عبدالعزيز إقليم: سيدي بنورثانوية 30 يوليوز التأهيلية

التأهيلية

102/09/15إقليم: سيدي بنور 30 شيماء حليمي
اللغة النجليزية

02/09/15 08738X)زمامرة )البلدية

106/09/17إقليم: سيدي بنورثانوية 30 يوليوز التأهيليةإقليم: سيدي بنورثانوية دكالة التأهيلية 28 عبد الكبير كحلوي
اللغة النجليزية

06/09/17 25813G)سيدي بنور )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرشاد التأهيليةإقليم: سيدي بنورثانوية النصر التأهيلية

وتنان

702/09/16 24 بوبكر أوسحاق
اللغة النجليزية

02/09/16 27097Cأورير

106/09/17إقليم: سيدي بنورثانوية سيدي بنور التأهيليةإقليم: سيدي بنورثانوية دكالة التأهيلية 18 م أبوالشواق
اللغة النجليزية

06/09/17 08736V)سيدي بنور )البلدية

704/09/19عمالة: الميةعبد ا العرويإقليم: سيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيلية 16 كوثر العبدوني
اللغة النجليزية

04/09/19 26965Jسيدي موسى بن علي

ثانوية الجرف الصفر إقليم: سيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيلية

التأهيلية

204/09/19إقليم: الجديدة 16 أوسامة الكادي
اللغة النجليزية

04/09/19 18558Wسيدي اسماعيل
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

 ثانوية المام الغزالي 

التأهيلية
عمالة: الصخيرات مولي اسماعيلإقليم: سيدي بنور

 - تمارة

301/01/17 12 منير غزار
اللغة النجليزية

04/09/18 27406Nسيدي يحيى زعير

الثانوية التأهيلية م إقليم: سيدي بنورثانوية م الخامس التأهيلية

السادس

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

104/09/18 12 أسماء بوشوك
اللغة النجليزية

04/09/18إلتحاق بالزوج 01661E)سيدي مومن )المقاطعة

  ثانوية عمر بن عبدالعزيز 

التأهيلية
عمالة مقاطعات أطلسإقليم: سيدي بنور

سيدي البرنوصي

501/03/11 46 ناصح عبدا
الجتماعيات

02/09/14 26467T)سيدي مومن )المقاطعة

ثانوية أولد عمران 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية سلوان إقليم: سيدي بنور

الحساني

102/09/16إقليم: الناضور 34 جمال عمو
الجتماعيات

02/09/16 24406C)سلوان )البلدية

عمالة مقاطعة عبد العزيز الفشتاليإقليم: سيدي بنورثانوية النصر التأهيلية

الحي الحسني

102/09/16 25 عفاف الزهيدي
الجتماعيات

02/09/16إلتحاق بالزوج 01686G)الحي الحسني )المقاطعة

  ثانوية عمر بن عبدالعزيز 

التأهيلية
702/09/16إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخورإقليم: سيدي بنور 24 صفاء باحسين

الجتماعيات
01/01/17إلتحاق بالزوج 09362Aصخور الرحامنة

 ثانوية المام الغزالي إقليم: سيدي بنورثانوية النصر التأهيلية

التأهيلية

101/01/10إقليم: سيدي بنور 52 فاتحي مبارك
الرياضيات

03/09/13 08737W)سيدي بنور )البلدية

 ثانوية المام الغزالي 

التأهيلية
705/09/11إقليم: بني مللثانوية الزيتون التأهيليةإقليم: سيدي بنور 40 عزيز أحمد

الرياضيات
02/09/15 21224Uفم العنصر

  ثانوية عمر بن عبدالعزيز 

التأهيلية
702/09/14إقليم: الجديدةثانوية شوقي التأهيليةإقليم: سيدي بنور 34 أسيف عبد العلي

الرياضيات
01/09/16 24731Fمولي عبد ا

102/09/16إقليم: الجديدةثانوية م الرافعي التأهيليةإقليم: سيدي بنورثانوية م الخامس التأهيلية 34 فاطمة الزهراء علوان
الرياضيات

01/01/17 08703J)الجديدة )البلدية

105/09/11إقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية ابن خلدونإقليم: سيدي بنورثانوية م الخامس التأهيلية 30 أمين العبقري
الرياضيات

02/09/15 07855M)بوزنيقة )البلدية

 ثانوية المام الغزالي 

التأهيلية
ثانوية مولي بوشعيب إقليم: سيدي بنور

التأهيلية

1003/09/13إقليم: الجديدة 30 وفاء ابعقيل
الرياضيات

02/09/15 08700F)أزمور )البلدية

 ثانوية مولي عبد ا إقليم: سيدي بنورثانوية النصر التأهيلية

التأهيلية

915/02/08إقليم: الجديدة 28 ليزول  إبراهيم
الرياضيات

04/09/18 08718Aمولي عبد ا

902/09/14إقليم: الجديدةثانوية إبن البناء التأهيليةإقليم: سيدي بنورثانوية م الخامس التأهيلية 28 اوتيل صفوان
الرياضيات

06/09/17 27064Sشتوكة

630/01/17إقليم: سيدي بنورثانوية سيدي بنور التأهيليةإقليم: سيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيلية 22 البشير جابون
الرياضيات

06/09/17 08736V)سيدي بنور )البلدية

102/09/14إقليم: الجديدةالثانوية التأهيلية الرازيإقليم: سيدي بنورثانوية سيدي بنور التأهيلية 18 عبد الهادي بوتمام
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوجة 08732R)الجديدة )البلدية

102/09/14إقليم: سيدي بنورثانوية سيدي بنور التأهيليةإقليم: سيدي بنورثانوية 30 يوليوز التأهيلية 18 حسن نيازي
الرياضيات

06/09/17 08736V)سيدي بنور )البلدية

  ثانوية عمر بن عبدالعزيز إقليم: سيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيلية

التأهيلية

106/09/17إقليم: سيدي بنور 18 يوسف جعي
الرياضيات

06/09/17 08738X)زمامرة )البلدية
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

106/09/17إقليم: سيدي بنورثانوية سيدي بنور التأهيليةإقليم: سيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيلية 18 زينب حباش
الرياضيات

06/09/17 08736V)سيدي بنور )البلدية

  ثانوية عمر بن عبدالعزيز 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية صلح إقليم: سيدي بنور

الدين اليوبي

502/09/16إقليم: آسفي 16 أيت لعكيد مصطفى
الرياضيات

04/09/18 23873Y)آسفي )البلدية

104/09/19إقليم: سيدي بنورثانوية 30 يوليوز التأهيليةإقليم: سيدي بنورثانوية دكالة التأهيلية 16 يوسف الشرقاوي
الرياضيات

04/09/19 25813G)سيدي بنور )البلدية

1001/01/17إقليم: سيدي بنورثانوية النصر التأهيليةإقليم: سيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيلية 12 ايوب الشلوي
الرياضيات

04/09/18 25814H)زمامرة )البلدية

104/09/18إقليم: سيدي بنورثانوية دكالة التأهيليةإقليم: سيدي بنورثانوية 11 يناير التأهيلية 12 فاطمة نعوم
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 21069Aالعونات

  ثانوية عمر بن عبدالعزيز 

التأهيلية
عمالة مقاطعة ابن الياسمينإقليم: سيدي بنور

الحي الحسني

601/09/15 40 خديجة اكنينير
العلوم القتصادية 

والتدبير
01/09/15 01685F)الحي الحسني )المقاطعة

ثانوية أولد عمران 

التأهيلية
 ثانوية مولي عبد ا إقليم: سيدي بنور

التأهيلية

225/02/08إقليم: الجديدة 88 عبد الفتاح لكناوي
الفيزياء والكيمياء

22/04/10أقدمية 12 سنة 08718Aمولي عبد ا

303/09/13إقليم: الجديدة ثانوية أم الربيع التأهيليةإقليم: سيدي بنورثانوية النصر التأهيلية 40 م فرجي
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 08730N)أزمور )البلدية

ثانوية أولد عمران 

التأهيلية
 ثانوية المام الغزالي إقليم: سيدي بنور

التأهيلية

102/09/15إقليم: سيدي بنور 31 سمير عبد الحكيم
الفيزياء والكيمياء

02/09/15إلتحاق بالزوجة 08737W)سيدي بنور )البلدية

213/02/17إقليم: الجديدةثانوية القدس التأهيليةإقليم: سيدي بنورثانوية دكالة التأهيلية 22 وجدان بويريدة
الفيزياء والكيمياء

06/09/17إلتحاق بالزوج 08735U)الجديدة )البلدية

701/03/11إقليم: الجديدةثانوية النجد التأهيليةإقليم: سيدي بنورثانوية 11 يناير التأهيلية 18 عادل الصواغ
الفيزياء والكيمياء

06/09/17إلتحاق بالزوجة 26511R)الجديدة )البلدية

202/09/15إقليم: سيدي بنورثانوية النصر التأهيليةإقليم: سيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيلية 18 عبد العالي منير
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 25814H)زمامرة )البلدية

ثانوية أولد عمران 

التأهيلية
102/09/15إقليم: سيدي بنورثانوية سيدي بنور التأهيليةإقليم: سيدي بنور 13 المهدي الفاقي

الفيزياء والكيمياء
02/09/18إلتحاق بالزوجة 08736V)سيدي بنور )البلدية

402/09/14إقليم: الجديدةثانوية النجد التأهيليةإقليم: سيدي بنورثانوية م الخامس التأهيلية 12 نور الدين الشرقي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوجة 26511R)الجديدة )البلدية

الثانوية التأهيلية حسان بن إقليم: سيدي بنورثانوية النصر التأهيلية

تابث

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

702/09/18 12 العربي جابري
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 23766G)سيدي مومن )المقاطعة

404/09/18إقليم: سيدي بنورثانوية م الخامس التأهيليةإقليم: سيدي بنورثانوية الوليدية العدادية 12 علي ازريويل
الفيزياء والكيمياء

19/09/18 24967Mالوليدية

204/09/18إقليم: سيدي بنورثانوية دكالة التأهيليةإقليم: سيدي بنورثانوية م الخامس التأهيلية 8 يونس القديوي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 21069Aالعونات

525/02/08إقليم: الجديدة ثانوية ابن خلدون التأهيليةإقليم: سيدي بنورثانوية سيدي بنور التأهيلية 80 مراد خي
التربية السلمية

22/04/10 08731P)الجديدة )البلدية
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 الثانوية التأهيلية العباس إقليم: سيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيلية

مفتاح

410/09/08عمالة: سل 72 م علوي حسني
التربية السلمية

10/09/08أقدمية 12 سنة 01294F)تابريكت )المقاطعة

الثانوية التأهيلية فهدة بنت إقليم: سيدي بنورثانوية 30 يوليوز التأهيلية

العاص

103/09/13إقليم: النواصر 52 الكشتاف عبد الصمد
التربية السلمية

03/09/13 24933A)بوسكورة )البلدية

 ثانوية المام الغزالي 

التأهيلية
عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعريإقليم: سيدي بنور

ملول

702/09/14 46 لحسن وحمان
التربية السلمية

02/09/14 25997G)القليعة )البلدية

الثانوية التاهيلية عين إقليم: سيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيلية

حرودة

303/09/13عمالة: المية 42 م اسمايو
التربية السلمية

03/09/13 01762P)عين حرودة )البلدية

ثانوية مولي بوشعيب إقليم: سيدي بنورثانوية النصر التأهيلية

التأهيلية

105/09/08إقليم: الجديدة 40 الغزاوي هشام
التربية السلمية

02/09/15 08700F)أزمور )البلدية

302/09/15إقليم: الجديدة ثانوية أم الربيع التأهيليةإقليم: سيدي بنورثانوية 11 يناير التأهيلية 40 امستك نسيبة
التربية السلمية

02/09/15 08730N)أزمور )البلدية

ثانوية أولد عمران 

التأهيلية
401/01/17إقليم: سيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيليةإقليم: سيدي بنور 22 حمدوش نبيل

التربية السلمية
02/09/18 18513Xالغربية

ثانوية أولد عمران 

التأهيلية
302/09/19إقليم: سيدي بنورثانوية 11 يناير التأهيليةإقليم: سيدي بنور 6 أيوب حمداوي

التربية السلمية
02/09/19 26232Mسانية بركيك

ثانوية أبي شعيب الدكالي إقليم: سيدي بنورثانوية ابن عباد العدادية

التأهيلية

103/09/13إقليم: الجديدة 42 أمين سكين
التربية البدنية

03/09/13إلتحاق بالزوجة 08733S)الجديدة )البلدية

ثانوية عمر المختار إقليم: سيدي بنورثانوية 11 يناير التأهيلية

التاهيلية

102/09/15إقليم: الجديدة 40 سهام حاجي
التربية البدنية

02/09/15 27397Dأولد احسين

  ثانوية عمر بن عبدالعزيز 

التأهيلية
ثانوية مولي بوشعيب إقليم: سيدي بنور

التأهيلية

916/06/17إقليم: الجديدة 34 سعاد المختاري
التربية البدنية

04/09/18 08700F)أزمور )البلدية

102/09/15إقليم: تطوانادريس بنزكريإقليم: سيدي بنورثانوية دكالة التأهيلية 30 شيماء زروق
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوج 26973T)تطوان )البلدية

ثانوية الجرف الصفر إقليم: سيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيلية

التأهيلية

501/01/17إقليم: الجديدة 24 أشرف شيدوخ
التربية البدنية

01/01/17 18558Wسيدي اسماعيل

ثانوية أولد عمران 

التأهيلية
عمالة مقاطعات مصطفى المعانيإقليم: سيدي بنور

عين السبع الحي 

602/09/19 16 سناء السمر
التربية البدنية

02/09/19 01652V)الحي المي )المقاطعة

 ثانوية المام الغزالي إقليم: سيدي بنورثانوية دكالة التأهيلية

التأهيلية

104/09/18إقليم: سيدي بنور 10 الظهر حكيم
التربية البدنية

04/09/19 08737W)سيدي بنور )البلدية

904/09/19إقليم: الجديدةثانوية 6 نونبر التأهيليةإقليم: سيدي بنورثانوية دكالة التأهيلية 6 عمر الشكلطي
التربية البدنية

04/09/19 08739Yأولد فرج

  ثانوية عمر بن عبدالعزيز 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية علل بن إقليم: سيدي بنور

عبد ا

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

805/09/11 54 النصاري أنس
المعلوميات

05/09/11 25002A)سيدي مومن )المقاطعة

102/09/10إقليم: سطاتالثانوية التأهيليةالرازيإقليم: سيدي بنورثانوية 30 يوليوز التأهيلية 43 المصطفى وهبي
المعلوميات

03/09/13إلتحاق بالزوجة 14639L)سطات )البلدية
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عمالة مقاطعة حمان الفطواكيإقليم: سيدي بنورثانوية م الخامس التأهيلية

الحي الحسني

104/09/19 16 قاضي  سامية
المعلوميات

04/09/19 26420S)الحي الحسني )المقاطعة

104/09/19إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية الغنيميينإقليم: سيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيلية 16 جميلة المريسي
المعلوميات

04/09/19 22358Bلغنيميين

104/09/19إقليم: سيدي بنورثانوية 30 يوليوز التأهيليةإقليم: سيدي بنورثانوية النصر التأهيلية 6 سكينة قشابي
المعلوميات

04/09/19 25813G)سيدي بنور )البلدية

104/09/19إقليم: سيدي بنورثانوية دكالة التأهيليةإقليم: سيدي بنورثانوية النصر التأهيلية 6 رجا  لكوارطي
المعلوميات

04/09/19 21069Aالعونات

ثانوية أولد عمران 

التأهيلية
عمالة: الصخيرات القاضي عياضإقليم: سيدي بنور

 - تمارة

601/01/17 24 مصطفى لزعر
الفلسفة

01/01/17 01397T)عين العودة )البلدية

 ثانوية المام الغزالي 

التأهيلية
إقليم: سيدي المهدي بن بركةإقليم: سيدي بنور

سليمان

601/01/17 24 يوسف بنار
الفلسفة

01/01/17 25988Xأولد حسين

ثانوية أولد عمران 

التأهيلية
606/09/17عمالة: الميةالتنميةإقليم: سيدي بنور 18 عادل الطايقي

الفلسفة
06/09/17 27421E)عين حرودة )البلدية

الثانوية التأهيلية المغرب إقليم: سيدي بنورثانوية دكالة التأهيلية

العربي

605/09/18إقليم: برشيد 12 م الشاكي
الفلسفة

05/09/18 24785P)حد السوالم )البلدية

عمالة مقاطعات الفارابيإقليم: سيدي بنورثانوية دكالة التأهيلية

عين السبع الحي 

304/09/18 12 كمال مجغيط
الفلسفة

04/09/18 19655N)الحي المي )المقاطعة
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07

1016/09/95إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية تمصلوحتإقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الشويطر 92 عبد الغني مجدوبي
اللغة العربية

06/09/17 25059Mتمصلوحت

الثانوية التأهيلية زينب 

النفزاوية
الثانوية التأهيلية يوسف بن إقليم: الحوز

تاشفين

707/09/01عمالة: مراكش 90 عبد ا بوفلجة
اللغة العربية

06/09/17 02838J سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية موسى بن إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية التوامة

نصير

216/09/99عمالة: مراكش 82 يوسف بنبلش
اللغة العربية

02/09/15 02839K سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية موسى بن إقليم: الحوزالثانوية العدادية الجديدة

نصير

916/09/99عمالة: مراكش 70 الراضي امال
اللغة العربية

02/09/10 02839K سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

505/09/08إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الشويطرإقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابطيح 56 عبد الرحيم الكري
اللغة العربية

03/09/13 26643Jسيدي عبد ا غيات

الثانوية التأهيلية المختار إقليم: الحوزاكرماون

السوسي

203/09/13إقليم: الحوز 42 حنيفي سعاد
اللغة العربية

03/09/13 26581Sأوريكة

الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية التوامة

زياد

102/09/14إقليم: الحوز 42 عبد الله جبور
اللغة العربية

02/09/16 27381L)أيت أورير )البلدية

الثانوية التاهيلية دار إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابطيح

التونسي

406/09/01عمالة: مراكش 14 أسامة المتوكل
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 27385R)النخيل )المقاطعة

الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابطيح

زياد

116/09/92إقليم: الحوز 100 عمر الزوين
اللغة الفرنسية

18/10/08أقدمية 12 سنة 27381L)أيت أورير )البلدية

الثانوية التأهيلية موسى بن إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الشويطر

نصير

116/09/99عمالة: مراكش 96 زكية اوخاية
اللغة الفرنسية

02/09/16 02839K سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية الثانوية 

الجديدة
الثانوية العدادية إليا أبو إقليم: الحوز

ماضي

231/10/90عمالة: مراكش 81 حسن السفا
اللغة الفرنسية

02/09/09إلتحاق بالزوجة 25653H)المنارة )المقاطعة

807/09/05عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الزرقطونيإقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيدي 76 اسماء ايت الحاج الحسن
اللغة الفرنسية

02/09/09 02647B)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عودة إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيدي

السعدية

106/09/06عمالة: مراكش 76 بنعمران ياسين
اللغة الفرنسية

02/09/09 02710V)مراكش المدينة )المقاطعة

106/09/01إقليم: صفروثانوية م السادس التأهيليةإقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيدي 70 عبد الحنين نجيب
اللغة الفرنسية

02/09/09 02448K)إيموزار كندر )البلدية

الثانوية التأهيلية المسيرة إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية تمصلوحت

الخضراء

130/06/09عمالة: مراكش 68 نجية غندور
اللغة الفرنسية

08/10/10إلتحاق بالزوج 27077F)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية يوسف بن إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيدي

تاشفين

506/09/06عمالة: مراكش 66 ايت بوسلهام مريم
اللغة الفرنسية

02/09/09 02838J سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

816/09/99عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تسلطانتإقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابطيح 60 بوشرة المنصوري
اللغة الفرنسية

03/09/13 25517Kتسلطانت
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الثانوية التأهيلية موسى بن إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية أسنــي

نصير

1101/01/10عمالة: مراكش 52 ايت وانعيم م
اللغة الفرنسية

03/09/13 02839K سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية عودة إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية بئر انزران

السعدية

101/01/10عمالة: مراكش 44 عبدالله النزق
اللغة الفرنسية

06/09/17 02710V)مراكش المدينة )المقاطعة

الثانوية التاهيلية دار إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابطيح

التونسي

305/09/11عمالة: مراكش 40 فاطمة الزهراء صبر
اللغة الفرنسية

06/09/17 27385R)النخيل )المقاطعة

الثانوية العدادية سيدي إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابن ماجة

عبد ا غيات

223/01/17إقليم: الحوز 34 عتيقة بلكوط
اللغة الفرنسية

23/01/17 20672Uسيدي عبد ا غيات

الثانوية التأهيلية المختار 

السوسي
1011/09/00إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية بئر انزرانإقليم: الحوز 30 هشام أغدوا

اللغة الفرنسية
04/09/19 03791V)تحناوت )البلدية

الثانوية العدادية المركب 

التربوي اغبالو
203/09/13إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية بئر انزرانإقليم: الحوز 28 احلم دحمان

اللغة الفرنسية
06/09/17 03791V)تحناوت )البلدية

الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية التوامة

زياد

106/09/17إقليم: الحوز 28 العسري يوسف
اللغة الفرنسية

06/09/17 27381L)أيت أورير )البلدية

الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية أسنــي

زياد

405/09/08إقليم: الحوز 22 العاود خالد
اللغة الفرنسية

04/09/18 27381L)أيت أورير )البلدية

الثانوية العدادية سد مولي 

يوسف
الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: الحوز

زياد

406/09/17إقليم: الحوز 18 سعيد الخضير
اللغة الفرنسية

06/09/17 27381L)أيت أورير )البلدية

الثانوية العدادية سد مولي 

يوسف
802/09/16إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابن ماجةإقليم: الحوز 12 عبد العالي الغدويني

اللغة الفرنسية
04/09/19 22142S)أمزميز )البلدية

الثانوية العدادية المركب إقليم: الحوز الثانوية العدادية تنمل

التربوي اغبالو

206/09/17إقليم: الحوز 10 محسن ارميزي
اللغة الفرنسية

04/09/19 23084Rستي فاطمة

الثانوية التأهيلية المغرب إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيدي

العربي

207/09/05عمالة: مراكش 82 عبد الرحيم الكرطيط
اللغة النجليزية

05/09/08أقدمية 12 سنة 20648T)المنارة )المقاطعة

105/09/11عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الواحةإقليم: الحوزالثانوية التأهيلية توبقال 42 عبداللطيف زوار
اللغة النجليزية

02/09/14 25516Jواحة سيدي ابراهيم

الثانوية التأهيلية إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية أسنــي

الخوارزمي

302/09/15عمالة: مراكش 40 كوثر توفيق ا
اللغة النجليزية

02/09/15 20647S)المنارة )المقاطعة

105/09/11إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية تمصلوحتإقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيدي 36 زكرياء التونسي
اللغة النجليزية

02/09/16 25059Mتمصلوحت

الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية التوامة

زياد

102/09/15إقليم: الحوز 32 رشيد منتوران
اللغة النجليزية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 27381L)أيت أورير )البلدية

الثانوية التأهيلية المختار إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابطيح

السوسي

203/09/13إقليم: الحوز 22  عبد الرحيم  الزيادي
اللغة النجليزية

04/09/18 26581Sأوريكة

1023/01/17إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية راس العينإقليم: الحوز الثانوية العدادية تنمل 12 نور الدين أيت غالم
اللغة النجليزية

04/09/19 09352Pرأس عين الرحامنة
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الثانوية التأهيلية المختار 

السوسي
106/09/17إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن الهيثمإقليم: الحوز 10 هجار سعدني

اللغة النجليزية
04/09/19 03228H)امنتانوت )البلدية

الثانوية التأهيلية يوسف بن إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيدي

تاشفين

102/09/16عمالة: مراكش 6 عبد الهادي الرحل
اللغة النجليزية

04/09/19إلتحاق بالزوجة 02838J سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

ملحقة الثانوية التأهيلية ابن إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيدي

خلدون

303/09/13إقليم: مديونة 52 رضوان البروضي
الجتماعيات

03/09/13 21254Bسيدي حجاج واد حصار

الثانوية التأهيلية المختار 

السوسي
601/01/12عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تسلطانتإقليم: الحوز 42  عبد الصادق عبد العزيز

الجتماعيات
02/09/15 25517Kتسلطانت

الثانوية العدادية سد مولي 

يوسف
102/09/16إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيديإقليم: الحوز 34 نزهة رضا

الجتماعيات
07/09/16 03790U)أمزميز )البلدية

الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية التوامة

زياد

107/09/16إقليم: الحوز 34 عبد الرحيم كلسني
الجتماعيات

07/09/16 27381L)أيت أورير )البلدية

الثانوية العدادية سد مولي 

يوسف
الثانوية التأهيلية المختار إقليم: الحوز

السوسي

702/09/16إقليم: الحوز 24 أحمد أيت حمو
الجتماعيات

07/09/16 26581Sأوريكة

الثانوية العدادية سد مولي 

يوسف
506/09/17إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية التوامةإقليم: الحوز 18 أبرجي حسن

الجتماعيات
06/09/17 23883Jالتوامة

102/09/16إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيديإقليم: الحوز الثانوية العدادية تنمل 12 خلوف العمييار
الجتماعيات

04/09/19 03790U)أمزميز )البلدية

الثانوية العدادية المركب 

التربوي اغبالو
704/09/18عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الوفاقإقليم: الحوز 12 البخوش خولة

الجتماعيات
04/09/18 25515Hسيدي الزوين

الثانوية التأهيلية الثانوية إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابطيح

الجديدة

105/09/08إقليم: الحوز 46 عبدالرحيم  شكور
الرياضيات

02/09/14 24049P)أيت أورير )البلدية

101/01/10عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تسلطانتإقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابطيح 38 هشام مستوزين
الرياضيات

02/09/14 25517Kتسلطانت

الثانوية التأهيلية الثانوية 

الجديدة
الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: الحوز

زياد

102/09/14إقليم: الحوز 32 يوسف بوشمة
الرياضيات

04/09/19 27381L)أيت أورير )البلدية

202/09/15إقليم: بني مللثانوية ابن سينا التاهيليةإقليم: الحوزالثانوية التأهيلية أسنــي 31 نورة باقديم
الرياضيات

02/09/15إلتحاق بالزوج 07697R)بني ملل )البلدية

الثانوية العدادية سد مولي 

يوسف
1104/02/09عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الوفاقإقليم: الحوز 28 الصنهاجي م

الرياضيات
02/09/16 25515Hسيدي الزوين

عمالة: الصخيرات النسيمإقليم: الحوزالثانوية التأهيلية التوامة

 - تمارة

702/09/15 18 رشيد ملل
الرياضيات

04/09/18 25738A)تمارة )البلدية

ثانوية الرحالي الفاروق إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية التوامة

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

102/09/14 10 م العماوي
الرياضيات

04/09/19 09358W)العطاوية )البلدية

الثانوية العدادية سد مولي 

يوسف
402/09/15إقليم: تارودانتثأ. الحسن الثانيإقليم: الحوز 6 ياسين عوامي

الرياضيات
04/09/19 17468L)أولد تايمة )البلدية
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية ابن إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية أسنــي

تومرت

501/01/17عمالة: مراكش 6 زكي الزيات
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوجة 02655K)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية موسى بن إقليم: الحوز الثانوية العدادية تنمل

نصير

204/09/19عمالة: مراكش 6 ياسر النويحل
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوجة 02839K سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية الثانوية 

الجديدة
الثانوية التأهيلية المهدي بن إقليم: الحوز

بركة

207/11/94عمالة: مراكش 80 الناجي زريكم
علوم الحياة 

والرض
02/09/09إلتحاق بالزوجة 26964H)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية التوامة

زياد

107/09/09إقليم: الحوز 64 عبد الواحد يزيدي
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 27381L)أيت أورير )البلدية

الثانوية العدادية سد مولي 

يوسف
805/09/08إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية تمصلوحتإقليم: الحوز 46 الحمداني مروان

علوم الحياة 

والرض
02/09/14 25059Mتمصلوحت

105/09/08عمالة: مراكشالثانوية العدادية الداخلةإقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابطيح 35 المصطفى وتمامت
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوجة 02836Gالمنابهة

الثانوية التأهيلية الثانوية 

الجديدة
الثانوية التاهيلية دار إقليم: الحوز

التونسي

102/09/14عمالة: مراكش 26 مشيرة العزيز
علوم الحياة 

والرض
04/09/19إلتحاق بالزوج 27385R)النخيل )المقاطعة

105/09/11عمالة: مراكشالثاانوية التأهيلية الزهراءإقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابطيح 22 سزدو أمل
علوم الحياة 

والرض
نعم 04/09/19 02656L)جليز )المقاطعة

إقليم: شتوكة آيت ثأ. سوس العالمةإقليم: الحوزالثانوية التأهيلية التوامة

باها

118/09/13 22 م الطلبي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 27396Cسيدي بيبي

206/09/01إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية توبقالإقليم: الحوزويركان 106 توفيق اتسافت
العلوم القتصادية 

والتدبير
06/09/09 23527X)تحناوت )البلدية

الثانوية التأهيلية  ابن إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية بئر انزران

يوسف

1008/01/07عمالة: مراكش 84 بهيجة ابوحمزة
الفيزياء والكيمياء

08/01/07أقدمية 12 سنة 02711W)جليز )المقاطعة

الثانوية التأهيلية يوسف بن إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية أسنــي

تاشفين

402/09/15عمالة: مراكش 40 أسماء الحميدي
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 02838J سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية حسان بن إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية أسنــي

ثابت

407/09/16عمالة: مراكش 34 رجاء بللغزال
الفيزياء والكيمياء

07/09/16 02708T)مراكش المدينة )المقاطعة

1002/09/16عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية لمحاميد 9إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الشويطر 18 معاذ الباسيط
الفيزياء والكيمياء

04/09/19إلتحاق بالزوجة 25338R)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية موسى بن إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الشويطر

نصير

402/09/14عمالة: مراكش 16 السعيد الصلحي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 02839K سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية العدادية المركب 

التربوي اغبالو
201/01/17إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية أسنــيإقليم: الحوز 16 ايت زيدان ادريس

الفيزياء والكيمياء
04/09/18 25279Bأسني

الثانوية التأهيلية الثانوية 

الجديدة
108/09/16عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الزرقطونيإقليم: الحوز 12 زكرياء مدوش

الفيزياء والكيمياء
نعم 04/09/19 02647B)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية التوامة

زياد

101/03/11إقليم: الحوز 70 عبد الله ناموس
التربية السلمية

01/03/11 27381L)أيت أورير )البلدية
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية سيدي م إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابطيح

بن عبدا

202/09/10إقليم: الصويرة 34 البدنوبي  عادل
التربية السلمية

02/09/16 10405J)الصويرة )البلدية

207/09/16عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الموحدينإقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيدي 26 خاليد  بوهلل
التربية السلمية

07/09/16إلتحاق بالزوجة 25026B)مراكش المدينة )المقاطعة

الثانوية العدادية سد مولي 

يوسف
202/09/14عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية لمحاميد 9إقليم: الحوز 37 امال الحاجي

التربية البدنية
02/09/14إلتحاق بالزوج 25338R)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية أسنــي

زياد

1005/09/08إقليم: الحوز 30 مولي احفيظ التقدمي
التربية البدنية

02/09/15 27381L)أيت أورير )البلدية

الثانوية التاهيلية دار إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابن ماجة

التونسي

1001/01/17عمالة: مراكش 25 هشام بوحتيت
التربية البدنية

23/01/17إلتحاق بالزوجة 27385R)النخيل )المقاطعة

203/09/13عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الوفاقإقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الشويطر 22 فيصل بناني
التربية البدنية

نعم 05/09/18 25515Hسيدي الزوين

305/09/03عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الكتبيةإقليم: الحوزالثانوية التأهيلية التوامة 100 الفكريش محفوظ
المعلوميات

07/09/05أقدمية 12 سنة 02709U)مراكش المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية موسى بن إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابطيح

نصير

116/09/03عمالة: مراكش 100 م موحد
المعلوميات

07/09/05أقدمية 12 سنة 02839K سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

206/09/06إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابطيحإقليم: الحوزالثانوية التأهيلية أسنــي 64 واكريم سعيد
المعلوميات

05/09/11 03789T)أيت أورير )البلدية

الثانوية التاهيلية سيدي إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية أسنــي

يوسف بن علي

116/09/97عمالة: مراكش 94 عبد العزيز منسوم
الفلسفة

03/09/13 27386S سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابطيح

زياد

107/09/05إقليم: الحوز 82 الطويل يوسف
الفلسفة

05/09/08أقدمية 12 سنة 27381L)أيت أورير )البلدية

102/09/09إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية بئر انزرانإقليم: الحوزالثانوية التأهيلية أسنــي 76 عبد العزيز بن صالح
الفلسفة

02/09/09 03791V)تحناوت )البلدية

الثانوية التاهيلية دار إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيدي

التونسي

1102/09/10عمالة: مراكش 54 م الجيار
الفلسفة

02/09/14 27385R)النخيل )المقاطعة

305/09/11إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابطيحإقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيدي 40 سلجيدي  م
الفلسفة

02/09/15 03789T)أيت أورير )البلدية

الثانوية التأهيلية زينب إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية أسنــي

النفزاوية

807/09/16إقليم: الحوز 34 عبد الوهام سمكان
الفلسفة

07/09/16 25261Gاغمات

الثانوية العدادية المركب 

التربوي اغبالو
الثانوية التأهيلية موسى بن إقليم: الحوز

نصير

1002/09/15عمالة: مراكش 26 سمية ماروش
الفلسفة

06/09/17إلتحاق بالزوج 02839K سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

1001/03/11عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تسلطانتإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية الطلس 70 ياسين اعطية
اللغة العربية

01/03/11 25517Kتسلطانت

الثانوية العدادية سد مولي إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن رشد

يوسف

1208/09/16إقليم: الحوز 24 ثريا أيت وعراب
اللغة العربية

08/09/16 20673Vأيت عادل
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عمالة: أكادير  إدا ثانوية ابن ماجة التأهيليةإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن الهيثم

وتنان

119/11/92 130 عبد السلم بوجى
اللغة الفرنسية

15/09/99أقدمية 16 سنة 21229Z)اكادير )البلدية

407/09/04إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية بئر انزرانإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن الهيثم 82 ازركة  نضيرة
اللغة الفرنسية

05/09/08أقدمية 12 سنة 03791V)تحناوت )البلدية

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
الثانوية التأهيلية المختار إقليم: شيشاوة

السوسي

501/09/14إقليم: الحوز 46 ماجدولين قسام
اللغة الفرنسية

02/09/14 26581Sأوريكة

الثانوية العدادية ابن إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية لمزوضية

خلدون

105/09/07عمالة: مراكش 44 حياة جمر
اللغة الفرنسية

02/09/15 24223Dاكفاي

908/09/16عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية ابن المعتزإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن رشد 34 خديجة أرقطي
اللغة الفرنسية

08/09/16 23068Yالوداية

1001/01/17إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الشويطرإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية الطلس 34 ايمان الهوزالي
اللغة الفرنسية

01/01/17 26643Jسيدي عبد ا غيات

الثانوية التأهيلية موسى بن إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ايت هادي

نصير

302/09/16عمالة: مراكش 34 ماجدة النوري
اللغة الفرنسية

02/09/16 02839K سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

1006/09/17إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الشويطرإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن رشد 28 المنوزي خولة
اللغة الفرنسية

06/09/17 26643Jسيدي عبد ا غيات

106/09/17إقليم: الرحامنةالثانوية التقنية الرحامنةإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن رشد 28 جمال غيات
اللغة الفرنسية

06/09/17 24255N)ابن جرير )البلدية

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
الثانوية التأهيلية المختار إقليم: شيشاوة

السوسي

502/09/14إقليم: الحوز 26 حمزة العوني
اللغة الفرنسية

04/09/18 26581Sأوريكة

الثانوية التأهيلية إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ايت هادي

الخوارزمي

802/09/16إقليم: شيشاوة 24 لطيفة ايت بلعيد
اللغة الفرنسية

02/09/16 23486Cمجاط

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
الثانوية التأهيلية رياض إقليم: شيشاوة

الزاهية

302/09/16عمالة: مراكش 24 سلمى ابل
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 26730Dحربيل

901/01/17إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية لمزوضيةإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن الهيثم 18 سعد السفياني
اللغة الفرنسية

04/09/19 25536Fلمزوضية

604/09/19إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية كشكاطإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ايت هادي 16 كوثر أشضاض
اللغة الفرنسية

04/09/19 14006Y)اليوسفية )البلدية

304/09/18إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيديإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن رشد 12 جمال أمديد
اللغة الفرنسية

04/09/18 03790U)أمزميز )البلدية

الثانوية التأهيلية المغرب إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن رشد

العربي

104/09/19عمالة: مراكش 7 الهراب ليلى
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 20648T)المنارة )المقاطعة

203/09/13عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تمنصورتإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن الهيثم 52 كلثوم صبار
اللغة النجليزية

03/09/13 25519Mحربيل

1002/09/14عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تسلطانتإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية لمزوضية 40 اشتوي هند
اللغة النجليزية

06/09/17 25517Kتسلطانت
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية زينب إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن رشد

النفزاوية

503/09/13إقليم: الحوز 34 عبد الرزاق مريغ
اللغة النجليزية

02/09/16 25261Gاغمات

الثانوية التأهيلية يوسف بن إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن الهيثم

تاشفين

803/09/13عمالة: مراكش 34 ساكن عبد الحكيم
اللغة النجليزية

02/09/16 02838J سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

ثانوية العربي البناي إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن الهيثم

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

208/09/16 34 ابتسام ايت الروكة
اللغة النجليزية

08/09/16 27390W)أيت ملول )البلدية

1002/09/15عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الوفاقإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية الطلس 30 المهدي البوزكري
اللغة النجليزية

02/09/15 25515Hسيدي الزوين

502/09/15إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الشويطرإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن رشد 30 عبد العالي وكشوم
اللغة النجليزية

02/09/15 26643Jسيدي عبد ا غيات

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
106/09/17إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن الهيثمإقليم: شيشاوة 28 زكرياء اكرام

اللغة النجليزية
06/09/17 03228H)امنتانوت )البلدية

101/01/17إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية الفتحإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن رشد 8 عبد الحق الداودي
اللغة النجليزية

04/09/19 27382M)الصويرة )البلدية

104/09/18إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية الطلسإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية تاولوكولت 8 حسن واكريم
اللغة النجليزية

04/09/19 23828Zادويران

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
202/09/16إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيديإقليم: شيشاوة 24 عماد النصاري

الجتماعيات
02/09/16 03790U)أمزميز )البلدية

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
102/09/16إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية لمزوضيةإقليم: شيشاوة 24 ياسين المسعودي

الجتماعيات
02/09/16 25536Fلمزوضية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. آيت باهاإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية لمزوضية

باها

1108/09/16 24 فاطمة العايدي
الجتماعيات

01/01/17 23874Z)أيت باها )البلدية

الثانوية التاهيلية دار إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية تاولوكولت

التونسي

401/01/17عمالة: مراكش 24 بلعيد  بحمان
الجتماعيات

02/01/17 27385R)النخيل )المقاطعة

303/09/13إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيديإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن رشد 22 عبدالسلم حجي
الجتماعيات

04/09/18 03790U)أمزميز )البلدية

104/09/19عمالة: مراكشالثانوية العدادية الداخلةإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن رشد 16 خديجة المطاعي
الجتماعيات

04/09/19 02836Gالمنابهة

804/09/18عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الواحةإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن رشد 12 اسماعيل الشرقاوي
الجتماعيات

04/09/18 25516Jواحة سيدي ابراهيم

204/09/19عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الوفاقإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن رشد 6 أسامة العامري
الجتماعيات

04/09/19 25515Hسيدي الزوين

الثانوية التأهيلية إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ايت هادي

الخوارزمي

404/09/19إقليم: شيشاوة 6 سهام الرابحي
الجتماعيات

04/09/19 23486Cمجاط

104/09/19إقليم: شيشاوةثانوية مزوضة التأهيليةإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية تاولوكولت 6 الحسن بولوز
الجتماعيات

04/09/19 27387Tامزوضة
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1102/09/15عمالة: مراكشالثانوية العدادية الداخلةإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن الهيثم 30 مروان معروف
الرياضيات

02/09/15 02836Gالمنابهة

808/09/16إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية بئر انزرانإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن رشد 24 أولد بوستة عبد الجميل
الرياضيات

08/09/16 03791V)تحناوت )البلدية

الثانوية التأهيلية المختار إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ايت هادي

السوسي

302/09/16إقليم: الحوز 24 عبد الجليل اوزالن
الرياضيات

02/09/16 26581Sأوريكة

804/09/19إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية أسنــيإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية تاولوكولت 16 اميح حفيظة
الرياضيات

04/09/19 25279Bأسني

الثانوية التأهيلية المام 

البخاري
105/09/07إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية القدسإقليم: شيشاوة 12 البشاري عبد الوهاب

الرياضيات
21/09/18 14010C)الشماعية )البلدية

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
204/09/19عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الموحدينإقليم: شيشاوة 6 وسيمة الخنتوتي

الرياضيات
04/09/19إلتحاق بالزوج 25026B)مراكش المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المام إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن رشد

البخاري

104/09/19إقليم: شيشاوة 6 حمزة الكرش
الرياضيات

04/09/19 03227G)شيشاوة )البلدية

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
607/09/09عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تمنصورتإقليم: شيشاوة 58 الحمدوشي صفاء

علوم الحياة 

والرض
07/09/11 25519Mحربيل

902/09/15إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابطيحإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية الطلس 40 صهيب وسيمة
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 03789T)أيت أورير )البلدية

الثانوية التأهيلية الثانوية إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن الهيثم

الجديدة

402/09/15إقليم: الحوز 40 أسماء البخوش
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 24049P)أيت أورير )البلدية

الثانوية التأهيلية موسى بن إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن رشد

نصير

802/09/15عمالة: مراكش 30 ليلى أيت مراس
علوم الحياة 

والرض
02/09/15إلتحاق بالزوج 02839K سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية حسان بن إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن الهيثم

ثابت

501/01/17عمالة: مراكش 18 سمية المساعد
علوم الحياة 

والرض
04/09/19إلتحاق بالزوج 02708T)مراكش المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد الكريم إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن رشد

الخطابي

إقليم: قلعة 

 السراغنة

104/09/19 6 ياسين بوضوضو
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 26236Sواركي

ثانوية المام الشطيبي إقليم: شيشاوةتنسماخت

التأهيلية

1503/09/13إقليم: تاونات 42 لطفي أقصبي واهي
العلوم القتصادية 

والتدبير
03/09/13 15946G)غفساي )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: شيشاوةالثانوية التقنية شيشاوة

اسماعيل

502/09/15إقليم: آسفي 31 اولد مالك منال
العلوم القتصادية 

والتدبير
02/09/15إلتحاق بالزوج 14009B)سبت كزولة )البلدية

الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية تاولوكولت

زياد

201/01/17إقليم: الحوز 34 المصطفى شفيع
الفيزياء والكيمياء

02/01/17 27381L)أيت أورير )البلدية

403/09/13عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية ابن سيناإقليم: شيشاوةالثانوية العدادية الغزالي 32 الزاهري عائشة
الفيزياء والكيمياء

02/09/16إلتحاق بالزوج 02650E)جليز )المقاطعة

إقليم: الفقيه بن ثانوية 30 يوليوز التأهيليةإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية الطلس

صالح

102/09/15 30 موحى شمسي
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 25832C سوق السبت أولد النمة

)البلدية(
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الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
802/09/16عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية ابن المعتزإقليم: شيشاوة 24 م دموح

الفيزياء والكيمياء
02/09/16 23068Yالوداية

202/09/16إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية توبقالإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية الطلس 24 حسن وحزى
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 23527X)تحناوت )البلدية

الثانوية التأهيلية موسى بن إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن الهيثم

نصير

806/09/17عمالة: مراكش 18 مصطفى ايت وزوض
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 02839K سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

405/12/17إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية أسنــيإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن رشد 6 السعيد هرماشي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 25279Bأسني

ثانوية سيدي موسى إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية تاولوكولت

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

504/09/19 6 م هيللي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 23112Wسيدي موسى

802/09/15إقليم: شيشاوةثانوية مزوضة التأهيليةإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية الطلس 40 احمد بجدك
التربية السلمية

02/09/15 27387Tامزوضة

402/09/15عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الوفاقإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية الطلس 40 عبد الجليل بنلعضم
التربية السلمية

02/09/15 25515Hسيدي الزوين

الثانوية التأهيلية  م إقليم: شيشاوةالثانوية التقنية شيشاوة

الخامس

807/09/05عمالة: مراكش 49 رضوان لدهم
التربية البدنية

04/09/12إلتحاق بالزوجة 02707S)مراكش المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
1101/09/14عمالة: مراكشالثانوية العدادية الداخلةإقليم: شيشاوة 36 ادريس عاصم

التربية البدنية
02/09/14 02836Gالمنابهة

الثانوية التأهيلية موسى بن إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية الطلس

نصير

302/09/15عمالة: مراكش 30 عبد الرزاق بنقزو
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 02839K سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

902/09/15إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية راس العينإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية الطلس 30 احمد فاتيحي
التربية البدنية

02/09/15 09352Pرأس عين الرحامنة

الثانوية التأهيلية القاضي إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن الهيثم

عياض

102/09/14عمالة: مراكش 36 زينب انجاجري
المعلوميات

02/09/14إلتحاق بالزوج 02652G)جليز )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المام إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية تاولوكولت

البخاري

504/09/19إقليم: الرحامنة 6 أيوب بوسكيا
المعلوميات

04/09/19 18678Bانزالت لعظم

602/09/15إقليم: جرادةثانوية القدس التأهيليةإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن الهيثم 40 م حساني
الفلسفة

02/09/15 22267C)تويسيت )البلدية

101/01/17إقليم: شيشاوةثانوية مزوضة التأهيليةإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية تاولوكولت 25 الحسين الصالحي
الفلسفة

02/01/17إلتحاق بالزوجة 27387Tامزوضة

1001/01/17إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية الملإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية تاولوكولت 24 خاليد  بولكراد
الفلسفة

02/01/17 25353Gتفتاشت

201/01/17إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية تالمستإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية الطلس 24 يوسف الزهري
الفلسفة

01/01/17 10401E)تالمست )البلدية

604/09/18عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تمنصورتإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن رشد 14 م امغوس
الفلسفة

04/09/18إلتحاق بالزوجة 25519Mحربيل
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الثانوية التأهيلية م بلحسن إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية لمزوضية

الوزاني

604/09/19إقليم: آسفي 6 انوار المسعودي
الفلسفة

04/09/19 25523S)آسفي )البلدية

الثانوية العدادية أسيف 

المال
إقليم: قلعة ثانوية  تساوت التأهيليةإقليم: شيشاوة

 السراغنة

404/09/12 51 سنية باحو
العلوم 

والتكنولوجيات 
04/09/12إلتحاق بالزوج 09356U)قلعة السراغنة )البلدية

ثانوية  اولد اصبيح إقليم: قلعة  السراغنةاولد ابارحال المركزية

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

116/09/97 130 الغشوة السعيد
اللغة العربية

06/09/00أقدمية 16 سنة 25455Tأولد اصبيح

ثانوية اولد خلوف 

العدادية
ثانوية  اولد يعقوب إقليم: قلعة  السراغنة

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

316/09/97 86 عب مصطفى
اللغة العربية

04/09/19 22900Rأولد يعقوب

الثانوية التأهيلية توفيق إقليم: قلعة  السراغنةثانوية لوناسدة التأهيلية

الحكيم

902/09/14إقليم: النواصر 46 اسماعيل صبور
اللغة العربية

02/09/14 23803X)النواصر )البلدية

الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: قلعة  السراغنةثانوية الرازي التأهيلية

زياد

103/09/13إقليم: الحوز 42 نعيمة أعرضي
اللغة العربية

03/09/13 27381L)أيت أورير )البلدية

ثانوية سيدي موسى 

التأهيلية
الثانوية الثأهيلية زايد إقليم: قلعة  السراغنة

اسكنتي

802/09/15إقليم: الرشيدية 40 عبد العزيز لمين
اللغة العربية

02/09/15 23383Rتاديغوست

الثانوية التأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
1102/09/15عمالة: مراكشالثانوية العدادية الداخلةإقليم: قلعة  السراغنة 40 اشرف اجيد

اللغة العربية
02/09/15 02836Gالمنابهة

ثانوية اولد خلوف 

العدادية
إقليم: قلعة ثانوية العامرية التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

802/09/15 30 عبد الصادق نجيب
اللغة العربية

02/09/15 09361Zالعامرية

101/01/17إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية التوامةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الخوارزمي التأهيلية 24 فاطمة اتنغرين
اللغة العربية

01/01/17 23883Jالتوامة

 ثانوية  سيدي رحال 

التأهيلية
إقليم: قلعة ثانوية لوناسدة التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

504/09/18 22 خديجة العليش
اللغة العربية

04/09/18 24259Tلوناسدة

106/09/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية التقدمإقليم: قلعة  السراغنةثانوية ابن سينا التأهيلية 18 اسماء راشيدي
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 25244N)المنارة )المقاطعة

ثانوية اولد خلوف 

العدادية
606/09/17إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية التوامةإقليم: قلعة  السراغنة 18 هللي عبد الرحمان

اللغة العربية
06/09/17 23883Jالتوامة

الثانوية التأهيلية المعتمد بن إقليم: قلعة  السراغنةثانوية اشطيبة العدادية

عباد

104/09/18إقليم: آسفي 12 احمد الفتاشي
اللغة العربية

04/09/18 25806Zأيير

504/09/18إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية التوامةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية ابن سينا التأهيلية 12 يوسف اوكوجيل
اللغة العربية

04/09/18 23883Jالتوامة

إقليم: قلعة ثانوية ابن سينا التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الدشرة التأهيلية

 السراغنة

1004/09/18 12 ياسين بن ايعيش
اللغة العربية

04/09/18 23115Zالصهريج

604/09/18إقليم: شيشاوةثانوية مزوضة التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية لمزم العدادية 12 م فكار
اللغة العربية

04/09/18 27387Tامزوضة

1104/09/18إقليم: الحوز الثانوية العدادية تنملإقليم: قلعة  السراغنةثانوية العامرية التأهيلية 8 معاذ باكيز
اللغة العربية

04/09/19 20938Hتلت نيعقوب
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مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية صلح إقليم: قلعة  السراغنةثانوية ابن سينا التأهيلية

الدين اليوبي

107/09/05عمالة: مراكش 70 نورة بويسكوت
اللغة الفرنسية

02/09/10 02653H)المنارة )المقاطعة

205/09/07عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تسلطانتإقليم: قلعة  السراغنةثانوية لوناسدة التأهيلية 40 لكماس فاطمة الزهراء
اللغة الفرنسية

02/09/15 25517Kتسلطانت

الثانوية التأهيلية حسان بن إقليم: قلعة  السراغنةثانوية العامرية التأهيلية

ثابت

302/09/15عمالة: مراكش 40 م بودهير
اللغة الفرنسية

02/09/15 02708T)مراكش المدينة )المقاطعة

ثانوية الرحالي الفاروق 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية ولي العهد إقليم: قلعة  السراغنة

المير مولي الحسن

602/09/15عمالة: مراكش 36 ايت ابريك كوثر
اللغة الفرنسية

06/09/17 25245Pحربيل

ثانوية الرحالي الفاروق 

التأهيلية
806/09/01عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية ابن المعتزإقليم: قلعة  السراغنة 34 يوسف بودال

اللغة الفرنسية
02/09/16 23068Yالوداية

401/01/17إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية توبقالإقليم: قلعة  السراغنةثانوية لمزم العدادية 34 سمية الزاوي
اللغة الفرنسية

01/01/17 23527X)تحناوت )البلدية

801/01/17عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الوفاقإقليم: قلعة  السراغنةثانوية العامرية التأهيلية 34 العيدوني هناء
اللغة الفرنسية

01/01/17 25515Hسيدي الزوين

الثانوية التأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
إقليم: قلعة ثانوية تمللت التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

202/09/15 30 رشيد البدوي
اللغة الفرنسية

02/09/15 09346H)تمللت )البلدية

الثانوية التأهيلية م إقليم: قلعة  السراغنةثانوية لمزم العدادية

السادس

102/09/14عمالة: سل 28  الراجي الخدير
اللغة الفرنسية

02/09/16 25376G)حصين )المقاطعة

101/01/17إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية تمصلوحتإقليم: قلعة  السراغنةالثانوية التأهيلية الهيادنة 24 شيماء ذكير
اللغة الفرنسية

01/01/17إلتحاق بالزوج 25059Mتمصلوحت

ثانوية سيدي موسى 

التأهيلية
ثانوية انس بن مالك إقليم: قلعة  السراغنة

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

201/01/17 24 رشيدة البداوي
اللغة الفرنسية

01/01/17إلتحاق بالزوج 25521P)قلعة السراغنة )البلدية

إقليم: قلعة ثانوية الجوالة العداديةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية اشطيبة العدادية

 السراغنة

206/09/17 24 عبد الغني ماكين
اللغة الفرنسية

04/09/19 24553Mالجوالة

304/09/18إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية راس العينإقليم: قلعة  السراغنةثانوية اولد زراد التأهيلية 22 زهيرة النميري
اللغة الفرنسية

04/09/18 09352Pرأس عين الرحامنة

الثانوية التأهيلية المغرب إقليم: قلعة  السراغنةثانوية الرازي التأهيلية

العربي

206/09/17عمالة: مراكش 18 الحرش نظيرة
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 20648T)المنارة )المقاطعة

206/09/17إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابطيحإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الجبيل العدادية 18 ياسين زكريط
اللغة الفرنسية

06/09/17 03789T)أيت أورير )البلدية

ثانوية الرحالي الفاروق إقليم: قلعة  السراغنةثانوية اولد زراد التأهيلية

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

304/09/19 16 المصطفى جوحا
اللغة الفرنسية

04/09/19 09358W)العطاوية )البلدية

604/09/19إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية تمصلوحتإقليم: قلعة  السراغنةثانوية العامرية التأهيلية 16 نمييش أسماء
اللغة الفرنسية

04/09/19 25059Mتمصلوحت

الثانوية التأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
الثانوية التأهيلية الشهيد إقليم: قلعة  السراغنة

صالح السرغيني

106/09/17إقليم: الرحامنة 10 هدى الصادق
اللغة الفرنسية

04/09/19 09357V)ابن جرير )البلدية
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية نورس إقليم: قلعة  السراغنةثانوية الدشرة التأهيلية

موكادور

604/09/18إقليم: الصويرة 6 عمر بن الطالب
اللغة الفرنسية

04/09/19 24830N)الصويرة )البلدية

إقليم: قلعة ثانوية الخوارزمي التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الدشرة التأهيلية

 السراغنة

104/09/19 6 عائشة بن الطالب
اللغة الفرنسية

04/09/19 25520Nزمران الشرقية

الثانوية التأهيلية الثانوية إقليم: قلعة  السراغنةثانوية اولد زراد التأهيلية

الجديدة

204/09/19إقليم: الحوز 6 إحسان سكرات
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 24049P)أيت أورير )البلدية

إقليم: قلعة ثانوية لوناسدة التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية العامرية التأهيلية

 السراغنة

604/09/19 6 صبري إلهام
اللغة الفرنسية

04/09/19 24259Tلوناسدة

ثانوية مولي اسماعيل 

التأهيلية
عمالة: إنزكان ايت ثأ.الحسن بن م الخياطإقليم: قلعة  السراغنة

ملول

601/11/94 150 يوسف بنبادة
اللغة النجليزية

01/11/94أقدمية 16 سنة 05112F)انزكان )البلدية

ثانوية الرحالي الفاروق 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية خالد بن إقليم: قلعة  السراغنة

الوليد

1104/09/12إقليم: برشيد 48 ربيع البرجيجي
اللغة النجليزية

06/09/17 14647V)اولد عبو )البلدية

1102/09/14عمالة: مراكشالثانوية العدادية الداخلةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الدشرة التأهيلية 46 اوحديف ياسر
اللغة النجليزية

02/09/14 02836Gالمنابهة

الثانوية التاهيلية دار إقليم: قلعة  السراغنةثانوية تمللت التأهيلية

التونسي

301/01/10عمالة: مراكش 43 بوطيب م أمين
اللغة النجليزية

03/09/13إلتحاق بالزوجة 27385R)النخيل )المقاطعة

 ثانوية  سيدي رحال 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية الثانوية إقليم: قلعة  السراغنة

الجديدة

205/09/11إقليم: الحوز 42 عبد العزيز بازي
اللغة النجليزية

02/09/14 24049P)أيت أورير )البلدية

ثانوية الرحالي الفاروق 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية القاضي إقليم: قلعة  السراغنة

عياض

602/09/14إقليم: تطوان 32 يخلف عبد العزيز
اللغة النجليزية

02/09/16 05681Z)تطوان )البلدية

ثانوية مولي اسماعيل إقليم: قلعة  السراغنةثانوية الرازي التأهيلية

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

102/09/15 30 ايت حمو حسن
اللغة النجليزية

02/09/15 09355T)قلعة السراغنة )البلدية

ثانوية مولي اسماعيل إقليم: قلعة  السراغنةثانوية لعثامنة التأهيلية

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

302/09/15 30 حرمة ا عبد الرحيم
اللغة النجليزية

02/09/15 09355T)قلعة السراغنة )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: قلعة  السراغنةثانوية لمزم العدادية

بوعثمان

1001/01/17إقليم: الرحامنة 24 مولي حماد ايت مولي محند
اللغة النجليزية

01/01/17 09350M)سيدي بوعثمان )البلدية

ثانوية مولي اسماعيل إقليم: قلعة  السراغنةثانوية لوناسدة التأهيلية

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

303/09/13 24 يونس الخاديري
اللغة النجليزية

02/09/16 09355T)قلعة السراغنة )البلدية

الثانوية التأهيلية المختار إقليم: قلعة  السراغنةثانوية لمزم العدادية

السوسي

501/01/17إقليم: الحوز 24 م ايكي
اللغة النجليزية

01/01/17 26581Sأوريكة

ثانوية سيدي موسى 

التأهيلية
501/01/17إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية التوامةإقليم: قلعة  السراغنة 24 عبد الصادق الصالحي

اللغة النجليزية
01/01/17 23883Jالتوامة

ثانوية الرحالي الفاروق 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية م إقليم: قلعة  السراغنة

السادس

101/01/17إقليم: اليوسفية 22 نور الدين لعكيدي
اللغة النجليزية

04/09/18 27384Pراس العين

ثانوية مولي اسماعيل 

التأهيلية
624/01/17إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيديإقليم: قلعة  السراغنة 22 حسناء بن سليماني

اللغة النجليزية
06/09/17 03790U)أمزميز )البلدية
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مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

إقليم: قلعة ثانوية ابن سينا التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية لمزم العدادية

 السراغنة

106/09/17 18 عبدالكبير مصور
اللغة النجليزية

06/09/17 23115Zالصهريج

ثانوية  اولد اصبيح إقليم: قلعة  السراغنةثانوية الدشرة التأهيلية

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

204/09/18 12 أسماء ابولفخر
اللغة النجليزية

04/09/18 25455Tأولد اصبيح

ثانوية سيدي موسى 

التأهيلية
إقليم: قلعة ثانوية تمللت التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

604/09/18 12 إدبوجنان رشيدة
اللغة النجليزية

04/09/18 09346H)تمللت )البلدية

ثانوية الرحالي الفاروق إقليم: قلعة  السراغنةثانوية ابن سينا التأهيلية

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

704/09/18 10 عبد اللطيف كمال
اللغة النجليزية

04/09/19 09358W)العطاوية )البلدية

ثانوية الرحالي الفاروق 

التأهيلية
الثانوية العدادية المختار إقليم: قلعة  السراغنة

السوسي

1303/09/13عمالة: مراكش 38 عماد لعور
الجتماعيات

02/09/15 02630H)المنارة )المقاطعة

إقليم: قلعة ثانوية لوناسدة التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الرازي التأهيلية

 السراغنة

502/09/14 36 عبد المالك البيار
الجتماعيات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 24259Tلوناسدة

ثانوية الرحالي الفاروق إقليم: قلعة  السراغنةثانوية تمللت التأهيلية

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

103/09/13 34 وفاء الباز
الجتماعيات

02/09/15 09358W)العطاوية )البلدية

الثانوية التأهيلية المغرب إقليم: قلعة  السراغنةثانوية اولد زراد التأهيلية

العربي

902/09/15إقليم: تاوريرت 30 م عوادي
الجتماعيات

02/09/15إلتحاق بالزوجة 04662S)تاوريرت )البلدية

ثانوية اولد خلوف 

العدادية
إقليم: قلعة ثانوية تمللت التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

306/09/17 28 النبوتي نوال
الجتماعيات

06/09/17 09346H)تمللت )البلدية

301/01/17إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية أسنــيإقليم: قلعة  السراغنةالثانوية التأهيلية الهيادنة 24 خالد تولوت
الجتماعيات

01/01/17 25279Bأسني

ثانوية  اولد اصبيح إقليم: قلعة  السراغنةثانوية اشطيبة العدادية

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

602/09/15 22 رشيد الزيتوني
الجتماعيات

04/09/19 25455Tأولد اصبيح

الثانوية العدادية اولد إقليم: قلعة  السراغنةثانوية لمزم العدادية

الشرقي

إقليم: قلعة 

 السراغنة

206/09/17 18 امين قاسمي
الجتماعيات

06/09/17 26717Pأولد الشرقي

إقليم: قلعة ثانوية اشطيبة العداديةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الدشرة التأهيلية

 السراغنة

706/09/17 18 م كنتيتي
الجتماعيات

06/09/17 25452Pالشطيبة

ثانوية سيدي موسى 

التأهيلية
إقليم: قلعة ثانوية لمزم العداديةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

104/09/18 8 ياسين عبد الكريم
الجتماعيات

04/09/19 09348Kمزم صنهاجة

ثانوية المغرب العربي 

التأهيلية
ثانوية المير مولي عبد ا إقليم: قلعة  السراغنة

التقنية

201/01/10إقليم: سيدي قاسم 66 عبد الرحمان رميدة
الرياضيات

14/09/13 15117F)سيدي قاسم )البلدية

الثانوية التأهيلية رياض إقليم: قلعة  السراغنةثانوية لعثامنة التأهيلية

الزاهية

201/01/17عمالة: مراكش 34 منى اكساب
الرياضيات

01/01/17 26730Dحربيل

إقليم: قلعة ثانوية المربوح العداديةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية اشطيبة العدادية

 السراغنة

301/01/17 34 عبد العالي الغازي
الرياضيات

01/01/17 22901Sالمربوح

إقليم: الفقيه بن ثانوية الكندي التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الرازي التأهيلية

صالح

101/01/17 24 م حمزة الحارثي
الرياضيات

01/01/17إلتحاق بالزوجة 07706A)الفقيه بن صالح )البلدية
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م. النقط
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بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف
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المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية الفقيه إقليم: قلعة  السراغنةثانوية الجوالة العدادية

الكانوني

324/01/17إقليم: آسفي 22 العربي العباسي
الرياضيات

06/09/17 14005X)آسفي )البلدية

124/01/17إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية أركانإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الرازي التأهيلية 22 العواد حسن
الرياضيات

06/09/17 22261W)تمنار )البلدية

إقليم: قلعة ثانوية تمللت التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الدشرة التأهيلية

 السراغنة

506/09/17 18 هشام الشاوش
الرياضيات

06/09/17 09346H)تمللت )البلدية

ثانوية الرحالي الفاروق إقليم: قلعة  السراغنةثانوية الرافعية العدادية

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

506/09/17 18 مصطفى الهداجي
الرياضيات

06/09/17 09358W)العطاوية )البلدية

ثانوية  اولد اصبيح إقليم: قلعة  السراغنةثانوية الدشرة التأهيلية

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

506/09/17 18 أنس الشكراوي
الرياضيات

06/09/17 25455Tأولد اصبيح

إقليم: قلعة ثانوية لوناسدة التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية اولد زراد التأهيلية

 السراغنة

704/09/18 12 عبد الرحيم السمللي
الرياضيات

04/09/18 24259Tلوناسدة

104/09/18إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية راس العينإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الدشرة التأهيلية 12 عثمان المرابطي
الرياضيات

04/09/18 09352Pرأس عين الرحامنة

ثانوية الرحالي الفاروق 

التأهيلية
104/09/18إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية التوامةإقليم: قلعة  السراغنة 8 نور الدين ايت خترا

الرياضيات
04/09/19 23883Jالتوامة

الثانوية العدادية اولد 

الشرقي
إقليم: قلعة ثانوية لعثامنة التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

804/09/19 6 الكريمي احمد
الرياضيات

04/09/19 24256Pالعثامنة

إقليم: قلعة ثانوية الخوارزمي التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية لوناسدة التأهيلية

 السراغنة

204/09/19 6 قيبال حمزة
الرياضيات

04/09/19 25520Nزمران الشرقية

204/09/19إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية المجدإقليم: قلعة  السراغنةثانوية لمزم العدادية 6 مصطفى ايت وكريم
الرياضيات

04/09/19 25352Fسميمو

الثانوية التأهيلية  م إقليم: قلعة  السراغنةثانوية تمللت التأهيلية

الخامس

1002/09/09عمالة: مراكش 72 بلقراشني بشرى
علوم الحياة 

والرض
03/10/11 02707S)مراكش المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية ابو القاسم إقليم: قلعة  السراغنةثانوية الرازي التأهيلية

الزياني

105/09/11إقليم: خنيفرة 64 المصطفى السمللي
علوم الحياة 

والرض
05/09/11 11976S)خنيفرة )البلدية

الثانوية التأهيلية م إقليم: قلعة  السراغنةثانوية لوناسدة التأهيلية

الخامس

305/09/11إقليم: الصويرة 54 ابتسام رصاع
علوم الحياة 

والرض
05/09/11 10402F)الصويرة )البلدية

ثا. م الخامس للتعليم إقليم: قلعة  السراغنةثانوية الرازي التأهيلية

الصيل

402/09/15إقليم: تارودانت 31 لنصاري عزيزة
علوم الحياة 

والرض
02/09/15إلتحاق بالزوج 17303G)تارودانت )البلدية

ثانوية سيدي موسى 

التأهيلية
الثانوية العدادية الشريف إقليم: قلعة  السراغنة

الدريسي

502/09/10إقليم: الرحامنة 30 أحمد ا لضر ا و ي
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 24554Nالجعيدات

ثانوية اولد خلوف 

العدادية
501/01/12إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية التوامةإقليم: قلعة  السراغنة 30 عبد اللطيف عباوي

علوم الحياة 

والرض
02/09/15 23883Jالتوامة

ثانوية سيدي موسى 

التأهيلية
701/01/17إقليم: الجديدةثانوية 6 نونبر التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنة 24 نبيلة الخريب

علوم الحياة 

والرض
01/01/17 08739Yأولد فرج
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية اولد خلوف 

العدادية
الثانوية العدادية المركب إقليم: قلعة  السراغنة

التربوي اغبالو

902/09/14إقليم: الحوز 22 يوسف    العشقى
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 23084Rستي فاطمة

ثانوية الرحالي الفاروق 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية حسان بن إقليم: قلعة  السراغنة

ثابت

223/01/17عمالة: مراكش 22 يوسف عطيفاني
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوجة 02708T)مراكش المدينة )المقاطعة

ثانوية الرحالي الفاروق 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية مولي إقليم: قلعة  السراغنة

رشيد

801/01/17إقليم: خنيفرة 12 رضوان المستعين
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 11984Aاكلموس

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: قلعة  السراغنةثانوية  تساوت التأهيلية

الثاني

101/01/17إقليم: ميدلت 24 عصام سموح
العلوم القتصادية 

والتدبير
نعم 01/01/17 11979V)ميدلت )البلدية

 ثانوية  سيدي رحال 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية الثانوية إقليم: قلعة  السراغنة

الجديدة

904/09/18إقليم: الحوز 22 حياة أكد
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 24049P)أيت أورير )البلدية

904/09/18عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية ابن المعتزإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الرازي التأهيلية 22 أيت المزدي كوثر
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 23068Yالوداية

الثانوية العدادية الشريف إقليم: قلعة  السراغنةملحقة ثانوية سيدي موسى

الدريسي

604/09/18إقليم: الرحامنة 22 م لبريني
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 24554Nالجعيدات

ثانوية سيدي موسى 

التأهيلية
إقليم: قلعة ثانوية تمللت التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

506/09/17 18 أيوب احميسو
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 09346H)تمللت )البلدية

ثانوية  اولد اصبيح إقليم: قلعة  السراغنةثانوية اشطيبة العدادية

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

606/09/17 18 موسى الطيب
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 25455Tأولد اصبيح

ثانوية اولد خلوف 

العدادية
الثانوية التأهيلية عبد الكريم إقليم: قلعة  السراغنة

الخطابي

إقليم: قلعة 

 السراغنة

606/09/17 18 القريشي عبد اللطيف
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 26236Sواركي

103/09/13إقليم: أزيللثانوية المسيرة التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية  تساوت التأهيلية 16 حسن حمريش
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 07291Z)أزيلل )البلدية

204/09/18إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابن ماجةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية لمزم العدادية 12 عبد الله الرايس
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 22142S)أمزميز )البلدية

إقليم: قلعة ثانوية اولد زراد التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الرافعية العدادية

 السراغنة

704/09/18 12 السرار عبدالرحمان
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 24257Rأولد زراد

 ثانوية  سيدي رحال 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية يوسف بن إقليم: قلعة  السراغنة

تاشفين

1108/10/19عمالة: مراكش 6 لبنى بوركيك
الفيزياء والكيمياء

08/10/19إلتحاق بالزوج 02838J سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية عبد الكريم إقليم: قلعة  السراغنةثانوية لمزم العدادية

الخطابي

إقليم: قلعة 

 السراغنة

104/09/19 6 حمزة بيروك
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 26236Sواركي

الثانوية التأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
إقليم: قلعة ثانوية تمللت التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

204/09/19 6 ليلى بوشريط
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 09346H)تمللت )البلدية

 ثانوية  سيدي رحال 

التأهيلية
إقليم: قلعة ثانوية لوناسدة التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

104/09/19 6 ياسين المكاوي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 24259Tلوناسدة

ثانوية سيدي عيسى بن 

سليمان العدادية
ثانوية  اولد اصبيح إقليم: قلعة  السراغنة

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

106/04/09 72 سناء ركراكي
التربية السلمية

06/04/09أقدمية 12 سنة 25455Tأولد اصبيح
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

203/09/13إقليم: سيدي قاسمثانوية م الخامسإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الخوارزمي التأهيلية 52 عزبز بوشبوع
التربية السلمية

03/09/13 15124N)سيدي قاسم )البلدية

302/09/15إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية التوامةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية لعثامنة التأهيلية 40 ايت وحقي مروان
التربية السلمية

02/09/15 23883Jالتوامة

ثانوية الرحالي الفاروق 

التأهيلية
إقليم: قلعة ثانوية الخوارزمي التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

202/09/15 36 سيدي م نجيب العلوي
التربية السلمية

06/09/17 25520Nزمران الشرقية

ثانوية سيدي عيسى بن إقليم: قلعة  السراغنةثانوية الدشرة التأهيلية

سليمان العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

106/09/17 28 عبد الحميد زيتوني
التربية السلمية

06/09/17 24260Uسيدي عيسى بن سليمان

الثانوية التأهيلية حسان بن إقليم: قلعة  السراغنةثانوية لوناسدة التأهيلية

ثابت

401/01/17عمالة: مراكش 24 م اكعبور
التربية السلمية

01/01/17إلتحاق بالزوجة 02708T)مراكش المدينة )المقاطعة

ثانوية سيدي موسى 

التأهيلية
801/01/17إقليم: الجديدةثانوية 6 نونبر التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنة 24 نبيل الحمزاوي

التربية السلمية
01/01/17 08739Yأولد فرج

ثانوية الرحالي الفاروق 

التأهيلية
605/09/11عمالة: الميةابن ياسينإقليم: قلعة  السراغنة 54 فاطمة الهاشمي

التربية البدنية
05/09/11 01914E)المية )البلدية

الثانوية التأهيلية موسى بن إقليم: قلعة  السراغنةثانوية تمللت التأهيلية

نصير

103/09/13عمالة: مراكش 43 شناز رشيد
التربية البدنية

03/09/13إلتحاق بالزوج 02839K سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية ولي العهد إقليم: قلعة  السراغنةثانوية تمللت التأهيلية

المير مولي الحسن

1002/09/10عمالة: مراكش 42 محسن علوش
التربية البدنية

03/09/13 25245Pحربيل

 ثانوية  سيدي رحال 

التأهيلية
إقليم: قلعة ثانوية اولد زراد التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

217/07/12 40 خالد نظير
التربية البدنية

02/09/15 24257Rأولد زراد

ثانوية الرحالي الفاروق 

التأهيلية
الثانوية العدادية سيدي إقليم: قلعة  السراغنة

عبد ا غيات

802/09/14إقليم: الحوز 36 نور الدين الراوي
التربية البدنية

02/09/14 20672Uسيدي عبد ا غيات

ثانوية انس بن مالك 

التأهيلية
202/09/14إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية الطلسإقليم: قلعة  السراغنة 36 حسن أيت وعزى

التربية البدنية
02/09/14 23828Zادويران

الثانوية العدادية اولد إقليم: قلعة  السراغنةثانوية لمزم العدادية

الشرقي

إقليم: قلعة 

 السراغنة

402/09/15 30 مروان الطيب سرجاني
التربية البدنية

02/09/15 26717Pأولد الشرقي

إقليم: قلعة ثانوية تمللت التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الدشرة التأهيلية

 السراغنة

603/09/13 28  عبد الكبير الزمان
التربية البدنية

06/09/17 09346H)تمللت )البلدية

706/09/17إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية الجاحظإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الرازي التأهيلية 18 لكريشي الياس
التربية البدنية

06/09/17 25522Rحرارة

إقليم: قلعة ثانوية الرازي التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية لمزم العدادية

 السراغنة

804/09/18 12 يوسف لمطاعي
التربية البدنية

04/09/18 22312Bفرايطة

ثانوية  زمران الشرقية 

العدادية
إقليم: قلعة ثانوية الخوارزمي التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

105/09/07 48 عز الدين بن الغالي
المعلوميات

04/09/12 25520Nزمران الشرقية

ثانوية مولي اسماعيل إقليم: قلعة  السراغنةثانوية الخوارزمي التأهيلية

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

103/09/13 42 جهاد العرفان
المعلوميات

03/09/13 09355T)قلعة السراغنة )البلدية
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301/01/17إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية أسنــيإقليم: قلعة  السراغنةثانوية ابن سينا التأهيلية 34 فاطمة المرابط
المعلوميات

01/01/17 25279Bأسني

305/09/11إقليم: الصويرةالثانوية العدادية حد الدرىإقليم: قلعة  السراغنةثانوية العامرية التأهيلية 30 المصطفى إكيدر
المعلوميات

02/09/15 10398Bحد الدرا

الثانوية التأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
ثانوية الرحالي الفاروق إقليم: قلعة  السراغنة

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

104/09/18 12 رحاب الكرام
المعلوميات

04/09/18 09358W)العطاوية )البلدية

903/09/13إقليم: الجديدةثانوية المسيرة التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية  تساوت التأهيلية 52 ابطوي عزيز
الفلسفة

03/09/13 25799Sأولد غانم

الثانوية العدادية اولد إقليم: قلعة  السراغنةثانوية الرازي التأهيلية

الشرقي

إقليم: قلعة 

 السراغنة

202/09/15 30 احسيني عبد الحميد
الفلسفة

02/09/15 26717Pأولد الشرقي

ثانوية  اولد اصبيح إقليم: قلعة  السراغنةثانوية الدشرة التأهيلية

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

204/09/18 13 خديجة خلد
الفلسفة

04/09/18إلتحاق بالزوج 25455Tأولد اصبيح

الثانوية التأهيلية م إقليم: قلعة  السراغنةثانوية لمزم العدادية

السادس

104/09/18إقليم: اليوسفية 12 ابراهيم لباعلي
الفلسفة

04/09/18 27384Pراس العين

ثانوية سيدي موسى 

التأهيلية
إقليم: قلعة ثانوية  تساوت التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

404/09/19 6 أسماء بازي
الفلسفة

04/09/19إلتحاق بالزوج 09356U)قلعة السراغنة )البلدية

1202/09/15إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن الهيثمإقليم: قلعة  السراغنةثانوية  تساوت التأهيلية 13 المهدي مرابط
العلوم 

والتكنولوجيات 
04/09/18إلتحاق بالزوجة 03228H)امنتانوت )البلدية

الثانوية التأهيلية نورس 

موكادور
116/09/84إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية الفتحإقليم: الصويرة 100 مصطفى الرادقي

اللغة العربية
15/10/09 27382M)الصويرة )البلدية

الثانوية التأهيلية نورس 

موكادور
الثانوية التأهيلية م إقليم: الصويرة

الخامس

701/01/10إقليم: الصويرة 56 عبد الحكيم بهطاط
اللغة العربية

02/09/14 10402F)الصويرة )البلدية

الثانوية التأهيلية المطار إقليم: الصويرةالثانوية العدادية حد الدرى

التقنية

303/09/13إقليم: الناضور 52 نور اشوخي
اللغة العربية

03/09/13 24972T)الناضور )البلدية

ثانوية المام الشطيبي إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية المل

التأهيلية

1403/09/13إقليم: تاونات 52 القللي جميلة
اللغة العربية

03/09/13 15946G)غفساي )البلدية

103/09/13إقليم: الخميساتادريس بنزكريإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية المل 42 عاصم عزيزة
اللغة العربية

03/09/13 24610Z)تيفلت )البلدية

الثانوية العدادية المام 

الغزالي
عمالة: إنزكان ايت    ثانوية الطبري العداديةإقليم: الصويرة

ملول

202/09/14 42 تاعرابيت نور الدين
اللغة العربية

02/09/16 27111T)أيت ملول )البلدية

الثانوية التأهيلية زينب إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية تالمست

النفزاوية

502/09/15إقليم: الحوز 40 عبد المنعم أبو الغنائم
اللغة العربية

02/09/15 25261Gاغمات

الثانوية التأهيلية م 

الخامس
902/09/14إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابطيحإقليم: الصويرة 36 جمال بوبنيك

اللغة العربية
04/09/19 03789T)أيت أورير )البلدية

102/09/16إقليم: الصويرة الثانوية التأهيلية أكنسوسإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية تالمست 34 لبنى المداح
اللغة العربية

08/09/16 10403G)الصويرة )البلدية
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الثانوية التأهيلية سيدي م إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية أركان

بن عبدا

1002/09/15إقليم: الصويرة 30 عبد الواحد بوعزاوي
اللغة العربية

02/09/15 10405J)الصويرة )البلدية

202/09/16إقليم: الجديدةثانوية المسيرة التأهيليةإقليم: الصويرةالثانوية العدادية حد الدرى 24 حسن اثلت
اللغة العربية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 25799Sأولد غانم

1102/09/16إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية ريصانةإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية العرعار 24 حميد جيار
اللغة العربية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 27403Kريصانة الشمالية

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: الصويرةالثانوية العدادية حد الدرى

اسماعيل

404/09/19إقليم: آسفي 16 نادية العيد
اللغة العربية

04/09/19 14009B)سبت كزولة )البلدية

504/09/19إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن الهيثمإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية أركان 6 هشام أبورجا
اللغة العربية

04/09/19 03228H)امنتانوت )البلدية

الثانوية العدادية اولد إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية المجد

الشرقي

إقليم: قلعة 

 السراغنة

404/09/19 6 احمد بلزعر
اللغة العربية

04/09/19 26717Pأولد الشرقي

الثانوية التأهيلية نورس 

موكادور
116/09/87إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية الفتحإقليم: الصويرة 126 فريد بوجارا

اللغة الفرنسية
31/10/08أقدمية 12 سنة 27382M)الصويرة )البلدية

1101/01/10عمالة: مراكشالثانوية العدادية الداخلةإقليم: الصويرة الثانوية التأهيلية أكنسوس 66 هند نور اليقين
اللغة الفرنسية

01/01/10 02836Gالمنابهة

الثانوية التأهيلية نورس 

موكادور
الثانوية التاهيلية سيدي إقليم: الصويرة

يوسف بن علي

106/09/01عمالة: مراكش 54 مولي المصطفى الدريسي 

مبتسم

اللغة الفرنسية
05/09/11 27386S سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية سيدي م 

بن عبدا
الثانوية التأهيلية رياض إقليم: الصويرة

الزاهية

501/01/10عمالة: مراكش 52 نادية شاهي
اللغة الفرنسية

02/09/15 26730Dحربيل

402/09/14إقليم: إفرانثانوية تيمحضيت التأهيليةإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية العرعار 36 السباعي فاطمة الزهراء
اللغة الفرنسية

02/09/14 26266Zتيمحضيت

الثانوية التأهيلية المير 

مولي رشيد
302/09/15عمالة: مراكشثانوية ازلي العداديةإقليم: الصويرة 30 عفاف لبيلتة

اللغة الفرنسية
02/09/15إلتحاق بالزوج 27072A)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية سيدي م إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية المجد

بن عبدا

206/09/17إقليم: الصويرة 28 هناء سجيع
اللغة الفرنسية

06/09/17 10405J)الصويرة )البلدية

عمالة مقاطعات المام مالكإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية المل

عين السبع الحي 

102/09/16 24 نوال حجاج
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 01658B)الصخور السوداء )المقاطعة

202/09/16عمالة: فاسعلل الودييإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية المل 24 خولة نبولسي
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 20477G)المرينيين )المقاطعة

327/01/17إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابطيحإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية المل 24 م اكرام
اللغة الفرنسية

27/01/17 03789T)أيت أورير )البلدية

الثانوية التأهيلية المير 

مولي رشيد
الثانوية التأهيلية المختار إقليم: الصويرة

السوسي

327/01/17إقليم: الحوز 24 عبد العزيز أيت بل
اللغة الفرنسية

27/01/17 26581Sأوريكة

704/09/19إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيديإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية المجد 16  نجلء بهيت
اللغة الفرنسية

04/09/19 03790U)أمزميز )البلدية
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الثانوية التأهيلية م 

الخامس
الثانوية التأهيلية عمر إقليم: الصويرة

الخيام

106/09/17إقليم: الصويرة 14 م هندوري
اللغة الفرنسية

04/09/19 27383Nاقرمود

الثانوية التأهيلية نورس إقليم: الصويرةالمركب التربوي طه حسين

موكادور

404/09/18إقليم: الصويرة 12 يوسف بوعدي
اللغة الفرنسية

04/09/18 24830N)الصويرة )البلدية

104/09/19إقليم: الصويرة الثانوية التأهيلية أكنسوسإقليم: الصويرةالثانوية العدادية حد الدرى 7 اكرام عبيد
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 10403G)الصويرة )البلدية

104/09/19إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية أركانإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية العرعار 6 ابراهيم اصبان
اللغة الفرنسية

04/09/19 22261W)تمنار )البلدية

الثانوية التأهيلية المعتمد بن إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية تالمست

عباد

104/09/19إقليم: آسفي 6 دنيا المجدي
اللغة الفرنسية

04/09/19 25806Zأيير

الثانوية التأهيلية نورس 

موكادور
عمالة: الصخيرات سلمان الفارسيإقليم: الصويرة

 - تمارة

302/09/09 68 نزهة بحاري
اللغة النجليزية

02/09/09إلتحاق بالزوج 24607W)تمارة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت    ثانوية الطبري العداديةإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية المجد

ملول

102/09/16 34 ابتسام الحديفي
اللغة النجليزية

02/09/16 27111T)أيت ملول )البلدية

الثانوية التأهيلية المير 

مولي رشيد
الثانوية التأهيلية الفقيه م إقليم: الصويرة

بنبين

303/09/13عمالة: مراكش 24 ياسين الخبر
اللغة النجليزية

02/09/16 25243M سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية العدادية محمود 

درويش
الثانوية التأهيلية المير إقليم: الصويرة

مولي رشيد

1006/09/17إقليم: الصويرة 18 سعيد ايت الحاج
اللغة النجليزية

06/09/17 10404H)الحنشان )البلدية

204/09/18إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية لمزوضيةإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية المجد 12 م المسعودي
اللغة النجليزية

04/09/18 25536Fلمزوضية

104/09/19إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية المجدإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية العرعار 6 حسناء عشوق
اللغة النجليزية

04/09/19 25352Fسميمو

 الثانوية العدادية العهد 

الجديد
الثانوية التأهيلية المغرب إقليم: الصويرة

العربي

102/09/09عمالة: مراكش 66 عبد الهادي اسماعيل
اللغة اللمانية

02/09/09 20648T)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية سيدي م 

بن عبدا
116/09/89إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية الفتحإقليم: الصويرة 138 خليد استيتو

الجتماعيات
16/09/98أقدمية 16 سنة 27382M)الصويرة )البلدية

الثانوية العدادية محمود 

درويش
102/09/09إقليم: الصويرةالمركب التربوي طه حسينإقليم: الصويرة 40 البركي حسن

الجتماعيات
04/09/18 25870Uمجي

الثانوية التأهيلية م 

الخامس
الثانوية العدادية إليا أبو إقليم: الصويرة

ماضي

402/09/14عمالة: مراكش 36 مصطفى النشيطي
الجتماعيات

04/09/19 25653H)المنارة )المقاطعة

102/09/16إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية الرازيإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية المل 34 ابراهيم ايت الحاج
الجتماعيات

02/09/16 24242Zتينزولين

102/09/15إقليم: الصويرةالمركب التربوي طه حسينإقليم: الصويرةالثانوية العدادية حد الدرى 30 م الراشيدي
الجتماعيات

02/09/15 25870Uمجي

الثانوية التأهيلية نورس 

موكادور
عمالة: إنزكان ايت ثأ.طارق بن زيادإقليم: الصويرة

ملول

603/09/13 26 نمغرن عبدالصمد
الجتماعيات

06/09/17 23385Tاولد دحو
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الثانوية العدادية علل 

الفاسي
ثانوية المام الشطيبي إقليم: الصويرة

التأهيلية

802/09/16إقليم: تاونات 24  امين جغال
الجتماعيات

02/09/16 15946G)غفساي )البلدية

إقليم: قلعة ثانوية الرازي التأهيليةإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية المجد

 السراغنة

204/09/18 22 عادل العباسي
الجتماعيات

04/09/18 22312Bفرايطة

الثانوية العدادية محمود 

درويش
الثانوية التأهيلية م إقليم: الصويرة

الخامس

102/09/16إقليم: الصويرة 20 ايوب مهراز
الجتماعيات

04/09/18 10402F)الصويرة )البلدية

الثانوية العدادية محمود إقليم: الصويرةالمركب التربوي طه حسين

درويش

204/09/19إقليم: الصويرة 6 ابراهيم الفيف
الجتماعيات

04/09/19 25682Pمسكالة

1104/09/19عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تسلطانتإقليم: الصويرةالمركب التربوي طه حسين 6 عبد الله بالعمري
الجتماعيات

04/09/19 25517Kتسلطانت

الثانوية العدادية سد مولي إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية العرعار

يوسف

104/09/19إقليم: الحوز 6 عبد الهادي مورو
الجتماعيات

04/09/19 20673Vأيت عادل

الثانوية التأهيلية م إقليم: الصويرة الثانوية التأهيلية أكنسوس

الخامس

116/09/92إقليم: الصويرة 94 عبد الرحيم الضويوي
الرياضيات

02/09/15 10402F)الصويرة )البلدية

الثانوية التأهيلية نورس 

موكادور
105/09/08إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية الفتحإقليم: الصويرة 52 هنية الصاين

الرياضيات
04/09/18 27382M)الصويرة )البلدية

الثانوية التأهيلية الرحالي إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية المجد

الفاروق

102/09/15عمالة: مراكش 30 مهند كاظم
الرياضيات

02/09/15إلتحاق بالزوجة 02633L)جليز )المقاطعة

502/09/15عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تسلطانتإقليم: الصويرةالمركب التربوي طه حسين 30  عبد المغيث المنياني
الرياضيات

02/09/15 25517Kتسلطانت

602/09/15إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابطيحإقليم: الصويرة الثانوية التأهيلية أكنسوس 30 يونس شملل
الرياضيات

02/09/15 03789T)أيت أورير )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

الخامس
502/09/15إقليم: الجديدةثانوية المسيرة التأهيليةإقليم: الصويرة 28 مروان السجعي

الرياضيات
04/09/18 25799Sأولد غانم

الثانوية التأهيلية صلح إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية تالمست

الدين اليوبي

504/09/19إقليم: آسفي 16 مراد لغريسي
الرياضيات

04/09/19 23873Y)آسفي )البلدية

602/09/16عمالة: الرباط ابراهيم الرودانيإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية المل 12 م تشيشت
الرياضيات

04/09/18 01135H)اليوسفية )المقاطعة

الثانوية التأهيلية سيدي م إقليم: الصويرةالثانوية العدادية حد الدرى

بن عبدا

404/09/18إقليم: الصويرة 12 جهان بنزوين
الرياضيات

04/09/18 10405J)الصويرة )البلدية

104/09/18إقليم: الصويرة الثانوية التأهيلية أكنسوسإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية المجد 12 زينب لعرج
الرياضيات

04/09/18 10403G)الصويرة )البلدية

104/09/18إقليم: شيشاوةثانوية الفارابي التأهيليةإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية تالمست 12 م مومن
الرياضيات

04/09/18 24198Bسيدي بوزيد الركراكي

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية العرعار

اسماعيل

604/09/19إقليم: آسفي 6 م الساحلي
الرياضيات

04/09/19 14009B)سبت كزولة )البلدية
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية العرعار

اسماعيل

504/09/19إقليم: آسفي 6 سفيان مجراد
الرياضيات

04/09/19 14009B)سبت كزولة )البلدية

الثانوية التأهيلية المير 

مولي رشيد
الثانوية التأهيلية نورس إقليم: الصويرة

موكادور

804/09/19إقليم: الصويرة 6 يوسف الخو
الرياضيات

04/09/19 24830N)الصويرة )البلدية

404/09/19إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية التوامةإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية العرعار 6 مولي الحسن الوافي
الرياضيات

04/09/19 23883Jالتوامة

الثانوية العدادية سيدي إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية تالمست

عبد ا غيات

602/09/15إقليم: الحوز 40 ياسين امكار
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 20672Uسيدي عبد ا غيات

802/09/15إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية الفتحإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية المجد 30 نورالدين الشويخ
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 27382M)الصويرة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أورير التأهيليةإقليم: الصويرة الثانوية التأهيلية أكنسوس

وتنان

1001/03/11 28 مولي نور الدين شرحاون
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 23965Yأورير

1004/09/18إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن الهيثمإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية أركان 22 فردوس ملك مهداني
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 03228H)امنتانوت )البلدية

الثانوية العدادية علل 

الفاسي
ثانوية الرحالي الفاروق إقليم: الصويرة

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

604/09/19 16 نورة تدررت
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 09358W)العطاوية )البلدية

الثانوية التأهيلية المير 

مولي رشيد
الثانوية التأهيلية سيدي م إقليم: الصويرة

بن عبدا

1004/09/19إقليم: الصويرة 16 سعاد الغزايل
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 10405J)الصويرة )البلدية

ثانوية الرحالي الفاروق إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية أركان

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

804/09/19 16 فاطمة الزهراء الحادكي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 09358W)العطاوية )البلدية

الثانوية العدادية المام 

الغزالي
704/09/18إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن رشدإقليم: الصويرة 12 أمال الخطابي

علوم الحياة 

والرض
04/09/18 23087Uسيدي المختار

الثانوية العدادية ابن البناء إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية تالمست

المراكشي

404/09/18عمالة: مراكش 12 كوثر ايت عيسى
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 02705P)مراكش المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية م إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية العرعار

السادس

904/09/19إقليم: اليوسفية 6 هشام الهزميري
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 27384Pراس العين

الثانوية التأهيلية المير إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية العرعار

مولي رشيد

304/09/19إقليم: الصويرة 6 نجمة الهبري
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 10404H)الحنشان )البلدية

الثانوية التأهيلية المير 

مولي رشيد
الثانوية التأهيلية نورس إقليم: الصويرة

موكادور

704/09/19إقليم: الصويرة 6 عبد الحكيم مرشيش
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 24830N)الصويرة )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي م إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية المجد

بن عبدا

104/09/19إقليم: الصويرة 6 عزيزة مزراوي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 10405J)الصويرة )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

الخامس
802/09/15إقليم: تارودانتالثانوية التاهيلية التقنيةإقليم: الصويرة 30 فاطمة بلوش

العلوم القتصادية 

والتدبير
02/09/15 26233N)تارودانت )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

الخامس
عمالة: إنزكان ايت ثأ.المجدإقليم: الصويرة

ملول

202/09/16 24 خليصة حبيب الشرفة
العلوم القتصادية 

والتدبير
02/09/16إلتحاق بالزوج 23790H)أيت ملول )البلدية
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف
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للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية نورس 

موكادور
116/09/93إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية الفتحإقليم: الصويرة 116 سمير بداق

الفيزياء والكيمياء
16/09/05أقدمية 12 سنة 27382M)الصويرة )البلدية

الثانوية التأهيلية م إقليم: الصويرةالثانوية العدادية حد الدرى

الخامس

101/01/10إقليم: الصويرة 58 عبد الكريم السميحي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 10402F)الصويرة )البلدية

 الثانوية التأهيلية موحى إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية تالمست

أوحمو الزياني

102/09/14عمالة: سل 36 ياسين بوزيت
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 23035M)حصين )المقاطعة

الثانوية التأهيلية رياض إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية أركان

الزاهية

502/09/15عمالة: مراكش 30 يوسف ابو سعيد
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 26730Dحربيل

106/09/17إقليم: الصويرة الثانوية التأهيلية أكنسوسإقليم: الصويرةالثانوية العدادية حد الدرى 28 مزين عبد الله
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 10403G)الصويرة )البلدية

الثانوية التأهيلية م إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية المجد

الخامس

802/09/14إقليم: الصويرة 26 م الحودي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 10402F)الصويرة )البلدية

118/09/15إقليم: الرحامنة الثانوية التأهيلية بوشانإقليم: الصويرة الثانوية التأهيلية أكنسوس 26  عبدالعالي  احميدي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 09354Sبوشان

الثانوية التأهيلية نورس 

موكادور
602/09/15إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية بئر انزرانإقليم: الصويرة 22 اوكتيل لحسن

الفيزياء والكيمياء
04/09/18 03791V)تحناوت )البلدية

الثانوية التأهيلية نورس إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية أركان

موكادور

106/09/17إقليم: الصويرة 18 عبد ا بابا سعيد
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 24830N)الصويرة )البلدية

206/09/17عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الوفاقإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية المل 18 حسن بوستة
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 25515Hسيدي الزوين

الثانوية العدادية محمود 

درويش
 ثانوية  سيدي رحال إقليم: الصويرة

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

404/09/18 12 عماد اولعيدي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 18677A)سيدي رحال )البلدية

الثانوية التأهيلية نورس إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية العرعار

موكادور

504/09/19إقليم: الصويرة 6 الحسين ازروال
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 24830N)الصويرة )البلدية

104/09/19إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية تالمستإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية المجد 6 سعدية  افلك
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 10401E)تالمست )البلدية

104/09/19إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية أركانإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية العرعار 6 يوسف خويا
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 22261W)تمنار )البلدية

الثانوية العدادية المركب إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية المل

التربوي اغبالو

904/09/19إقليم: الحوز 6 عبد الجليل أضرضور
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 23084Rستي فاطمة

الثانوية التأهيلية م 

الخامس
105/09/08إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية الفتحإقليم: الصويرة 82 نورالدين باحمان

التربية السلمية
05/09/08أقدمية 12 سنة 27382M)الصويرة )البلدية

617/10/05عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تسلطانتإقليم: الصويرة الثانوية التأهيلية أكنسوس 52 شابابا مراد
التربية السلمية

02/09/15 25517Kتسلطانت

1303/09/13إقليم: العرائشالثانوية العدادية عزيز بللإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية المل 52 الخليل الفتوح
التربية السلمية

03/09/13 24426Zبني عروس
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية المرابطينإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية أركان

أصيل

103/09/13 44 الطيب اوزدي
التربية السلمية

03/09/13إلتحاق بالزوجة 26578N)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية سيدي م إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية العرعار

بن عبدا

102/09/15إقليم: الصويرة 40 بوجمعة الركراكي
التربية السلمية

02/09/15 10405J)الصويرة )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي م 

بن عبدا
عمالة: أكادير  إدا ثانوية الزرقطوني التأهيليةإقليم: الصويرة

وتنان

216/09/93 140 عبد الجليل خدة
التربية البدنية

16/09/99أقدمية 16 سنة 05027N)اكادير )البلدية

الثانوية التأهيلية واد إقليم: الصويرةالثانوية العدادية حد الدرى

المخازن

403/09/13عمالة: مكناس 33 سفيان بودومة
التربية البدنية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 22646P)ويسلن )البلدية

602/09/14إقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاونيإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية أركان 28 حسن بوتكورت
التربية البدنية

02/09/16 17300D)أولد تايمة )البلدية

105/09/11إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية الفتحإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية المل 26 أسامة هموش
التربية البدنية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 27382M)الصويرة )البلدية

الثانوية العدادية محمود 

درويش
104/09/18إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية السلمإقليم: الصويرة 12 عمر اوزين

التربية البدنية
04/09/18 25514G)ابن جرير )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية تالمست

اسماعيل

504/09/18إقليم: آسفي 12 المهدي تمي
التربية البدنية

04/09/18 14009B)سبت كزولة )البلدية

104/09/19إقليم: الصويرةالثانوية العدادية حد الدرىإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية العرعار 6 عماد الفقير
التربية البدنية

04/09/19 10398Bحد الدرا

الثانوية التاهيلية دار إقليم: الصويرةالثانوية العدادية حد الدرى

التونسي

102/09/09عمالة: مراكش 43 حفيظ اوشطار
المعلوميات

03/09/13إلتحاق بالزوجة 27385R)النخيل )المقاطعة

302/09/14عمالة: سلمزيان بلفقيهإقليم: الصويرةم.م  ايت عيسي احاحان 36 زكرياء الملوكي
المعلوميات

02/09/14 27418Bعامر

103/09/13إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية الفتحإقليم: الصويرةالمركب التربوي طه حسين 24 مسكوب خديجة
المعلوميات

02/09/16إلتحاق بالزوج 27382M)الصويرة )البلدية

602/09/15إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيديإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية تالمست 40 حفيظة بوتولكين
الفلسفة

02/09/15 03790U)أمزميز )البلدية

202/09/10إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية الفتحإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية المجد 32 فاطنة بيك
الفلسفة

02/09/16إلتحاق بالزوج 27382M)الصويرة )البلدية

الثانوية التأهيلية جابر بن إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية أركان

حيان

702/09/16عمالة: سل 24 خديجة البكاري
الفلسفة

02/09/16 01298K)حصين )المقاطعة

306/09/17إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية لمزوضيةإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية المل 24 عهود الناصري
الفلسفة

04/09/19 25536Fلمزوضية

804/09/18إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية المجدإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية العرعار 12 الضفاري ياسين
الفلسفة

04/09/18 25352Fسميمو

الثانوية التأهيلية م 

الخامس
الثانوية التأهيلية التفنية إقليم: الصويرة

الخوارزمي

202/09/16إقليم: آسفي 24 وداد بوكمازي
العلوم 

والتكنولوجيات 
02/09/16إلتحاق بالزوج 14004W)آسفي )البلدية
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التاهيلية سيدي عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تسلطانت

يوسف بن علي

102/09/16عمالة: مراكش 14 م الطحناوي
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوجة 27386S سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
216/09/93عمالة: مراكشالثاانوية التأهيلية الزهراءعمالة: مراكش 120 الثقة  اسماء

اللغة الفرنسية
11/10/05أقدمية 12 سنة 02656L)جليز )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المغرب 

العربي
الثانوية التأهيلية زينب عمالة: مراكش

النفزاوية

116/09/91عمالة: مراكش 116 جمال  البوعزاوي
اللغة الفرنسية

16/09/00أقدمية 16 سنة 26435H)جليز )المقاطعة

128/08/91عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية سحنونعمالة: مراكشالثاانوية التأهيلية الزهراء 106 حضري م
اللغة الفرنسية

06/09/17 02651F)جليز )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المغرب 

العربي
الثانوية التأهيلية زينب عمالة: مراكش

النفزاوية

116/09/95عمالة: مراكش 91 حفيظة  المرباح
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 26435H)جليز )المقاطعة

الثانوية التأهيلية القاضي عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الضحى

عياض

126/11/90عمالة: مراكش 87 مريم خربوش
اللغة الفرنسية

06/10/08إلتحاق بالزوج 02652G)جليز )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المغرب عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تسلطانت

العربي

406/09/00عمالة: مراكش 86 انوار السقاط
اللغة الفرنسية

02/09/10 20648T)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية موسى بن 

نصير
الثانوية التأهيلية الرحالي عمالة: مراكش

الفاروق

216/09/91عمالة: مراكش 80 عبد الرحيم سعيدي
اللغة الفرنسية

09/07/09 02633L)جليز )المقاطعة

الثانوية التأهيلية أبي عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الزرقطوني

العباس السبتي

106/09/00عمالة: مراكش 75 بشرى ايت ريالة
اللغة الفرنسية

01/09/14إلتحاق بالزوج 02649D)جليز )المقاطعة

الثانوية التأهيلية زينب عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تسلطانت

النفزاوية

عمالة: طنجة - 

أصيل

116/09/97 66 بشرى صدقي
اللغة الفرنسية

06/09/17 15354N)طنجة المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية ولي العهد 

المير مولي الحسن
الثانوية التأهيلية  ابن عمالة: مراكش

يوسف

206/09/01عمالة: مراكش 63 كريمة بن البيضى
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 02711W)جليز )المقاطعة

104/09/02عمالة: مراكشالثانوية العدادية التقدمعمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تسلطانت 54 هـــروال  أنـــس
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 25244N)المنارة )المقاطعة

605/09/03عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تسلطانتعمالة: مراكشالثانوية التأهيلية ابن المعتز 50 زين الدين أيت جعاد
اللغة الفرنسية

04/10/19 25517Kتسلطانت

الثانوية التأهيلية ولي العهد 

المير مولي الحسن
الثانوية التأهيلية موسى بن عمالة: مراكش

نصير

406/09/06عمالة: مراكش 46 البياض نورالدين
اللغة الفرنسية

03/09/18 02839K سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

805/09/07عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الموحدينعمالة: مراكشالثانوية التأهيلية ابن المعتز 36 أنس أفلح
اللغة الفرنسية

26/11/16 25026B)مراكش المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية  ابن عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تمنصورت

يوسف

205/09/11عمالة: مراكش 34 حنان وبرشوم
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوج 02711W)جليز )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد ا عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الواحة

ابراهيم

517/09/90عمالة: مراكش 33 بنمراح  المهدي
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 23829A)المنارة )المقاطعة

206/09/17عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية العزوزيةعمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الكتبية 15 مريم متوكل
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 25518L)المنارة )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية الفقيه م 

بنبين
الثانوية التأهيلية عمالة: مراكش

الخوارزمي

302/09/14عمالة: مراكش 9 مريم انفيف
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 20647S)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عودة عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الموحدين

السعدية

124/09/90عمالة: مراكش 94 احمد  اغرني
اللغة النجليزية

10/10/09 02710V)مراكش المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية فاطمة عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الوفاق

المرنيسي

216/09/91عمالة: مراكش 74 حسن ازيف
اللغة النجليزية

03/09/13 26729C)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية رياض عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تسلطانت

الزاهية

716/09/99عمالة: مراكش 74 توفيق شائق
اللغة النجليزية

03/09/13 26730Dحربيل

الثانوية التأهيلية الفقيه م 

بنبين
614/09/01عمالة: مراكشالثانوية العدادية التقدمعمالة: مراكش 74 بوشرى كزون

اللغة النجليزية
10/09/10 25244N)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
الثانوية التأهيلية عبد ا عمالة: مراكش

ابراهيم

416/09/89عمالة: مراكش 64 عبدالصادق الزاهري
اللغة النجليزية

03/09/13 23829A)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية فاطمة 

المرنيسي
الثانوية التأهيلية عمالة: مراكش

الخوارزمي

707/09/04عمالة: مراكش 42 المصطفى  شهاب
اللغة النجليزية

04/09/18 20647S)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية  ابن عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تسلطانت

يوسف

117/09/90عمالة: مراكش 70 قارو عبد لعزيز
الجتماعيات

05/09/11إلتحاق بالزوجة 02711W)جليز )المقاطعة

106/09/01عمالة: مراكشثانوية ازلي العداديةعمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الواحة 54 خليد اكرايد
الجتماعيات

02/09/15إلتحاق بالزوجة 27072A)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية اولد حريز عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الواحة

الغربية

403/09/13إقليم: برشيد 52 بوقلل الحسين
الجتماعيات

03/09/13 14649X)حد السوالم )البلدية

الثانوية التأهيلية موسى بن عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الوفاق

نصير

214/09/01عمالة: مراكش 40 م خليل حيدان
الجتماعيات

02/09/15 02839K سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

902/09/16إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن الهيثمعمالة: مراكشالثانوية العدادية الداخلة 24 عبد الوهاب امشتال
الجتماعيات

02/09/16 03228H)امنتانوت )البلدية

602/09/16عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الواحةعمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الوفاق 24 حميد نجيب
الجتماعيات

02/09/16 25516Jواحة سيدي ابراهيم

الثانوية العدادية المركب عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الموحدين

التربوي اغبالو

604/09/18إقليم: الحوز 8 حجيبة سعيدو
الجتماعيات

03/09/19 23084Rستي فاطمة

الثانوية التأهيلية موسى بن 

نصير
الثانوية العدادية سيدي عمالة: مراكش

عبد ا غيات

406/10/87إقليم: الحوز 166 ابراهيم ابو النصر
الرياضيات

16/09/93أقدمية 16 سنة 20672Uسيدي عبد ا غيات

الثانوية التاهيلية سيدي عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تسلطانت

يوسف بن علي

116/09/89عمالة: مراكش 100 مولي احمد اكرام
الرياضيات

09/07/09 27386S سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية الرحالي 

الفاروق
الثانوية التأهيلية فاطمة عمالة: مراكش

المرنيسي

101/01/10عمالة: مراكش 43 أمامة مروى
الرياضيات

نعمإلتحاق بالزوج 02/09/15 26729C)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية موسى بن عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تسلطانت

نصير

806/04/09عمالة: مراكش 38 عمر ابو نشيط
الرياضيات

04/09/19 02839K سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين
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م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية موسى بن عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تسلطانت

نصير

301/01/10عمالة: مراكش 36 م    زوان
الرياضيات

04/09/19 02839K سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية موسى بن 

نصير
عمالة: الصخيرات أحمد البوعنانيعمالة: مراكش

 - تمارة

1005/09/07 28 ادريس الباقيلي
الرياضيات

11/10/17 25652Gسيدي يحيى زعير

الثانوية التأهيلية المغرب 

العربي
401/12/17إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية الخيايطةعمالة: مراكش 28 بنعيسى  لخليفة

الرياضيات
11/12/17 26520Aالساحل اولد احريز

الثانوية التأهيلية فاطمة 

المرنيسي
الثانوية التأهيلية الرحالي عمالة: مراكش

الفاروق

406/09/08عمالة: مراكش 26 م الحداوي
الرياضيات

نعم 04/09/18 02633L)جليز )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الرحالي 

الفاروق
الثانوية التأهيلية المغرب عمالة: مراكش

العربي

402/09/10عمالة: مراكش 19 الكرماتي خديجة
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 20648T)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
الثانوية التأهيلية ابن عمالة: مراكش

الخطيب

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/14 16 ايت العادل سامية
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوج 15357S)الشرف  السواني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية ولي العهد 

المير مولي الحسن
901/01/17عمالة: مراكشثانوية ازلي العداديةعمالة: مراكش 12 ياسين مومن

الرياضيات
04/09/19إلتحاق بالزوجة 27072A)المنارة )المقاطعة

402/09/09عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الموحدينعمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تمنصورت 27 ايت بوملسة فيصل
علوم الحياة 

والرض
04/09/19إلتحاق بالزوجة 25026B)مراكش المدينة )المقاطعة

101/03/11إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابطيحعمالة: مراكشالثاانوية التأهيلية الزهراء 16 الفايزة أبوريشة
علوم الحياة 

والرض
نعم 04/09/19 03789T)أيت أورير )البلدية

203/09/13عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الكتبيةعمالة: مراكشالثانوية العدادية البيروني 12 عتيقة البهجي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 02709U)مراكش المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية يوسف بن 

تاشفين
الثانوية التأهيلية القاضي عمالة: مراكش

عياض

316/09/86عمالة: مراكش 138 خرفي رشيد
الفيزياء والكيمياء

01/09/94أقدمية 16 سنة 02652G)جليز )المقاطعة

الثانوية التأهيلية رياض عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية ابن المعتز

الزاهية

201/01/12عمالة: مراكش 44 مولي الزاهر العلوي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 26730Dحربيل

106/10/15إقليم: سيدي قاسمثانوية جرف الملحةعمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الواحة 40 السباعي رشيد
الفيزياء والكيمياء

06/10/15 24463P)جرف الملحة )البلدية

الثانوية التأهيلية رياض عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية لمحاميد 9

الزاهية

506/04/09عمالة: مراكش 38 سعيدة عزوزي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 26730Dحربيل

الثانوية التأهيلية المغرب 

العربي
الثانوية التأهيلية التفنية عمالة: مراكش

الخوارزمي

104/09/12إقليم: آسفي 21 رشيدة خربوش
الفيزياء والكيمياء

04/09/19إلتحاق بالزوج 14004W)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية المغرب عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الوفاق

العربي

419/01/17عمالة: مراكش 20 سفيان احفاء
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوجة 20648T)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية يوسف بن 

تاشفين
الثانوية التأهيلية زينب عمالة: مراكش

النفزاوية

602/09/14عمالة: مراكش 13 سعادي الحاج
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوجة 26435H)جليز )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الثانوية عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الزرقطوني

الجديدة

205/09/11إقليم: الحوز 12 نور الدين ايت بن سعيد
الفيزياء والكيمياء

نعم 04/09/18 24049P)أيت أورير )البلدية
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

206/09/01إقليم: تارودانتثإ.اسنعمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تسلطانت 107 مينة  الحجوجي
التربية السلمية

06/09/04إلتحاق بالزوج 24535Tاسن

الثانوية العدادية ابن 

خلدون
الثانوية التاهيلية دار عمالة: مراكش

التونسي

106/09/01عمالة: مراكش 66 م بنسماعيل
التربية السلمية

02/09/15 27385R)النخيل )المقاطعة

الثانوية التأهيلية  م عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الوفاق

الخامس

904/09/02عمالة: مراكش 58 يوسف ابي السرور
التربية السلمية

02/09/15 02707S)مراكش المدينة )المقاطعة

116/09/98عمالة: مراكشالثانوية العدادية الداخلةعمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الوفاق 40 عبد الرزاق الراشدي
التربية السلمية

02/09/15 02836Gالمنابهة

الثانوية التأهيلية زينب عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تمنصورت

النفزاوية

116/09/88عمالة: مراكش 65 البشير الخطيب
التربية البدنية

03/09/13إلتحاق بالزوجة 26435H)جليز )المقاطعة

إقليم: قلعة ثانوية تمللت التأهيليةعمالة: مراكشالثانوية التأهيلية لمحاميد 9

 السراغنة

102/09/15 24 رضى بنهرى
التربية البدنية

04/09/19 09346H)تمللت )البلدية

402/09/15إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الشويطرعمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الوفاق 24 جمال بوكستان
التربية البدنية

نعم 04/09/19 26643Jسيدي عبد ا غيات

الثانوية العدادية مولي 

رشيد
الثانوية التأهيلية الفقيه عمالة: مراكش

الكانوني

125/09/04إقليم: آسفي 40 طيان نبيل
الفلسفة

04/09/18 14005X)آسفي )البلدية

الثانوية العدادية الشريف إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخور

الدريسي

101/01/17إقليم: الرحامنة 12 كريمة بوحجلة
اللغة العربية

04/09/19 24554Nالجعيدات

701/01/10عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الكتبيةإقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية راس العين 60 مريم عزام
اللغة الفرنسية

03/09/13 02709U)مراكش المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية ولي العهد إقليم: الرحامنة الثانوية التأهيلية بوشان

المير مولي الحسن

216/09/97عمالة: مراكش 52 مريم الدفري
اللغة الفرنسية

03/09/13 25245Pحربيل

الثانوية التأهيلية موسى بن إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية راس العين

نصير

206/09/01عمالة: مراكش 50 محاسن راسخ
اللغة الفرنسية

02/09/15 02839K سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية الفقيه م إقليم: الرحامنةالثانوية التقنية الرحامنة

بنبين

802/09/10عمالة: مراكش 46 سعيدة  آيت عبد السلم
اللغة الفرنسية

02/09/14 25243M سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية الشهيد 

صالح السرغيني
302/09/10عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تسلطانتإقليم: الرحامنة 46 كحوال خديجة

اللغة الفرنسية
02/09/14 25517Kتسلطانت

الثانوية العدادية ابن البناء إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية السلم

المراكشي

303/09/13عمالة: مراكش 44 مريم محم
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 02705P)مراكش المدينة )المقاطعة

202/09/15عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الواحةإقليم: الرحامنة الثانوية التأهيلية بوشان 40 مليكة امزير
اللغة الفرنسية

02/09/15 25516Jواحة سيدي ابراهيم

الثانوية التأهيلية ولي العهد إقليم: الرحامنة الثانوية التأهيلية بوشان

المير مولي الحسن

202/09/14عمالة: مراكش 36 جبار سعيدة
اللغة الفرنسية

02/09/14 25245Pحربيل

106/09/17إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابطيحإقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخور 28 عزيزة مطميحي
اللغة الفرنسية

06/09/17 03789T)أيت أورير )البلدية
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية المام 

البخاري
102/09/15إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية غزال آدمإقليم: الرحامنة 22 مروان قردام

اللغة الفرنسية
06/09/17 26809P)سيدي بوعثمان )البلدية

506/09/17إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الشويطرإقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخور 18 عبد اللطيف بردوز
اللغة الفرنسية

06/09/17 26643Jسيدي عبد ا غيات

الثانوية العدادية الشريف إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخور

الدريسي

402/09/16إقليم: الرحامنة 12 الواعضي وليد
اللغة الفرنسية

04/09/18 24554Nالجعيدات

602/09/16إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيديإقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخور 12 ابراهيم اباحي
اللغة الفرنسية

04/09/19 03790U)أمزميز )البلدية

504/09/18إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية السلمإقليم: الرحامنةالثانوية العدادية لبريكيين 12 عبد الغفور مولوع
اللغة الفرنسية

04/09/18 25514G)ابن جرير )البلدية

104/09/19إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية السلمإقليم: الرحامنةالثانوية العدادية لبريكيين 6 فاطمة الزهراء حارث
اللغة الفرنسية

04/09/19 25514G)ابن جرير )البلدية

الثانوية التأهيلية الشهيد إقليم: الرحامنة الثانوية التأهيلية بوشان

صالح السرغيني

204/09/19إقليم: الرحامنة 6 امينة عكوش
اللغة الفرنسية

04/09/19 09357V)ابن جرير )البلدية

المركب التربوي المندمج 

الجعافرة
إقليم: قلعة ثانوية ابن سينا التأهيليةإقليم: الرحامنة

 السراغنة

104/09/19 6 مطيع عبد الله
اللغة الفرنسية

04/09/19 23115Zالصهريج

الثانوية التأهيلية حسان بن إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخور

ثابت

108/09/16عمالة: مراكش 34 مشاشتي أبختي أميمة
اللغة النجليزية

08/09/16 02708T)مراكش المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية موسى بن إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخور

نصير

408/09/16عمالة: مراكش 34 الياسيني أميمة
اللغة النجليزية

08/09/16 02839K سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية سيدي 

بوعثمان
705/09/08عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الموحدينإقليم: الرحامنة 24 م بن شراق

اللغة النجليزية
02/09/16 25026B)مراكش المدينة )المقاطعة

الثانوية العدادية الشريف إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخور

الدريسي

102/09/16إقليم: الرحامنة 12 مروان لهباني
اللغة النجليزية

04/09/18 24554Nالجعيدات

 ثانوية  سيدي رحال إقليم: الرحامنة الثانوية التأهيلية بوشان

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

204/09/18 12 ايوب حيدة
اللغة النجليزية

04/09/18 18677A)سيدي رحال )البلدية

الثانوية التأهيلية الشهيد إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخور

صالح السرغيني

302/09/16إقليم: الرحامنة 6 زكري صلح الدين
اللغة النجليزية

04/09/19 09357V)ابن جرير )البلدية

المركب التربوي المندمج 

الجعافرة
إقليم: قلعة ثانوية تمللت التأهيليةإقليم: الرحامنة

 السراغنة

104/09/19 6 بن اعبيدة عماد
اللغة النجليزية

04/09/19إلتحاق بالزوجة 09346H)تمللت )البلدية

1508/09/16إقليم: شفشاونالثانوية التأهيلية أوزكانإقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخور 34 حيون احمد
الجتماعيات

08/09/16 27407Pووزكان

إقليم: قلعة ثانوية الرازي التأهيليةإقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخور

 السراغنة

804/09/18 12 حمزة بونوارة
الجتماعيات

04/09/18 22312Bفرايطة

إقليم: قلعة ثانوية اولد زراد التأهيليةإقليم: الرحامنة الثانوية التأهيلية بوشان

 السراغنة

104/09/18 12 نورالدين دنون
الجتماعيات

04/09/18 24257Rأولد زراد
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

المركب التربوي المندمج 

الجعافرة
إقليم: قلعة الثانوية التأهيلية الهيادنةإقليم: الرحامنة

 السراغنة

404/09/19 6 المنسوف جواد
الجتماعيات

04/09/19 25454Sالهيادنة

323/01/17عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الموحدينإقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية راس العين 34 أعباس م
الرياضيات

23/01/17 25026B)مراكش المدينة )المقاطعة

1006/09/17عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الوفاقإقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية راس العين 28 مكتفي هدى
الرياضيات

06/09/17 25515Hسيدي الزوين

الثانوية التأهيلية موسى بن إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخور

نصير

208/09/16عمالة: مراكش 24 بيسو يونس
الرياضيات

08/09/16إلتحاق بالزوجة 02839K سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية العدادية الشريف إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخور

الدريسي

1008/09/16إقليم: الرحامنة 24 البقراشي زكرياء
الرياضيات

08/09/16 24554Nالجعيدات

الثانوية التأهيلية المختار إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية راس العين

السوسي

223/01/17إقليم: الحوز 22 ازكروز خالد
الرياضيات

02/09/17 26581Sأوريكة

الثانوية التأهيلية سيدي 

بوعثمان
الثانوية التأهيلية الحاج م إقليم: الرحامنة

الناصري

102/09/16إقليم: النواصر 6 زيادي أنس
الرياضيات

04/09/19 25935P)دار بوعزة )البلدية

المركب التربوي المندمج 

الجعافرة
ثانوية سيدي موسى إقليم: الرحامنة

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

804/09/19 6 خمال زهير
الرياضيات

04/09/19 23112Wسيدي موسى

الثانوية العدادية ابن البناء إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية راس العين

المراكشي

302/01/07عمالة: مراكش 34 ابتسام صبير
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 02705P)مراكش المدينة )المقاطعة

906/09/17إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية التوامةإقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخور 28 فدوة الراعي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 23883Jالتوامة

لملركب التربوي المندمج 

لمحرة
323/01/17إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية الطلسإقليم: الرحامنة 24 بولكراد م

علوم الحياة 

والرض
23/01/17 23828Zادويران

الثانوية العدادية سد مولي إقليم: الرحامنة الثانوية التأهيلية بوشان

يوسف

1002/09/15إقليم: الحوز 18 عبد المحسن عمران
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 20673Vأيت عادل

102/09/14إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن الهيثمإقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخور 12 الزاوكي عبد المنير
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 03228H)امنتانوت )البلدية

الثانوية التأهيلية الشهيد 

صالح السرغيني
 الثانوية التأهيلية ابو حيان إقليم: الرحامنة

التوحيدي

102/09/09إقليم: القنيطرة 38 حبيبي محسن
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوجة 24624P)القنيطرة )البلدية

            ثانوية المهدي إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية راس العين

المنجرة التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

702/09/16 34 مبارك بروج
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 27095A)أيت ملول )البلدية

الثانوية التاهيلية سيدي إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية راس العين

يوسف بن علي

202/09/14عمالة: مراكش 24 يوسف عمري
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 27386S سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية الشهيد إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية السلم

صالح السرغيني

202/09/15إقليم: الرحامنة 24 عبد اللطيف الحسني
الفيزياء والكيمياء

15/09/18 09357V)ابن جرير )البلدية

108/09/16إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية السلمإقليم: الرحامنةالثانوية العدادية لبريكيين 24 المهراوي عبد المجيد
الفيزياء والكيمياء

08/09/16 25514G)ابن جرير )البلدية
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

لملركب التربوي المندمج 

لمحرة
1104/09/18عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الوفاقإقليم: الرحامنة 22 م بوسالم

الفيزياء والكيمياء
04/09/18 25515Hسيدي الزوين

الثانوية التأهيلية موسى بن إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخور

نصير

304/09/18عمالة: مراكش 22 فاطمة الزهراء خبا
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 02839K سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

504/09/19إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية راس العينإقليم: الرحامنة الثانوية التأهيلية بوشان 6 مصطفى بوطيب
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 09352Pرأس عين الرحامنة

104/09/19إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية راس العينإقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخور 6 عبد الجليل الحاجبي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 09352Pرأس عين الرحامنة

إقليم: قلعة ثانوية ابن سينا التأهيليةإقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخور

 السراغنة

404/09/19 6 طارق اماحي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 23115Zالصهريج

104/09/19إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية راس العينإقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخور 6 أشرف رافع
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 09352Pرأس عين الرحامنة

الثانوية التأهيلية الشهيد 

صالح السرغيني
101/01/12إقليم: الخميساتواد الدهبإقليم: الرحامنة 52 م بنصديق

التربية السلمية
06/09/17 11573D)تيفلت )البلدية

عمالة: الصخيرات النسيمإقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية السلم

 - تمارة

203/09/13 52 عادل بنقاسم
التربية السلمية

03/09/13 25738A)تمارة )البلدية

الثانوية التأهيلية الشهيد إقليم: الرحامنة الثانوية التأهيلية بوشان

صالح السرغيني

402/09/14إقليم: الرحامنة 46 حمو م
التربية السلمية

02/09/14 09357V)ابن جرير )البلدية

الثانوية العدادية الشريف إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخور

الدريسي

908/09/16إقليم: الرحامنة 34 فريدي سمير
التربية السلمية

08/09/16 24554Nالجعيدات

ثانوية الجرف الصفر إقليم: الرحامنة الثانوية التأهيلية بوشان

التأهيلية

707/09/16إقليم: الجديدة 24 العمري عبد الحميد
التربية السلمية

07/09/16 18558Wسيدي اسماعيل

المركب التربوي المندمج 

الجعافرة
704/09/19إقليم: الرحامنة الثانوية التأهيلية بوشانإقليم: الرحامنة 6 بنسعيد عبد الوافي

التربية السلمية
04/09/19 09354Sبوشان

الثانوية التأهيلية عبدا 

ابراهيم
702/09/14عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تمنصورتإقليم: الرحامنة 46 فاطمة الزهراء بنماد

التربية البدنية
02/09/14 25519Mحربيل

الثانوية التأهيلية سيدي 

بوعثمان
الثانوية العدادية إليا أبو إقليم: الرحامنة

ماضي

702/09/14عمالة: مراكش 32 زريكم حمزة
التربية البدنية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 25653H)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبدا 

ابراهيم
الثانوية التأهيلية مولي إقليم: الرحامنة

رشيد

602/09/15إقليم: ورزازات 30 زهرة العدناني
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوج 13512L)ورزازات )البلدية

602/09/16عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تسلطانتإقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية راس العين 24 م خليل بنطالب
التربية البدنية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 25517Kتسلطانت

الثانوية التاهيلية سيدي إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية راس العين

يوسف بن علي

702/09/15عمالة: مراكش 18 عماد الساخي
التربية البدنية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 27386S سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

المركب التربوي المندمج 

الصخور
304/09/02إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية أولد سعيدإقليم: الرحامنة 14 الكريمي هشام

التربية البدنية
04/09/18إلتحاق بالزوجة 14637Jاولد سعيد
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 
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م. النقط
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المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف
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المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

لملركب التربوي المندمج 

لمحرة
ثانوية  اولد اصبيح إقليم: الرحامنة

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

104/09/18 12 الرضواني بدر
التربية البدنية

04/09/18 25455Tأولد اصبيح

الثانوية التأهيلية المام إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخور

البخاري

804/09/19إقليم: الرحامنة 6 م دغو
التربية البدنية

04/09/19 18678Bانزالت لعظم

الثانوية التأهيلية الشهيد 

صالح السرغيني
105/09/03عمالة: مراكشثانوية ازلي العداديةإقليم: الرحامنة 82 سعيد سريع

المعلوميات
28/10/08أقدمية 12 سنة 27072A)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المام 

البخاري
104/09/19إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية الجاحظإقليم: الرحامنة 6 بنعيدة ندير

المعلوميات
04/09/19 25522Rحرارة

إقليم: قلعة ثانوية الرازي التأهيليةإقليم: الرحامنة الثانوية التأهيلية بوشان

 السراغنة

306/09/17 28 قشيقش سلمى
الفلسفة

06/09/17 22312Bفرايطة

لملركب التربوي المندمج 

لمحرة
الثانوية العدادية الشريف إقليم: الرحامنة

الدريسي

104/09/19إقليم: الرحامنة 6 الهام مهري
الفلسفة

04/09/19 24554Nالجعيدات

المركب التربوي المندمج 

الجعافرة
لملركب التربوي المندمج إقليم: الرحامنة

لمحرة

1004/09/19إقليم: الرحامنة 6 الحسيني يوسف
الفلسفة

04/09/19 25677Jلمحرة

 الثانوية التأهيلية الفارابي  إقليم: الرحامنةالثانوية التقنية الرحامنة

التقنية

202/09/15عمالة: سل 30 ميتي فاطمة الزهراء
العلوم 

والتكنولوجيات 
02/09/15إلتحاق بالزوج 01293E)باب المريسة )المقاطعة

102/09/09إقليم: القنيطرةعبد المجيد بن جلونإقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن خلدون 74 م خيوط
اللغة العربية

20/09/16 27417A)القنيطرة )البلدية

108/01/07إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية الجاحظإقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن سينا 64 نور الدين الناصري
اللغة العربية

02/09/16 25522Rحرارة

202/09/10إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن خلدونإقليم: آسفيالثانوية التأهيلية الجاحظ 60 كموسي حنان
اللغة العربية

14/09/10إلتحاق بالزوج 14003V)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية نجيب إقليم: آسفيم/م سيدي م السباعي

محفوظ

316/09/97إقليم: آسفي 31 منون منى
اللغة العربية

02/09/15إلتحاق بالزوج 26006S)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية المعتمد بن 

عباد
704/09/18إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن سيناإقليم: آسفي 12 للتهم الكراوي

اللغة العربية
04/09/18 14007Z)جماعة سحيم )البلدية

الثانوية التأهيلية صلح إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية المتنبي

الدين اليوبي

902/09/15إقليم: آسفي 9 شامة قليدي
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوج 23873Y)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية التقنية 

الشريف الدريسيى
116/09/95إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية طه حسينإقليم: آسفي 137 سميرة عقبي

اللغة الفرنسية
16/09/95إلتحاق بالزوج 11192P)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية التفنية 

الخوارزمي
116/09/03عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية ابن سيناإقليم: آسفي 102 لل أسماء أزروال

اللغة الفرنسية
16/09/03أقدمية 16 سنة 02650E)جليز )المقاطعة

الثانوية التأهيلية التقنية إقليم: آسفيمدرسة سيدي بوزيد

الشريف الدريسيى

106/09/00إقليم: آسفي 92 نسرين بوشخارن
اللغة الفرنسية

06/09/17 14001T)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية الهداية 

السلمية
الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: آسفي

الثاني

216/09/02إقليم: آسفي 82 الشقيف سميحة
اللغة الفرنسية

02/09/15 14000S)آسفي )البلدية
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية م بلحسن 

الوزاني
الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: آسفي

الثاني

206/09/00إقليم: آسفي 80 زهيرة الصياري
اللغة الفرنسية

04/09/18 14000S)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
106/09/00عمالة: الرباطمدارس م الخامسإقليم: آسفي 62 فوزية الوثيق

اللغة الفرنسية
04/09/18 01133F)حسان )المقاطعة

الثانوية التأهيلية التفنية إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية المتنبي

الخوارزمي

106/09/00إقليم: آسفي 56 الداحي فؤاد
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 14004W)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية الهداية 

السلمية
الثانوية التأهيلية الفقيه إقليم: آسفي

الكانوني

205/09/08إقليم: آسفي 52 أسماء اصحيبي
اللغة الفرنسية

17/09/13 14005X)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن سينا

الثاني

201/01/10إقليم: آسفي 43 كريمة العايز
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 14000S)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية المعتمد بن 

عباد
الثانوية التأهيلية ابن مولي إقليم: آسفي

الحاج

302/09/10إقليم: آسفي 36 أحمد الخراط
اللغة الفرنسية

02/09/14 25089V)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية المعتمد بن 

عباد
ثانوية عمر المختار إقليم: آسفي

التاهيلية

107/09/16إقليم: الجديدة 34 هدى رستم
اللغة الفرنسية

07/09/16 27397Dأولد احسين

الثانوية التأهيلية مولي 

اسماعيل
الثانوية التأهيلية الهداية إقليم: آسفي

السلمية

101/02/17إقليم: آسفي 34 عبدالكريم بوتكرة
اللغة الفرنسية

01/02/17 14002U)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

اسماعيل
103/09/13عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تمنصورتإقليم: آسفي 26 الحسن اركيييل

اللغة الفرنسية
02/09/16إلتحاق بالزوجة 25519Mحربيل

الثانوية التأهيلية الهداية إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية المتنبي

السلمية

405/09/16إقليم: آسفي 24 فاطمة حدية
اللغة الفرنسية

05/09/16 14002U)آسفي )البلدية

ثانوية مولي رشيد إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن سينا

التأهيلية

116/09/88إقليم: الرشيدية 22 صالح مصطفى
اللغة الفرنسية

04/09/18 09843Y)ارفود )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

اسماعيل
الثانوية التأهيلية م بلحسن إقليم: آسفي

الوزاني

104/09/19إقليم: آسفي 9 مليكة زمركو
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 25523S)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

اسماعيل
الثانوية التأهيلية م بلحسن إقليم: آسفي

الوزاني

102/09/16إقليم: آسفي 7 بسيمة بوكرين
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 25523S)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية التفنية إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية المتنبي

الخوارزمي

102/09/15إقليم: آسفي 30 سلمى بن اليازيد
اللغة النجليزية

02/09/15 14004W)آسفي )البلدية

1101/02/17إقليم: الحوز الثانوية العدادية تنملإقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن سينا 22 عبد الواحد ناصر
اللغة النجليزية

04/09/17 20938Hتلت نيعقوب

926/01/17إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن الهيثمإقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن سينا 20 م مومين
اللغة النجليزية

04/09/18 03228H)امنتانوت )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

اسماعيل
إقليم: قلعة ثانوية تمللت التأهيليةإقليم: آسفي

 السراغنة

404/09/18 12 المهدي أبو تراب
اللغة النجليزية

04/09/18 09346H)تمللت )البلدية

إقليم: قلعة ثانوية العامرية التأهيليةإقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن سينا

 السراغنة

204/09/18 12 حنان الخلفي
اللغة النجليزية

04/09/18 09361Zالعامرية
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الثانوية التأهيلية مولي 

اسماعيل
104/09/19إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية تاولوكولتإقليم: آسفي 6 هشام البندوري

اللغة النجليزية
04/09/19 26653Vتاولوكلت

1204/09/19إقليم: الرحامنة الثانوية التأهيلية بوشانإقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن سينا 6 عبد الرحيم ونيك
اللغة النجليزية

04/09/19 09354Sبوشان

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
الثانوية التأهيلية التفنية إقليم: آسفي

الخوارزمي

106/09/00إقليم: آسفي 94 م بوهادي
الجتماعيات

نعم 02/09/16 14004W)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية التفنية 

الخوارزمي
الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: آسفي

الثاني

216/09/97إقليم: آسفي 88 اللويزي سليم
الجتماعيات

نعم 04/09/19 14000S)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية الهداية 

السلمية
الثانوية التأهيلية إقليم: آسفي

الخوارزمي

عمالة: طنجة - 

أصيل

922/02/08 82 الصديق دادي
الجتماعيات

20/09/10 20601S)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية مولي 

اسماعيل
101/02/17إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية المعاشاتإقليم: آسفي 32 م ادريوش

الجتماعيات
06/09/17 27376Fلمعاشات

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية الجاحظ

اسماعيل

823/01/17إقليم: آسفي 24 اقضاض رحيمة
الجتماعيات

01/02/17 14009B)سبت كزولة )البلدية

الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي
الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: آسفي

الثاني

116/09/89إقليم: آسفي 96 الكانة أحمد
الرياضيات

16/09/05أقدمية 12 سنة 14000S)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي
الثانوية التأهيلية التقنية إقليم: آسفي

الشريف الدريسيى

117/09/03إقليم: آسفي 94 عبد الرحيم رشدي
الرياضيات

08/03/08أقدمية 12 سنة 14001T)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية المعتمد بن 

عباد
الثانوية التأهيلية التفنية إقليم: آسفي

الخوارزمي

201/01/10إقليم: آسفي 42 ياسين البوحيري
الرياضيات

03/09/13 14004W)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية التقنية إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن خلدون

الشريف الدريسيى

205/09/11إقليم: آسفي 42 ضحى لبيهى
الرياضيات

06/09/17 14001T)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

اسماعيل
101/02/17إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن خلدونإقليم: آسفي 34 ياسين الركيوك

الرياضيات
01/02/17 14003V)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية التقنية 

الشريف الدريسيى
205/09/08إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابطيحإقليم: آسفي 30 سميرة أحبوش

الرياضيات
06/09/17 03789T)أيت أورير )البلدية

الثانوية التأهيلية المعتمد بن إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية المتنبي

عباد

701/02/17إقليم: آسفي 24 قاسمي صالحة
الرياضيات

01/02/17 25806Zأيير

الثانوية التأهيلية مولي 

اسماعيل
301/02/17إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن خلدونإقليم: آسفي 24 أشرف كعب

الرياضيات
01/02/17 14003V)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

اسماعيل
الثانوية التأهيلية الفقيه إقليم: آسفي

الكانوني

327/01/17إقليم: آسفي 24 نادية بسرور
الرياضيات

28/01/17 14005X)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية المعتمد بن 

عباد
606/09/17إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن خلدونإقليم: آسفي 18 نبيل بوهللي

الرياضيات
06/09/17 14003V)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية المعتمد بن 

عباد
الثانوية التأهيلية مولي إقليم: آسفي

اسماعيل

506/09/17إقليم: آسفي 18 حافظ لحمودي
الرياضيات

06/09/17 14009B)سبت كزولة )البلدية
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الثانوية التأهيلية الفقيه 

الكانوني
الثانوية التأهيلية مولي إقليم: آسفي

رشيد

عمالة: طنجة - 

أصيل

301/01/17 6 فاطمة الزهراء عنتر
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوج 15356R)طنجة المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية مولي 

اسماعيل
الثانوية التأهيلية صلح إقليم: آسفي

الدين اليوبي

104/09/19إقليم: آسفي 6 أنس اسعاد
الرياضيات

04/09/19 23873Y)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية نجيب إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن سينا

محفوظ

104/09/19إقليم: آسفي 6 سارة لعلو
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوج 26006S)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية المعتمد بن 

عباد
403/09/13عمالة: فاسالملإقليم: آسفي 52 زريول جوهرة

علوم الحياة 

والرض
03/09/13 02064T)فاس المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية مولي 

اسماعيل
عمالة مقاطعات الثانوية التأهيلية الباقلنيإقليم: آسفي

الفداء مرس 

1002/09/15 40 نادية طومال
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 01567C)الفداء )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المعتمد بن 

عباد
عمالة مقاطعة المصلىإقليم: آسفي

عين الشق

102/09/15 30 دلهي مريم
علوم الحياة 

والرض
02/09/15إلتحاق بالزوج 01682C)عين الشق )المقاطعة

219/01/16إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن خلدونإقليم: آسفيالثانوية التأهيلية الجاحظ 27 زينب الباهي
علوم الحياة 

والرض
19/01/17إلتحاق بالزوج 14003V)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن سينا

اسماعيل

104/09/19إقليم: آسفي 16 حميدعماري
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 14009B)سبت كزولة )البلدية

الثانوية العدادية مولي إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية المتنبي

رشيد

116/09/96إقليم: آسفي 84 عبد ا مفتاح
الفيزياء والكيمياء

02/09/13 13994K)جماعة سحيم )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن خلدون

الثاني

108/01/07إقليم: آسفي 62 نجيب الموهلهل
الفيزياء والكيمياء

22/09/14 14000S)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية الفقيه 

الكانوني
الثانوية التأهيلية التفنية إقليم: آسفي

الخوارزمي

102/09/10إقليم: آسفي 58 يامنة شقرون
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 14004W)آسفي )البلدية

الثانوية العدادية المنصور 

الذهبي
116/09/99إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية الجاحظإقليم: آسفي 46 حسن حلبي

الفيزياء والكيمياء
22/09/14 25522Rحرارة

الثانوية التأهيلية الهداية 

السلمية
الثانوية التأهيلية التفنية إقليم: آسفي

الخوارزمي

305/09/11إقليم: آسفي 36 أنوار عصودي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 14004W)آسفي )البلدية

عمالة مقاطعة إبن البناء المراكشيإقليم: آسفيالثانوية التأهيلية المتنبي

الحي الحسني

605/09/16 24 عبدالرحمان خرسى
الفيزياء والكيمياء

05/09/16 25580D)الحي الحسني )المقاطعة

ثانوية عقبة بن نافع إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية المتنبي

التأهيلية

805/09/16إقليم: الجديدة 24 مصطفى بنجمة
الفيزياء والكيمياء

05/09/16 25797P)لبير الجديد )البلدية

الثانوية التأهيلية نجيب إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية الجاحظ

محفوظ

201/02/17إقليم: آسفي 24 عبد الرحمان ايت الحاج
الفيزياء والكيمياء

04/02/17 26006S)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية الفقيه إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن سينا

الكانوني

202/09/15إقليم: آسفي 22 عبد العالي كرياني
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 14005X)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

اسماعيل
219/01/17إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية بئر انزرانإقليم: آسفي 22 حسناء الخراز

الفيزياء والكيمياء
06/09/17 03791V)تحناوت )البلدية
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الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي
الثانوية التأهيلية الفقيه إقليم: آسفي

الكانوني

104/09/18إقليم: آسفي 18 عزيز الكاسم
الفيزياء والكيمياء

04/10/19 14005X)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

اسماعيل
الثانوية العدادية مولي إقليم: آسفي

رشيد

102/09/16إقليم: آسفي 16 حميد كاوا
الفيزياء والكيمياء

06/09/18 13994K)جماعة سحيم )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

اسماعيل
304/09/19إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن خلدونإقليم: آسفي 16 حمزة رفيق

الفيزياء والكيمياء
04/09/19 14003V)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
ثانوية أولد عمران إقليم: آسفي

التأهيلية

402/09/14إقليم: سيدي بنور 12 عبد النبي لكحائلي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 08722Eأولد عمران

الثانوية التأهيلية الهداية 

السلمية
الثانوية التأهيلية التقنية إقليم: آسفي

الشريف الدريسيى

116/09/98إقليم: آسفي 106 سعيد لعكل
التربية السلمية

15/09/15 14001T)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

اسماعيل
222/02/08إقليم: تطوانالثانوية التاهيلية بن قريشإقليم: آسفي 88 زروق احمد

التربية السلمية
22/02/08أقدمية 12 سنة 27087Sدار بني قريش

ثانوية مولي بوشعيب إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن سينا

التأهيلية

202/09/15إقليم: الجديدة 40 أحمد أبيجو
التربية السلمية

02/09/15 08700F)أزمور )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

اسماعيل
402/09/15إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية أركانإقليم: آسفي 16 م ادعلي احيا

التربية السلمية
04/09/19 22261W)تمنار )البلدية

الثانوية التأهيلية الهداية 

السلمية
202/09/16إقليم: تاوناتثانوية أم القرى التأهيليةإقليم: آسفي 12 ابرهيم مزاح

التربية البدنية
04/09/19 26561Vعين معطوف

405/09/11عمالة: سل الثانوية التأهيلية غانديإقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن سينا 54 فاطمة اسبري
المعلوميات

10/10/11 20906Y)حصين )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المعتمد بن 

عباد
الثانوية التأهيلية م بلحسن إقليم: آسفي

الوزاني

404/09/19إقليم: آسفي 6 بنعكري صفاء
المعلوميات

04/09/19 25523S)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

اسماعيل
الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: آسفي

الثاني

204/09/19إقليم: آسفي 6 ليلى بن سحاب
المعلوميات

04/09/19 14000S)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية المعتمد بن 

عباد
407/09/09إقليم: الحاجبثانوية 16 نونبر التأهيليةإقليم: آسفي 76 سعيد الدامج

الفلسفة
07/09/09 23475Rأيت بوبيدمان

204/09/02إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن خلدونإقليم: آسفيم/م اولد احميدة 46 عبدالشفيق كموش
الفلسفة

02/09/14 14003V)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية المام إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن سينا

البخاري

606/09/17إقليم: الرحامنة 24 خديجة عمراني
الفلسفة

04/09/19 18678Bانزالت لعظم

الثانوية التأهيلية مولي 

اسماعيل
الثانوية التأهيلية م إقليم: آسفي

السادس

502/09/16إقليم: ورزازات 22 عبد الفتاح الحفوف
الفلسفة

04/09/18 13507F)ورزازات )البلدية

ثانوية سيدي موسى إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية الجاحظ

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

604/09/18 22 م مسعودي
الفلسفة

04/09/18 23112Wسيدي موسى

1304/09/18إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية الطلسإقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن سينا 12 يوسف الزهيدي
الفلسفة

04/09/18 23828Zادويران
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504/09/18إقليم: الرحامنة الثانوية التأهيلية بوشانإقليم: آسفيالثانوية التأهيلية المتنبي 12 عبدالرحيم لطيفي
الفلسفة

04/09/18 09354Sبوشان

الثانوية التأهيلية ابن مولي 

الحاج
الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: آسفي

الثاني

302/09/15إقليم: آسفي 8 عبد الصمد زهور
الفلسفة

04/09/19 14000S)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

اسماعيل
1104/09/19عمالة: مراكشالثانوية العدادية الداخلةإقليم: آسفي 7 حسناء  فرحان

الفلسفة
04/09/19إلتحاق بالزوج 02836Gالمنابهة

الثانوية التأهيلية مولي 

اسماعيل
504/09/19إقليم: الرحامنة الثانوية التأهيلية بوشانإقليم: آسفي 6 سارة القادري

الفلسفة
04/09/19 09354Sبوشان

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية المتنبي

اسماعيل

104/09/19إقليم: آسفي 6 عبد اللطيف بطاح
الفلسفة

04/09/19 14009B)سبت كزولة )البلدية

الثانوية التأهيلية التفنية 

الخوارزمي
عمالة مقاطعات جابر بن حيانإقليم: آسفي

الدار البيضاء أنفا

502/09/16 24 م ايمن مطرفي
الفنون التطبيقية

02/09/16 01482K)سيدي بليوط )المقاطعة

إقليم: مولي الثانوية العدادية سبوإقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية القدس

يعقوب

1202/09/09 76 ميمون قرمون
اللغة العربية

02/09/09 25976Jسيدي داود

الثانوية التأهيلية جابر ابن إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية الندلس

حيان

102/09/16إقليم: اليوسفية 24 حكيمة العميري
اللغة العربية

02/09/16 24574K)اليوسفية )البلدية

902/09/15إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخورإقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية كشكاط 22 عبد الرحيم الصبري
اللغة العربية

16/09/19 09362Aصخور الرحامنة

404/09/18إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية كشكاطإقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية الندلس 12 حمزة ناصر الدين
اللغة العربية

04/09/18 14006Y)اليوسفية )البلدية

104/09/19إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية القدسإقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية المعرفة 6 نجاة لخضر
اللغة العربية

04/09/19 14010C)الشماعية )البلدية

505/09/07عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الكتبيةإقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية كشكاط 52 وفاء اسداد
اللغة الفرنسية

02/09/13 02709U)مراكش المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الهداية إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية القدس

السلمية

802/09/10إقليم: آسفي 52 ميلود اهريمش
اللغة الفرنسية

03/09/13 14002U)آسفي )البلدية

203/09/13عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الموحدينإقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية القدس 42 سعيدة اصواب
اللغة الفرنسية

03/09/13 25026B)مراكش المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية جابر ابن 

حيان
1104/09/02عمالة: مراكشالثانوية العدادية الداخلةإقليم: اليوسفية 40 كريمة عبادة

اللغة الفرنسية
02/09/15 02836Gالمنابهة

206/09/17إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية تمصلوحتإقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية كشكاط 28 نادية المزيان
اللغة الفرنسية

06/09/17 25059Mتمصلوحت

الثانوية التأهيلية جابر ابن 

حيان
إقليم: شتوكة آيت ثأ. الجولنإقليم: اليوسفية

باها

102/09/10 18 ايمان مسعف
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 05375S)بيوكرة )البلدية

227/11/17إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية السلمإقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية القدس 18 حسناء الكيحل
اللغة الفرنسية

27/11/17إلتحاق بالزوج 25514G)ابن جرير )البلدية
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804/09/19إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابطيحإقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية الندلس 16 مريم الهراس
اللغة الفرنسية

04/09/19 03789T)أيت أورير )البلدية

504/09/18إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيديإقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية الندلس 12 سعد الدريسي بحر
اللغة الفرنسية

04/09/18 03790U)أمزميز )البلدية

1104/09/18إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية التوامةإقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية المعرفة 12 أيت به السعيد
اللغة الفرنسية

04/09/18 23883Jالتوامة

104/09/19إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية كشكاطإقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية الندلس 6 مريم حسون
اللغة الفرنسية

04/09/19 14006Y)اليوسفية )البلدية

504/09/19إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية التوامةإقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية المعرفة 6 عبد الرزاق زنرتي
اللغة الفرنسية

04/09/19 23883Jالتوامة

ثانوية الرحالي الفاروق إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية المعرفة

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

304/09/19 6 عبد الغني كاسم
اللغة الفرنسية

04/09/19 09358W)العطاوية )البلدية

116/09/93إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية الكنديإقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية القدس 154 ابراهيم الكفاوي
اللغة النجليزية

16/09/93أقدمية 16 سنة 26835T)بوسكورة )البلدية

الثانوية التأهيلية صلح إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية كشكاط

الدين اليوبي

105/09/11عمالة: مراكش 52 ايمان سيفدين
اللغة النجليزية

02/09/14 02653H)المنارة )المقاطعة

202/09/15إقليم: الجديدةثانوية النجد التأهيليةإقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية الجتهاد 31 عبدالرزاق حصار
اللغة النجليزية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 26511R)الجديدة )البلدية

206/09/17إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية الندلسإقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية المعرفة 18 ام الجرسيفي
اللغة النجليزية

06/09/17 23698Hالكنتور

106/09/17إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية الجتهادإقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية المعرفة 18 مروان كوصوني
اللغة النجليزية

06/09/17 25942X)اليوسفية )البلدية

104/09/19إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية القدسإقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية المعرفة 6 كريمة الجاحيضي
اللغة النجليزية

04/09/19 14010C)الشماعية )البلدية

الثانوية التأهيلية يوسف بن إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية الجتهاد

تاشفين

403/09/13عمالة: مراكش 42 بوجمعة أمنار
اللغة السبانية

03/09/13 02838J سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية العدادية علل 

الفاسي
عمالة مقاطعة المصلىإقليم: اليوسفية

عين الشق

1002/09/09 30 فاطمة كمدون
اللغة السبانية

02/09/15إلتحاق بالزوج 01682C)عين الشق )المقاطعة

الثانوية العدادية مولي إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية الجتهاد

رشيد

101/03/11إقليم: آسفي 70 كريمة الحجلي
الجتماعيات

01/03/11 13994K)جماعة سحيم )البلدية

الثانوية التأهيلية نورس إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية القدس

موكادور

902/09/16إقليم: الصويرة 34 عبد المنعم المصلوحي
الجتماعيات

02/09/16 24830N)الصويرة )البلدية

104/09/18إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية الجتهادإقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية الندلس 12 زهيرة بن الشلحة
الجتماعيات

04/09/18 25942X)اليوسفية )البلدية

102/09/15إقليم: الجديدةثانوية القدس التأهيليةإقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية الجتهاد 40 إيمان بسبوسي
الرياضيات

02/09/15 08735U)الجديدة )البلدية
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية أبي شعيب الدكالي إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية الجتهاد

التأهيلية

402/09/15إقليم: الجديدة 40 يوسف  الهادي
الرياضيات

02/09/15 08733S)الجديدة )البلدية

 ثانوية مولي عبد ا إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية كشكاط

التأهيلية

802/09/14إقليم: الجديدة 28 دحون خليد
الرياضيات

06/09/17 08718Aمولي عبد ا

302/09/16إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن خلدونإقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية القدس 24 عبد الحكيم نحل
الرياضيات

02/01/17 14003V)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية صلح إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية القدس

الدين اليوبي

506/09/17إقليم: آسفي 18 عنفور اسماعيل
الرياضيات

06/09/17 23873Y)آسفي )البلدية

304/09/18إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية الجتهادإقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية كشكاط 12 عبد العزيز العطافي
الرياضيات

04/09/18 25942X)اليوسفية )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية المعرفة

اسماعيل

104/09/19إقليم: آسفي 6 م اللبيب
الرياضيات

04/09/19 14009B)سبت كزولة )البلدية

104/09/19إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية راس العينإقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية المعرفة 6 م الدياني
الرياضيات

04/09/19 09352Pرأس عين الرحامنة

الثانوية التأهيلية م بلحسن إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية كشكاط

الوزاني

107/09/09إقليم: آسفي 76 حفصاء الصحراوي الهللي
علوم الحياة 

والرض
07/09/09 25523S)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية حسان بن إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية كشكاط

ثابت

505/09/11عمالة: مراكش 64 رشيد الضحى
علوم الحياة 

والرض
05/09/11 02708T)مراكش المدينة )المقاطعة

205/09/07إقليم: تازةالوحدةإقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية الندلس 62 سناء العيساوي
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 16685K)واد امليل )البلدية

الثانوية التأهيلية الثانوية إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية الجتهاد

الجديدة

902/09/14إقليم: الحوز 46 فوزية العرجوني
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 24049P)أيت أورير )البلدية

الثانوية التأهيلية المام إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية القدس

البخاري

403/09/13إقليم: الرحامنة 42 صارة المنصوري
علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوج 18678Bانزالت لعظم

ثانوية المام البخاري إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية القدس

التأهيلية

102/09/15إقليم: الجديدة 30 عبد المنعم زعيميد
علوم الحياة 

والرض
02/09/15إلتحاق بالزوجة 08741A)لبير الجديد )البلدية

ثانوية اولد خلوف إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية القدس

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

704/09/18 12 عبدالصادق العزوزي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 24551Kأولد خلوف

304/09/19إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية القدسإقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية المعرفة 6 م شنطيط
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 14010C)الشماعية )البلدية

ثانوية سيدي موسى إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية المعرفة

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

1304/09/19 6 الياس الربع
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 23112Wسيدي موسى

الثانوية التأهيلية جابر ابن 

حيان
عمالة مقاطعة طارق ابن زيادإقليم: اليوسفية

الحي الحسني

302/09/15 30 عبدا بوزيد
العلوم القتصادية 

والتدبير
02/09/15 22667M)الحي الحسني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية م إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية القدس

السادس

116/09/96إقليم: اليوسفية 108 مبارك الدراوي
الفيزياء والكيمياء

07/09/05أقدمية 12 سنة 27384Pراس العين
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الثانوية التأهيلية جابر ابن 

حيان
الثانوية التأهيلية الشهيد إقليم: اليوسفية

صالح السرغيني

102/09/10إقليم: الرحامنة 60 مريم بونخل
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 09357V)ابن جرير )البلدية

502/09/10عمالة: الرباط مولي عبد اإقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية كشكاط 60 جمال لحسني
الفيزياء والكيمياء

02/09/10 21425M)اليوسفية )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية المام 

البخاري
901/01/10إقليم: الجديدة ثانوية أم الربيع التأهيليةإقليم: اليوسفية 36 إكـغـزفـن  حـسن

الفيزياء والكيمياء
02/09/14 08730N)أزمور )البلدية

 ثانوية  سيدي رحال إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية الندلس

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

804/09/18 12 م الصنيبي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 18677A)سيدي رحال )البلدية

الثانوية التأهيلية الهداية إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية كشكاط

السلمية

804/09/18إقليم: آسفي 12 رضى شراضي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 14002U)آسفي )البلدية

 الثانوية العدادية ابو بكر 

الصديق
1503/09/13إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية ريصانةإقليم: اليوسفية 52 عبد الفتاح اللغداس

التربية السلمية
03/09/13 27403Kريصانة الشمالية

الثانوية التأهيلية م إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية المعرفة

السادس

102/09/15إقليم: اليوسفية 40 عبد الحكيم عاطف
التربية السلمية

02/09/15 27384Pراس العين

302/09/14إقليم: الصويرة الثانوية التأهيلية أكنسوسإقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية الجتهاد 36 م  عزيز
التربية السلمية

02/09/14 10403G)الصويرة )البلدية

الثانوية العدادية الشريف إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية المعرفة

الدريسي

304/09/19إقليم: الرحامنة 6 خالد الكرجاوي
التربية البدنية

04/09/19 24554Nالجعيدات

1308/10/19إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية أولد زيانإقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية القدس 16 زياد م أمين
المعلوميات

08/10/19 26690Kاولد زيان

202/09/16إقليم: سيدي قاسمثانوية الخنيشات التأهيليةإقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية المعرفة 24 الخضير ابركان
الفلسفة

02/09/16 27412Vالخنيشات

الثانوية التأهيلية نجيب إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية القدس

محفوظ

1002/09/16إقليم: آسفي 24 مصطفى اليعقوبي
الفلسفة

02/09/16 26006S)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية جابر ابن إقليم: اليوسفيةالثانوية التأهيلية القدس

حيان

1004/09/18إقليم: اليوسفية 20 شفيق مشقوقي
الفلسفة

04/09/19 24574K)اليوسفية )البلدية

الثانوية التأهيلية جابر ابن 

حيان
الثانوية التأهيلية التفنية إقليم: اليوسفية

الخوارزمي

102/09/16إقليم: آسفي 24 اشنافة م
العلوم 

والتكنولوجيات 
02/09/16 14004W)آسفي )البلدية

249



المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

08

الثانوية الثأهيلية الشهيد 

مولي الطيب بن مولي 
الثانوية التأهيلية إبن إقليم: الرشيدية

البيطار

108/11/94عمالة: مكناس 140 فوزية الظاهري
اللغة العربية

08/11/94أقدمية 16 سنة 25530Z)مكناس )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.حمان الفطواكي التأهيليةإقليم: الرشيديةمولي يوسف

ملول

106/09/01 104 صابر الهاشمي
اللغة العربية

07/09/04أقدمية 16 سنة 05113G)الدشيرة الجهادية )البلدية

الثانوية الثأهيلية المير م. إقليم: الرشيديةالثانوية تافيللت التأهيلية

عبد ا

112/11/01إقليم: الرشيدية 94 بنعزيز بشرى
اللغة العربية

نعم 10/09/15 09848D)الرشيدية )البلدية

107/09/04عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية لل أمينةإقليم: الرشيديةمرزوكة 86 عمو عتيقة
اللغة العربية

12/09/10إلتحاق بالزوج 03948R)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية الجديدة 

أرفود
205/09/08إقليم: الخميساتادريس بنزكريإقليم: الرشيدية 66  العبد لوي كريمة

اللغة العربية
05/09/11 24610Z)تيفلت )البلدية

الثانوية الثأهيلية زايد 

اسكنتي
605/09/11عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية لمحاميد 9إقليم: الرشيدية 54 جعفري شفيقة

اللغة العربية
05/09/11إلتحاق بالزوج 25338R)المنارة )المقاطعة

الثانوية الثأهيلية المير م. 

عبد ا
105/09/08إقليم: الرشيديةالثانوية تافيللت التأهيليةإقليم: الرشيدية 40 لعزيزة مفتاحي

اللغة العربية
نعم 04/09/19 25732U)الرشيدية )البلدية

الثانوية الثأهيلية حماد او 

باحدو
الثانوية التأهيلية الجديدة إقليم: الرشيدية

أرفود

102/09/14إقليم: الرشيدية 37 اسماء لحشيش
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوج 23958R)ارفود )البلدية

الثانوية الثأهيلية م 

الخامس
116/09/95إقليم: الرشيديةثانوية أيت عاصم التأهيليةإقليم: الرشيدية 36  توراوي حسن

اللغة العربية
02/09/16 27377Gفركلة العليا

الثانوية الثأهيلية حماد او 

باحدو
102/09/15إقليم: الرشيديةثانوية مرزوكة التأهيليةإقليم: الرشيدية 30 عبد الحكيم احميتي

اللغة العربية
02/09/15 27380Kالطاوس

الثانوية الثأهيلية حماد او 

باحدو
103/09/13إقليم: الرشيديةثانوية أيت عاصم التأهيليةإقليم: الرشيدية 24  البيضاوي صباح

اللغة العربية
04/09/18إلتحاق بالزوج 27377Gفركلة العليا

الثانوية الثأهيلية الشهيد 

مولي الطيب بن مولي 
الثانوية التأهيلية المير إقليم: الرشيدية

مولي رشيد

102/09/16إقليم: ميدلت 6 السعيد خطاب
اللغة العربية

نعم 04/09/19 11980W)ميدلت )البلدية

الثانوية الثأهيلية م 

الخامس
116/09/85إقليم: الرشيديةالثانوية التأهيلية ابن طاهرإقليم: الرشيدية 176 بوفوس عبد العزيز

اللغة الفرنسية
16/09/85أقدمية 16 سنة 09847C)الرشيدية )البلدية

الثانوية الثأهيلية الشهيد 

مولي الطيب بن مولي 
الثانوية التأهيلية إبن إقليم: الرشيدية

الرومي

609/11/94عمالة: مكناس 140 الدراوي سعاد
اللغة الفرنسية

09/11/94أقدمية 16 سنة 25034K)مكناس )البلدية

116/09/98إقليم: الرشيديةثانوية الواحة التأهيليةإقليم: الرشيديةالثانوية التأهيلية ابن طاهر 104 بنعلي م
اللغة الفرنسية

29/09/08أقدمية 12 سنة 26540X)الرشيدية )البلدية

الثانوية الثأهيلية الحسن 2 

الريصاني
302/09/09إقليم: الرشيديةالثانوية الثأهيلية  سجلماسةإقليم: الرشيدية 66 زعي فاطمة

اللغة الفرنسية
02/09/09 09842X)الرشيدية )البلدية

ثانوية مولي رشيد 

التأهيلية
إقليم: سيدي علل الفاسيإقليم: الرشيدية

سليمان

107/09/05 36 غنيمي م
اللغة الفرنسية

06/09/17 11202A)سيدي سليمان )البلدية
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الثانوية الثأهيلية معركة 

بودنيب
402/09/16إقليم: جرادةثانوية المام علي التأهيليةإقليم: الرشيدية 24 مهدي وفاء

اللغة الفرنسية
02/09/16 26254L)عين بني مطهر )البلدية

الثانوية الثأهيلية الميرة لل 

سلمى
404/09/18إقليم: ميدلتثانوية للة سلمى التأهيليةإقليم: الرشيدية 8 حنان ساسي

اللغة الفرنسية
04/09/19إلتحاق بالزوج 27420D)الريش )البلدية

الثانوية الثأهيلية حماد او 

باحدو
عمالة: المضيق - ثانوية ابن خلدون التأهيليةإقليم: الرشيدية

الفنيدق

702/09/09 64 عصام بامو
اللغة النجليزية

02/09/11 25511D)الفنيدق )البلدية

ثانوية مولي رشيد 

التأهيلية
102/09/14إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية المام عليإقليم: الرشيدية 46 اعللي مبارك

اللغة النجليزية
02/09/14 09839Uغرس تعللين

الثانوية الثأهيلية الشهيد 

مولي الطيب بن مولي 
ثانوية مولي رشيد إقليم: الرشيدية

التأهيلية

102/09/15إقليم: الرشيدية 40 بن احمادي ابراهيم
اللغة النجليزية

02/09/15 09843Y)ارفود )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المام مالكإقليم: الرشيديةالثانوية الثأهيلية  سجلماسة

ملول

102/09/16 34 كريم الحداوي
اللغة النجليزية

02/09/16 26356X)أيت ملول )البلدية

الثانوية الثأهيلية الحسن 

الثاني تنجداد
الثانوية التأهيلية فاطمة إقليم: الرشيدية

الزهراء

102/09/15إقليم: خنيفرة 31 الرفيع م طارق
اللغة النجليزية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 11978U)خنيفرة )البلدية

الثانوية الثأهيلية الشهيد 

مولي الطيب بن مولي 
ثانوية مولي ادريس الكبر إقليم: الرشيدية

التأهيلية

1301/01/10إقليم: صفرو 28 عبد  المجيد   يعقوبي
اللغة النجليزية

06/09/17 02450M)رباط الخير )البلدية

الثانوية الثأهيلية زايد 

اسكنتي
904/09/18إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية العياشيإقليم: الرشيدية 22 الغنضور رضوان

اللغة النجليزية
04/09/18 11965E)ميدلت )البلدية

الثانوية الثأهيلية الحسن 

الول اوفوس
الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: الرشيدية

الثاني

402/09/16إقليم: ميدلت 16 عبد العالي عسوي
اللغة النجليزية

04/09/18 11979V)ميدلت )البلدية

الثانوية الثأهيلية الحسن 

الثاني تنجداد
104/09/19إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية ابي القاسمإقليم: الرشيدية 6 ماجدة العيد النوري

اللغة النجليزية
04/09/19إلتحاق بالزوج 13510Jسكورة أهل الوسط

الثانوية الثأهيلية الشهيد 

مولي الطيب بن مولي 
208/01/07إقليم: الرشيديةثانوية الواحة التأهيليةإقليم: الرشيدية 90 داد عبد ا

الجتماعيات
25/09/08أقدمية 12 سنة 26540X)الرشيدية )البلدية

الثانوية الثأهيلية م 

الخامس
305/09/08عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية السلمإقليم: الرشيدية 64 صديقي عبد الحق

الجتماعيات
03/09/13إلتحاق بالزوجة 25268P)مكناس )البلدية

الثانوية الثأهيلية زايد 

اسكنتي
202/09/15إقليم: الرشيديةالثانوية الثأهيلية  سجلماسةإقليم: الرشيدية 28 مومني عبد العالي

الجتماعيات
04/09/18 09842X)الرشيدية )البلدية

الثانوية الثأهيلية م 

الخامس
الثانوية التأهيلية عبد إقليم: الرشيدية

الرحمان بن زيدان

202/09/14عمالة: مكناس 46 مساوي م
الرياضيات

02/09/14 04096B)مكناس )البلدية

1006/09/00عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية عين كرمةإقليم: الرشيديةالثانوية الثقنية 40 عمري     عبد المجيد
الرياضيات

02/09/15 04089Uعين كرمة-واد الرمان

202/09/10إقليم: الرشيديةالثانوية الثقنيةإقليم: الرشيديةالثانوية التأهيلية ابن طاهر 40 احمد لمكوني
الرياضيات

04/09/19 09845A)الرشيدية )البلدية

الثانوية الثأهيلية م 

الخامس
الثانوية الثأهيلية المير م. إقليم: الرشيدية

عبد ا

502/09/14إقليم: الرشيدية 36 اغداوي حسن
الرياضيات

02/09/14 09848D)الرشيدية )البلدية

251



المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين
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ثانوية مولي رشيد 

التأهيلية
الثانوية التأهيلية م إقليم: الرشيدية

الخامس

502/09/16عمالة: مكناس 34 لبرجي سمية
الرياضيات

02/09/16 25269R)ويسلن )البلدية

الثانوية الثأهيلية الحسن 2 

الريصاني
عمالة: إنزكان ايت ثأ.فيصل بن عبد العزيزإقليم: الرشيدية

ملول

102/09/15 30 قاسمي بديعة
الرياضيات

02/09/15إلتحاق بالزوج 05106Z)الدشيرة الجهادية )البلدية

الثانوية الثأهيلية زايد 

اسكنتي
الثانوية التأهيلية واد إقليم: الرشيدية

المخازن

302/09/15عمالة: مكناس 30 طاهيري مصطفى
الرياضيات

02/09/15 22646P)ويسلن )البلدية

الثانوية الثأهيلية م 

الخامس
الثانوية الثأهيلية ابراهيم بن إقليم: الرشيدية

أدهم

202/09/15إقليم: تنغير 28 اعدي م
الرياضيات

04/09/18 18546H)تنغير )البلدية

الثانوية الثأهيلية م 

الخامس
 الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: الرشيدية

الثاني

402/09/16عمالة: سل 26 اخرو رجاء
الرياضيات

04/09/18 20910C)حصين )المقاطعة

الثانوية الثأهيلية حماد او 

باحدو
الثانوية الثأهيلية م إقليم: الرشيدية

الخامس

102/09/16إقليم: الرشيدية 24 اها رضوان
الرياضيات

02/09/16 09853J)كلميمة )البلدية

الثانوية الثأهيلية م 

الخامس
302/09/16إقليم: الرشيديةالثانوية الثأهيلية  سجلماسةإقليم: الرشيدية 24 اتيتاون سليمان

الرياضيات
02/09/16 09842X)الرشيدية )البلدية

الثانوية التأهيلية الجديدة 

أرفود
الثانوية الثأهيلية م إقليم: الرشيدية

الخامس

104/09/18إقليم: الرشيدية 22 مصطفى محفوضي
الرياضيات

04/09/18 09853J)كلميمة )البلدية

الثانوية الثأهيلية معركة 

بودنيب
704/09/18إقليم: ميدلتثانوية للة سلمى التأهيليةإقليم: الرشيدية 22 عادل طاهيري

الرياضيات
04/09/18 27420D)الريش )البلدية

الثانوية الثأهيلية م 

الخامس
الثانوية الثأهيلية حماد او إقليم: الرشيدية

باحدو

106/09/17إقليم: الرشيدية 20 تيتاومحماد
الرياضيات

04/09/19 23382Pملعب

الثانوية الثأهيلية الشهيد 

مولي الطيب بن مولي 
الثانوية الثأهيلية معركة إقليم: الرشيدية

بودنيب

104/09/18إقليم: الرشيدية 12 الطيبي أيوب
الرياضيات

04/09/18 09846B)بوذنيب )البلدية

116/09/91عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية بدرإقليم: الرشيديةالثانوية الثأهيلية  سجلماسة 162 الصافي حسن
علوم الحياة 

والرض
16/09/91أقدمية 16 سنة 24761N)مكناس )البلدية

الثانوية الثأهيلية م 

الخامس
عمالة: الصخيرات سلمان الفارسيإقليم: الرشيدية

 - تمارة

412/11/91 162 شمي امبارك
علوم الحياة 

والرض
12/11/91أقدمية 16 سنة 24607W)تمارة )البلدية

الثانوية الثأهيلية الحسن 2 

الريصاني
الثانوية التأهيلية إبن إقليم: الرشيدية

الرومي

105/09/08عمالة: مكناس 82 المهدي كلتوم
علوم الحياة 

والرض
05/09/08أقدمية 12 سنة 25034K)مكناس )البلدية

الثانوية الثأهيلية الحسن 

الثاني تنجداد
ثانوية طارق بن زياد إقليم: الرشيدية

التأهيلية

602/09/14إقليم: إفران 46 عباش عبد الرحيم
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 10790C)ازرو )البلدية

الثانوية الثأهيلية حماد او 

باحدو
إقليم: الفقيه بن ثانوية الفارابي التأهيليةإقليم: الرشيدية

صالح

403/09/13 42 عبا بشرى
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 07709D)أولد عياد )البلدية

الثانوية الثأهيلية الحسن 

الثاني تنجداد
إقليم: الفقيه بن ثانوية الفارابي التأهيليةإقليم: الرشيدية

صالح

303/09/13 34 المكاوي جميلة
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 07709D)أولد عياد )البلدية

الثانوية الثأهيلية الحسن 

الثاني تنجداد
306/09/17إقليم: الرشيديةثانوية أيت عاصم التأهيليةإقليم: الرشيدية 18 هرشان اسماعيل

علوم الحياة 

والرض
06/09/17 27377Gفركلة العليا
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الثانوية الثأهيلية الحسن 

الثاني تنجداد
106/02/08عمالة: الميةالكنديإقليم: الرشيدية 78  عبراوي حورية

الفيزياء والكيمياء
06/02/08أقدمية 12 سنة 26430Cسيدي موسى المجدوب

الثانوية التأهيلية الجديدة 

أرفود
الثانوية التأهيلية إبن إقليم: الرشيدية

البيطار

705/09/08عمالة: مكناس 78 امرابط عبد الوهاب
الفيزياء والكيمياء

10/09/15 25530Z)مكناس )البلدية

الثانوية الثأهيلية زايد 

اسكنتي
105/09/11إقليم: الرشيديةثانوية أيت عاصم التأهيليةإقليم: الرشيدية 58 البوز سليمان

الفيزياء والكيمياء
02/09/14 27377Gفركلة العليا

الثانوية الثأهيلية م 

الخامس
107/09/16إقليم: الرشيديةثانوية أيت عاصم التأهيليةإقليم: الرشيدية 24 ونبو الحسن

الفيزياء والكيمياء
07/09/16 27377Gفركلة العليا

الثانوية التأهيلية الجديدة 

أرفود
102/09/16إقليم: تاوناتثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: الرشيدية 24 عبد الرحيم الطائع

الفيزياء والكيمياء
02/09/16 15942C)تاونات )البلدية

الثانوية الثأهيلية معركة 

بودنيب
الثانوية الثأهيلية زايد إقليم: الرشيدية

اسكنتي

404/09/18إقليم: الرشيدية 8 زايد اوبيشو
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 23383Rتاديغوست

1101/03/11عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية السلمإقليم: الرشيديةالعيون 65 اليزيدي الخلفة
التربية السلمية

01/03/11إلتحاق بالزوجة 25268P)مكناس )البلدية

الثانوية الثأهيلية م 

الخامس
901/03/11إقليم: صفروثانوية م الفاسي التأهيليةإقليم: الرشيدية 64 وهرة علي

التربية السلمية
01/03/11إلتحاق بالزوجة 02446H)المنزل )البلدية

ثانوية مولي رشيد 

التأهيلية
105/09/11إقليم: ميدلتثانوية للة سلمى التأهيليةإقليم: الرشيدية 46 نبيل  قابوش

التربية البدنية
02/09/14 27420D)الريش )البلدية

الثانوية الثأهيلية حماد او 

باحدو
ثانوية الميرة للة سلمى إقليم: الرشيدية

التأهيلية

106/09/06إقليم: صفرو 94 المختاري المصطفى
الفلسفة

06/09/06أقدمية 12 سنة 24495Z)صفرو )البلدية

902/09/09إقليم: صفروثانوية م السادس التأهيليةإقليم: الرشيديةالثانوية الثأهيلية ابن حزم 76 الفضيلي م
الفلسفة

02/09/09 02448K)إيموزار كندر )البلدية

الثانوية الثأهيلية م 

الخامس
عمالة: الصخيرات النسيمإقليم: الرشيدية

 - تمارة

116/09/03 66 امزيل الحسين
الفلسفة

02/09/09 25738A)تمارة )البلدية

507/09/05إقليم: الرشيديةالثانوية الثأهيلية ابن حزمإقليم: الرشيديةالثانوية تافيللت التأهيلية 60 سليم مصطفى
الفلسفة

02/09/14 20960Gشرفاء مدغرة

الثانوية الثأهيلية حماد او 

باحدو
217/09/84إقليم: الرشيديةثانوية أيت عاصم التأهيليةإقليم: الرشيدية 36 علي اتخامت

الفلسفة
02/09/16 27377Gفركلة العليا

الثانوية الثأهيلية معركة 

بودنيب
902/09/16إقليم: الخميساتالمير مولي رشيدإقليم: الرشيدية 24 جطيوي م

الفلسفة
02/09/16 11581Mتيداس

ثانوية مولي رشيد 

التأهيلية
عمالة: الصخيرات أبي بكر الرازيإقليم: الرشيدية

 - تمارة

602/09/16 24 الكاس محسن
الفلسفة

02/09/16 25273V)الصخيرات )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الحسن بن م الخياطإقليم: الرشيديةالثانوية الثقنية

ملول

402/09/16 24 نبيل مغير
العلوم 

والتكنولوجيات 
02/09/16 05112F)انزكان )البلدية

602/09/15إقليم: الخميساتعبد ا كنونإقليم: الرشيديةالثانوية الثقنية 30 بوكلطة علي
العلوم 

والتكنولوجيات 
02/09/15إلتحاق بالزوجة 11571B)الخميسات )البلدية
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية مولي 

علي الشريف
ثانوية طارق بن زياد إقليم: ميدلت

التأهيلية

116/09/97إقليم: إفران 126 علوي مولي عمر
اللغة العربية

16/09/01أقدمية 16 سنة 10790C)ازرو )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

علي الشريف
ملحقة الثانوية التأهيلية إقليم: ميدلت

أناسي

206/09/01عمالة: مكناس 118 الوالي العالمي رشيد
اللغة العربية

27/09/12أقدمية 16 سنة 27025Zأيت ولل

الثانوية التأهيلية عبد 

المومن
1402/09/14إقليم: تاوناتثانوية ابن حزم التأهيليةإقليم: ميدلت 46 عسو منية

اللغة العربية
02/09/14 26734Hعين لكداح

الثانوية الثأهيلية  الشريف إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية العياشي

الدريسي

103/09/13إقليم: تنغير 40 أخواوو م
اللغة العربية

02/09/16 09840Vاسول

الثانوية التأهيلية طارق بن 

زياد
الثانوية التأهيلية مولي إقليم: ميدلت

علي الشريف

102/09/14إقليم: ميدلت 37 بوحفص فاطمة الزهرة
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوج 09844Z)الريش )البلدية

ثانوية عقبة بن نافع إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية زايدة

العدادية

1002/09/14إقليم: تازة 36 باعزيز سعيدة
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوج 16675Zبني لنث

الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية 18 يونيو

زياد

202/09/15إقليم: ميدلت 30 طلبي عمر
اللغة العربية

02/09/15 09856Mكرامة

الثانوية التأهيلية المير 

مولي رشيد
الثانوية الثأهيلية الشهيد إقليم: ميدلت

مولي الطيب بن مولي 

102/09/14إقليم: الرشيدية 18 مولي عثمان شريفي علوي
اللغة العربية

نعم 06/09/17 09849E)الجرف )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

علي الشريف
الثانوية التأهيلية واد إقليم: ميدلت

المخازن

203/09/03عمالة: مكناس 108 منصور الدوزي
اللغة الفرنسية

05/10/05أقدمية 12 سنة 22646P)ويسلن )البلدية

107/09/04إقليم: الحاجبثانوية ابن الخطيب التأهيليةإقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية زايدة 88 غرباوي يوسف
اللغة الفرنسية

05/09/07أقدمية 12 سنة 04233A)الحاجب )البلدية

الثانوية التأهيلية طارق بن 

زياد
ثانوية مولي ادريس الكبر إقليم: ميدلت

التأهيلية

902/09/14إقليم: صفرو 46 حسنوني امينة
اللغة الفرنسية

02/09/14 02450M)رباط الخير )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

علي الشريف
202/09/14إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية العياشيإقليم: ميدلت 36 وحسني نعيمة

اللغة الفرنسية
02/09/14إلتحاق بالزوج 11965E)ميدلت )البلدية

الثانوية التأهيلية موسى بن 

نصير
عمالة: الصخيرات المام الغزاليإقليم: ميدلت

 - تمارة

203/09/13 30 مؤنس كريمة
اللغة الفرنسية

02/09/15 01391L)تمارة )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

علي الشريف
عمالة: إنزكان ايت ثأ.السعادةإقليم: ميدلت

ملول

202/09/15 14 نايت المسعود م
اللغة الفرنسية

04/09/19 19134X)أيت ملول )البلدية

الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية البحيرة

زياد

202/09/10عمالة: مكناس 62 الداقي إيمان
اللغة النجليزية

02/09/10إلتحاق بالزوج 03952V)مكناس )البلدية

102/09/14إقليم: ميدلتثانوية للة سلمى التأهيليةإقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية المام علي 36 ميدول منير
اللغة النجليزية

03/09/14إلتحاق بالزوجة 27420D)الريش )البلدية

الثانوية التأهيلية المير 

مولي رشيد
الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: ميدلت

الثاني

102/09/15إقليم: ميدلت 18 م ايت الحسين
اللغة النجليزية

04/09/19 11979V)ميدلت )البلدية

الثانوية التأهيلية المير إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية زايدة

مولي رشيد

206/09/17إقليم: ميدلت 18 وخويا علي امبارك
اللغة النجليزية

06/09/17 11980W)ميدلت )البلدية

254



المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
306/09/17إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية البحيرةإقليم: ميدلت 14 أكرم أوعزى

اللغة النجليزية
04/09/19 18477Hايتزر

102/09/16إقليم: سيدي قاسمثانوية جرف الملحةإقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية العياشي 10 سناء الهو
اللغة النجليزية

04/09/19 24463P)جرف الملحة )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية البحيرة

الثاني

104/09/18إقليم: ميدلت 10 الغرباوي سعيدة
اللغة النجليزية

04/09/19إلتحاق بالزوج 11979V)ميدلت )البلدية

204/09/19إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية زايدةإقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية 18 يونيو 6 على أبراراي
اللغة النجليزية

04/09/19 18476Gزايدة

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية 18 يونيو

رشيد

502/09/16إقليم: خنيفرة 34 هاني بوشتى
الجتماعيات

02/09/16 11984Aاكلموس

502/09/14إقليم: الرشيديةالثانوية الثأهيلية  سجلماسةإقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية زايدة 28 حسيوي م
الجتماعيات

06/09/17 09842X)الرشيدية )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
102/09/14إقليم: الرشيديةالثانوية التأهيلية ابن طاهرإقليم: ميدلت 28 اسماعيل وعشى

الجتماعيات
06/09/17 09847C)الرشيدية )البلدية

الثانوية التأهيلية موسى بن 

نصير
702/09/15عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية إبن الهيثمإقليم: ميدلت 30 الزماري  سفيان

الرياضيات
02/09/15 04093Y)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية موسى بن 

نصير
502/09/16عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية المنفلوطيإقليم: ميدلت 30 ايت بلقاسم م

الرياضيات
04/09/18 24759L)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

علي الشريف
106/09/17إقليم: الرشيديةالثانوية الثأهيلية  سجلماسةإقليم: ميدلت 28 سكينة رضى ا

الرياضيات
06/09/17 09842X)الرشيدية )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

علي الشريف
الثانوية الثأهيلية عبد الكريم إقليم: ميدلت

الخطابي

206/09/17إقليم: تنغير 28 كريمة باحلو
الرياضيات

06/09/17 25222Pسوق الخميس دادس

الثانوية التأهيلية عبد 

المومن
102/09/16إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية العياشيإقليم: ميدلت 25 قابوش هند

الرياضيات
02/09/16إلتحاق بالزوج 11965E)ميدلت )البلدية

الثانوية التأهيلية الحاج م إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية العياشي

الناصري

102/09/15إقليم: النواصر 24 نضيري لحسن
الرياضيات

04/09/18 25935P)دار بوعزة )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

علي الشريف
الثانوية الثأهيلية م إقليم: ميدلت

الخامس

106/09/17إقليم: الرشيدية 18 اسماء صدقي
الرياضيات

06/09/17 09853J)كلميمة )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد 

المومن
الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: ميدلت

الثاني

304/09/18إقليم: ميدلت 18 عبد السلم عبوز
الرياضيات

04/09/19 11979V)ميدلت )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية البحيرة

الثاني

202/09/10إقليم: ميدلت 12 صبيري ابراهيم
الرياضيات

04/09/18 11979V)ميدلت )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد 

المومن
الثانوية التأهيلية موسى بن إقليم: ميدلت

نصير

104/09/18إقليم: ميدلت 12 سوحى حمو
الرياضيات

04/09/18 11988Eبومية

الثانوية التأهيلية موسى بن إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية 18 يونيو

نصير

104/09/19إقليم: ميدلت 6 خديجة العمراوي
الرياضيات

04/09/19 11988Eبومية
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية طارق بن 

زياد
205/09/11إقليم: الحاجبثانوية ابن الخطيب التأهيليةإقليم: ميدلت 55 وديرو موحى

علوم الحياة 

والرض
05/09/11إلتحاق بالزوجة 04233A)الحاجب )البلدية

ثانوية سيدي عمر الحاضي إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية 18 يونيو

التأهيلية

403/09/13إقليم: سيدي قاسم 52 الرياحي وفاء
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 27393Zسيدي اعمر الحاضي

الثانوية التأهيلية عبد 

المومن
ثانوية طارق بن زياد إقليم: ميدلت

التأهيلية

102/09/14إقليم: إفران 46 عمر اخميرو
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 10790C)ازرو )البلدية

226/07/10عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية المرجعيةإقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية أغبالو 43 م الصديق السيوطي
علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوجة 21950H)مكناس )البلدية

203/09/13عمالة: الرباطابن بطوطةإقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية 18 يونيو 42 السقالي فاطمة
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 01127Z)اليوسفية )المقاطعة

الثانوية التأهيلية مالكة إقليم: ميدلتاملشيل

الفاسي

202/09/14عمالة: مكناس 36 ام م
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوجة 03941H)بوفكران )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
 الثانوية التأهيلية الفقيه م إقليم: ميدلت

بن أبي بكر التطواني

715/09/13عمالة: سل 34 الحرش الياس
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 01290B)بطانة )المقاطعة

ثانوية الحسن الول إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية أغبالو

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

1202/09/15 30 شكري هشام
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 07710Eدار ولد زيدوح

504/09/18إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية أغبالوإقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية 18 يونيو 12 زكرياء أشبارو
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 21051Fاغبالو

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
إقليم: قلعة ثانوية  تساوت التأهيليةإقليم: ميدلت

 السراغنة

102/09/13 52 خازن فاطمة الزهراء
العلوم القتصادية 

والتدبير
نعم 02/09/13 09356U)قلعة السراغنة )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
 الثانوية التأهيلية الفارابي  إقليم: ميدلت

التقنية

1302/09/15عمالة: سل 31 حنان شيبي
العلوم القتصادية 

والتدبير
02/09/15إلتحاق بالزوج 01293E)باب المريسة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
ثانوية طارق بن زياد إقليم: ميدلت

التأهيلية

305/09/07إقليم: إفران 72 حليم سعيد
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 10790C)ازرو )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

علي الشريف
الثانوية التأهيلية م إقليم: ميدلت

الخامس

601/03/11عمالة: مكناس 44 أبو الحسن عمر
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 25269R)ويسلن )البلدية

102/09/14عمالة: فاسالقرويينإقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية البحيرة 42 اسماعيل الرشيد
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 02261G)المرينيين )المقاطعة

الثانوية التأهيلية طارق بن 

زياد
302/09/16إقليم: تاوناتثا نوية الوحدة التأهيليةإقليم: ميدلت 24 حركات الحسين

الفيزياء والكيمياء
02/09/16 15942C)تاونات )البلدية

الثانوية التأهيلية موسى بن 

نصير
الثانوية التأهيلية المير إقليم: ميدلت

مولي رشيد

304/09/18إقليم: ميدلت 22 الطاهري عبد الحميد
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 11980W)ميدلت )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

علي الشريف
الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: ميدلت

الثاني

106/09/17إقليم: ميدلت 18 ايمان الشرادي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 11979V)ميدلت )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية 18 يونيو

علي الشريف

204/09/18إقليم: ميدلت 12 توفيق النصاري
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 09844Z)الريش )البلدية
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الثانوية التأهيلية مولي إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية 18 يونيو

علي الشريف

204/09/18إقليم: ميدلت 12 علوي قادري اباسيدي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 09844Z)الريش )البلدية

304/09/18إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية البحيرةإقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية 18 يونيو 8 م البصري
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 18477Hايتزر

802/09/14إقليم: صفروثانوية م الفاسي التأهيليةإقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية زايدة 36 البحلوسي كمال
التربية البدنية

02/09/14 02446H)المنزل )البلدية

الثانوية التأهيلية طارق بن 

زياد
ملحقة الثانوية التأهيلية إقليم: ميدلت

أناسي

502/09/15عمالة: مكناس 31 المودن عبد الحق
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 27025Zأيت ولل

عمالة: الصخيرات المير مولي عبد اإقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية 18 يونيو

 - تمارة

102/09/15 30 ادريسي الوطاطي امين
التربية البدنية

02/09/15 01393N)الصخيرات )البلدية

203/09/13إقليم: ميدلتثانوية للة سلمى التأهيليةإقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية 18 يونيو 34 حسن علوي امي
المعلوميات

02/09/16 27420D)الريش )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد 

المومن
404/09/18إقليم: الرشيديةالحنصاليإقليم: ميدلت 12 جبور عبد ا

المعلوميات
04/09/18 20957Dاملكو

الثانوية التأهيلية مولي 

علي الشريف
ثانوية المام الغزالي إقليم: ميدلت

التأهيلية

1403/09/13إقليم: تاونات 48 الفزازي عبد الحفيظ
الفلسفة

02/09/15 25693Bتافرانت

الثانوية العدادية الحسن إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية 18 يونيو

الول

1102/09/16إقليم: خنيفرة 12 كريم ادويري
الفلسفة

04/09/19 21912Sسبت ايت رحو

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية 18 يونيو

علي الشريف

704/09/18إقليم: ميدلت 12 عبد العزيز اوعمر
الفلسفة

04/09/18إلتحاق بالزوجة 09844Z)الريش )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. سوس العالمةإقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية تندوت

باها

602/09/15 30 عبد ا اليوسفي
اللغة العربية

02/09/15 27396Cسيدي بيبي

الثانوية العدادية  بن 

العربي الحاتمي
الثانوية التأهيلية إقليم: ورزازات

الخوارزمي

1003/09/13إقليم: ورزازات 16 رضوان محفوظ
اللغة العربية

04/09/19 27394A)تازناخت )البلدية

الثانوية التأهيلية ابو بكر 

الصديق
الثانوية التأهيلية مولي إقليم: ورزازات

رشيد

216/09/99إقليم: ورزازات 108 الحسين  هلفو
اللغة الفرنسية

02/09/10 13512L)ورزازات )البلدية

عمالة مقاطعة ابن ا لهيثمإقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية المام مالك

الحي الحسني

101/01/10 42 حفيظة فلحي
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوج 01684E)الحي الحسني )المقاطعة

 الثانوية التأهيلية الفقيه م إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية ابي القاسم

بن أبي بكر التطواني

302/09/16عمالة: سل 24 سمية حامي
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 01290B)بطانة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية ابو بكر إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية ابي القاسم

الصديق

306/09/17إقليم: ورزازات 18 زكرياء الزاهد
اللغة الفرنسية

06/09/17 24086Eترميكت

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المجدإقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية تندوت

ملول

902/09/16 12 عبد الحق صادقي
اللغة الفرنسية

04/09/18 23790H)أيت ملول )البلدية

204/09/19إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية المام مالكإقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية ابي القاسم 6 خالد تغبلوت
اللغة الفرنسية

04/09/19 26257Pترميكت
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104/09/19إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية المام عليإقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية تندوت 6 يوسف العزوم
اللغة الفرنسية

04/09/19 26258Rاغرم نوكدال

604/09/19إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية المام مالكإقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية ابي القاسم 6 عبد الجليل ترجدالت
اللغة الفرنسية

04/09/19 26257Pترميكت

304/09/19إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية ايت زينبإقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية المام علي 6 أسامة بل
اللغة الفرنسية

04/09/19 26239Vأيت زينب

104/09/19إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية ابي القاسمإقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية تندوت 6 يونس بيدادا
اللغة الفرنسية

04/09/19 13510Jسكورة أهل الوسط

104/09/19إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية ايت زينبإقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية ابي القاسم 6 ابراهيم اليزيدي
اللغة الفرنسية

04/09/19 26239Vأيت زينب

الثانوية التأهيلية مولي 

رشيد
ثانوية العربي البناي إقليم: ورزازات

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

205/09/03 90 ابنيني م
اللغة النجليزية

07/09/05أقدمية 12 سنة 27390W)أيت ملول )البلدية

الثانوية التأهيلية ابو بكر 

الصديق
ثانوية علي بن أبي طالب إقليم: ورزازات

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

102/09/15 40 مبارك الوراك
اللغة النجليزية

02/09/15 23967Aالدراركة

102/09/15إقليم: النواصرالثانوية التأهيلية الكنديإقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية ابي القاسم 30 رضوان المجاهد
اللغة النجليزية

02/09/15 26835T)بوسكورة )البلدية

102/09/15إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الشويطرإقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية ابي القاسم 40 عبد الجبار كرعوش
الجتماعيات

02/09/15 26643Jسيدي عبد ا غيات

102/09/15إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية ابي القاسمإقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية تندوت 40 عبد ا ايت لمي
الجتماعيات

02/09/15 13510Jسكورة أهل الوسط

102/09/16إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية توبقالإقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية المام علي 34 العلوي عز الدين
الرياضيات

02/09/16 23527X)تحناوت )البلدية

802/09/16إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية ابي القاسمإقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية تندوت 24 عبدالصمد أغزو
الرياضيات

02/09/16 13510Jسكورة أهل الوسط

الثانوية الثأهيلية بومالن إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية ابي القاسم

دادس

702/09/16إقليم: تنغير 24 رشيدة وسبوس
الرياضيات

02/09/16 13515P)بو مالن دادس )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية تندوت

علي الشريف

304/09/18إقليم: ميدلت 22 مجيدة أعزيز
الرياضيات

04/09/18 09844Z)الريش )البلدية

102/09/16إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية أسنــيإقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية ابي القاسم 20 عبد الصمد كورك
الرياضيات

04/09/18 25279Bأسني

الثانوية الثأهيلية عسو إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية الرازي

باسلم

406/09/17إقليم: تنغير 10 ام سلم
الرياضيات

04/09/19 22994Tاكنيون

الثانوية العدادية  بن 

العربي الحاتمي
1004/09/19إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية الرازيإقليم: ورزازات 6 م بلحوشة

الرياضيات
04/09/19 21895Y)تازناخت )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الصفاءإقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية الرازي

ملول

102/09/15 50 بواس سهام
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 25586K)أيت ملول )البلدية
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الثانوية التأهيلية ابو بكر 

الصديق
الثانوية التأهيلية الثانوية إقليم: ورزازات

الجديدة

102/09/15إقليم: الحوز 40 اغندا حورية
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 24049P)أيت أورير )البلدية

الثانوية التأهيلية ابو بكر إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية ابي القاسم

الصديق

602/09/15إقليم: ورزازات 34 ايوب اعبيدو
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 24086Eترميكت

الثانوية التأهيلية ابو بكر إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية الرازي

الصديق

202/09/15إقليم: ورزازات 30 ايت عبد الكريم حنان
علوم الحياة 

والرض
02/09/15إلتحاق بالزوج 24086Eترميكت

الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية الرازي

زياد

504/09/18إقليم: ميدلت 22 قزاز فاطمة
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 09856Mكرامة

الثانوية التأهيلية عبد إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية تندوت

المومن

904/09/19إقليم: ميدلت 16 هجار بوكيلي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 11975Rتونفيت

الثانوية التأهيلية التقنية ابن 

الهيثم
الثانوية التأهيلية بابا احمد إقليم: ورزازات

بن م يحظيه

602/09/10إقليم: العيون 64 ا لشرقي شوقي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 06434T)العيون )البلدية

1102/09/14إقليم: العرائشالثانوية العدادية عزيز بللإقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية المام علي 46 بدر الدين الشقاف
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 24426Zبني عروس

ثإ العدادية الشهيد المدني 

شفيق
103/09/13إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الشويطرإقليم: ورزازات 44 عبد الكريم خاضيع

الفيزياء والكيمياء
02/09/15 26643Jسيدي عبد ا غيات

عمالة: أكادير  إدا ثانوية المل التأهيليةإقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية ابي القاسم

وتنان

102/09/15 40 م اقبان
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 25077G)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.رحال بن احمدإقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية ابي القاسم

ملول

302/09/15 30 السعيد لمقدم
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 05104X)انزكان )البلدية

الثانوية التأهيلية التقنية ابن إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية ايت زينب

الهيثم

102/09/16إقليم: ورزازات 26 مريم كثيري
الفيزياء والكيمياء

02/09/16إلتحاق بالزوج 13508G)ورزازات )البلدية

عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية الحنصاليإقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية تندوت

أصيل

402/09/16 24 م رضا حروش
الفيزياء والكيمياء

02/09/16إلتحاق بالزوجة 25649D)طنجة المدينة )المقاطعة

ثانوية المام البخاري إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية الرازي

التأهيلية

702/09/16إقليم: الجديدة 24 عبد العزيز العلوي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 08741A)لبير الجديد )البلدية

706/09/17إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية ايت زينبإقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية الرازي 20 اسماعيل عقاوي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 26239Vأيت زينب

406/09/17إقليم: ميدلتثانوية للة سلمى التأهيليةإقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية الرازي 18 مصطفى تغلوي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 27420D)الريش )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

رشيد
الثانوية الثأهيلية م إقليم: ورزازات

الخامس

802/09/09إقليم: الرشيدية 56 م قدوري
التربية السلمية

04/09/19 09853J)كلميمة )البلدية

إقليم: قلعة ثانوية لوناسدة التأهيليةإقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية تندوت

 السراغنة

1202/09/16 34 ابراهيم لحيان
التربية السلمية

02/09/16 24259Tلوناسدة

الثانوية التأهيلية سيدي 

داود
116/09/94إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية ابن الهيثمإقليم: ورزازات 133 لعزيزة  موراحي

التربية البدنية
16/09/98إلتحاق بالزوج 23807B)القنيطرة )البلدية
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ثانوية العربي البناي إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية الرازي

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

102/09/15 50 فهيم مراد
التربية البدنية

02/09/15 27390W)أيت ملول )البلدية

الثانوية التأهيلية إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية الرازي

الخوارزمي

1004/09/18إقليم: ورزازات 8 ليليش اسماعيل
التربية البدنية

04/09/19 27394A)تازناخت )البلدية

إقليم: قلعة الثانوية التأهيلية الهيادنةإقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية المام علي

 السراغنة

602/09/16 6 حاتم اليزيدي
التربية البدنية

04/09/19 25454Sالهيادنة

1104/09/19إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية 18 يونيوإقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية تندوت 6 عادل بناصر
التربية البدنية

04/09/19 25254Zاملشيل

الثانوية التأهيلية التقنية ابن إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية ابي القاسم

الهيثم

106/09/06إقليم: ورزازات 74 عبد   االله بجو
المعلوميات

16/09/15 13508G)ورزازات )البلدية

الثانوية التأهيلية التقنية ابن 

الهيثم
إقليم: سيدي ابن زيدونإقليم: ورزازات

سليمان

303/10/19 6 داغوج يوسف
المعلوميات

03/10/19 11201Z)سيدي يحيى الغرب )البلدية

الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية انوال

زياد

302/09/10إقليم: الحوز 52 دنيا  الفروكي
الفلسفة

14/09/15 27381L)أيت أورير )البلدية

503/09/13إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية انوالإقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية ابي القاسم 52 الحسن حاقي
الفلسفة

03/09/13 26514U)ورزازات )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية الرازي

داود

603/09/13إقليم: ورزازات 52 ايعيش عبد العزيز
الفلسفة

03/09/13 13511K)ورزازات )البلدية

الثانوية التأهيلية إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية تندوت

الخوارزمي

702/09/16إقليم: ورزازات 34 بلقاسم باسو
الفلسفة

02/09/16 27394A)تازناخت )البلدية

1104/09/19إقليم: الرشيديةالحنصاليإقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية ايت زينب 6 يونس مي علوي
الفلسفة

04/09/19 20957Dاملكو

الثانوية التأهيلية التقنية ابن 

الهيثم
الثانوية التأهيلية التفنية إقليم: ورزازات

الخوارزمي

602/09/16إقليم: آسفي 24 مولي ادريس عبد المولي
العلوم 

والتكنولوجيات 
02/09/16 14004W)آسفي )البلدية

الثانوية الثأهيلية بومالن 

دادس
102/09/10إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الشويطرإقليم: تنغير 70 المساوي م

اللغة العربية
02/09/10 26643Jسيدي عبد ا غيات

الثانوية الثأهيلية بومالن 

دادس
802/09/10إقليم: سيدي قاسمثانوية م الخامسإقليم: تنغير 64 م عبد للوي

اللغة العربية
03/09/13 15124N)سيدي قاسم )البلدية

الثانوية الثأهيلية م 

السادس النيف
الثانوية الثأهيلية م إقليم: تنغير

الخامس

403/09/13إقليم: الرشيدية 52 عباد  بهيجة
اللغة العربية

03/09/13 09853J)كلميمة )البلدية

الثانوية الثأهيلية م 

السادس النيف
إقليم: سيدي علل الفاسيإقليم: تنغير

سليمان

102/09/14 46 مغراوي مصطفى
اللغة العربية

02/09/14 11202A)سيدي سليمان )البلدية

الثانوية الثأهيلية عسو 

باسلم
الثانوية التأهيلية العلمة م إقليم: تنغير

الصبيحي

402/09/15عمالة: سل 40 كريمة جادي
اللغة العربية

02/09/15 01296H)تابريكت )المقاطعة

102/09/15عمالة: سل الثانوية العدادية الفتحإقليم: تنغيرثإ السلم 40 عبد اللطيف السعيدي
اللغة العربية

02/09/15 24192V)العيايدة )المقاطعة
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الثانوية الثأهيلية عسو 

باسلم
إقليم: شتوكة آيت ثأ. آيت باهاإقليم: تنغير

باها

402/09/15 40 يوسف ايت لحسن
اللغة العربية

02/09/15 23874Z)أيت باها )البلدية

الثانوية الثأهيلية  الشريف 

الدريسي
الثانوية التأهيلية الشريف إقليم: تنغير

الدريسي

602/09/14إقليم: بنسليمان 38 إسماعيل الغزالي
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 07853K)بنسليمان )البلدية

ثانوية عبد العزيز مزيان إقليم: تنغيرثإ.ابن خلدون

بلفقيه

902/09/16إقليم: تاوريرت 34 عبد العلي صغيري
اللغة العربية

02/09/16 27176N)تاوريرت )البلدية

الثانوية الثأهيلية يوسف بن 

تاشفين
الثانوية الثأهيلية حماد او إقليم: تنغير

باحدو

902/09/16إقليم: الرشيدية 34 م سكاوي
اللغة العربية

02/09/16 23382Pملعب

804/09/18إقليم: الرشيديةالحنصاليإقليم: تنغيرثإ ايت يدير 22 حسناء زين العابدين
اللغة العربية

04/09/18 20957Dاملكو

702/09/16إقليم: الخميساتالموحدينإقليم: تنغيرثإ. المدون 12 الخلفي حسن
اللغة العربية

04/09/18 26753D)الخميسات )البلدية

الثانوية الثأهيلية يوسف بن 

تاشفين
404/09/19إقليم: تنغيرثإ ايت يديرإقليم: تنغير 6 اسماعيل اسماعيلي

اللغة العربية
04/09/19 24846Fأيت سدرات الجبل السفلى

103/09/13عمالة: الرباط الحسن الثانيإقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية الورود 42 ايمان الطلبوي
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 01120S)حسان )المقاطعة

الثانوية الثأهيلية بومالن 

دادس
203/09/13إقليم: الرشيديةثانوية أيت عاصم التأهيليةإقليم: تنغير 40 حسناء معتظيظ

اللغة الفرنسية
02/09/15 27377Gفركلة العليا

702/09/16إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية أسنــيإقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية المل 24 فريد شمي
اللغة الفرنسية

02/09/16 25279Bأسني

الثانوية الثأهيلية سيدي 

بويحيى
الثانوية الثأهيلية ابراهيم بن إقليم: تنغير

أدهم

101/01/17إقليم: تنغير 24 سمية رفيق
اللغة الفرنسية

01/01/17 18546H)تنغير )البلدية

الثانوية الثأهيلية م إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية الورود

الخامس

106/09/17إقليم: الرشيدية 24 حورية لغزي
اللغة الفرنسية

04/09/19 09853J)كلميمة )البلدية

الثانوية الثأهيلية بومالن 

دادس
الثانوية الثأهيلية سيدي إقليم: تنغير

بويحيى

202/09/15إقليم: تنغير 22 يزيدي مولي المصطفى
اللغة الفرنسية

06/09/17 13499Xسوق الخميس دادس

104/09/18إقليم: الرشيديةثانوية أيت عاصم التأهيليةإقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية المل 22 صباح افضايل
اللغة الفرنسية

04/09/18 27377Gفركلة العليا

الثانوية الثأهيلية صلح إقليم: تنغيرثإ. المدون

الدين اليوبي

104/09/18إقليم: تنغير 22 عبد العزيز شمسي
اللغة الفرنسية

04/09/18 20772C)تنغير )البلدية

106/09/17إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية انوالإقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية الورود 18 عزيز فهيم
اللغة الفرنسية

04/09/19 26514U)ورزازات )البلدية

الثانوية الثأهيلية  الشريف 

الدريسي
106/09/17إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية أغبالوإقليم: تنغير 16 يوسف افروخ

اللغة الفرنسية
04/09/18 21051Fاغبالو

الثانوية الثأهيلية حماد او إقليم: تنغيرثإ السلم

باحدو

306/09/17إقليم: الرشيدية 16 عثمان بشيخي
اللغة الفرنسية

04/09/18 23382Pملعب
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504/09/19إقليم: الرشيديةثانوية أيت عاصم التأهيليةإقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية المل 16 فاطمة شرافي
اللغة الفرنسية

04/09/19 27377Gفركلة العليا

الثانوية الثأهيلية يوسف بن 

تاشفين
904/09/19إقليم: الرشيديةثانوية أيت عاصم التأهيليةإقليم: تنغير 16 لمياء اسوعدي

اللغة الفرنسية
04/09/19 27377Gفركلة العليا

الثانوية الثأهيلية  الشريف 

الدريسي
الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: تنغير

زياد

104/09/19إقليم: ميدلت 16 عائشة بوتو
اللغة الفرنسية

04/09/19 09856Mكرامة

430/08/18إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية زايدةإقليم: تنغيرثإ السلم 12 فاطمة الزهراء بقمو
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 18476Gزايدة

904/09/18إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية الورودإقليم: تنغيرثإ السلم 12 مريم بن عدي
اللغة الفرنسية

04/09/18 13516R)قلعة مكونة )البلدية

الثانوية الثأهيلية عسو 

باسلم
704/09/18إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية الورودإقليم: تنغير 12 مروان طارق

اللغة الفرنسية
04/09/18 13516R)قلعة مكونة )البلدية

الثانوية الثأهيلية طارق إبن إقليم: تنغيرثإ. المدون

زياد

204/09/18إقليم: تنغير 12 أحمد أفرو
اللغة الفرنسية

04/09/18 25821Rأيت  سدرات السهل الغربية

الثانوية الثأهيلية طارق إبن 

زياد
104/09/18إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية الورودإقليم: تنغير 10 سمير ايطحو

اللغة الفرنسية
04/09/19 13516R)قلعة مكونة )البلدية

الثانوية الثأهيلية طارق إبن 

زياد
404/09/18إقليم: تنغيرثإ ايت يديرإقليم: تنغير 10 وموعى م

اللغة الفرنسية
04/09/19 24846Fأيت سدرات الجبل السفلى

704/09/18إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية ابي القاسمإقليم: تنغيرثإ. المدون 8 جمال لمراح
اللغة الفرنسية

04/09/19 13510Jسكورة أهل الوسط

الثانوية الثأهيلية م 

السادس النيف
الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: تنغير

زياد

704/09/18إقليم: ميدلت 8 رضوان العلمي
اللغة الفرنسية

04/09/19 09856Mكرامة

الثانوية الثأهيلية يوسف بن 

تاشفين
104/09/19إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية ايت زينبإقليم: تنغير 6 فتحي كلثومة

اللغة الفرنسية
04/09/19 26239Vأيت زينب

404/09/19إقليم: تنغيرثإ السلمإقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية المل 6 باعراب م
اللغة الفرنسية

04/09/19 20958Eأيت هاني

الثانوية الثأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
302/09/15إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابطيحإقليم: تنغير 40 ايت بورشيم عبد الرفيع

اللغة النجليزية
02/09/15 03789T)أيت أورير )البلدية

الثانوية الثأهيلية  الشريف 

الدريسي
102/09/16عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الموحدينإقليم: تنغير 34 عبد الغني لعضم

اللغة النجليزية
02/09/16 25026B)مراكش المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية الورود

الخوارزمي

202/09/16إقليم: زاكورة 34 حنان نومي
اللغة النجليزية

02/09/16 24779H)اكدز )البلدية

الثانوية الثأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
202/09/15إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية المرابطينإقليم: تنغير 30 طارق جبراوي

اللغة النجليزية
04/09/18 26256N)تنغير )البلدية

الثانوية الثأهيلية صلح 

الدين اليوبي
إقليم: شتوكة آيت ثأ. عقبة بن نافعإقليم: تنغير

باها

1002/09/16 24 بوسلم عبيد
اللغة النجليزية

02/09/16 26241Xأيت عميرة
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الثانوية الثأهيلية عسو 

باسلم
الثانوية الثأهيلية صلح إقليم: تنغير

الدين اليوبي

804/09/19إقليم: تنغير 16 سميرة الدحمي
اللغة النجليزية

04/09/19 20772C)تنغير )البلدية

الثانوية الثأهيلية عسو 

باسلم
الثانوية الثأهيلية م.عبد ا إقليم: تنغير

بن حساين

104/09/19إقليم: تنغير 16 علي اكرو
اللغة النجليزية

04/09/19 13518Tتغزوت نايت عطى

الثانوية الثأهيلية عبد الكريم إقليم: تنغيرثإ ايت يدير

الخطابي

306/09/17إقليم: تنغير 14 حسناء معليكم
اللغة النجليزية

04/09/19 25222Pسوق الخميس دادس

الثانوية الثأهيلية عسو إقليم: تنغيرثإ. المدون

باسلم

704/09/18إقليم: تنغير 12 يونس اقموش
اللغة النجليزية

04/09/18 22994Tاكنيون

الثانوية الثأهيلية م.عبد ا 

بن حساين
الثانوية الثأهيلية عبد الكريم إقليم: تنغير

الخطابي

104/09/18إقليم: تنغير 12 خديجة صابري
اللغة النجليزية

04/09/18 25222Pسوق الخميس دادس

الثانوية الثأهيلية م 

السادس النيف
الثانوية الثأهيلية الحسن إقليم: تنغير

الول اوفوس

104/09/18إقليم: الرشيدية 10 ادريس تضوط
اللغة النجليزية

04/09/19 09855Lاوفوس

الثانوية الثأهيلية عسو إقليم: تنغيرثإ. المدون

باسلم

204/09/19إقليم: تنغير 6 إيمان إكل
اللغة النجليزية

04/09/19 22994Tاكنيون

1104/09/19إقليم: الرشيديةالحنصاليإقليم: تنغيرثإ السلم 6 ليلى ربوح
اللغة النجليزية

04/09/19إلتحاق بالزوج 20957Dاملكو

الثانوية الثأهيلية عسو إقليم: تنغيرثإ.ابن خلدون

باسلم

604/09/19إقليم: تنغير 6 حمزة أحباري
اللغة النجليزية

04/09/19 22994Tاكنيون

104/09/19إقليم: تنغيرثانوية اغيل نمكونإقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية المل 6 موسى ايت موه
اللغة النجليزية

04/09/19 27242Kاغيل نومكون

504/09/19إقليم: تنغيرثإ ايت يديرإقليم: تنغيرثإ. المدون 6 م باكر
اللغة النجليزية

04/09/19 24846Fأيت سدرات الجبل السفلى

الثانوية الثأهيلية يوسف بن 

تاشفين
الثانوية التأهيلية موسى بن إقليم: تنغير

نصير

104/09/19إقليم: ميدلت 6 حفصة فاتحي
اللغة النجليزية

04/09/19 11988Eبومية

الثانوية الثأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
526/07/10إقليم: الرشيديةالثانوية التأهيلية ابن طاهرإقليم: تنغير 70 معلوي

الجتماعيات
26/07/10 09847C)الرشيدية )البلدية

الثانوية الثأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: تنغير

زياد

1002/09/15إقليم: الحوز 40 ايت الطالب عبد العزيز
الجتماعيات

02/09/15 27381L)أيت أورير )البلدية

الثانوية الثأهيلية عسو 

باسلم
الثانوية الثأهيلية بومالن إقليم: تنغير

دادس

102/09/16إقليم: تنغير 34 نورالدين موجان
الجتماعيات

02/09/16 13515P)بو مالن دادس )البلدية

الثانوية الثأهيلية يوسف بن 

تاشفين
الثانوية الثأهيلية عسو إقليم: تنغير

باسلم

906/09/17إقليم: تنغير 28 مصطفى حداشي
الجتماعيات

06/09/17 22994Tاكنيون

الثانوية الثأهيلية س. م. بن 

عبد ا
102/09/14إقليم: زاكورةالثانوية العدادية الروحىإقليم: تنغير 19 بودوار حميد

الجتماعيات
نعمإلتحاق بالزوجة 06/09/17 25019Uالروحا

الثانوية الثأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
106/09/17إقليم: الرشيديةثانوية أيت عاصم التأهيليةإقليم: تنغير 16 زكرياء البوغاري

الجتماعيات
04/09/18 27377Gفركلة العليا
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104/09/18إقليم: تنغيرثانوية اغيل نمكونإقليم: تنغيرثإ السلم 12 م ابن كرير
الجتماعيات

04/09/18 27242Kاغيل نومكون

الثانوية الثأهيلية م 

السادس النيف
104/09/18إقليم: الرشيديةثانوية أيت عاصم التأهيليةإقليم: تنغير 10 فيصل الحساني

الجتماعيات
04/09/19 27377Gفركلة العليا

402/09/15إقليم: الرشيديةالثانوية التأهيلية ابن طاهرإقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية المل 40 لحسن اكنين
الرياضيات

02/09/15 09847C)الرشيدية )البلدية

الثانوية الثأهيلية صلح 

الدين اليوبي
102/09/14عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تسلطانتإقليم: تنغير 36 عبد النور فاطمة الزهراء

الرياضيات
02/09/14 25517Kتسلطانت

الثانوية الثأهيلية ابراهيم بن 

أدهم
الثانوية الثأهيلية صلح إقليم: تنغير

الدين اليوبي

102/09/15إقليم: تنغير 36 حمادي م
الرياضيات

06/09/17 20772C)تنغير )البلدية

الثانوية الثأهيلية م.عبد ا 

بن حساين
602/09/15إقليم: الرشيديةالثانوية الثأهيلية  سجلماسةإقليم: تنغير 32 الباز مصطفى

الرياضيات
06/09/17 09842X)الرشيدية )البلدية

الثانوية الثأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
الثانوية التأهيلية إقليم: تنغير

الخوارزمي

406/09/17إقليم: زاكورة 24 نورالدين تومي
الرياضيات

04/09/19 24779H)اكدز )البلدية

الثانوية الثأهيلية م.عبد ا إقليم: تنغيرثإ.ابن خلدون

بن حساين

504/09/18إقليم: تنغير 22 المزغي ام
الرياضيات

04/09/18 13518Tتغزوت نايت عطى

الثانوية الثأهيلية بومالن 

دادس
104/09/18إقليم: الرشيديةثانوية أيت عاصم التأهيليةإقليم: تنغير 20 الحبيب الداحمي

الرياضيات
04/09/19 27377Gفركلة العليا

الثانوية الثأهيلية م 

السادس النيف
الثانوية التأهيلية الجديدة إقليم: تنغير

أرفود

127/11/17إقليم: الرشيدية 18 شينوني اسماعيل
الرياضيات

27/11/17إلتحاق بالزوجة 23958R)ارفود )البلدية

الثانوية الثأهيلية م 

السادس النيف
106/09/17إقليم: الرشيديةثانوية أيت عاصم التأهيليةإقليم: تنغير 18 خويا هواري

الرياضيات
04/09/18 27377Gفركلة العليا

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: تنغيرثإ السلم

علي الشريف

904/09/18إقليم: ميدلت 12 م مفتاحي
الرياضيات

04/09/18 09844Z)الريش )البلدية

الثانوية الثأهيلية م إقليم: تنغيرثإ السلم

السادس النيف

804/09/18إقليم: تنغير 12 م باحدو
الرياضيات

04/09/18 09851Gالنيف

الثانوية الثأهيلية عسو 

باسلم
804/09/18إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية زايدةإقليم: تنغير 12 اوكرو حسن

الرياضيات
04/09/18 18476Gزايدة

الثانوية الثأهيلية عسو 

باسلم
206/09/17إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية الرازيإقليم: تنغير 10 يوسف لعريصي

الرياضيات
04/09/19 21895Y)تازناخت )البلدية

الثانوية الثأهيلية بومالن 

دادس
127/09/94إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية المرابطينإقليم: تنغير 122 عبدالرحمان بوصالح

علوم الحياة 

والرض
06/09/01أقدمية 16 سنة 26256N)تنغير )البلدية

ثانوية طارق بن زياد إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية المرابطين

التأهيلية

207/09/05إقليم: إفران 98 الصبار  عائشة
علوم الحياة 

والرض
03/09/14 10790C)ازرو )البلدية

202/09/09إقليم: أزيللثانوية أزود التأهيليةإقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية المرابطين 72 سميرة السمللي
علوم الحياة 

والرض
03/09/14أقدمية 12 سنة 07274F)أزيلل )البلدية
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الثانوية الثأهيلية م.عبد ا 

بن حساين
105/09/11عمالة: الرباطعبد الكريم الخطابيإقليم: تنغير 52 م اوخي

علوم الحياة 

والرض
02/09/14 01129B)يعقوب المنصور )المقاطعة

الثانوية الثأهيلية طارق إبن 

زياد
ثانـويــة عـلل الفـــاسي إقليم: تنغير

الـتـــأهيــلـيـــة

502/09/15إقليم: إفران 30 نجاة مسعودي
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 21882J)إفران )البلدية

الثانوية الثأهيلية يوسف بن 

تاشفين
206/09/17إقليم: الرشيديةثانوية أيت عاصم التأهيليةإقليم: تنغير 28 ناجية بوعرف

علوم الحياة 

والرض
06/09/17 27377Gفركلة العليا

الثانوية الثأهيلية طارق إبن 

زياد
عمالة: إنزكان ايت ثانوية المتنبي التأهيليةإقليم: تنغير

ملول

302/09/15 26 م برنوسي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 27391X)انزكان )البلدية

الثانوية الثأهيلية طارق إبن إقليم: تنغيرثإ. المدون

زياد

302/09/16إقليم: تنغير 24 نورة حدوي
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 25821Rأيت  سدرات السهل الغربية

الثانوية التأهيلية أحمد زكي إقليم: تنغيرثإ.ابن خلدون

العلوي

إقليم: مولي 

يعقوب

102/09/16 24 ياسين برحو
علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوجة 24311Zعين الشقف

106/09/17إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية المرابطينإقليم: تنغيرثإ ايت يدير 18 الزهراء نيت موحى
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 26256N)تنغير )البلدية

الثانوية الثأهيلية يوسف بن 

تاشفين
الثانوية الثأهيلية طارق إبن إقليم: تنغير

زياد

206/09/17إقليم: تنغير 18 م الحاجي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 25821Rأيت  سدرات السهل الغربية

الثانوية الثأهيلية م 

السادس النيف
106/09/17إقليم: الرشيديةثانوية أيت عاصم التأهيليةإقليم: تنغير 16 العلوي أنس

علوم الحياة 

والرض
04/09/18 27377Gفركلة العليا

الثانوية الثأهيلية عسو 

باسلم
الثانوية الثأهيلية يوسف بن إقليم: تنغير

تاشفين

704/09/19إقليم: تنغير 6 نعيمة بنميمون
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 13496Uامسمرير

الثانوية الثأهيلية بومالن 

دادس
الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: تنغير

الثاني

603/09/13إقليم: ميدلت 38 هنكام عبد المجيد
العلوم القتصادية 

والتدبير
02/09/16إلتحاق بالزوجة 11979V)ميدلت )البلدية

الثانوية الثأهيلية بومالن 

دادس
عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعرفةإقليم: تنغير

ملول

102/09/15 30 رشيد زيكي
العلوم القتصادية 

والتدبير
02/09/15إلتحاق بالزوجة 20002R)أيت ملول )البلدية

الثانوية الثأهيلية م.عبد ا 

بن حساين
302/09/09إقليم: الخميساتالفتحإقليم: تنغير 76 عبد الواحد فتح ا

الفيزياء والكيمياء
02/09/09 11577H)الخميسات )البلدية

الثانوية الثأهيلية بومالن 

دادس
701/03/11إقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية الزيتونإقليم: تنغير 60 شوقي لصفر

الفيزياء والكيمياء
01/03/11 04679K)العيون سيدي ملوك )البلدية

الثانوية الثأهيلية صلح 

الدين اليوبي
503/09/13عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية توللإقليم: تنغير 52 عمر عمري علوي

الفيزياء والكيمياء
03/09/13 25531A)تولل )البلدية

الثانوية الثأهيلية م 

السادس النيف
إقليم: مولي الثانوية التأهيلية 18 نونبرإقليم: تنغير

يعقوب

103/09/13 42 خلفاوي حميد
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 27369Yعين الشقف

الثانوية الثأهيلية م 

السادس النيف
إقليم: مولي الثانوية التأهيلية 18 نونبرإقليم: تنغير

يعقوب

303/09/13 42 الشنتوفي احمد
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 27369Yعين الشقف

الثانوية الثأهيلية  الشريف 

الدريسي
1302/09/15إقليم: صفروثانوية م الفاسي التأهيليةإقليم: تنغير 38 عبد العالي لحسيني

الفيزياء والكيمياء
02/09/16 02446H)المنزل )البلدية
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية الثأهيلية ابراهيم بن 

أدهم
ثانوية المنصور الذهبي إقليم: تنغير

التأهيلية

802/09/14إقليم: تاونات 36  عبد الحفيظ الساقي
الفيزياء والكيمياء

14/09/15 15944E)تيسة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الصفاءإقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية المرابطين

ملول

402/09/16 28 عادل ايت العوان
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 25586K)أيت ملول )البلدية

الثانوية الثأهيلية سيدي إقليم: تنغيرثإ السلم

بويحيى

206/09/17إقليم: تنغير 28 زكرياء القائد
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 13499Xسوق الخميس دادس

الثانوية الثأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
 الثانوية التأهيلية الميرة إقليم: تنغير

لل خديجة

1301/01/17إقليم: القنيطرة 24 شاكر الوردي
الفيزياء والكيمياء

01/01/17 25283Fلل ميمونة

الثانوية الثأهيلية ابراهيم بن إقليم: تنغيرثإ السلم

أدهم

306/09/17إقليم: تنغير 18 سهيلة ميمتي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 18546H)تنغير )البلدية

506/09/17إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية ابي القاسمإقليم: تنغيرثإ. المدون 14 ابراهيم العثماني
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 13510Jسكورة أهل الوسط

الثانوية الثأهيلية عبد الكريم إقليم: تنغيرثإ. المدون

الخطابي

506/09/17إقليم: تنغير 14 سعيد امزيان
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 25222Pسوق الخميس دادس

الثانوية الثأهيلية يوسف بن 

تاشفين
604/09/18إقليم: تنغيرثإ ايت يديرإقليم: تنغير 12 عبد الحميد ايت المدني

الفيزياء والكيمياء
04/09/18 24846Fأيت سدرات الجبل السفلى

الثانوية الثأهيلية م 

السادس النيف
الثانوية التأهيلية مولي إقليم: تنغير

علي الشريف

704/09/18إقليم: ميدلت 10 يوسد اودى
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 09844Z)الريش )البلدية

604/09/19إقليم: الرشيديةثانوية أيت عاصم التأهيليةإقليم: تنغيرثإ.معركة وادي المخازن 6 المسكيني يونس
الفيزياء والكيمياء

04/09/19إلتحاق بالزوجة 27377Gفركلة العليا

الثانوية الثأهيلية عسو إقليم: تنغيرثإ. المدون

باسلم

104/09/19إقليم: تنغير 6 نجوى أيت مري
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 22994Tاكنيون

الثانوية الثأهيلية م إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية المل

السادس النيف

904/09/19إقليم: تنغير 6 مرزوق سعيد
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 09851Gالنيف

الثانوية الثأهيلية م إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية المل

السادس النيف

404/09/19إقليم: تنغير 6 عبد ا ادعلي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 09851Gالنيف

الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية الورود

زياد

202/09/09إقليم: الحوز 76 مصطفى فاتيحي
التربية السلمية

02/09/09 27381L)أيت أورير )البلدية

الثانوية الثأهيلية م 

السادس النيف
إقليم: سيدي المير مولي عبد اإقليم: تنغير

سليمان

301/03/11 70 امراني علوي سيدي ابا
التربية السلمية

01/03/11 11203B)سيدي سليمان )البلدية

الثانوية الثأهيلية بومالن 

دادس
الثانوية العدادية المهدي إقليم: تنغير

بن بركة

1503/09/13إقليم: شفشاون 42 مصطفى العباس
التربية السلمية

03/09/13 24449Zتمروت

الثانوية الثأهيلية  الشريف 

الدريسي
1602/09/15إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية ابي القاسمإقليم: تنغير 40 هاجر الديب

التربية السلمية
02/09/15 13510Jسكورة أهل الوسط

704/09/19إقليم: ميدلتثانوية النجاح العداديةإقليم: تنغيرثإ السلم 16 سعيدة البوكيلي
التربية السلمية

04/09/19 25733Vبوازمو
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية الثأهيلية بومالن إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية المل

دادس

104/09/18إقليم: تنغير 12 م خطيط
التربية السلمية

04/09/18 13515P)بو مالن دادس )البلدية

الثانوية الثأهيلية يوسف بن 

تاشفين
الثانوية الثأهيلية ابراهيم بن إقليم: تنغير

أدهم

304/09/18إقليم: تنغير 12 م عزيز
التربية السلمية

04/09/18 18546H)تنغير )البلدية

الثانوية الثأهيلية م 

السادس النيف
الثانوية الثأهيلية صلح إقليم: تنغير

الدين اليوبي

104/09/18إقليم: تنغير 10 حياة اقديم
التربية السلمية

04/09/19 20772C)تنغير )البلدية

الثانوية الثأهيلية بومالن 

دادس
202/09/14إقليم: إفرانثانوية م الخامس التأهيليةإقليم: تنغير 46 م بوركي

التربية البدنية
02/09/14 10785X)ازرو )البلدية

الثانوية الثأهيلية م.عبد ا 

بن حساين
102/09/14إقليم: الرشيديةثانوية أيت عاصم التأهيليةإقليم: تنغير 46 حميد ديمو

التربية البدنية
02/09/14 27377Gفركلة العليا

الثانوية الثأهيلية عسو 

باسلم
الثانوية التأهيلية إقليم: تنغير

الخوارزمي

1104/09/18إقليم: ورزازات 12 حداوي سليمان
التربية البدنية

04/09/18 27394A)تازناخت )البلدية

الثانوية الثأهيلية عسو إقليم: تنغيرثإ. المدون

باسلم

604/09/19إقليم: تنغير 6 يسين حدوشي
التربية البدنية

04/09/19 22994Tاكنيون

204/09/19إقليم: تنغيرثإ السلمإقليم: تنغيرثإ. المدون 6 بلقاس سفيان
التربية البدنية

04/09/19 20958Eأيت هاني

الثانوية الثأهيلية م 

السادس النيف
102/09/09إقليم: الرشيديةثانوية أيت عاصم التأهيليةإقليم: تنغير 44 اسماعيل نجيب

المعلوميات
06/09/17 27377Gفركلة العليا

الثانوية الثأهيلية طارق إبن 

زياد
الثانوية الثأهيلية عبد الكريم إقليم: تنغير

الخطابي

116/09/98إقليم: تنغير 86 الكتبي ابراهيم
الفلسفة

02/09/16 25222Pسوق الخميس دادس

الثانوية الثأهيلية عبد الكريم 

الخطابي
107/09/04إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية المرابطينإقليم: تنغير 82 عبدالرحمان شاكر

الفلسفة
05/09/11 26256N)تنغير )البلدية

الثانوية الثأهيلية يوسف بن 

تاشفين
106/09/17إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية المرابطينإقليم: تنغير 28 فزة نسرين

الفلسفة
06/09/17 26256N)تنغير )البلدية

الثانوية الثأهيلية يوسف بن 

تاشفين
الثانوية الثأهيلية صلح إقليم: تنغير

الدين اليوبي

106/09/17إقليم: تنغير 28 جواد الشوني
الفلسفة

06/09/17 20772C)تنغير )البلدية

الثانوية الثأهيلية م إقليم: تنغيرثإ السلم

السادس النيف

606/09/17إقليم: تنغير 28 يوسف بن الطيع
الفلسفة

06/09/17 09851Gالنيف

الثانوية الثأهيلية ابو ذر 

الغفاري
302/09/16إقليم: بني مللثانوية اولد يوسف التأهيليةإقليم: تنغير 24 اونجمة عزيز

الفلسفة
02/09/16 27375Eأولد يوسف

102/09/16إقليم: الرشيديةثانوية أيت عاصم التأهيليةإقليم: تنغيرثإ السلم 24 مالكي عبد السلم
الفلسفة

02/09/16إلتحاق بالزوجة 27377Gفركلة العليا

الثانوية الثأهيلية مولي 

باعمران
الثانوية الثأهيلية معركة إقليم: تنغير

بودنيب

406/09/17إقليم: الرشيدية 24 محمود عصام
الفلسفة

04/09/19 09846B)بوذنيب )البلدية

الثانوية الثأهيلية ابو ذر إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية المل

الغفاري

304/09/19إقليم: تنغير 6 زهير عباس
الفلسفة

04/09/19 22828Mتغزوت نايت عطى
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

201/01/12إقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمةإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية الجاحظ 64 عبد الرحمان البالي
اللغة العربية

01/01/12 11566Wبراشوة

102/09/15إقليم: زاكورة الثانوية التأهيلية المسيرةإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية الجاحظ 40 خالد غيوان
اللغة العربية

02/09/15 26034X)زاكورة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أورير التأهيليةإقليم: زاكورة الثانوية التأهيلية المسيرة

وتنان

303/09/13 34 سعيد إدريسي
اللغة العربية

02/09/16 23965Yأورير

 الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي
الثانوية الثأهيلية بومالن إقليم: زاكورة

دادس

903/09/13إقليم: تنغير 34 ابراهيم الخلفي
اللغة العربية

02/09/16 13515P)بو مالن دادس )البلدية

الثانوية الثأهيلية بومالن إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية المام علي

دادس

202/09/16إقليم: تنغير 34 م بن الكبير
اللغة العربية

02/09/16 13515P)بو مالن دادس )البلدية

الثانوية التأهيلية ابن إقليم: زاكورةثانوية لكتاوة التأهيلية

الرومي

202/09/16إقليم: القنيطرة 34 ابراهيم الفنيش
اللغة العربية

02/09/16 27073Bمولي بوسلهام

106/09/17إقليم: زاكورةثانوية أفرا التأهيليةإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية الجاحظ 28 عبد السلم عابي
اللغة العربية

06/09/17 24509Pافرا

الثانوية التأهيلية مولي 

المهدي الصالحي
102/09/16إقليم: سيدي بنورثانوية النصر التأهيليةإقليم: زاكورة 24 واكريم عبدالعالي

اللغة العربية
02/09/16 25814H)زمامرة )البلدية

الثانوية التأهيلية اولد يحيى 

لكراير
502/09/16إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن رشدإقليم: زاكورة 24 هشام بابا الشيخ

اللغة العربية
02/09/16 23087Uسيدي المختار

الثانوية التأهيلية عمر بن 

الخطاب
102/09/16إقليم: تارودانتثأ. أولوزإقليم: زاكورة 20 عبد الوهاب القشقوري

اللغة العربية
04/09/18 24080Y)أولوز )البلدية

202/09/16إقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاونيإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية ابن سينا 18 الحسن أيت العامل
اللغة العربية

04/09/19 17300D)أولد تايمة )البلدية

306/09/17إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية ابن سيناإقليم: زاكورةثانوية أفرا التأهيلية 18 بوستة ايوب
اللغة العربية

06/09/17 24243Aمزكيطة

1106/09/17إقليم: الرشيديةثانوية مرزوكة التأهيليةإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية تغبالت 18 يوسف بوزياني
اللغة العربية

06/09/17 27380Kالطاوس

الثانوية التأهيلية عمر بن إقليم: زاكورةثانوية 16 نونبر التأهيلية

الخطاب

706/09/17إقليم: زاكورة 14 ابو بكر الدرعي
اللغة العربية

04/09/19 26035Yتامكروت

804/09/19إقليم: زاكورةثانوية 16 نونبر التأهيليةإقليم: زاكورةثانوية لكتاوة التأهيلية 6 حسن ملكي
اللغة العربية

04/09/19 23930Kفزواطة

الثانوية التأهيلية المحاميد 

الجديدة
الثانوية التأهيلية اولد يحيى إقليم: زاكورة

لكراير

402/09/19إقليم: زاكورة 6 سفيان ايت الحاج لمين
اللغة العربية

04/09/19 25018Tأولد يحيى لكراير

 الثانوية التأهيلية صلح إقليم: زاكورةثانوية لكتاوة التأهيلية

الدين اليوبي

204/09/19إقليم: زاكورة 6 علي الغازي
اللغة العربية

04/09/19 25584Hانقوب

الثانوية التأهيلية سيدي 

أحمد بناصر
إقليم: شتوكة آيت ثأ.ابن سيناإقليم: زاكورة

باها

102/09/15 36 ادريس الزغاري
اللغة الفرنسية

06/09/17 26538V)بيوكرة )البلدية
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: زاكورةالثانوية العدادية الروحى

أحمد بناصر

106/09/17إقليم: زاكورة 28 حنان العلوي
اللغة الفرنسية

06/09/17 13513M)زاكورة )البلدية

الثانوية الثأهيلية صلح إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية ابن سينا

الدين اليوبي

106/09/17إقليم: تنغير 28 سعيد اشغوي
اللغة الفرنسية

06/09/17 20772C)تنغير )البلدية

الثانوية التأهيلية إدريس 

الول
الثانوية الثأهيلية عبد الكريم إقليم: زاكورة

الخطابي

106/09/17إقليم: تنغير 28 هند جاري
اللغة الفرنسية

06/09/17 25222Pسوق الخميس دادس

الثانوية التأهيلية سيدي 

أحمد بناصر
الثانوية الثأهيلية الشهيد إقليم: زاكورة

مولي الطيب بن مولي 

306/09/17إقليم: الرشيدية 28 كوثر مسرور
اللغة الفرنسية

06/09/17 09849E)الجرف )البلدية

الثانوية التأهيلية عثمان بن 

عفان
الثانوية التأهيلية ابو بكر إقليم: زاكورة

الصديق

102/09/16إقليم: ورزازات 24 احمد ورزوق
اللغة الفرنسية

02/09/16 24086Eترميكت

الثانوية الثأهيلية س. م. بن إقليم: زاكورة الثانوية التأهيلية المسيرة

عبد ا

104/09/18إقليم: تنغير 22 بشرى الرابحي
اللغة الفرنسية

04/09/18 13505D)تنغير )البلدية

الثانوية التأهيلية عثمان بن 

عفان
الثانوية الثأهيلية ابو ذر إقليم: زاكورة

الغفاري

222/11/18إقليم: تنغير 22 سماح بوسكري
اللغة الفرنسية

22/11/18 22828Mتغزوت نايت عطى

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
204/09/18إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية المرابطينإقليم: زاكورة 22 الزهرة الوزاني

اللغة الفرنسية
04/09/18 26256N)تنغير )البلدية

الثانوية العدادية المام 

الشافعي
204/09/18إقليم: ميدلتثانوية للة سلمى التأهيليةإقليم: زاكورة 22 زكرياء العمراوي

اللغة الفرنسية
04/09/18 27420D)الريش )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية الرازي

داود

404/09/18إقليم: ورزازات 22 نوال السعلوي
اللغة الفرنسية

04/09/18 13511K)ورزازات )البلدية

الثانوية التأهيلية إدريس 

الول
ثانوية مولي رشيد إقليم: زاكورة

التأهيلية

504/09/18إقليم: الرشيدية 22 مريم باحوسى
اللغة الفرنسية

04/09/18 09843Y)ارفود )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

المهدي الصالحي
104/09/18إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية الورودإقليم: زاكورة 22 ايت حقي  م

اللغة الفرنسية
04/09/18 13516R)قلعة مكونة )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: زاكورة الثانوية التأهيلية المسيرة

علي الشريف

604/09/18إقليم: ميدلت 22 زكية الشيباني
اللغة الفرنسية

04/09/18 09844Z)الريش )البلدية

الثانوية التأهيلية إدريس 

الول
الثانوية التأهيلية مولي إقليم: زاكورة

علي الشريف

106/09/17إقليم: ميدلت 18 سعيدة منصف
اللغة الفرنسية

06/09/17 09844Z)الريش )البلدية

الثانوية التأهيلية اولد يحيى 

لكراير
الثانوية التأهيلية موسى بن إقليم: زاكورة

نصير

504/09/19إقليم: ميدلت 16 سومية الزروالي
اللغة الفرنسية

04/09/19 11988Eبومية

الثانوية التأهيلية عمر بن 

الخطاب
الثانوية التأهيلية مولي إقليم: زاكورة

علي الشريف

304/09/19إقليم: ميدلت 16 ازاوي مصطفى
اللغة الفرنسية

04/09/19 09844Z)الريش )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

صالح
304/09/19إقليم: تنغيرثإ السلمإقليم: زاكورة 16 ولحسان فاطمة

اللغة الفرنسية
04/09/19 20958Eأيت هاني

الثانوية الثأهيلية بومالن إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية الرازي

دادس

504/09/19إقليم: تنغير 16 بلغريسي نجية
اللغة الفرنسية

04/09/19 13515P)بو مالن دادس )البلدية
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية عمر بن 

الخطاب
104/09/19إقليم: الرشيديةثانوية أيت عاصم التأهيليةإقليم: زاكورة 16 زبيدة ادريسي

اللغة الفرنسية
04/09/19 27377Gفركلة العليا

الثانوية التأهيلية عمر بن 

الخطاب
1004/09/19إقليم: الرشيديةابو بكر الصديقإقليم: زاكورة 16 لبنى باحمو

اللغة الفرنسية
04/09/19 18475Fالسفلت

 الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي
الثانوية الثأهيلية معركة إقليم: زاكورة

بودنيب

404/09/19إقليم: الرشيدية 16 خديجة امزيل
اللغة الفرنسية

04/09/19 09846B)بوذنيب )البلدية

الثانوية التأهيلية إدريس 

الول
الثانوية التأهيلية اولد يحيى إقليم: زاكورة

لكراير

106/09/17إقليم: زاكورة 14 حميد ايت بها
اللغة الفرنسية

04/09/19 25018Tأولد يحيى لكراير

الثانوية التأهيلية سيدي 

عمرو
الثانوية الثأهيلية بومالن إقليم: زاكورة

دادس

106/09/17إقليم: تنغير 14 كريمة الوافي
اللغة الفرنسية

04/09/19 13515P)بو مالن دادس )البلدية

504/09/18إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية المام مالكإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية بوزروال 12 عبد الرحمان بوعزة
اللغة الفرنسية

04/09/18 26257Pترميكت

الثانوية التأهيلية سيدي 

صالح
404/09/18إقليم: تنغيرثإ ايت يديرإقليم: زاكورة 12 ايت عزا حمزة

اللغة الفرنسية
04/09/18 24846Fأيت سدرات الجبل السفلى

304/09/18إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية الورودإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية الرازي 12 صلحاوي سعيد
اللغة الفرنسية

04/09/18 13516R)قلعة مكونة )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية ابن سينا

عمرو

104/09/18إقليم: زاكورة 12 لحسن شهيد
اللغة الفرنسية

04/09/18 13520Vتازارين

الثانوية التأهيلية عبد إقليم: زاكورةالثانوية العدادية الروحى

المومن

604/09/18إقليم: ميدلت 12 سعيد كروش
اللغة الفرنسية

04/09/18 11975Rتونفيت

الثانوية التأهيلية عبد إقليم: زاكورةالثانوية العدادية الروحى

المومن

1104/09/18إقليم: ميدلت 12 محسن اخرو
اللغة الفرنسية

04/09/18 11975Rتونفيت

104/09/19إقليم: الرشيديةثانوية الواحة التأهيليةإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية المام علي 8 م قديري
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوجة 26540X)الرشيدية )البلدية

الثانوية التأهيلية المحاميد 

الجديدة
الثانوية التأهيلية إقليم: زاكورة

الخوارزمي

102/09/19إقليم: ورزازات 6 وليد بولمان
اللغة الفرنسية

04/09/19 27394A)تازناخت )البلدية

204/09/19إقليم: تنغيرثإ السلمإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية المام علي 6 عبد الصمد العسري
اللغة الفرنسية

04/09/19 20958Eأيت هاني

الثانوية الثأهيلية عسو إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية المام علي

باسلم

904/09/19إقليم: تنغير 6 أيت ابراهيم عبد الكريم
اللغة الفرنسية

04/09/19 22994Tاكنيون

الثانوية التأهيلية المحاميد 

الجديدة
الثانوية الثأهيلية طارق إبن إقليم: زاكورة

زياد

202/09/19إقليم: تنغير 6 م مرزوكي
اللغة الفرنسية

04/09/19 25821Rأيت  سدرات السهل الغربية

الثانوية التأهيلية إقليم: زاكورةثانوية 16 نونبر التأهيلية

الخوارزمي

204/09/19إقليم: زاكورة 6 عبدالسلم الدريسي
اللغة الفرنسية

04/09/19 24779H)اكدز )البلدية

الثانوية التأهيلية إقليم: زاكورةالثانوية العدادية الغزلن

الخوارزمي

104/09/19إقليم: زاكورة 6 بناصر الزرهوني
اللغة الفرنسية

04/09/19 24779H)اكدز )البلدية
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204/09/19إقليم: تنغيرثإ السلمإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية الجاحظ 6 الحسين سحمان
اللغة الفرنسية

04/09/19 20958Eأيت هاني

الثانوية التأهيلية موسى بن إقليم: زاكورةثانوية لكتاوة التأهيلية

نصير

1004/09/19إقليم: ميدلت 6 عبد الرحمن  ساهلي
اللغة الفرنسية

04/09/19 11988Eبومية

الثانوية التأهيلية سيدي 

عمرو
الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: زاكورة

زياد

103/09/13إقليم: الحوز 52 م الغازي
اللغة النجليزية

03/09/13 27381L)أيت أورير )البلدية

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
ثأ. عبدا الشفشاوني إقليم: زاكورة

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

103/09/13 48 اسماعيل لديب
اللغة النجليزية

02/09/15 25891Sتمسية

الثانوية التأهيلية سيدي 

عمرو
الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: زاكورة

زياد

102/09/14إقليم: الحوز 44 مبارك معناوي
اللغة النجليزية

02/09/15 27381L)أيت أورير )البلدية

الثانوية التأهيلية اولد يحيى 

لكراير
الثانوية التأهيلية ابي بكر إقليم: زاكورة

القادري

602/09/16عمالة: سل 34 اكنون م
اللغة النجليزية

02/09/16 25856D)باب المريسة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية إدريس 

الول
الثانوية التأهيلية ابو بكر إقليم: زاكورة

الصديق

606/09/17إقليم: ورزازات 28 سعيد العسيان
اللغة النجليزية

06/09/17 24086Eترميكت

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
 الثانوية التأهيلية صلح إقليم: زاكورة

الدين اليوبي

106/09/17إقليم: زاكورة 26 عمر القائدي
اللغة النجليزية

06/09/18 25584Hانقوب

الثانوية التأهيلية سيدي 

عمرو
802/09/16إقليم: تارودانتثأ.المجدإقليم: زاكورة 24 عبد الرحيم بينضككن

اللغة النجليزية
02/09/16 17296Zالكدية البيضاء

الثانوية الثأهيلية عبد الكريم إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية المام علي

الخطابي

302/09/16إقليم: تنغير 24 بنهمو م
اللغة النجليزية

02/09/16 25222Pسوق الخميس دادس

 الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي
406/09/17إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية ابي القاسمإقليم: زاكورة 16 عز الدين الناصري

اللغة النجليزية
04/09/18 13510Jسكورة أهل الوسط

الثانوية العدادية المام 

الشافعي
404/09/18إقليم: تنغيرثإ السلمإقليم: زاكورة 12 احمد الغازي

اللغة النجليزية
04/09/18 20958Eأيت هاني

الثانوية التأهيلية عمر بن إقليم: زاكورةثانوية 16 نونبر التأهيلية

الخطاب

1004/09/18إقليم: زاكورة 12 مصطفى أيت رحو
اللغة النجليزية

04/09/18 26035Yتامكروت

الثانوية التأهيلية سيدي 

صالح
الثانوية الثأهيلية صلح إقليم: زاكورة

الدين اليوبي

304/09/18إقليم: تنغير 12 ايت ايزنا م
اللغة النجليزية

04/09/18 20772C)تنغير )البلدية

الثانوية التأهيلية المحاميد 

الجديدة
503/09/18إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية الرازيإقليم: زاكورة 12 عبد الناصر عمران

اللغة النجليزية
03/09/18 24242Zتينزولين

 الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي
الثانوية التأهيلية ابو بكر إقليم: زاكورة

الصديق

204/09/19إقليم: ورزازات 6 سكينة اكناو
اللغة النجليزية

04/09/19إلتحاق بالزوج 24086Eترميكت

الثانوية التأهيلية عمر بن 

الخطاب
 الثانوية التأهيلية صلح إقليم: زاكورة

الدين اليوبي

404/09/19إقليم: زاكورة 6 اسماعيل طلبي
اللغة النجليزية

04/09/19 25584Hانقوب

202/09/10إقليم: تارودانتثإ. الزراويإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية الرازي 68 ايت داود الحسين
الجتماعيات

05/09/11 17286N)تارودانت )البلدية
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الثانوية التأهيلية سيدي 

عمرو
103/09/13إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية المرابطينإقليم: زاكورة 52 ابراهيم وخويا علي

الجتماعيات
03/09/13 26256N)تنغير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعريإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية الجاحظ

ملول

402/09/16 34 يوسف ابعمران
الجتماعيات

02/09/16 25997G)القليعة )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

المهدي الصالحي
ثانوية عمر المختار إقليم: زاكورة

التاهيلية

1102/09/15إقليم: الجديدة 30 عبد الكريم المالكي
الجتماعيات

02/09/15 27397Dأولد احسين

الثانوية الثأهيلية م إقليم: زاكورةثانوية لكتاوة التأهيلية

الخامس

1106/09/17إقليم: الرشيدية 28 الحسين الناصري
الجتماعيات

06/09/17 09853J)كلميمة )البلدية

الثانوية الثأهيلية س. م. بن إقليم: زاكورةالثانوية العدادية الروحى

عبد ا

102/09/16إقليم: تنغير 24 سعيد شهيد
الجتماعيات

نعم 02/09/16 13505D)تنغير )البلدية

102/09/16إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية الملإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية الرازي 20 عبد الرحيم فاتحي
الجتماعيات

04/09/18 25353Gتفتاشت

الثانوية التأهيلية إقليم: زاكورةالثانوية العدادية أيت ولل

الخوارزمي

106/09/17إقليم: ورزازات 18 احمد وتلهو
الجتماعيات

06/09/17 27394A)تازناخت )البلدية

 الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي
الثانوية الثأهيلية م إقليم: زاكورة

الخامس

606/09/17إقليم: الرشيدية 18 ابراهيم لمي
الجتماعيات

06/09/17 09853J)كلميمة )البلدية

الثانوية التأهيلية المحاميد 

الجديدة
الثانوية التأهيلية مولي إقليم: زاكورة

المهدي الصالحي

204/09/18إقليم: زاكورة 12 حسن حيلت
الجتماعيات

04/09/18 23928Hتاكونيت

الثانوية التأهيلية سيدي 

صالح
304/09/18إقليم: الرشيديةثانوية أيت عاصم التأهيليةإقليم: زاكورة 22 قرشي نبيل

الرياضيات
04/09/18 27377Gفركلة العليا

804/09/18إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية ابي القاسمإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية المام علي 22 مصطفى العثماني
الرياضيات

04/09/18 13510Jسكورة أهل الوسط

الثانوية التأهيلية سيدي 

أحمد بناصر
الثانوية الثأهيلية الشهيد إقليم: زاكورة

مولي الطيب بن مولي 

706/09/17إقليم: الرشيدية 18 حكيم تاوشيخت
الرياضيات

06/09/17 09849E)الجرف )البلدية

 الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي
106/09/17إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية ابي القاسمإقليم: زاكورة 18 سعيد الحامدي

الرياضيات
06/09/17 13510Jسكورة أهل الوسط

206/09/17إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية المام عليإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية تغبالت 18 زين الدين وهميش
الرياضيات

06/09/17 26258Rاغرم نوكدال

الثانوية التأهيلية إقليم: زاكورةثانوية لكتاوة التأهيلية

الخوارزمي

106/09/17إقليم: ورزازات 18 عبد الرحيم ازتوري
الرياضيات

06/09/17 27394A)تازناخت )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية تغبالت

علي الشريف

206/09/17إقليم: ميدلت 18 زكرياء العماري
الرياضيات

06/09/17 09844Z)الريش )البلدية

 الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي
106/09/17إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية تندوتإقليم: زاكورة 18 عبد الحنين رياض

الرياضيات
06/09/17 26515Vتوندوت

 الثانوية التأهيلية صلح إقليم: زاكورةثانوية لكتاوة التأهيلية

الدين اليوبي

206/09/17إقليم: زاكورة 18 نور الدين بلوكي
الرياضيات

06/09/17 25584Hانقوب
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الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية المام علي

الثاني

906/09/17إقليم: ميدلت 14 عزيز أوحدو
الرياضيات

04/09/19 11979V)ميدلت )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية المجد

الثاني

904/09/18إقليم: ميدلت 12 م امين محجوبي
الرياضيات

04/09/18 11979V)ميدلت )البلدية

1104/09/18إقليم: الرشيديةثانوية مرزوكة التأهيليةإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية المام علي 12 عبد العزيز تيتاو
الرياضيات

04/09/18 27380Kالطاوس

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: زاكورةالثانوية العدادية الغزلن

الثاني

104/09/18إقليم: ميدلت 12 كمال اجنيح
الرياضيات

04/09/18 11979V)ميدلت )البلدية

الثانوية التأهيلية المحاميد 

الجديدة
204/09/18إقليم: تنغيرثإ السلمإقليم: زاكورة 12 الحسن الوابي

الرياضيات
04/09/18 20958Eأيت هاني

الثانوية التأهيلية سيدي 

صالح
الثانوية التأهيلية إقليم: زاكورة

الخوارزمي

204/09/18إقليم: ورزازات 12 باكني م
الرياضيات

04/09/18 27394A)تازناخت )البلدية

الثانوية الثأهيلية م إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية المام علي

الخامس

304/09/18إقليم: الرشيدية 12 السعيد عبو
الرياضيات

04/09/18 09853J)كلميمة )البلدية

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
الثانوية الثأهيلية زايد إقليم: زاكورة

اسكنتي

204/09/19إقليم: الرشيدية 6 سعيد الفطمي
الرياضيات

04/09/19 23383Rتاديغوست

الثانوية التأهيلية اولد يحيى 

لكراير
104/09/19إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية تندوتإقليم: زاكورة 6 رشــــــــــــــــــيد 

صـــــــــــــبــــــيــــر

الرياضيات
04/09/19 26515Vتوندوت

الثانوية التأهيلية المحاميد 

الجديدة
102/09/19إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية المام عليإقليم: زاكورة 6 حمو بوعلي

الرياضيات
04/09/19 26665Hبني زولي

 الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي
الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: زاكورة

الثاني

1005/09/11إقليم: ميدلت 64 شريف  صوري
علوم الحياة 

والرض
05/09/11 11979V)ميدلت )البلدية

الثانوية التأهيلية إدريس 

الول
203/09/13إقليم: الصويرة الثانوية التأهيلية أكنسوسإقليم: زاكورة 50 ابراهيم اكربش

علوم الحياة 

والرض
02/09/14 10403G)الصويرة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.طارق بن زيادإقليم: زاكورة الثانوية التأهيلية المسيرة

ملول

102/09/15 30 ياسين البهلولي
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 23385Tاولد دحو

الثانوية التأهيلية مولي 

المهدي الصالحي
الثانوية التأهيلية إدريس إقليم: زاكورة

الول

506/09/17إقليم: زاكورة 18 مصطفى الحاجي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 13509H)اكدز )البلدية

906/09/17إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية الرازيإقليم: زاكورةثانوية لكتاوة التأهيلية 18 مراد المصلحي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 21895Y)تازناخت )البلدية

1104/09/18إقليم: الرشيديةالحنصاليإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية تغبالت 12 الصاديقي م
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 20957Dاملكو

الثانوية التأهيلية سيدي 

عمرو
604/09/18إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية الرازيإقليم: زاكورة 10 الصوصي عمر

علوم الحياة 

والرض
04/09/19 21895Y)تازناخت )البلدية

الثانوية التأهيلية المحاميد 

الجديدة
302/09/19إقليم: زاكورةالثانوية العدادية الروحىإقليم: زاكورة 6 اسماعيل حمومي

علوم الحياة 

والرض
04/09/19 25019Uالروحا
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية الثأهيلية عسو إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية المجد

باسلم

1004/09/19إقليم: تنغير 6 م بن داوود
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 22994Tاكنيون

الثانوية التأهيلية المحاميد 

الجديدة
الثانوية الثأهيلية عسو إقليم: زاكورة

باسلم

202/09/19إقليم: تنغير 6 اسماعيل بوعياشي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 22994Tاكنيون

الثانوية التأهيلية سيدي 

أحمد بناصر
1502/09/14إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية ابن سيناإقليم: زاكورة 36 خالد ايت ادرى

العلوم القتصادية 

والتدبير
02/09/14 14007Z)جماعة سحيم )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي عبد إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية ابن سينا

ا الشريف

403/09/13إقليم: القنيطرة 52 سعيد البوط
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 27071Z)سوق الربعاء )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

أحمد بناصر
503/09/13إقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية السعديينإقليم: زاكورة 50 عبدالقادر الطوري

الفيزياء والكيمياء
02/09/14 26324M)العيون سيدي ملوك )البلدية

الثانوية التأهيلية إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية الجاحظ

الخوارزمي

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/14 46 عبد اللطيف اليوسفي
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 20601S)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية إدريس إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية ابن سينا

الول

102/09/15إقليم: زاكورة 40 عبداللطيف اكرام
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 13509H)اكدز )البلدية

الثانوية التأهيلية اولد يحيى 

لكراير
عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعرفةإقليم: زاكورة

ملول

102/09/15 30 منير   حبيبي
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 20002R)أيت ملول )البلدية

الثانوية العدادية المام 

الشافعي
104/09/18إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية الرازيإقليم: زاكورة 22 م الشادلي

الفيزياء والكيمياء
04/09/18 21895Y)تازناخت )البلدية

206/09/17إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية ابن سيناإقليم: زاكورةثانوية أفرا التأهيلية 18 زرور عبد الرحيم
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 24243Aمزكيطة

الثانوية التأهيلية إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية تغبالت

الخوارزمي

906/09/17إقليم: ورزازات 18 الكاسمي عبد اللطيف
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 27394A)تازناخت )البلدية

106/09/17إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية ابن سيناإقليم: زاكورةثانوية أفرا التأهيلية 18 بعل عبد الهادي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 24243Aمزكيطة

 الثانوية التأهيلية صلح إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية المام علي

الدين اليوبي

106/09/17إقليم: زاكورة 16 عادل الدباح
الفيزياء والكيمياء

نعم 04/09/18 25584Hانقوب

الثانوية التأهيلية عثمان بن 

عفان
204/09/18إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية الرازيإقليم: زاكورة 12 اخراز احمد

الفيزياء والكيمياء
04/09/18 21895Y)تازناخت )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

صالح
الثانوية التأهيلية عثمان بن إقليم: زاكورة

عفان

1004/09/18إقليم: زاكورة 12 زربان سعيد
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 22805Mتاكونيت

604/09/18إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية الرازيإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية بوزروال 12 رضوان مرابط
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 21895Y)تازناخت )البلدية

 الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي
804/09/19إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية المام عليإقليم: زاكورة 6 امين لنصاري

الفيزياء والكيمياء
نعم 04/09/19 26665Hبني زولي

504/09/19إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية بوزروالإقليم: زاكورةالثانوية العدادية تفتشنا 6 ابراهيم الصلبي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 23386Uبوزروال
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: زاكورةالثانوية العدادية الغزلن

صالح

904/09/19إقليم: زاكورة 6 الصديقي ادريس
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 13519Uتاكونيت

الثانوية التأهيلية موسى بن إقليم: زاكورةثانوية 16 نونبر التأهيلية

نصير

304/09/19إقليم: ميدلت 6 اسماعيل الحمري
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 11988Eبومية

1004/09/19إقليم: زاكورةثانوية أفرا التأهيليةإقليم: زاكورةثانوية لكتاوة التأهيلية 6 العلوي المصطفى
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 24509Pافرا

الثانوية الثأهيلية م إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية المجد

الخامس

305/09/08إقليم: الرشيدية 82 قزيبر عبد الصمد
التربية السلمية

05/09/08أقدمية 12 سنة 09853J)كلميمة )البلدية

ثانوية عمرو بن العاص إقليم: زاكورة الثانوية التأهيلية المسيرة

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

301/01/12 60 سيف الدين السمللي
التربية السلمية

03/09/13 27101G)اكادير )البلدية

الثانوية التأهيلية إدريس 

الول
203/09/13إقليم: سيدي قاسمثانوية فلسطينإقليم: زاكورة 52 يوسف مراكشي

التربية السلمية
03/09/13 25525U)جرف الملحة )البلدية

الثانوية التأهيلية اولد يحيى 

لكراير
1202/09/15إقليم: تارودانتثأ.المعرفةإقليم: زاكورة 40 إبراهيم   بوعدي

التربية السلمية
02/09/15 17294Xأولد عيسى

1502/09/15إقليم: تارودانتثأ.الركإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية الجاحظ 40 رشيدة اجديدي
التربية السلمية

02/09/15 17297A)ايغرم )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

صالح
الثانوية التأهيلية الهداية إقليم: زاكورة

السلمية

702/09/15إقليم: آسفي 40 واكوني احمد
التربية السلمية

02/09/15 14002U)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية المحاميد 

الجديدة
102/09/15إقليم: آسفيالثانوية التأهيلية المعاشاتإقليم: زاكورة 40 ابراهيم بوعدي

التربية السلمية
02/09/15 27376Fلمعاشات

الثانوية التأهيلية عمر بن 

الخطاب
الثانوية التأهيلية المهدي إقليم: زاكورة

بنبركة

1402/09/15إقليم: تارودانت 40 رقية ايت الدوش
التربية السلمية

02/09/15 27367Wاوزيوة

 الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي
1302/09/15إقليم: تارودانتثأ. م السادسإقليم: زاكورة 40 رشيد يعقوبي

التربية السلمية
02/09/15 17305J)تالوين )البلدية

الثانوية التأهيلية عمر بن 

الخطاب
الثانوية التأهيلية مقدم إقليم: زاكورة

بوزيان

402/09/16إقليم: الناضور 34 بوزيان بنعلي
التربية السلمية

02/09/16 12740Xاركمان

إقليم: شتوكة آيت ثأ. سوس العالمةإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية تغبالت

باها

602/09/15 32 الحسن عباد
التربية السلمية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 27396Cسيدي بيبي

202/09/16إقليم: سيدي قاسمثانوية الوحدةإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية تغبالت 24 عزيز الربيعي
التربية السلمية

02/09/16 15129Uاولد نوال

الثانوية التأهيلية عثمان بن 

عفان
402/09/16إقليم: الرشيديةثانوية مرزوكة التأهيليةإقليم: زاكورة 24 عبد القادر الرحيوي

التربية السلمية
02/09/16 27380Kالطاوس

1104/09/18إقليم: الرشيديةثانوية أيت عاصم التأهيليةإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية الرازي 22 الهام الهاشمي
التربية السلمية

04/09/18 27377Gفركلة العليا

الثانوية التأهيلية اولد يحيى 

لكراير
الثانوية التأهيلية إقليم: زاكورة

الخوارزمي

904/09/19إقليم: ورزازات 16 اسماء بومليك
التربية السلمية

04/09/19 27394A)تازناخت )البلدية
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية إدريس إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية بوزروال

الول

204/09/19إقليم: زاكورة 16 ايت باها عبد الرحيم
التربية السلمية

04/09/19 13509H)اكدز )البلدية

الثانوية التأهيلية إدريس 

الول
202/09/15إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية المام عليإقليم: زاكورة 6 المهدي العامري

التربية السلمية
04/09/19 26258Rاغرم نوكدال

الثانوية التأهيلية عمر بن إقليم: زاكورةالثانوية العدادية نصراط

الخطاب

1004/09/19إقليم: زاكورة 6 ايوب الناصري
التربية السلمية

04/09/19 26035Yتامكروت

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: زاكورةثانوية 16 نونبر التأهيلية

أحمد بناصر

102/09/15إقليم: زاكورة 40 بلقاعدة م
التربية البدنية

02/09/15 13513M)زاكورة )البلدية

102/09/14إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية الرازيإقليم: زاكورة الثانوية التأهيلية المسيرة 36 الميموني اسماعيل
التربية البدنية

02/09/14 24242Zتينزولين

الثانوية التأهيلية سيدي 

أحمد بناصر
إقليم: شتوكة آيت ثأ. الجولنإقليم: زاكورة

باها

202/09/15 36 خالد تغزوان
التربية البدنية

06/09/17 05375S)بيوكرة )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

أحمد بناصر
506/09/17إقليم: الرشيديةثانوية أيت عاصم التأهيليةإقليم: زاكورة 28 ناصرة سافري

التربية البدنية
06/09/17 27377Gفركلة العليا

الثانوية التأهيلية إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية الجاحظ

الخوارزمي

204/09/18إقليم: زاكورة 20 عبدالكريم البكاري
التربية البدنية

04/09/19 24779H)اكدز )البلدية

1104/09/19إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية المام عليإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية ابن سينا 16 فاطمة بن صفية
التربية البدنية

04/09/19 26258Rاغرم نوكدال

الثانوية التأهيلية سيدي 

أحمد بناصر
1004/09/19إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية ابن سيناإقليم: زاكورة 16 م وزين

التربية البدنية
04/09/19 24243Aمزكيطة

1104/09/18إقليم: الرشيديةثانوية مرزوكة التأهيليةإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية تغبالت 12 عليوي يوسف
التربية البدنية

04/09/18 27380Kالطاوس

1104/09/18إقليم: الرشيديةالحنصاليإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية الرازي 12 أنكوط امبارك
التربية البدنية

04/09/18 20957Dاملكو

الثانوية العدادية المام 

الشافعي
الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: زاكورة

أحمد بناصر

104/09/18إقليم: زاكورة 12 مصطفى معزو
التربية البدنية

04/09/18 13513M)زاكورة )البلدية

904/09/19إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية الرازيإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية بوزروال 6 ايت الهاشمي عبد الغني
التربية البدنية

04/09/19 21895Y)تازناخت )البلدية

الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: زاكورةالثانوية العدادية الروحى

زياد

404/09/19إقليم: ميدلت 6 يوسف العيدي
التربية البدنية

04/09/19 09856Mكرامة

الثانوية الثأهيلية عسو إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية المام علي

باسلم

704/09/19إقليم: تنغير 6 زوكني ابراهيم
التربية البدنية

04/09/19 22994Tاكنيون

الثانوية التأهيلية عمر بن 

الخطاب
الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: زاكورة

أحمد بناصر

104/09/19إقليم: زاكورة 6 عمر العدناني
التربية البدنية

04/09/19 13513M)زاكورة )البلدية

ثانوية مولي رشيد إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية تغبالت

التأهيلية

404/09/19إقليم: الرشيدية 6 بهادي عبد اللطيف
التربية البدنية

04/09/19إلتحاق بالزوجة 09843Y)ارفود )البلدية
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

704/09/19إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية الرازيإقليم: زاكورةالثانوية العدادية نصراط 6 عبد ا العللي
التربية البدنية

04/09/19 21895Y)تازناخت )البلدية

1104/09/19إقليم: ميدلتثانوية النجاح العداديةإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية المام علي 6 الفرديوي أيوب
التربية البدنية

04/09/19 25733Vبوازمو

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: زاكورةثانوية لكتاوة التأهيلية

عمرو

104/09/19إقليم: زاكورة 6 عبد الحفيظ
التربية البدنية

04/09/19 13520Vتازارين

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
606/09/17إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية ابي القاسمإقليم: زاكورة 28 هند أنحاس

المعلوميات
06/09/17 13510Jسكورة أهل الوسط

الثانوية التأهيلية إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية ابن سينا

الخوارزمي

202/09/16إقليم: زاكورة 24 م بنعيش
المعلوميات

02/09/16 24779H)اكدز )البلدية

الثانوية العدادية المام 

مالك
1004/09/18إقليم: الرشيديةثانوية مرزوكة التأهيليةإقليم: زاكورة 22 زقري  حنان

المعلوميات
04/09/18 27380Kالطاوس

الثانوية التأهيلية المحاميد 

الجديدة
702/09/19إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية المام عليإقليم: زاكورة 6 المصطفى اضرضور

المعلوميات
04/09/19 26665Hبني زولي

904/09/19إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية ابن سيناإقليم: زاكورةثانوية 16 نونبر التأهيلية 6 الحسين الجبلي
المعلوميات

04/09/19 24243Aمزكيطة

الثانوية التأهيلية سيدي 

صالح
الثانوية التأهيلية عبد إقليم: زاكورة

المومن

304/09/19إقليم: ميدلت 6 شكري علوي علي
المعلوميات

04/09/19 11975Rتونفيت

الثانوية التأهيلية عثمان بن 

عفان
            ثانوية المهدي إقليم: زاكورة

المنجرة التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

807/02/08 84 احمد شيخي
الفلسفة

26/10/09 27095A)أيت ملول )البلدية

الثانوية التأهيلية عمر بن 

الخطاب
عمالة: الصخيرات أبي بكر الرازيإقليم: زاكورة

 - تمارة

102/09/16 34 المكي ياسين
الفلسفة

02/09/16 25273V)الصخيرات )البلدية

الثانوية التأهيلية عمر بن إقليم: زاكورةالثانوية العدادية الروحى

الخطاب

1102/09/16إقليم: بولمان 24 علي قبرور
الفلسفة

02/09/16 24494Yافريطيسة

1102/09/16إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية أسنــيإقليم: زاكورةثانوية لكتاوة التأهيلية 24 عبد الخالق اجلباب
الفلسفة

02/09/16 25279Bأسني

الثانوية التأهيلية المحاميد 

الجديدة
الثانوية التأهيلية ميسور إقليم: زاكورة

المختلطة

102/09/16إقليم: بولمان 24 عبد الحفيظ الفزازي
الفلسفة

02/09/16إلتحاق بالزوجة 08052B)ميسور )البلدية

204/09/18إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية الرازيإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية المام علي 12 رشيد أيت ايشو
الفلسفة

04/09/18 21895Y)تازناخت )البلدية

الثانوية التأهيلية اولد يحيى 

لكراير
1004/09/18إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية 18 يونيوإقليم: زاكورة 12 ياسين الملياني

الفلسفة
04/09/18 25254Zاملشيل

الثانوية التأهيلية عثمان بن 

عفان
الثانوية الثأهيلية م إقليم: زاكورة

الخامس

104/09/18إقليم: الرشيدية 12 عبد المجيد مستور
الفلسفة

04/09/18 09853J)كلميمة )البلدية

204/09/19إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية الرازيإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية تغبالت 6 يوسف دمار
الفلسفة

04/09/19 21895Y)تازناخت )البلدية
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404/09/19إقليم: تنغيرثإ السلمإقليم: زاكورةالثانوية العدادية الروحى 6 اسماعيل أوراغ
الفلسفة

04/09/19 20958Eأيت هاني

الثانوية الثأهيلية طارق إبن إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية تغبالت

زياد

904/09/19إقليم: تنغير 6 عبد الصمد بامو
الفلسفة

04/09/19 25821Rأيت  سدرات السهل الغربية

الثانوية الثأهيلية حماد او إقليم: زاكورةثانوية أفرا التأهيلية

باحدو

104/09/19إقليم: الرشيدية 6 عدوي م
الفلسفة

04/09/19 23382Pملعب
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09

ثانوية يوسف بن تاشفين 

التأهيلية
عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

302/01/07عمالة: الرباطحمان الفطواكي 68 اتخالد عبدالرحيم
اللغة العربية

17/09/15 01131D)يعقوب المنصور )المقاطعة

ثانوية علي بن أبي طالب 

العدادية
عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

الثانوية التأهيلية مولي 

يوسف التقنية

عمالة: طنجة - 

أصيل

501/03/11 62 خمسي وفاء
اللغة العربية

01/03/11إلتحاق بالزوج 15355P)طنجة المدينة )المقاطعة

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أورير التأهيلية

وتنان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية 06 نونبر التأهيلية

وتنان

405/09/11 55 كلثوم  العيماري
اللغة العربية

05/09/11إلتحاق بالزوج 27103J)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية المل التأهيلية

وتنان

801/03/11إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية ابطيح 46 عبد الحميد الكزولي
اللغة العربية

02/09/13 03789T)أيت أورير )البلدية

ثانوية سيدي الحاج سعيد 

التأهيلية
عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية 06 نونبر التأهيلية

وتنان

128/09/88 118 حسن الوكاس
اللغة الفرنسية

04/09/02أقدمية 16 سنة 27103J)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أورير التأهيلية

وتنان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية المجد التأهيلية

وتنان

316/09/92 90 عبد الرحيم شروقي
اللغة الفرنسية

02/09/09 25820P)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الخليــج التأهيلية

وتنان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الزرقطوني التأهيلية

وتنان

101/01/10 64 بشرى زيني ادربسى
اللغة الفرنسية

17/09/10 05027N)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية بدر التأهيلية

وتنان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الزرقطوني التأهيلية

وتنان

506/12/10 62 البلوي عمر
اللغة الفرنسية

02/09/14 05027N)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا  ثانوية الزيتون العدادية

وتنان

102/09/14إقليم: الخميساتعبد الكريم الخطابي 22 محسن أجرمية
اللغة الفرنسية

04/09/18 11574E)تيفلت )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرشاد التأهيلية

وتنان

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المام مالك

ملول

130/01/17 22 حنان بدروي
اللغة الفرنسية

04/09/19 26356X)أيت ملول )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرازي التأهيلية

وتنان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أجدير التأهيلية

وتنان

402/09/15 12 انستي حياة
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 25818M)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا  ثانوية الزيتون العدادية

وتنان

عمالة: إنزكان ايت ثأ.حمان الفطواكي التأهيلية

ملول

104/09/19 9 ايت سعيد نادية
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 05113G)الدشيرة الجهادية )البلدية

عمالة: أكادير  إدا  ثانوية الزيتون العدادية

وتنان

عمالة: إنزكان ايت ثأ.فيصل بن عبد العزيز

ملول

104/09/19 8 اباجا م
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوجة 05106Z)الدشيرة الجهادية )البلدية

عمالة: أكادير  إدا  ثانوية الزيتون العدادية

وتنان

عمالة: إنزكان ايت ثأ.السعادة

ملول

804/09/19 6 شرف الدين هاجر
اللغة الفرنسية

04/09/19 19134X)أيت ملول )البلدية

ثانوية الزبير ابن العوام 

العدادية
عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

ثأ. عبدا الشفشاوني 

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

904/09/19 6 اوردي حنان
اللغة الفرنسية

04/09/19 25891Sتمسية

 ثانوية م الدرفوفي 

التأهيلية
عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية 06 نونبر التأهيلية

وتنان

128/09/94 120 حبيبة صابير
اللغة النجليزية

16/09/99أقدمية 16 سنة 27103J)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية ابن حزم التأهيلية

وتنان

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المام مالك

ملول

314/09/01 34 سميرة عطوف
اللغة النجليزية

04/09/19 26356X)أيت ملول )البلدية

279



المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

عمالة: أكادير  إدا  ثانوية الزيتون العدادية

وتنان

ثانوية عمرو بن العاص 

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

101/01/17 25 سلمى المعتاز
الجتماعيات

20/01/17إلتحاق بالزوج 27101G)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرازي التأهيلية

وتنان

101/01/12إقليم: تيزنيتالثانوية التأهيلية أركان 15 أسماء شكار
الجتماعيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 26036Z)تزنيت )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية بدر التأهيلية

وتنان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الدريسي التقنية

وتنان

116/09/95 110 عبد العزيز لبيت
الرياضيات

07/09/04أقدمية 16 سنة 05024K)اكادير )البلدية

ثانوية سيدي الحاج سعيد 

التأهيلية
عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية 06 نونبر التأهيلية

وتنان

116/09/91 108 حادق عبد الشافي
الرياضيات

04/09/02أقدمية 16 سنة 27103J)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية ابن ماجة التأهيلية

وتنان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية 06 نونبر التأهيلية

وتنان

106/09/06 82 الزاهية فلح
الرياضيات

20/09/07أقدمية 12 سنة 27103J)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الخليــج التأهيلية

وتنان

ثانوية سيدي الحاج سعيد 

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

406/04/09 70 يوسف الحسني
الرياضيات

13/02/12 22755Hالدراركة

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أورير التأهيلية

وتنان

406/04/09عمالة: الرباطابن رشد 62   منير ايت عواج
الرياضيات

03/09/13 01128A)يعقوب المنصور )المقاطعة

عمالة: أكادير  إدا ثانوية انوال التأهيلية

وتنان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية ابن ماجة التأهيلية

وتنان

107/09/09 54 حديوي احمد
الرياضيات

04/09/18 21229Z)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الزرقطوني التأهيلية

وتنان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية لل مريم التأهيلية

وتنان

503/09/13 32 رشيد الحويضري
الرياضيات

نعم 04/09/18 05029R)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرازي التأهيلية

وتنان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية بدر التأهيلية

وتنان

405/09/07 28 سمير  سدقي
الرياضيات

04/09/18 18744Y)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أورير التأهيلية

وتنان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الخليــج التأهيلية

وتنان

401/01/10 24 حنكاش عبد العزيز
الرياضيات

02/09/16 05028P)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية ابن حزم التأهيلية

وتنان

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الحسن بن م الخياط

ملول

106/09/17 20 يامنة مرزوك
الرياضيات

نعم 04/09/19 05112F)انزكان )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية لل مريم التأهيلية

وتنان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الزرقطوني التأهيلية

وتنان

405/09/08 16 عبد اللطيف الحميري
الرياضيات

نعم 04/09/19 05027N)اكادير )البلدية

ثانوية سيدي الحاج سعيد 

التأهيلية
عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: الصخيرات  م عابد الجابري

 - تمارة

101/01/07 12  مساعد حسن
الرياضيات

04/09/18 25327D)تمارة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرشاد التأهيلية

وتنان

202/09/14إقليم: مديونةابن الياسمين 6 النعيري نور الدين
الرياضيات

04/09/19 27373Cالمجاطية أولد الطالب

 ثانوية م الدرفوفي 

التأهيلية
عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: الصخيرات يعقوب المنصور

 - تمارة

202/11/01 112 نعيمة الهزازي
علوم الحياة 

والرض
02/11/01أقدمية 16 سنة 25467F)الهرهورة )البلدية

ثانوية سيدي الحاج سعيد 

التأهيلية
عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية ابن ماجة التأهيلية

وتنان

227/11/00 76 كلولي المحجوب
علوم الحياة 

والرض
08/12/10 21229Z)اكادير )البلدية

ثانوية علي بن أبي طالب 

العدادية
عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

 ثانوية م الدرفوفي 

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

107/09/04 67 بواضيل كريم
علوم الحياة 

والرض
02/09/09إلتحاق بالزوجة 19980S)اكادير )البلدية
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عمالة: أكادير  إدا ثانوية الخليــج التأهيلية

وتنان

الثانوية التأهيلية بابا احمد 

بن م يحظيه

505/09/07إقليم: العيون 50 ابعقيل الحسان
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 06434T)العيون )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أورير التأهيلية

وتنان

ثانوية أبي الربيع السبتي 

التأهيلية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

401/03/11 50 عبد اللطيف وزاني شاهدي
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 05680Y)الفنيدق )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الخليــج التأهيلية

وتنان

عمالة: إنزكان ايت ثأ.حمان الفطواكي التأهيلية

ملول

105/09/07 42 الدرقاوي زينب
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 05113G)الدشيرة الجهادية )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أورير التأهيلية

وتنان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية بدر التأهيلية

وتنان

303/09/13 40 هشام بوفوس
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 18744Y)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا  ثانوية الزيتون العدادية

وتنان

عمالة: إنزكان ايت ثإ.رحال بن احمد

ملول

204/09/18 18 مناصف أمال
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 05104X)انزكان )البلدية

ثانوية الزبير ابن العوام 

العدادية
عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الحسن بن م الخياط

ملول

604/09/19 16 السالمي سعيد
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 05112F)انزكان )البلدية

ثانوية ابو العباس السبتي 

التأهيلية
عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية 06 نونبر التأهيلية

وتنان

115/12/00 112 م مصواب
الفيزياء والكيمياء

09/09/01أقدمية 16 سنة 27103J)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية ابن حزم التأهيلية

وتنان

107/02/08إقليم: الخميساتسيدي علل البحراوي 72 جبلي العربي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 26842A سيدي علل البحراوي

)البلدية(

ثانوية علي بن أبي طالب 

العدادية
عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

ثانوية ابو العباس السبتي 

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

106/12/10 60 عبد النبي اليماني
الفيزياء والكيمياء

20/01/11 21230A)اكادير )البلدية

ثانوية علي بن أبي طالب 

العدادية
عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية ابن حزم التأهيلية

وتنان

901/03/11 60 الشلي  عماد
الفيزياء والكيمياء

01/03/11 26782K)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية المل التأهيلية

وتنان

506/04/09عمالة: الرباط دار السلم 46 حفصة المنصوري
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 01124W)اليوسفية )المقاطعة

عمالة: أكادير  إدا  ثانوية الزيتون العدادية

وتنان

402/09/14إقليم: سيدي قاسمثانوية بلقصيري 30 مصطفى اكركوش
الفيزياء والكيمياء

03/09/18 25305E)مشرع بلقصيري )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرازي التأهيلية

وتنان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية ابن ماجة التأهيلية

وتنان

101/03/11 29 فهد المرابط
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوجة 21229Z)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا  ثانوية الزيتون العدادية

وتنان

ثانوية سيدي الحاج سعيد 

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

202/09/15 28 دوداري المصطفى
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 22755Hالدراركة

عمالة: أكادير  إدا  ثانوية الزيتون العدادية

وتنان

502/09/15إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية غزال آدم 22 نبيل الهدياني
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 26809P)سيدي بوعثمان )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية انوال التأهيلية

وتنان

 ثانوية م الدرفوفي 

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

316/09/99 96 محند تسمحت
التربية السلمية

02/09/16 19980S)اكادير )البلدية

 ثانوية م الدرفوفي 

التأهيلية
عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية البحتري العدادية

وتنان

229/09/06 80 المدوني عبد الرحمن
التربية السلمية

10/09/08أقدمية 12 سنة 24768W)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا  ثانوية الزيتون العدادية

وتنان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية المجد التأهيلية

وتنان

406/12/10 70 بناصر يوسف
التربية السلمية

06/12/10 25820P)اكادير )البلدية
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عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرازي التأهيلية

وتنان

            ثانوية المهدي 

المنجرة التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

1001/01/17 6 م الطاهري
التربية السلمية

04/09/19إلتحاق بالزوجة 27095A)أيت ملول )البلدية

 ثانوية م الدرفوفي 

التأهيلية
عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

816/09/96عمالة: الرباطابن بطوطة 98 نصر الدين الشعري
التربية البدنية

07/09/07أقدمية 12 سنة 01127Z)اليوسفية )المقاطعة

 ثانوية م الدرفوفي 

التأهيلية
عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

عمالة مقاطعة الكندي

الحي الحسني

204/09/12 54 بدر عبدالعظيم كدية
التربية البدنية

04/09/14 27241J)الحي الحسني )المقاطعة

عمالة: أكادير  إدا ثانوية البحتري العدادية

وتنان

105/09/07إقليم: تيزنيتالثانوية التأهيلية أركان 42 بوعقيل ادريس
التربية البدنية

02/09/16 26036Z)تزنيت )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية البحتري العدادية

وتنان

عمالة: إنزكان ايت ثأ.عبد ا بن ياسين

ملول

116/09/90 58 كلثوم بوجملة
المعلوميات

04/09/18 05111E)انزكان )البلدية

1501/01/10إقليم: تاوناتثانوية الجبابرة العداديةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. المرابطين 52 ليلى الدمناتي
اللغة العربية

02/09/15 24410Gاجبابرة

            ثانوية المهدي إقليم: شتوكة آيت باهاثأ. القدس

المنجرة التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

102/09/14 46 اموشي عمر
اللغة العربية

02/09/14 27095A)أيت ملول )البلدية

ثانوية سيدي المخفي إقليم: شتوكة آيت باهاثأ. عقبة بن نافع

العدادية

1402/09/14إقليم: تاونات 46 عسري  احمد
اللغة العربية

02/09/14 20039Fسيدي المخفي

1501/01/10إقليم: تاوناتثانوية الجبابرة العداديةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ.ابن سينا 40 عبد الباسط اجليلي
اللغة العربية

02/09/16 24410Gاجبابرة

عمالة: إنزكان ايت ثأ.حمان الفطواكي التأهيليةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. سيدي الحاج الحبيب

ملول

1006/12/10 40 خالد رشيد
اللغة العربية

02/09/15 05113G)الدشيرة الجهادية )البلدية

عمالة: إنزكان ايت    ثانوية الطبري العداديةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. المسيرة الخضراء

ملول

402/09/15 40 ليلى العسري
اللغة العربية

02/09/15 27111T)أيت ملول )البلدية

402/09/15عمالة: الرباطعبد ا كنونإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. عقبة بن نافع 40 مليكة فكون
اللغة العربية

02/09/15 01132E)يعقوب المنصور )المقاطعة

ثأ. عبدا الشفشاوني إقليم: شتوكة آيت باهاثأ. آيت باها

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

101/01/17 34 نعيمة ازوض
اللغة العربية

01/01/17 25891Sتمسية

الثانوية التأهيلية أبو بكر إقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الخوارزمي

الرازي

1302/09/14إقليم: بولمان 30 شودان م
اللغة العربية

04/09/18 24281Sكيكو

عمالة: إنزكان ايت ثإ.رحال بن احمدإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الفضيلة

ملول

402/09/15 28 سناء يحيوي
اللغة العربية

06/09/17 05104X)انزكان )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. سوس العالمةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. سيدي الحاج الحبيب

باها

102/09/14 22 الحسن البوزكيوي
اللغة العربية

04/09/18 27396Cسيدي بيبي

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أورير التأهيليةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. سيدي الحاج الحبيب

وتنان

605/09/08 66 خديجة العدلوني
اللغة الفرنسية

02/09/16 23965Yأورير

عمالة: أكادير  إدا ثانوية 06 نونبر التأهيليةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الخوارزمي

وتنان

401/01/10 63 سميرة  بكري
اللغة الفرنسية

22/09/11إلتحاق بالزوج 27103J)اكادير )البلدية
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عمالة: أكادير  إدا ثانوية بدر التأهيليةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. المرابطين

وتنان

801/01/10 60 المجيمير حسن
اللغة الفرنسية

02/09/13 18744Y)اكادير )البلدية

ثانوية عمرو بن العاص إقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الجولن

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

705/09/07 54 م أنوار زياني
اللغة الفرنسية

05/09/11 27101G)اكادير )البلدية

ثانوية سيدي الحاج سعيد إقليم: شتوكة آيت باهاثأ.ابن سينا

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

806/04/09 46 جمال جغ
اللغة الفرنسية

02/09/15 22755Hالدراركة

302/09/10إقليم: تيزنيتالثانوية التأهيلية أركانإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. العربي  البناي 36 عمر زيادي
اللغة الفرنسية

02/09/16 26036Z)تزنيت )البلدية

101/03/11إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الجديدةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الفضيلة 36 اوبها الحسن
اللغة الفرنسية

06/09/17 24265Z)تافراوت )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثانوية المتنبي التأهيليةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ.ابن سينا

ملول

702/09/14 34 حفيظ موعين
اللغة الفرنسية

06/09/17 27391X)انزكان )البلدية

ثانوية سيدي الحاج سعيد إقليم: شتوكة آيت باهاثأ. عقبة بن نافع

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

102/09/15 28 حسناء أشن
اللغة الفرنسية

04/09/18 22755Hالدراركة

ثانوية أبو موسى الشعري إقليم: شتوكة آيت باهاثأ. العربي  البناي

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

102/09/15 22 الحسين ابدرار
اللغة الفرنسية

04/09/18 27389V)القليعة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت    ثانوية الطبري العداديةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. المسيرة الخضراء

ملول

204/09/18 22 سعاد معروف
اللغة الفرنسية

04/09/18 27111T)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الحسن بن م الخياطإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الفضيلة

ملول

106/09/17 20 حفيظة اصواب
اللغة الفرنسية

04/09/19 05112F)انزكان )البلدية

ثأ. عبدا الشفشاوني إقليم: شتوكة آيت باهاثأ. آيت باها

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

106/09/17 20 ميلودة ابلهاو
اللغة الفرنسية

04/09/19 25891Sتمسية

ثأ. عبدا الشفشاوني إقليم: شتوكة آيت باهاثأ. النخيل

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

203/09/13 18 ادبوكيوض عبد ا
اللغة الفرنسية

06/09/17 25891Sتمسية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعرفةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. المويين

ملول

104/09/18 18 ايت موح سناء
اللغة الفرنسية

04/09/19 20002R)أيت ملول )البلدية

الثانوية التأهيلية إقليم: شتوكة آيت باهاثأ. عقبة بن نافع

الخوارزمي

101/01/17إقليم: شيشاوة 16 رضوان منواري
اللغة الفرنسية

04/09/18 23486Cمجاط

ثانوية علي بن أبي طالب إقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الفضيلة

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

604/09/19 16 رقية دسجي
اللغة الفرنسية

04/09/19 23967Aالدراركة

إقليم: شتوكة آيت ثأ. إبن زهرإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. عقبة بن نافع

باها

204/09/19 16 ابراهيم بنسي
اللغة الفرنسية

04/09/19 21200Tبلفاع

إقليم: شتوكة آيت ثأ. الفضيلةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. عقبة بن نافع

باها

104/09/19 16 م لهوير
اللغة الفرنسية

04/09/19 25270Sواد الصفا

إقليم: شتوكة آيت ثأ. سيدي الحاج الحبيبإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. المسيرة الخضراء

باها

103/09/13 12 زكرياء خرباش
اللغة الفرنسية

04/09/18 24253Lسيدي بيبي
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عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعرفةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الخوارزمي

ملول

204/09/19 8 امال الفحصي
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 20002R)أيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. الجولنإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الخوارزمي

باها

104/09/19 8 فاطمة الزهراء   ابو الفرح
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 05375S)بيوكرة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.فيصل بن عبد العزيزإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الفضيلة

ملول

204/09/19 7 امينة المستغفر
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 05106Z)الدشيرة الجهادية )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية ابن حزم التأهيليةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الفضيلة

وتنان

204/09/19 7 حياة ضاحي
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 26782K)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الحسن بن م الخياطإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. سيدي الحاج الحبيب

ملول

202/09/14 6 الحسين أزروال
اللغة الفرنسية

04/09/19 05112F)انزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.السعادةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. سيدي الحاج الحبيب

ملول

102/09/15 6 وردي فاطمة
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 19134X)أيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. المرينيينإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. آيت باها

باها

102/09/16 6 الحسن ايت برايم
اللغة الفرنسية

04/09/19 27178Rامي مقورن

إقليم: شتوكة آيت ثأ. سيدي الحاج الحبيبإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. إبن زهر

باها

104/09/19 6 فاطمة  حيسون
اللغة الفرنسية

04/09/19 24253Lسيدي بيبي

ثانوية مولي بوشعيب إقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الجولن

التأهيلية

305/09/08إقليم: الجديدة 70 كوتر تانجي
اللغة النجليزية

18/02/12 08700F)أزمور )البلدية

ثانوية مولي بوشعيب إقليم: شتوكة آيت باهاثأ. المرابطين

التأهيلية

305/09/08إقليم: الجديدة 66 عزيز مكافح
اللغة النجليزية

03/09/13 08700F)أزمور )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.م البقاليإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الخوارزمي

ملول

202/09/15 40 بشرى الفاطمي
اللغة النجليزية

02/09/15 05115J)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المجدإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. عقبة بن نافع

ملول

202/09/15 40 زكري  بوجمعة
اللغة النجليزية

02/09/15 23790H)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المجدإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. آيت باها

ملول

401/01/17 34 سعاد بن زهير
اللغة النجليزية

01/01/17 23790H)أيت ملول )البلدية

203/09/13إقليم: تارودانتثأ. هوارة التأهيليةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. عقبة بن نافع 25 ياسين حايجوب
اللغة النجليزية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 25867R)أولد تايمة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. سوس العالمةإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. خميس إداوكنظيف

باها

803/09/13 24 سعيد اسوام
اللغة النجليزية

02/09/16 27396Cسيدي بيبي

 الثانوية التأهيلية عبد إقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الفضيلة

المالك السعدي

101/01/17إقليم: القنيطرة 24 فاطمة كعلي
اللغة النجليزية

01/01/17إلتحاق بالزوج 11197V)القنيطرة )البلدية

ثانوية عمرو بن العاص إقليم: شتوكة آيت باهاثأ. عقبة بن نافع

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

602/09/15 19 رشيد ادبل
اللغة النجليزية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 27101G)اكادير )البلدية

702/09/15إقليم: تارودانتثأ. الحسن الثانيإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. خميس إداوكنظيف 16 يوسف وخويا
اللغة النجليزية

04/09/19 17468L)أولد تايمة )البلدية
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إقليم: شتوكة آيت ثأ. المويينإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الفضيلة

باها

107/09/04 84 م  أيت المودن
الجتماعيات

05/09/10 26050Pانشادن

            ثانوية المهدي إقليم: شتوكة آيت باهاثأ. سيدي الحاج الحبيب

المنجرة التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

108/12/10 70 احمد  مقاس
الجتماعيات

08/12/10 27095A)أيت ملول )البلدية

102/09/09إقليم: تارودانتثإ.سيدي احمد اوعمرإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. المويين 68 عالي بهيا
الجتماعيات

21/09/11 21260Hسيدي أحمد أو عمرو

إقليم: شتوكة آيت ثأ. الفضيلةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. آيت باها

باها

402/09/10 52 يوسف المنياني
الجتماعيات

03/09/13 25270Sواد الصفا

عمالة: إنزكان ايت ثأ.فيصل بن عبد العزيزإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. القدس

ملول

203/09/13 52 سعيد أمز
الجتماعيات

03/09/13 05106Z)الدشيرة الجهادية )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثإ. خميس إداوكنظيفإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الخوارزمي

باها

102/09/15 22 حكيم حدري
الجتماعيات

نعم 04/09/18 05373Pإدا وكنظيف

إقليم: شتوكة آيت ثأ. الخوارزميإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. خميس إداوكنظيف

باها

106/09/17 18 م اخراز
الجتماعيات

نعم 06/09/17 21199Sأيت عميرة

ثانوية سيدي الحاج سعيد إقليم: شتوكة آيت باهاثأ.ابن سينا

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

603/09/13 38 عبد المولى أحماد
الرياضيات

02/09/15 22755Hالدراركة

إقليم: شتوكة آيت ثأ. المرابطينإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الخوارزمي

باها

102/09/14 32 م أكناو
الرياضيات

02/09/16 25412W)بيوكرة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.عمر الخيامإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الجولن

ملول

202/09/14 28 أغريش أحمد
الرياضيات

06/09/17 05114H)الدشيرة الجهادية )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرازي التأهيليةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. النخيل

وتنان

702/09/15 22 عزيز الهداجي
الرياضيات

04/09/18 26780Hالدراركة

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعرفةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. سيدي الحاج الحبيب

ملول

302/09/16 18 الحمدي عصام
الرياضيات

04/09/19 20002R)أيت ملول )البلدية

ثانوية العربي البناي إقليم: شتوكة آيت باهاثأ. سيدي الحاج الحبيب

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

202/09/14 18 عبد ا عكا
الرياضيات

06/09/17 27390W)أيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. العربي  البنايإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. المويين

باها

102/09/15 18 عمر الوكدي
الرياضيات

04/09/19 05376Tسيدي وساي

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المجدإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الفضيلة

ملول

401/01/17 18 شريف رشيد
الرياضيات

04/09/19 23790H)أيت ملول )البلدية

1013/12/17إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية التوامةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الخوارزمي 18 بدر  الشعبوي
الرياضيات

13/12/17 23883Jالتوامة

إقليم: شتوكة آيت ثأ. سوس العالمةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الخوارزمي

باها

420/09/02 16 أجى م
الرياضيات

14/10/19 27396Cسيدي بيبي

عمالة: إنزكان ايت ثأ.فيصل بن عبد العزيزإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. عقبة بن نافع

ملول

904/09/19 16 سكينة او الصغير
الرياضيات

04/09/19 05106Z)الدشيرة الجهادية )البلدية
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عمالة: إنزكان ايت ثانوية المتنبي التأهيليةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. عقبة بن نافع

ملول

304/09/19 16 حنان دهبي
الرياضيات

04/09/19 27391X)انزكان )البلدية

عمالة: أكادير  إدا  ثانوية الزيتون العداديةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. المويين

وتنان

1104/09/19 16 حنان اركي
الرياضيات

04/09/19 05023Jتامري

ثانوية أبو موسى الشعري إقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الخوارزمي

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

204/09/19 16 حفيظة اكلزيم
الرياضيات

04/09/19 27389V)القليعة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثانوية المتنبي التأهيليةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الخوارزمي

ملول

602/09/15 12 المودن حسن
الرياضيات

04/09/18 27391X)انزكان )البلدية

602/09/15إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الوحدةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الفضيلة 12 رضوان  الكصي
الرياضيات

04/09/18 17242R)تزنيت )البلدية

عمالة: إنزكان ايت    ثانوية الطبري العداديةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. آيت باها

ملول

502/09/15 12 نوبير حمدة
الرياضيات

04/09/18 27111T)أيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. المرينيينإقليم: شتوكة آيت باهاثأ.ابن سينا

باها

101/01/17 12 م كروم
الرياضيات

04/09/19 27178Rامي مقورن

101/01/17إقليم: تارودانتثأ.المجدإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. المرابطين 12 قرشل لحسن
الرياضيات

04/09/19 17296Zالكدية البيضاء

عمالة: إنزكان ايت ثأ.فيصل بن عبد العزيزإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. المويين

ملول

104/09/19 7 آمنة ضعوفة
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوج 05106Z)الدشيرة الجهادية )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. سيدي الحاج الحبيبإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. عقبة بن نافع

باها

206/09/00 6 هشام رشيد
الرياضيات

14/10/19 24253Lسيدي بيبي

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المام مالكإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الفضيلة

ملول

205/09/07 60 ايت بهي م
علوم الحياة 

والرض
02/09/10 26356X)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.م البقاليإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الفضيلة

ملول

402/09/15 40 رشيد فردادي
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 05115J)أيت ملول )البلدية

101/01/17إقليم: تيزنيتالثانوية التأهيلية أركانإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. إبن زهر 25 حسناء الطيب
علوم الحياة 

والرض
01/01/17إلتحاق بالزوج 26036Z)تزنيت )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الفتحإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. عقبة بن نافع

ملول

806/09/17 18 ياسين الطيار
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 23791J)القليعة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعرفةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. المويين

ملول

501/01/17 12 شريفة دباح
علوم الحياة 

والرض
04/09/19إلتحاق بالزوج 20002R)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.م البقاليإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. آيت باها

ملول

201/01/17 12 عبد النبي بوغروم
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوجة 05115J)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المجدإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. المسيرة الخضراء

ملول

306/09/01 89 شرع فيصل
العلوم القتصادية 

والتدبير
05/09/11إلتحاق بالزوجة 23790H)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الفتحإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الخوارزمي

ملول

206/09/00 78 تهامي وارغن
العلوم القتصادية 

والتدبير
04/09/19 23791J)القليعة )البلدية
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إقليم: شتوكة آيت ثأ. الخوارزميإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. آيت باها

باها

216/09/99 50 سعيد أوعيسي
العلوم القتصادية 

والتدبير
04/09/19 21199Sأيت عميرة

الثانوية التأهيلية إقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الجولن

الخوارزمي

201/01/12إقليم: تاوريرت 54 المداني خفان
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 21991C)العيون سيدي ملوك )البلدية

            ثانوية المهدي إقليم: شتوكة آيت باهاثأ. المويين

المنجرة التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

101/03/11 46 سعيد المكطع
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 27095A)أيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. الجولنإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الفضيلة

باها

103/09/13 34 عبد ا مشتال
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 05375S)بيوكرة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثانوية المتنبي التأهيليةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. عقبة بن نافع

ملول

302/09/14 28 اسواني عبد ا
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 27391X)انزكان )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. الفضيلةإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. خميس إداوكنظيف

باها

401/01/17 24 م بوتباوشت
الفيزياء والكيمياء

01/01/17 25270Sواد الصفا

ثانوية العربي البناي إقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الفضيلة

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

701/01/17 24 خا لد والزين
الفيزياء والكيمياء

20/01/17 27390W)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.السعادةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. المسيرة الخضراء

ملول

502/09/15 22 ضيف عبداللطيف
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 19134X)أيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. المسيرة الخضراءإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الخوارزمي

باها

306/09/17 18 عثمان ايت علي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 05374Rماسة

إقليم: شتوكة آيت ثأ. المويينإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. عقبة بن نافع

باها

404/09/18 18 لحس اوداود
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 26050Pانشادن

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الحسن بن م الخياطإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. آيت باها

ملول

702/09/16 16 الحسين فائز
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 05112F)انزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الحسن بن م الخياطإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الفضيلة

ملول

104/09/19 16 عبد العالي النصيص
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 05112F)انزكان )البلدية

ثأ. عبدا الشفشاوني إقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الخوارزمي

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

504/09/18 8 الحسين امزي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 25891Sتمسية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. الفضيلةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. المويين

باها

502/09/15 6 مصطفى عروك
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 25270Sواد الصفا

عمالة: إنزكان ايت ثأ.عمر الخيامإقليم: شتوكة آيت باهام.م الخنساء

ملول

816/09/96 118 يوسف امهدي
التربية السلمية

25/09/08أقدمية 12 سنة 05114H)الدشيرة الجهادية )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرازي التأهيليةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. القدس

وتنان

201/03/11 70 بلقاسم التنوري
التربية السلمية

01/03/11 26780Hالدراركة

إقليم: شتوكة آيت ثأ. المرابطينإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. القدس

باها

1001/03/11 60 حفيظة عكوي
التربية السلمية

01/03/11 25412W)بيوكرة )البلدية

203/09/13إقليم: أزيللثانوية دمنات التأهيليةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الخوارزمي 30 شوقي لسان الدين
التربية السلمية

12/09/18 07292A)دمنات )البلدية
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906/09/01إقليم: سطاتالثانوية التأهيليةالرازيإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الجولن 72 بركاوي م
التربية البدنية

05/09/11 14639L)سطات )البلدية

            ثانوية المهدي إقليم: شتوكة آيت باهاثأ. عقبة بن نافع

المنجرة التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

102/09/14 36 عادل شمراني
التربية البدنية

02/09/14 27095A)أيت ملول )البلدية

ثانوية أبو موسى الشعري إقليم: شتوكة آيت باهاثأ. سيدي الحاج الحبيب

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

501/01/17 34 زكية الكريني
التربية البدنية

01/01/17 27389V)القليعة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.فيصل بن عبد العزيزإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. المرابطين

ملول

805/09/08 30 مشو هشام
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 05106Z)الدشيرة الجهادية )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعرفةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. المويين

ملول

902/09/14 25 المصطفى استيتو
التربية البدنية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 20002R)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.السعادةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. عقبة بن نافع

ملول

402/09/15 12 فيصل الحيدا
التربية البدنية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 19134X)أيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. الفضيلةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الخوارزمي

باها

904/09/18 8 حلوان بلل
التربية البدنية

04/09/19 25270Sواد الصفا

 ثانوية م الدرفوفي إقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الخوارزمي

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

702/09/15 7 م الغزبوري
التربية البدنية

04/09/19إلتحاق بالزوجة 19980S)اكادير )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. عقبة بن نافعإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. خميس إداوكنظيف

باها

404/09/19 6 عبد القادرالزيتوني
التربية البدنية

04/09/19 26241Xأيت عميرة

402/09/09إقليم: تيزنيتالثانوية اللتأهيلية الرازيإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. القدس 66 حداش الطيب
المعلوميات

02/09/09 20739Sتيغمي

عمالة: إنزكان ايت ثانوية المتنبي التأهيليةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. العربي  البناي

ملول

403/09/13 34 كريمة بوزلماض
المعلوميات

02/09/16 27391X)انزكان )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية البحتري العداديةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. عقبة بن نافع

وتنان

103/09/13 34 أسامة احرايف
المعلوميات

02/09/16 24768W)اكادير )البلدية

705/09/08إقليم: الحاجبثانوية بطيط التأهيليةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الخوارزمي 82 الشباني التوفيق
الفلسفة

05/09/08أقدمية 12 سنة 26550Hبطيط

عمالة مقاطعة إبن البناء المراكشيإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. القدس

الحي الحسني

603/09/13 34 لحسن الماوي
الفلسفة

02/09/15 25580D)الحي الحسني )المقاطعة

عمالة: إنزكان ايت ثأ.حمان الفطواكي التأهيلية

ملول

ثانوية العربي البناي 

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

116/09/89 102 بوغمي مصطفى
اللغة العربية

22/09/08أقدمية 12 سنة 27390W)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.رحال بن احمد

ملول

ثانوية عمر المختار 

التاهيلية

406/09/08إقليم: الجديدة 52 عبد اللطيف الشبلوي
اللغة العربية

03/09/13 27397Dأولد احسين

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعري

ملول

الثانوية التأهيلية أبو بكر 

الصديق

1103/09/13إقليم: تاونات 42 رجاء بنعدي
اللغة العربية

03/09/13 27365Uاخللفة

عمالة: إنزكان ايت ثأ.طارق بن زياد

ملول

ثانوية عمرو بن العاص 

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

503/09/13 42 ليلى بن عدادة
اللغة العربية

03/09/13 27101G)اكادير )البلدية
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عمالة: إنزكان ايت ثأ.المام مالك

ملول

            ثانوية المهدي 

المنجرة التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

201/09/15 40 الزهرة العرجاوي
اللغة العربية

01/09/15 27095A)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعري

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية المجد التأهيلية

وتنان

301/01/17 27 النفات لطيفة
اللغة العربية

01/01/17إلتحاق بالزوج 25820P)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الفتح

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثأ.عمر الخيام

ملول

101/01/17 26 المستغفر زينب
اللغة العربية

01/01/17إلتحاق بالزوج 05114H)الدشيرة الجهادية )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.م البقالي

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية 06 نونبر التأهيلية

وتنان

116/09/88 96 عصيم سعاد
اللغة الفرنسية

25/11/05إلتحاق بالزوج 27103J)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الحسن بن م الخياط

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثأ.عمر الخيام

ملول

106/09/06 82 كريمة  الشويخي
اللغة الفرنسية

02/09/09 05114H)الدشيرة الجهادية )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الفتح

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية المجد التأهيلية

وتنان

112/02/07 82 ندية هبوز
اللغة الفرنسية

02/09/09 25820P)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الحسن بن م الخياط

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثا م عابد الجابري

وتنان

216/09/91 76 سعاد زين الدين
اللغة الفرنسية

02/09/10إلتحاق بالزوج 27205V)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الحسن بن م الخياط

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثأ.فيصل بن عبد العزيز

ملول

407/09/04 70 ايت افقير حفيظ
اللغة الفرنسية

04/09/13 05106Z)الدشيرة الجهادية )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.السعادة

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثأ.عمر الخيام

ملول

216/09/97 68 فاطمة المتوضيع
اللغة الفرنسية

04/09/19 05114H)الدشيرة الجهادية )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الفتح

ملول

            ثانوية المهدي 

المنجرة التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

202/09/09 66 زهرة افكريش
اللغة الفرنسية

02/09/09 27095A)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابو فراس الحمداني

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثانوية المتنبي التأهيلية

ملول

306/09/05 64 نورى     يعقوبي
اللغة الفرنسية

02/09/16 27391X)انزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الفتح

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية لل مريم التأهيلية

وتنان

406/09/06 64 سارة يثرب
اللغة الفرنسية

10/10/11 05029R)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.السعادة

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثأ.م البقالي

ملول

207/09/04 58 كريم بوحسوس
اللغة الفرنسية

04/09/19 05115J)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعري

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثأ.فيصل بن عبد العزيز

ملول

501/01/10 52 ربيعة ازنكت
اللغة الفرنسية

02/09/14 05106Z)الدشيرة الجهادية )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المام مالك

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثأ.حمان الفطواكي التأهيلية

ملول

105/09/08 47 مريم عسو
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوج 05113G)الدشيرة الجهادية )البلدية

ثأ. عبدا الشفشاوني 

التأهيلية
عمالة: إنزكان ايت 

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثانوية المتنبي التأهيلية

ملول

201/01/10 42 العابدي م
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 27391X)انزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المام مالك

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثأ.عمر الخيام

ملول

205/09/11 40 فتيحة مرزوقي
اللغة الفرنسية

02/09/15 05114H)الدشيرة الجهادية )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.طارق بن زياد

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعرفة

ملول

105/09/07 36  طونطو سليمان
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 20002R)أيت ملول )البلدية

289



المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الفتح

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثأ.عبد ا بن ياسين

ملول

405/09/08 24 حنان حمدان
اللغة الفرنسية

02/09/16 05111E)انزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.عمر الخيام

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية انوال التأهيلية

وتنان

116/09/99 23 عبد الحليم الخنوشي
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 22754G)اكادير )البلدية

ثأ. عبدا الشفشاوني 

التأهيلية
عمالة: إنزكان ايت 

ملول

ثانوية العربي البناي 

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

102/09/15 20 افقير الحسين
اللغة الفرنسية

04/09/19 27390W)أيت ملول )البلدية

ثأ. عبدا الشفشاوني 

التأهيلية
عمالة: إنزكان ايت 

ملول

الثانوية التأهيلية وادي 

الساقية الحمراء

202/09/16إقليم: السمارة 16 حسن افوكال
اللغة الفرنسية

04/09/19 10419Z)السمارة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المجد

ملول

الثانوية التأهيلية ابن 

تومرت

101/01/17عمالة: مراكش 12 فاطمة الزهراء وهبي
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 02655K)المنارة )المقاطعة

ثأ. عبدا الشفشاوني 

التأهيلية
عمالة: إنزكان ايت 

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الحسن بن م الخياط

ملول

402/01/17 6 عزيز بوزهر
اللغة الفرنسية

04/09/19 05112F)انزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المجد

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية ابن حزم التأهيلية

وتنان

204/09/02 84 م ماهو
اللغة النجليزية

02/09/09 26782K)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المجد

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثأ.السعادة

ملول

116/09/90 56 بنبوستة امال
اللغة النجليزية

02/09/15 19134X)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابو فراس الحمداني

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثأ.فيصل بن عبد العزيز

ملول

605/09/11 46 ازرويل نبيل
اللغة النجليزية

03/09/13 05106Z)الدشيرة الجهادية )البلدية

ثأ. عبدا الشفشاوني 

التأهيلية
عمالة: إنزكان ايت 

ملول

            ثانوية المهدي 

المنجرة التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

101/01/10 42 فاطنة لحويضري
اللغة النجليزية

02/09/15 27095A)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعري

ملول

            ثانوية المهدي 

المنجرة التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

1003/09/13 30 م منكال
اللغة النجليزية

21/09/16 27095A)أيت ملول )البلدية

ثأ. عبدا الشفشاوني 

التأهيلية
عمالة: إنزكان ايت 

ملول

عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية الجامعي

أصيل

204/09/12 25 فدوى حسنين
اللغة اللمانية

02/09/16إلتحاق بالزوج 26118N)طنجة المدينة )المقاطعة

عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابو فراس الحمداني

ملول

103/09/13إقليم: تارودانتثإ.المهارة لوليجة 52 مرزوقي للة الحسنية
الجتماعيات

03/09/13 24674Uلمهارة

ثأ. عبدا الشفشاوني 

التأهيلية
عمالة: إنزكان ايت 

ملول

ثانوية العربي البناي 

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

102/09/10 48 قط م
الجتماعيات

02/09/13 27390W)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.فيصل بن عبد العزيز

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعرفة

ملول

115/09/09 46 العلمي سعيد
الجتماعيات

02/09/14 20002R)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعري

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثأ.حمان الفطواكي التأهيلية

ملول

803/09/13 45 ياسين الفقير
الجتماعيات

03/09/13إلتحاق بالزوجة 05113G)الدشيرة الجهادية )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعري

ملول

عمالة مقاطعة ابن زيدون

عين الشق

703/09/13 42 يوسف عراض
الجتماعيات

03/09/13 01683D)عين الشق )المقاطعة

عمالة: إنزكان ايت ثأ.فيصل بن عبد العزيز

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية ابن ماجة التأهيلية

وتنان

115/09/09 76 فطيمة ارزي
الرياضيات

15/09/09 21229Z)اكادير )البلدية
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عمالة: إنزكان ايت ثأ.المجد

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثأ.حمان الفطواكي التأهيلية

ملول

105/09/11 56 ابويصير عبدا
الرياضيات

03/09/13 05113G)الدشيرة الجهادية )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الفتح

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الزرقطوني التأهيلية

وتنان

529/08/14 46 مينة ادنارور
الرياضيات

02/09/14 05027N)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الحسن بن م الخياط

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثأ.حمان الفطواكي التأهيلية

ملول

705/09/08 36 عدنان عبد الرحيم
الرياضيات

02/09/16 05113G)الدشيرة الجهادية )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.فيصل بن عبد العزيز

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية المجد التأهيلية

وتنان

418/02/08 30 بوستة لل شريفة
الرياضيات

02/09/15إلتحاق بالزوج 25820P)اكادير )البلدية

ثأ. عبدا الشفشاوني 

التأهيلية
عمالة: إنزكان ايت 

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية المل التأهيلية

وتنان

802/09/14 28 فريد عابد
الرياضيات

02/09/16 25077G)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الحسن بن م الخياط

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية ابن حزم التأهيلية

وتنان

716/09/99 26 المنصوري م
الرياضيات

نعم 02/09/16 26782K)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.طارق بن زياد

ملول

101/01/10إقليم: تارودانتثإ.اسن 26 السعيد ايت سي ابويه
الرياضيات

04/09/19 24535Tاسن

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعري

ملول

ثانوية العربي البناي 

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

128/01/17 22 احمد بحسيس
الرياضيات

07/09/17 27390W)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابو فراس الحمداني

ملول

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني

102/09/15إقليم: العيون 14 ايمان انفاوي
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوج 06472J)العيون )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.رحال بن احمد

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية انوال التأهيلية

وتنان

301/01/17 6 أيوب داودي
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوجة 22754G)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.م البقالي

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية المجد التأهيلية

وتنان

416/09/89 114 خالد العطار
علوم الحياة 

والرض
05/09/03أقدمية 16 سنة 25820P)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المام مالك

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثأ.حمان الفطواكي التأهيلية

ملول

105/09/07 78 أمال السلسي
علوم الحياة 

والرض
05/09/07أقدمية 12 سنة 05113G)الدشيرة الجهادية )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.طارق بن زياد

ملول

ثانوية ابو العباس السبتي 

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

101/01/10 76 لحميد هند
علوم الحياة 

والرض
01/01/10 21230A)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.عبد ا بن ياسين

ملول

عمالة: الصخيرات  م عابد الجابري

 - تمارة

220/02/08 74 اوحنين رضوان
علوم الحياة 

والرض
19/10/11 25327D)تمارة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المام مالك

ملول

عمالة: إنزكان ايت    ثانوية الطبري العدادية

ملول

110/09/01 58 امال عبد الناصر
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 27111T)أيت ملول )البلدية

ثأ. عبدا الشفشاوني 

التأهيلية
عمالة: إنزكان ايت 

ملول

407/09/05عمالة: سلالثانوية العدادية أنوال 54 عبد الرحمن كثيري
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 25855C)باب المريسة )المقاطعة

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المجد

ملول

إقليم: شتوكة آيت ثأ. عقبة بن نافع

باها

502/09/10 48 شاطر سميرة
علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوج 26241Xأيت عميرة

عمالة: إنزكان ايت ثأ.عمر الخيام

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثأ.فيصل بن عبد العزيز

ملول

203/09/13 34 نعيمة باي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 05106Z)الدشيرة الجهادية )البلدية
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عمالة: إنزكان ايت ثإ.رحال بن احمد

ملول

105/09/08إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الجديدة 14 أخدوس الحسين
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 24265Z)تافراوت )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الفتح

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المجد

ملول

902/01/17 6 فهمي ابراهيم
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 23790H)أيت ملول )البلدية

ثأ. عبدا الشفشاوني 

التأهيلية
عمالة: إنزكان ايت 

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثأ.طارق بن زياد

ملول

116/09/99 84 اخام الحسين
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 23385Tاولد دحو

عمالة: إنزكان ايت ثأ.عمر الخيام

ملول

ثانوية عبد الكريم الخطابي 

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

516/09/85 76 عبد ا رادي
الفيزياء والكيمياء

21/12/10 05013Y)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.فيصل بن عبد العزيز

ملول

115/09/09إقليم: طاطاثانوية الجولن التأهيلية 69 ليلى صفري
الفيزياء والكيمياء

15/09/09إلتحاق بالزوج 26668Lالوكوم

عمالة: إنزكان ايت ثإ.رحال بن احمد

ملول

الثانوية الثأهيلية حماد او 

باحدو

105/09/11إقليم: الرشيدية 64 وعسيسو ابو بكر
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 23382Pملعب

عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابو فراس الحمداني

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية انوال التأهيلية

وتنان

526/07/10 60 يوسف نهراوي
الفيزياء والكيمياء

28/09/16 22754G)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.فيصل بن عبد العزيز

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثأ.حمان الفطواكي التأهيلية

ملول

103/09/13 40 النصراوي ابراهيم
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 05113G)الدشيرة الجهادية )البلدية

ثأ. عبدا الشفشاوني 

التأهيلية
عمالة: إنزكان ايت 

ملول

            ثانوية المهدي 

المنجرة التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

103/09/13 34 رشيد العبيدي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 27095A)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعري

ملول

إقليم: شتوكة آيت ثأ. الفضيلة

باها

402/09/15 22 حميد شاطري
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 25270Sواد الصفا

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعري

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثأ.عبد ا بن ياسين

ملول

502/09/15 14 رشيد شاطر
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 05111E)انزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الفتح

ملول

الثانوية الثأهيلية صلح 

الدين اليوبي

705/09/18إقليم: تنغير 12 م خداوي
الفيزياء والكيمياء

02/10/18 20772C)تنغير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الحسن بن م الخياط

ملول

عمالة: إنزكان ايت    ثانوية الطبري العدادية

ملول

201/03/11 70 فاطمة بوعدي
التربية السلمية

01/03/11 27111T)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعري

ملول

ثانوية العربي البناي 

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

306/09/00 62 مولي كمال الوزاني
التربية السلمية

02/09/16 27390W)أيت ملول )البلدية

ثأ. عبدا الشفشاوني 

التأهيلية
عمالة: إنزكان ايت 

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرازي التأهيلية

وتنان

102/09/10 52 سمير العلواوي
التربية البدنية

03/09/13 26780Hالدراركة

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعري

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثانوية المتنبي التأهيلية

ملول

603/09/13 42 ابراهيم ولفقير
التربية البدنية

03/09/13 27391X)انزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.السعادة

ملول

 ثانوية م الدرفوفي 

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

402/09/14 13 عادل خرفا
التربية البدنية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 19980S)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.السعادة

ملول

عمالة: الصخيرات  م عابد الجابري

 - تمارة

107/09/04 88 احمد شحيمط
الفلسفة

05/09/07أقدمية 12 سنة 25327D)تمارة )البلدية
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عمالة: إنزكان ايت ثإ.رحال بن احمد

ملول

            ثانوية المهدي 

المنجرة التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

105/09/03 70 عمر اركاس
الفلسفة

05/09/11 27095A)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.فيصل بن عبد العزيز

ملول

الثانوية التأهيلية طارق بن 

زياد

502/09/10إقليم: تطوان 60 الحسن قادري
الفلسفة

02/09/10 25512Eالحمراء

ثأ. عبدا الشفشاوني 

التأهيلية
عمالة: إنزكان ايت 

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثأ.حمان الفطواكي التأهيلية

ملول

802/09/09 52 الحسن الظعيف
الفلسفة

03/09/13 05113G)الدشيرة الجهادية )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.حمان الفطواكي التأهيلية

ملول

عمالة: الصخيرات المير مولي عبد ا

 - تمارة

103/09/13 44 مريم بردهام
الفلسفة

02/09/15 01393N)الصخيرات )البلدية

105/09/07إقليم: تارودانتثأ. هوارة التأهيليةإقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاوني 88 فاطمة العليوي
اللغة العربية

05/09/07أقدمية 12 سنة 25867R)أولد تايمة )البلدية

ثانوية تاوجطات الجديدة إقليم: تارودانتثأ.سيدي موسى

التأهيلية

106/09/06إقليم: الحاجب 87 زكرياء  دهيسي
اللغة العربية

06/09/06إلتحاق بالزوجة 26552K)عين تاوجطات )البلدية

ثانوية يوسف بن تاشفين إقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاوني

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

205/09/08 72 م ايت لحساين
اللغة العربية

05/09/08أقدمية 12 سنة 05025L)اكادير )البلدية

105/09/07إقليم: تارودانتثأ. هوارة التأهيليةإقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاوني 56 صالح بن الشيخ
اللغة العربية

02/09/15 25867R)أولد تايمة )البلدية

105/09/11إقليم: تارودانتثإ.اسنإقليم: تارودانتثأ.سيدي موسى 56 احمد بومريت
اللغة العربية

03/09/13 24535Tاسن

عمالة: أكادير  إدا ثانوية المل التأهيليةإقليم: تارودانتثأ. هوارة التأهيلية

وتنان

402/09/10 52 عبد العزيز اسماعيلي علوي
اللغة العربية

03/09/13 25077G)اكادير )البلدية

103/09/13إقليم: إفرانثانوية تيمحضيت التأهيليةإقليم: تارودانتثأ. ابن ماجة 52 مصطفى حسناوي
اللغة العربية

03/09/13 26266Zتيمحضيت

عمالة: إنزكان ايت ثأ.م البقاليإقليم: تارودانتثأ.الداخلة

ملول

102/09/15 40 يوسف بنيحي
اللغة العربية

02/09/15 05115J)أيت ملول )البلدية

103/09/13إقليم: الرشيديةثانوية أيت عاصم التأهيليةإقليم: تارودانتثأ.ايت اعزا 36 علي فضائل
اللغة العربية

06/09/17 27377Gفركلة العليا

102/09/14عمالة: الميةالتنميةإقليم: تارودانتثأ. هوارة التأهيلية 36 زهير ابعيزة
اللغة العربية

02/09/14 27421E)عين حرودة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. عقبة بن نافعإقليم: تارودانتثأ. أولوز

باها

102/09/15 30 المحجوب علي
اللغة العربية

02/09/15 26241Xأيت عميرة

            ثانوية المهدي إقليم: تارودانتثأ.الفضيلة

المنجرة التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

102/09/15 30 عبد الحفيظ بوشيخة
اللغة العربية

02/09/15 27095A)أيت ملول )البلدية

ثانوية العربي البناي إقليم: تارودانتثأ.العرفان

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

102/09/15 30 الحسين أوعسري
اللغة العربية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 27390W)أيت ملول )البلدية

606/09/17إقليم: تارودانتثأ.سيدي موسىإقليم: تارودانتثأ. أولوز 28 عبد العزيز فسيوي
اللغة العربية

06/09/17 17292Vسيدي موسى الحمري
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306/09/17إقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاونيإقليم: تارودانتثأ.العرفان 24 فاضمة ناصر
اللغة العربية

04/09/19 17300D)أولد تايمة )البلدية

102/09/15إقليم: تارودانتثإ.سيدي احمد اوعمرإقليم: تارودانتثأ. الحسن الثاني 22 اكداش عمر
اللغة العربية

04/09/18 21260Hسيدي أحمد أو عمرو

204/09/18إقليم: تارودانتثأ.سيدي موسىإقليم: تارودانتثأ. ابن ماجة 22 المرابت م
اللغة العربية

04/09/18 17292Vسيدي موسى الحمري

104/09/18إقليم: تارودانتثأ.العرفانإقليم: تارودانتثأ.المعرفة 22 عبد المجيد ايت الرائس
اللغة العربية

04/09/18 18582X)الكردان )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. الخوارزميإقليم: تارودانتثإ.تينزرت

باها

304/09/18 22 ابراهيم بنزكار
اللغة العربية

04/09/18 21199Sأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت ثأ. الفضيلةإقليم: تارودانتثأ.الرك

باها

204/09/19 16 بوتا مينة
اللغة العربية

04/09/19 25270Sواد الصفا

إقليم: شتوكة آيت ثأ. عقبة بن نافعإقليم: تارودانتثإ.تينزرت

باها

904/09/19 16 جامع حموش
اللغة العربية

04/09/19 26241Xأيت عميرة

606/09/17إقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاونيإقليم: تارودانتثأ.الرازي 14 م لغزال
اللغة العربية

04/09/19 17300D)أولد تايمة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.عبد ا بن ياسينإقليم: تارودانتثأ.الرك

ملول

404/09/19 6 رجاء ولهينت
اللغة العربية

04/09/19 05111E)انزكان )البلدية

ثانوية سيدي الحاج سعيد إقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاوني

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

401/10/10 68 الزيادي عبد اللطيف
اللغة الفرنسية

20/09/11 22755Hالدراركة

905/09/11إقليم: صفروثانوية بئر أنزران التأهيليةإقليم: تارودانتثأ. النهضة 64 حجيج حدو
اللغة الفرنسية

05/09/11 02447J)صفرو )البلدية

عمالة: إنزكان ايت    ثانوية الطبري العداديةإقليم: تارودانتثأ. الحسن الثاني

ملول

302/09/15 36 احراكة أسماء
اللغة الفرنسية

06/09/17 27111T)أيت ملول )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الخليــج التأهيليةإقليم: تارودانتثأ.الطبري

وتنان

116/09/99 34 نزهة الوكيلي
اللغة الفرنسية

02/09/16 05028P)اكادير )البلدية

الثانوية التأهيلية المهدي إقليم: تارودانتثأ. أولوز

بنبركة

101/01/17إقليم: تارودانت 30 عبدالرحيم الطيبي
اللغة الفرنسية

04/09/18 27367Wاوزيوة

الثانوية التأهيلية ابراهيم إقليم: تارودانتثأ.المعرفة

وخزان

230/01/17إقليم: تيزنيت 28 علي شككار
اللغة الفرنسية

06/09/17 20741Uأربعاء الساحل

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الصفاءإقليم: تارودانتثأ.الفضيلة

ملول

106/09/17 28 خويا حسن
اللغة الفرنسية

06/09/17 25586K)أيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. المسيرة الخضراءإقليم: تارودانتثأ.الرازي

باها

106/09/17 28 مريم بالهنا
اللغة الفرنسية

06/09/17 05374Rماسة

            ثانوية المهدي إقليم: تارودانتثأ. مولي يوسف

المنجرة التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

101/01/17 24 رشيد الحاضري
اللغة الفرنسية

19/01/17 27095A)أيت ملول )البلدية

294



المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين
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106/09/17إقليم: تارودانتثأ. هوارة التأهيليةإقليم: تارودانتثأ.الطبري 24 حمدة اشرف
اللغة الفرنسية

04/09/19 25867R)أولد تايمة )البلدية

ثا. م الخامس للتعليم 

الصيل
عمالة: إنزكان ايت ثأ.عبد ا بن ياسينإقليم: تارودانت

ملول

106/09/06 22 فاطمة الزهراء فصوات
اللغة الفرنسية

04/09/18 05111E)انزكان )البلدية

102/09/15إقليم: تارودانتثأ. الحسن الثانيإقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاوني 22 ابراهيم فرتاح
اللغة الفرنسية

04/09/18 17468L)أولد تايمة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية ابن ماجة التأهيليةإقليم: تارودانتثأ.العرفان

وتنان

130/01/17 22 نجا حنان
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 21229Z)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.طارق بن زيادإقليم: تارودانتثأ.المعرفة

ملول

104/09/18 22 عدي يوسف
اللغة الفرنسية

04/09/18 23385Tاولد دحو

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أورير التأهيليةإقليم: تارودانتثأ.الداخلة

وتنان

904/09/18 22 مينة امزيل
اللغة الفرنسية

04/09/18 23965Yأورير

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الفتحإقليم: تارودانتثأ.ايت اعزا

ملول

204/09/18 22 حنان بيزكرن
اللغة الفرنسية

04/09/18 23791J)القليعة )البلدية

ثا. م الخامس للتعليم 

الصيل
ثانوية عبد الكريم الخطابي إقليم: تارودانت

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

502/09/15 20 امبارك  العمل
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 05013Y)اكادير )البلدية

106/09/17إقليم: تارودانتثأ. مولي يوسفإقليم: تارودانتثأ.الفضيلة 18 واغزن ايوب
اللغة الفرنسية

06/09/17 21262K)أولد برحيل )البلدية

206/09/17إقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاونيإقليم: تارودانتثإ.المهارة لوليجة 18  كريمة كموس
اللغة الفرنسية

06/09/17 17300D)أولد تايمة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت    ثانوية الطبري العداديةإقليم: تارودانتثأ. ابن ماجة

ملول

106/09/17 18 ميمون عائشة
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 27111T)أيت ملول )البلدية

206/09/17إقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاونيإقليم: تارودانتثأ.الرك 18 عبد الرحمان طليبي
اللغة الفرنسية

06/09/17 17300D)أولد تايمة )البلدية

106/09/17إقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاونيإقليم: تارودانتثأ.الرك 18  م بويبكر
اللغة الفرنسية

06/09/17 17300D)أولد تايمة )البلدية

            ثانوية المهدي إقليم: تارودانتثأ. أولوز

المنجرة التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

304/09/19 16 فاطمة أنعمي
اللغة الفرنسية

04/09/19 27095A)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الحسن بن م الخياطإقليم: تارودانتثأ.الداخلة

ملول

304/09/19 16 امنة جزيل
اللغة الفرنسية

04/09/19 05112F)انزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثانوية المتنبي التأهيليةإقليم: تارودانتثأ.الفضيلة

ملول

204/09/19 16 نادية جطان
اللغة الفرنسية

04/09/19 27391X)انزكان )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. الجولنإقليم: تارودانتثأ. أولوز

باها

104/09/19 16 ايمان الجسمي
اللغة الفرنسية

04/09/19 05375S)بيوكرة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الحسن بن م الخياطإقليم: تارودانتثإ.أحد

ملول

204/09/19 16 فاطمة الهبور
اللغة الفرنسية

04/09/19 05112F)انزكان )البلدية
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عمالة: إنزكان ايت ثأ.م البقاليإقليم: تارودانتثأ.الفضيلة

ملول

804/09/19 16 اتسوانت خديجة
اللغة الفرنسية

04/09/19 05115J)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.طارق بن زيادإقليم: تارودانتثأ. أولوز

ملول

104/09/19 16 غزلن ناعيم
اللغة الفرنسية

04/09/19 23385Tاولد دحو

            ثانوية المهدي إقليم: تارودانتثأ.الفضيلة

المنجرة التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

104/09/19 16 ناصرة بوتميت
اللغة الفرنسية

04/09/19 27095A)أيت ملول )البلدية

104/09/19إقليم: تارودانتثأ.الطبريإقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاوني 16 سومية الخزري
اللغة الفرنسية

04/09/19 17291Uلكفيفات

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المام مالكإقليم: تارودانتثإ.المنصور الدهبي

ملول

104/09/18 15 كريم رقية
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 26356X)أيت ملول )البلدية

الثانوية التأهيلية عبد إقليم: تارودانتثأ. الحسن الثاني

الهادي بوطالب

102/09/15عمالة: سل 12 سـعـيــد أيــت خيــــــــا
اللغة الفرنسية

04/09/18 27082L)العيايدة )المقاطعة

ثا. م الخامس للتعليم 

الصيل
عمالة: إنزكان ايت ثأ.الفتحإقليم: تارودانت

ملول

402/01/17 12 أمين ايدوش
اللغة الفرنسية

04/09/18 23791J)القليعة )البلدية

ثا. م الخامس للتعليم 

الصيل
402/09/16إقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاونيإقليم: تارودانت 12 الهللي  عبد الرحمان

اللغة الفرنسية
04/09/18 17300D)أولد تايمة )البلدية

104/09/18إقليم: تارودانتثأ.سيدي وسيديإقليم: تارودانتثأ.الشابي 10 بن السعيدي م ياسين
اللغة الفرنسية

04/09/19 17299C)تارودانت )البلدية

104/09/18إقليم: تارودانتثأ.سيدي موسىإقليم: تارودانتثأ.المعرفة 10 عزوزي حسن
اللغة الفرنسية

04/09/19 17292Vسيدي موسى الحمري

عمالة: أكادير  إدا  ثانوية الزيتون العداديةإقليم: تارودانتثأ. ابن ماجة

وتنان

604/09/18 10 ألزات نسرين
اللغة الفرنسية

04/09/19 05023Jتامري

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أجدير التأهيليةإقليم: تارودانتثإ.اسن

وتنان

104/09/19 8 ارجدال سميرة
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 25818M)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.م البقاليإقليم: تارودانتثأ.سيدي وسيدي

ملول

201/01/17 6 عبد العالي ايشو
اللغة الفرنسية

04/09/19 05115J)أيت ملول )البلدية

104/09/19إقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاونيإقليم: تارودانتثأ.الرازي 6 زهرة شنا
اللغة الفرنسية

04/09/19 17300D)أولد تايمة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.عبد ا بن ياسينإقليم: تارودانتثأ.المجد

ملول

204/09/19 6 نادية الزيدي
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 05111E)انزكان )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. العربي  البنايإقليم: تارودانتثأ.الرك

باها

204/09/19 6 اشهبون الحسين
اللغة الفرنسية

04/09/19 05376Tسيدي وساي

إقليم: شتوكة آيت ثأ. الخوارزميإقليم: تارودانتثأ.الرك

باها

104/09/19 6 الدرقاوي اناس
اللغة الفرنسية

04/09/19 21199Sأيت عميرة

 ثانوية م الدرفوفي إقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاوني

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

517/09/90 70 راضي توفيق
اللغة النجليزية

02/09/10 19980S)اكادير )البلدية
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101/01/05إقليم: تارودانتثإ. الزراويإقليم: تارودانتثأ.المعرفة 64 خالد نايت بهي
اللغة النجليزية

03/09/13 17286N)تارودانت )البلدية

            ثانوية المهدي إقليم: تارودانتثأ. الحسن الثاني

المنجرة التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

102/09/10 48 مبارك  بو الزيت
اللغة النجليزية

03/09/13 27095A)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثانوية المتنبي التأهيليةإقليم: تارودانتثأ. النهضة

ملول

102/09/14 46 اخراز محماد
اللغة النجليزية

02/09/14 27391X)انزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المجدإقليم: تارودانتثأ. هوارة التأهيلية

ملول

102/09/14 38 عياد الشين
اللغة النجليزية

04/09/18 23790H)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثانوية المتنبي التأهيليةإقليم: تارودانتثأ. أولوز

ملول

802/09/14 36 جمال حدوش
اللغة النجليزية

02/09/14 27391X)انزكان )البلدية

عمالة: الصخيرات  م عابد الجابريإقليم: تارودانتثأ. هوارة التأهيلية

 - تمارة

802/09/14 36 عائشة بوبكر
اللغة النجليزية

02/09/14 25327D)تمارة )البلدية

ثا. م الخامس للتعليم إقليم: تارودانتثأ.الفضيلة

الصيل

302/09/14إقليم: تارودانت 36 طارق كلز
اللغة النجليزية

02/09/14 17303G)تارودانت )البلدية

ثا. م الخامس للتعليم 

الصيل
الثانوية التأهيلية عبد الرحيم إقليم: تارودانت

بوعبيد

116/09/96عمالة: سل 34 لحسن بعلي
اللغة النجليزية

02/09/16 24720U)باب المريسة )المقاطعة

201/01/17إقليم: تارودانتثأ.المجدإقليم: تارودانتثأ.الفضيلة 34 الشطيبية هاجر
اللغة النجليزية

01/01/17 17296Zالكدية البيضاء

إقليم: شتوكة آيت ثأ. الفضيلةإقليم: تارودانتثأ.الرك

باها

101/01/17 34 فاطمة نعيم
اللغة النجليزية

01/01/17 25270Sواد الصفا

عمالة: أكادير  إدا ثانوية ابن حزم التأهيليةإقليم: تارودانتثأ. النهضة

وتنان

702/09/15 30 اسماء عسكاوي
اللغة النجليزية

02/09/15إلتحاق بالزوج 26782K)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.طارق بن زيادإقليم: تارودانتثأ.الداخلة

ملول

202/09/15 30 احمد امنزوا
اللغة النجليزية

02/09/15 23385Tاولد دحو

103/09/13إقليم: تارودانتثأ. هوارة التأهيليةإقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاوني 28 مراد الحنفي
اللغة النجليزية

06/09/17 25867R)أولد تايمة )البلدية

202/09/14إقليم: تارودانتثإ.اسنإقليم: تارودانتثأ.سيدي موسى 28 عبد الحكيم فوزي
اللغة النجليزية

04/09/18 24535Tاسن

406/09/17إقليم: تارودانتثإ.المنصور الدهبيإقليم: تارودانتثأ. أولوز 28 مصطفى ابروج
اللغة النجليزية

06/09/17 23771Mاحمر  لكللشة

505/09/08إقليم: تارودانتثأ.ابن سليمان الرودانيإقليم: تارودانتثأ.الرازي 24 اد الحاج لحسن
اللغة النجليزية

02/09/16 17298B)تارودانت )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. آيت باهاإقليم: تارودانتثأ. ابن ماجة

باها

901/01/17 24 فاطمة الزهرة اليوسفي
اللغة النجليزية

19/01/17 23874Z)أيت باها )البلدية

102/09/15إقليم: تارودانتثأ.ابن سليمان الرودانيإقليم: تارودانتثأ.الفضيلة 22 رشيد إغزى
اللغة النجليزية

04/09/18 17298B)تارودانت )البلدية
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202/09/15إقليم: تارودانتثأ.المجدإقليم: تارودانتثأ.ابن سليمان الروداني 22 عبد الهادي سعدان
اللغة النجليزية

04/09/18 17296Zالكدية البيضاء

202/09/15إقليم: تارودانتثأ.المجدإقليم: تارودانتثأ.الطبري 22 عبد الكريم اشويخ
اللغة النجليزية

04/09/19إلتحاق بالزوجة 17296Zالكدية البيضاء

ثا. م الخامس للتعليم إقليم: تارودانتثأ.الشابي

الصيل

302/09/14إقليم: تارودانت 18 م السمللي
اللغة النجليزية

06/09/17 17303G)تارودانت )البلدية

102/09/14إقليم: تارودانتثأ. هوارة التأهيليةإقليم: تارودانتثإ.المنصور الدهبي 18 المصطفى عمار كلي
اللغة النجليزية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 25867R)أولد تايمة )البلدية

806/09/17إقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاونيإقليم: تارودانتثأ. م السادس 18 وابن احمد
اللغة النجليزية

06/09/17 17300D)أولد تايمة )البلدية

506/09/17إقليم: تارودانتثإ. الزراويإقليم: تارودانتثأ. م السادس 18 لعوان م
اللغة النجليزية

06/09/17 17286N)تارودانت )البلدية

 الثانوية التأهيلية المنظر إقليم: تارودانتثأ. م السادس

الجميل

502/09/14عمالة: سل 12 طارق ايحي
اللغة النجليزية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 23033K)حصين )المقاطعة

302/09/15إقليم: تارودانتثأ.الداخلةإقليم: تارودانتثأ. م السادس 12 جمال اشباني
اللغة النجليزية

04/09/18 17304H)أولد برحيل )البلدية

ثا. م الخامس للتعليم إقليم: تارودانتثأ. أولوز

الصيل

202/09/15إقليم: تارودانت 12 سعيد ازراك
اللغة النجليزية

04/09/18 17303G)تارودانت )البلدية

202/09/15إقليم: تارودانتثإ.اسنإقليم: تارودانتثأ. م السادس 12 الحسين امسكين
اللغة النجليزية

04/09/18 24535Tاسن

128/01/17إقليم: تارودانتثأ. م السادسإقليم: تارودانتثأ.الرك 12 أخراز مصطفى
اللغة النجليزية

04/09/19إلتحاق بالزوجة 17305J)تالوين )البلدية

306/09/17إقليم: تارودانتثأ.سيدي موسىإقليم: تارودانتثأ. أولوز 10 عز الدين بودرار
اللغة النجليزية

04/09/19 17292Vسيدي موسى الحمري

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المام مالكإقليم: تارودانتثأ.ابن سليمان الروداني

ملول

802/09/09 68 المجاطي صالح
الجتماعيات

20/09/11 26356X)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.عمر الخيامإقليم: تارودانتثأ.العرفان

ملول

402/09/10 58 عمر بنعيس
الجتماعيات

03/09/13 05114H)الدشيرة الجهادية )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.عبد ا بن ياسينإقليم: تارودانتثأ.العرفان

ملول

303/09/13 52 عبد العزيز احديبي
الجتماعيات

03/09/13 05111E)انزكان )البلدية

203/09/13إقليم: تارودانتثأ.الداخلةإقليم: تارودانتثأ. ابن ماجة 52 الشباني العيساوي
الجتماعيات

03/09/13 17304H)أولد برحيل )البلدية

ثا. م الخامس للتعليم إقليم: تارودانتثأ. أولوز

الصيل

105/09/11إقليم: تارودانت 48 حسن بهيش
الجتماعيات

02/09/15 17303G)تارودانت )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابو فراس الحمدانيإقليم: تارودانتالثانوية التاهيلية التقنية

ملول

1202/09/14 46 ايت عدي حفيض
الجتماعيات

02/09/14 25022X)أيت ملول )البلدية
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103/09/13إقليم: تارودانتثأ.المعرفةإقليم: تارودانتثأ.ايت اعزا 44 الحسن ايت القائد
الجتماعيات

02/09/15 17294Xأولد عيسى

503/09/13إقليم: تارودانتثأ.ابن سليمان الرودانيإقليم: تارودانتثأ.الرازي 34 عبدالعلي بخشان
الجتماعيات

02/09/15 17298B)تارودانت )البلدية

ثأ. عبدا الشفشاوني إقليم: تارودانتثأ. م السادس

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

602/09/16 34 نعيمة  رامي
الجتماعيات

02/09/16 25891Sتمسية

201/01/17إقليم: تارودانتالثانوية التاهيلية التقنيةإقليم: تارودانتثأ. أولوز 24 لطيفة كدولي
الجتماعيات

01/01/17إلتحاق بالزوج 26233N)تارودانت )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثانوية المتنبي التأهيليةإقليم: تارودانتثأ. م السادس

ملول

101/01/17 24 حسن لهدا
الجتماعيات

19/01/17إلتحاق بالزوجة 27391X)انزكان )البلدية

الثانوية التأهيلية المختار إقليم: تارودانتثأ.الرك

السوسي

201/01/17إقليم: الحوز 24 رضوان الدزة
الجتماعيات

01/01/17 26581Sأوريكة

306/09/17إقليم: تارودانتثأ.المعرفةإقليم: تارودانتثأ.الرك 14 مصطفى أوبها
الجتماعيات

04/09/19 17294Xأولد عيسى

102/09/15إقليم: تارودانتثأ.العرفانإقليم: تارودانتثأ.المعرفة 13 العربي العسلة
الجتماعيات

04/09/18إلتحاق بالزوجة 18582X)الكردان )البلدية

202/09/15إقليم: تارودانتثإ.اسنإقليم: تارودانتثأ.سيدي موسى 12 ابراهيم  بوزيد
الجتماعيات

04/09/18إلتحاق بالزوجة 24535Tاسن

201/01/10إقليم: تارودانتثأ. هوارة التأهيليةإقليم: تارودانتثأ.الطبري 62 عبد المجيد اللطيفي
الرياضيات

20/09/11 25867R)أولد تايمة )البلدية

105/09/07إقليم: تارودانتثأ.الداخلةإقليم: تارودانتثأ. م السادس 54 محند أزنك
الرياضيات

02/09/16 17304H)أولد برحيل )البلدية

104/09/02إقليم: تارودانتثأ. هوارة التأهيليةإقليم: تارودانتثأ.المجد 52 رشيد بوسعيد
الرياضيات

04/09/13 25867R)أولد تايمة )البلدية

ثا. م الخامس للتعليم 

الصيل
عمالة: أكادير  إدا ثانوية انوال التأهيليةإقليم: تارودانت

وتنان

505/09/11 46 الحسين صواب
الرياضيات

03/09/13 22754G)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أجدير التأهيليةإقليم: تارودانتثأ. الحسن الثاني

وتنان

202/09/14 46 يوسف بركا
الرياضيات

02/09/14 25818M)اكادير )البلدية

202/09/10إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية توبقالإقليم: تارودانتثأ. هوارة التأهيلية 44 م الخماري
الرياضيات

02/09/14 23527X)تحناوت )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.حمان الفطواكي التأهيليةإقليم: تارودانتثأ.الداخلة

ملول

802/09/14 36 مصطفى الجائل
الرياضيات

02/09/14 05113G)الدشيرة الجهادية )البلدية

عمالة: وجدة - ثا. لل أسماءإقليم: تارودانتثأ.ابن سليمان الروداني

أنكاد

101/01/17 34 فاطمة الزهراء اعطل
الرياضيات

19/01/17 04405M)وجدة )البلدية

101/01/17عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية السلمإقليم: تارودانتثأ. أولوز 34 لحسن ادحساين
الرياضيات

01/01/17 25268P)مكناس )البلدية
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عمالة: إنزكان ايت ثأ.الحسن بن م الخياطإقليم: تارودانتثأ. الحسن الثاني

ملول

101/01/17 30 سعيد بلقاضي
الرياضيات

04/09/18 05112F)انزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.عبد ا بن ياسينإقليم: تارودانتثأ.ايت اعزا

ملول

806/09/17 28 امينة لخيار
الرياضيات

06/09/17 05111E)انزكان )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أورير التأهيليةإقليم: تارودانتثأ. الحسن الثاني

وتنان

501/01/17 24 عبد ا أشبان
الرياضيات

01/01/17 23965Yأورير

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعرفةإقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاوني

ملول

301/01/17 24 بوطيب أيمن
الرياضيات

01/01/17 20002R)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعرفةإقليم: تارودانتثأ.الداخلة

ملول

802/09/15 22 كريم جزولي
الرياضيات

06/09/17 20002R)أيت ملول )البلدية

            ثانوية المهدي إقليم: تارودانتثأ.الداخلة

المنجرة التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

102/09/15 22 م الداريسي
الرياضيات

06/09/17 27095A)أيت ملول )البلدية

102/09/15إقليم: تارودانتثأ.الشابيإقليم: تارودانتثإ.المنصور الدهبي 22 لطرش عبد الكبير
الرياضيات

04/09/18 17293Wمشرع العين

ثا. م الخامس للتعليم 

الصيل
            ثانوية المهدي إقليم: تارودانت

المنجرة التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

301/01/17 20 أوربع خالد
الرياضيات

04/09/18 27095A)أيت ملول )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أورير التأهيليةإقليم: تارودانتثأ.العرفان

وتنان

301/01/17 20 قاضي م امين
الرياضيات

04/09/18 23965Yأورير

ثأ. عبدا الشفشاوني إقليم: تارودانتثأ.الرازي

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

506/09/17 18 سكينة عدنان
الرياضيات

06/09/17 25891Sتمسية

106/09/17إقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاونيإقليم: تارودانتثأ.الرك 18 خالد أزاوو
الرياضيات

06/09/17 17300D)أولد تايمة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.رحال بن احمدإقليم: تارودانتثأ.سيدي موسى

ملول

504/09/19 16 فاطمة الزهراء الرحموني
الرياضيات

04/09/19 05104X)انزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المام مالكإقليم: تارودانتثأ. الحسن الثاني

ملول

506/09/17 14 م محمادي
الرياضيات

04/09/19 26356X)أيت ملول )البلدية

106/09/17إقليم: تارودانتثأ.سيدي موسىإقليم: تارودانتثأ.المعرفة 14 وليد  الزكي
الرياضيات

04/09/19 17292Vسيدي موسى الحمري

106/09/17إقليم: تارودانتثأ.ابن سليمان الرودانيإقليم: تارودانتثأ. م السادس 14 بوخميرة يوسف
الرياضيات

04/09/19 17298B)تارودانت )البلدية

106/09/17إقليم: تارودانتثأ. الحسن الثانيإقليم: تارودانتثأ. هوارة التأهيلية 14 خديجة فرواط
الرياضيات

04/09/19 17468L)أولد تايمة )البلدية

ثا. م الخامس للتعليم 

الصيل
701/01/17إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية الميةإقليم: تارودانت 12 الكناوي إلهام

الرياضيات
04/09/18 05990K)القصر الكبير )البلدية

ثانوية أبو موسى الشعري إقليم: تارودانتثأ.الرك

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

204/09/18 12 ياسين بوعليهي
الرياضيات

04/09/18 27389V)القليعة )البلدية
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إقليم: شتوكة آيت ثأ. سيدي الحاج الحبيبإقليم: تارودانتثأ. أولوز

باها

104/09/19 6 عبد الرحمان بودهاير
الرياضيات

04/09/19 24253Lسيدي بيبي

إقليم: شتوكة آيت ثأ. الخوارزميإقليم: تارودانتثأ.الرك

باها

604/09/19 6 بيدو رشيد
الرياضيات

04/09/19 21199Sأيت عميرة

ثا. م الخامس للتعليم إقليم: تارودانتثأ.المجد

الصيل

304/09/19إقليم: تارودانت 6 المهدي الحيرى
الرياضيات

04/09/19 17303G)تارودانت )البلدية

ثا. م الخامس للتعليم إقليم: تارودانتثأ.الرازي

الصيل

204/09/19إقليم: تارودانت 6 وئام أكزار
الرياضيات

04/09/19 17303G)تارودانت )البلدية

ثأ. عبدا الشفشاوني إقليم: تارودانتثأ.الفضيلة

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

704/09/19 6 بنلجديد نورالدين
الرياضيات

04/09/19 25891Sتمسية

304/09/19إقليم: تارودانتثأ.المجدإقليم: تارودانتثأ.الرك 6 عبد الله لحمامد
الرياضيات

04/09/19 17296Zالكدية البيضاء

204/09/19إقليم: تارودانتثأ. الحسن الثانيإقليم: تارودانتثأ.الفضيلة 6 الهوير مريم
الرياضيات

04/09/19 17468L)أولد تايمة )البلدية

504/09/19إقليم: تارودانتثأ. الحسن الثانيإقليم: تارودانتثأ.الشابي 6 زكرياء دوقرن
الرياضيات

04/09/19 17468L)أولد تايمة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية 06 نونبر التأهيليةإقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاوني

وتنان

328/09/94 144 توفيق جوهري
علوم الحياة 

والرض
16/09/99أقدمية 16 سنة 27103J)اكادير )البلدية

ثا. م الخامس للتعليم 

الصيل
402/09/09عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية عين كرمةإقليم: تارودانت 76 نورالدين مطيش

علوم الحياة 

والرض
02/09/09 04089Uعين كرمة-واد الرمان

            ثانوية المهدي إقليم: تارودانتثأ.الطبري

المنجرة التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

102/09/10 46 سعيد برود
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 27095A)أيت ملول )البلدية

الثانوية التأهيلية المهدي إقليم: تارودانتثأ. م السادس

بنبركة

102/09/14إقليم: تارودانت 46 وعتو حميد
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 27367Wاوزيوة

عمالة مقاطعات زريابإقليم: تارودانتثأ.الطبري

الدار البيضاء أنفا

703/09/13 42 جميلة عزيوي
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 22680B)المعاريف )المقاطعة

202/09/14إقليم: تارودانتثأ.الداخلةإقليم: تارودانتثأ.المعرفة 36 يونس تامراوي
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 17304H)أولد برحيل )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المام مالكإقليم: تارودانتثأ. أولوز

ملول

101/01/17 34 نجاة لغشيم
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 26356X)أيت ملول )البلدية

306/09/17إقليم: تارودانتثأ.العرفانإقليم: تارودانتثأ.الفضيلة 28 اعراب السعدية
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 18582X)الكردان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.عبد ا بن ياسينإقليم: تارودانتثأ. أولوز

ملول

201/01/17 24 حنان ايت سي
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 05111E)انزكان )البلدية

202/09/15إقليم: تارودانتثإ.تينزرتإقليم: تارودانتثإ.المهارة لوليجة 22 حسن أزاز
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 24673Tتينزرت
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الثانوية التاهيلية المهدي بن إقليم: تارودانتثأ.الفضيلة

بركة

204/09/18إقليم: تيزنيت 20 أوماست فاطمة
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 19538Lالمعدر الكبير

501/01/17إقليم: تارودانتثأ. هوارة التأهيليةإقليم: تارودانتثأ.المجد 18 فاطمة مبروك
علوم الحياة 

والرض
04/09/19إلتحاق بالزوج 25867R)أولد تايمة )البلدية

ثا. م الخامس للتعليم 

الصيل
206/09/17إقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاونيإقليم: تارودانت 14 ازاوو مصطفى

علوم الحياة 

والرض
04/09/19إلتحاق بالزوجة 17300D)أولد تايمة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. المويينإقليم: تارودانتثأ.ايت اعزا

باها

302/09/15 12 دريس بودهاير
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 26050Pانشادن

504/09/18إقليم: تارودانتثأ.ايت اعزاإقليم: تارودانتثأ.الرازي 12 عبد الحكيم بن امزال
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 23774R)أيت ايعزة )البلدية

204/09/18إقليم: تارودانتثإ.اسنإقليم: تارودانتثأ.سيدي موسى 10 المختار التوبي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 24535Tاسن

104/09/18إقليم: تارودانتثأ. أولوزإقليم: تارودانتثأ.الرازي 10 الحسن الباز
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 24080Y)أولوز )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أورير التأهيليةإقليم: تارودانتثأ.العرفان

وتنان

701/01/17 6 لحسن بوسكري
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 23965Yأورير

ثانوية أبو موسى الشعري إقليم: تارودانتثأ.الرك

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

204/09/19 6 حفيظ حماش
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 27389V)القليعة )البلدية

504/09/19إقليم: تارودانتثأ.المعرفةإقليم: تارودانتثأ.الرك 6 فدوى اركيبي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 17294Xأولد عيسى

ثا. م الخامس للتعليم إقليم: تارودانتثأ. ابن ماجة

الصيل

204/09/19إقليم: تارودانت 6 أشن فاطمة الزهراء
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 17303G)تارودانت )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أورير التأهيليةإقليم: تارودانتالثانوية التاهيلية التقنية

وتنان

406/09/06 94 رشيد    اوعدي
العلوم القتصادية 

والتدبير
06/09/06أقدمية 12 سنة 23965Yأورير

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الخليــج التأهيليةإقليم: تارودانتالثانوية التاهيلية التقنية

وتنان

206/09/06 86 بوبكر   دورد
العلوم القتصادية 

والتدبير
06/09/06إلتحاق بالزوجة 05028P)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الدريسي التقنيةإقليم: تارودانتثأ. الحسن الثاني

وتنان

707/09/05 61 ايدبوفاكر عبد الرحيم
العلوم القتصادية 

والتدبير
02/09/10إلتحاق بالزوجة 05024K)اكادير )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. آيت باهاإقليم: تارودانتثأ. م السادس

باها

202/09/15 40 اد سيدي بها سناء
العلوم القتصادية 

والتدبير
02/09/15 23874Z)أيت باها )البلدية

1003/09/13إقليم: تارودانتثأ.العرفانإقليم: تارودانتثأ. م السادس 36 عمر  وزاض
العلوم القتصادية 

والتدبير
02/09/16 18582X)الكردان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعرفةإقليم: تارودانتثأ.العرفان

ملول

103/09/13 32 باحيدة هشام
العلوم القتصادية 

والتدبير
04/09/18إلتحاق بالزوجة 20002R)أيت ملول )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية ابن حزم التأهيليةإقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاوني

وتنان

101/10/90 154 م شرحبيلي
الفيزياء والكيمياء

02/08/91إلتحاق بالزوجة 26782K)اكادير )البلدية
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405/09/11إقليم: تارودانتثأ. هوارة التأهيليةإقليم: تارودانتثأ.سيدي موسى 56 عزي م
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 25867R)أولد تايمة )البلدية

عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية المرابطينإقليم: تارودانتثأ. ابن ماجة

أصيل

203/09/13 52 عبد السلم اشتوي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 26578N)بني مكادة )المقاطعة

ثانوية أبو سالم العياشي إقليم: تارودانتثأ.العرفان

التأهيلية

602/09/14إقليم: صفرو 46 هشام قسو
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 02452Pعين الشكاك

الثانوية التأهيلية عبد ا إقليم: تارودانتثأ. ابن ماجة

الشفشاوني

عمالة: طنجة - 

أصيل

202/09/14 46 يسرى بكري
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 15190K)بني مكادة )المقاطعة

ثانوية تاوجطات الجديدة إقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاوني

التأهيلية

102/09/10إقليم: الحاجب 44 سعيد الجناتي
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 26552K)عين تاوجطات )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.فيصل بن عبد العزيزإقليم: تارودانتثأ.العرفان

ملول

602/09/15 40 مريم أيت بنعمر
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 05106Z)الدشيرة الجهادية )البلدية

201/01/17إقليم: الحسيمةبني بوفراحإقليم: تارودانتثأ.الرازي 34 عبدالرزاق الحشام
الفيزياء والكيمياء

01/01/17 25238Gبني بوفراح

ثانوية طارق بن زياد إقليم: تارودانتثأ.الفضيلة

التأهيلية

501/01/17إقليم: إفران 34 العروش طارق
الفيزياء والكيمياء

01/01/17 10790C)ازرو )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعرفةإقليم: تارودانتثأ. الحسن الثاني

ملول

102/09/15 32 النجار سعيد
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 20002R)أيت ملول )البلدية

106/09/01إقليم: تارودانتثإ.تينزرتإقليم: تارودانتثأ. مولي يوسف 30 احمد الدادسي
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 24673Tتينزرت

302/09/15عمالة: الميةالكنديإقليم: تارودانتثأ.العرفان 30 مرية حمداوي
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 26430Cسيدي موسى المجدوب

عمالة: إنزكان ايت ثأ.فيصل بن عبد العزيزإقليم: تارودانتثأ.الداخلة

ملول

102/09/15 30 مصطفى الهوازر
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 05106Z)الدشيرة الجهادية )البلدية

ثانوية علي بن أبي طالب إقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاوني

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

103/09/13 24 اصهاض عبد الرحيم
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 23967Aالدراركة

ثانوية عثمان بن عفان إقليم: تارودانتثأ.الداخلة

التأهيلية

301/01/17إقليم: تاونات 24 كريم الرجراجي
الفيزياء والكيمياء

01/01/17 26417N)تاونات )البلدية

ثانوية علي بن أبي طالب إقليم: تارودانتثأ.المجد

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

201/01/17 24 بشان جمال
الفيزياء والكيمياء

01/01/17 23967Aالدراركة

301/01/17إقليم: تارودانتثأ. الحسن الثانيإقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاوني 18 ابراهيم أمحمود
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 17468L)أولد تايمة )البلدية

106/09/17إقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاونيإقليم: تارودانتثأ.الرازي 18 ايت همو عبدالرحيم
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 17300D)أولد تايمة )البلدية

106/09/17إقليم: تارودانتثأ.العرفانإقليم: تارودانتثأ. م السادس 18 عبدالحكيم بوحسين
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 18582X)الكردان )البلدية
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106/09/17إقليم: تارودانتثأ.العرفانإقليم: تارودانتثأ.ايت اعزا 18 عبد الكبير الخديمي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 18582X)الكردان )البلدية

206/09/17إقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاونيإقليم: تارودانتثأ.ابن سليمان الروداني 14  عصام شبار
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 17300D)أولد تايمة )البلدية

ثأ. عبدا الشفشاوني إقليم: تارودانتثأ.الرازي

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

402/10/18 12 صالح كنكي
الفيزياء والكيمياء

02/10/18 25891Sتمسية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. الخوارزميإقليم: تارودانتثأ.الرك

باها

204/09/18 12 عبد ا المعلمي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 21199Sأيت عميرة

104/09/18إقليم: تارودانتثإ.سيدي احمد اوعمرإقليم: تارودانتثأ. أولوز 12 هشام العوادة
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوجة 21260Hسيدي أحمد أو عمرو

ثا. م الخامس للتعليم إقليم: تارودانتثأ.ابن سليمان الروداني

الصيل

104/09/18إقليم: تارودانت 10 عمر عابد
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 17303G)تارودانت )البلدية

104/09/18إقليم: تارودانتثأ.ايت اعزاإقليم: تارودانتثأ. ابن ماجة 8 حميد وحسنا
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 23774R)أيت ايعزة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الفتحإقليم: تارودانتثأ.الرك

ملول

104/09/18 8 يوسف بيفنزي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 23791J)القليعة )البلدية

102/09/15إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية أركانإقليم: تارودانتثأ. الحسن الثاني 6 احمد الباز
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 22261W)تمنار )البلدية

الثانوية التأهيلية ادريس إقليم: تارودانتثأ.المعرفة

الثاني

904/09/19إقليم: تيزنيت 6 أحمد المودن
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 22802Jأيت وافقا

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعريإقليم: تارودانتثأ. أولوز

ملول

604/09/19 6 معاد مرغاط
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 25997G)القليعة )البلدية

114/09/01إقليم: تارودانتثأ.ايت اعزاإقليم: تارودانتثأ.المعرفة 100 عالي لغفيري
التربية السلمية

07/09/05أقدمية 12 سنة 23774R)أيت ايعزة )البلدية

327/11/00إقليم: تارودانتثأ.سيدي موسىإقليم: تارودانتثأ.الشابي 78 احمد اسماكي
التربية السلمية

02/09/15 17292Vسيدي موسى الحمري

الثانوية التأهيلية المسيرة إقليم: تارودانتثأ. م السادس

الخضراء

605/09/11إقليم: تيزنيت 64 مصطفى شنهور
التربية السلمية

05/09/11 17253C)تزنيت )البلدية

عمالة مقاطعة عمرو بن العاصإقليم: تارودانتثأ.الفضيلة

الحي الحسني

301/01/17 24 التلني اسماء
التربية السلمية

01/01/17إلتحاق بالزوج 24177D)الحي الحسني )المقاطعة

102/09/15إقليم: تارودانتثإ.سيدي احمد اوعمرإقليم: تارودانتثأ.سيدي موسى 18 م المنصور
التربية السلمية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 21260Hسيدي أحمد أو عمرو

عمالة: أكادير  إدا ثانوية انوال التأهيليةإقليم: تارودانتثأ.ايت اعزا

وتنان

108/09/16 13 عمر الرزيقي
التربية السلمية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 22754G)اكادير )البلدية

402/09/14إقليم: تارودانتثأ.الشابيإقليم: تارودانتثأ.الرك 6 عمر صولح
التربية السلمية

04/09/19إلتحاق بالزوجة 17293Wمشرع العين
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  ثانوية خميس أنجرة إقليم: تارودانتثأ.ايت اعزا

التأهيلية

إقليم: فحص - 

انجرة

102/09/15 40 ياسين رياضي
التربية البدنية

02/09/15 21284Jأنجرة

ثأ. عبدا الشفشاوني إقليم: تارودانتثأ.ابن سليمان الروداني

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

502/09/15 32 ياسين امقور
التربية البدنية

06/09/17 25891Sتمسية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. سيدي الحاج الحبيبإقليم: تارودانتثأ.الرك

باها

902/09/15 30 ياسين القط
التربية البدنية

02/09/15 24253Lسيدي بيبي

205/09/08إقليم: تارودانتثإ.سيدي احمد اوعمرإقليم: تارودانتثأ.ابن سليمان الروداني 22 م بوتسعة
التربية البدنية

04/09/18 21260Hسيدي أحمد أو عمرو

عمالة: أكادير  إدا  ثانوية الزيتون العداديةإقليم: تارودانتثأ. ابن ماجة

وتنان

206/09/17 18 الدنكير حسن
التربية البدنية

06/09/17 05023Jتامري

إقليم: شتوكة آيت ثأ. المرابطينإقليم: تارودانتثأ. م السادس

باها

404/09/19 16 حنان الحوزي
التربية البدنية

04/09/19 25412W)بيوكرة )البلدية

206/09/17إقليم: تارودانتثأ.ابن سليمان الرودانيإقليم: تارودانتثأ.العرفان 14 طارق جعفر البياض
التربية البدنية

04/09/19 17298B)تارودانت )البلدية

306/09/17إقليم: تارودانتثأ.ابن سليمان الرودانيإقليم: تارودانتثأ.ايت اعزا 14 نور الدين ازروال
التربية البدنية

04/09/19 17298B)تارودانت )البلدية

902/09/15إقليم: تارودانتثأ.العرفانإقليم: تارودانتثأ.الفضيلة 12 أحمد حساني
التربية البدنية

04/09/18 18582X)الكردان )البلدية

501/01/17إقليم: تارودانتثإ. الزراويإقليم: تارودانتثأ.الرازي 12 سحيلي عبد العزيز
التربية البدنية

04/09/18 17286N)تارودانت )البلدية

204/09/18إقليم: تارودانتثأ.الداخلةإقليم: تارودانتثإ.تينزرت 12 اشنو عبد العالي
التربية البدنية

04/09/18 17304H)أولد برحيل )البلدية

804/09/18إقليم: تارودانت الثانوية الفلحيةإقليم: تارودانتثأ. ابن ماجة 10 ناجح زكرياء
التربية البدنية

04/09/19 17301E)أولد تايمة )البلدية

304/09/19إقليم: تارودانتثأ.العرفانإقليم: تارودانتثإ.المهارة لوليجة 6 م بنبراهيم
التربية البدنية

04/09/19 18582X)الكردان )البلدية

ثا. م الخامس للتعليم إقليم: تارودانتثأ. م السادس

الصيل

804/09/19إقليم: تارودانت 6 ياسين ازكوني
التربية البدنية

04/09/19 17303G)تارودانت )البلدية

704/09/19إقليم: تارودانتثأ.الرازيإقليم: تارودانتثأ. م السادس 6 طارق الدكجا
التربية البدنية

04/09/19 21258Fارزان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرشاد التأهيليةإقليم: تارودانتثأ. الحسن الثاني

وتنان

730/01/17 32 بالحسن فاطمة
المعلوميات

06/09/17 27097Cأورير

230/01/17إقليم: تارودانتثأ. الحسن الثانيإقليم: تارودانتثأ.سيدي موسى 22 إيمان أوزال
المعلوميات

06/09/17 17468L)أولد تايمة )البلدية

406/09/17إقليم: تارودانتثإ.اسنإقليم: تارودانتثأ.الشابي 14 كجدامي ياسين
المعلوميات

04/09/19 24535Tاسن
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427/01/17إقليم: تارودانتثأ.ابن سليمان الرودانيإقليم: تارودانتثإ. الزراوي 12 حافظ سليمان
المعلوميات

04/09/19 17298B)تارودانت )البلدية

ثا. م الخامس للتعليم إقليم: تارودانتثأ.الفضيلة

الصيل

304/09/19إقليم: تارودانت 6 أشن م المين
المعلوميات

04/09/19 17303G)تارودانت )البلدية

107/10/10إقليم: تارودانتثأ. الحسن الثانيإقليم: تارودانتثأ.سيدي وسيدي 60 م الهراق
الفلسفة

07/10/10 17468L)أولد تايمة )البلدية

202/09/14إقليم: تارودانتثإ.سيدي احمد اوعمرإقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاوني 42 جمال أيت احمييد
الفلسفة

02/09/16 21260Hسيدي أحمد أو عمرو

عمالة: المضيق - ثانوية م السادس التأهيليةإقليم: تارودانتثأ.ايت اعزا

الفنيدق

302/09/15 30 عثمان شيكر
الفلسفة

02/09/15إلتحاق بالزوجة 05679X)مرتيل )البلدية

101/01/17إقليم: تارودانتثأ. الحسن الثانيإقليم: تارودانتثأ.العرفان 28 اركاس يوسف
الفلسفة

04/09/19 17468L)أولد تايمة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.رحال بن احمدإقليم: تارودانتثأ. الحسن الثاني

ملول

128/01/17 28 عبد الصمد البازاوي
الفلسفة

04/09/19 05104X)انزكان )البلدية

106/09/17إقليم: تارودانتثأ.العرفانإقليم: تارودانتثأ. أولوز 28 عبد الرحيم القلوسي
الفلسفة

06/09/17 18582X)الكردان )البلدية

ثا. م الخامس للتعليم 

الصيل
عمالة: إنزكان ايت ثأ.فيصل بن عبد العزيزإقليم: تارودانت

ملول

606/09/17 28 نزهة ماجدي
الفلسفة

06/09/17 05106Z)الدشيرة الجهادية )البلدية

ثأ. عبدا الشفشاوني إقليم: تارودانتثأ.الداخلة

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

701/01/17 24 م مساوي
الفلسفة

01/01/17 25891Sتمسية

702/09/16إقليم: تارودانتثأ. الحسن الثانيإقليم: تارودانتثأ.سيدي وسيدي 20 أبو المعاريف عبد الصمد
الفلسفة

04/09/18 17468L)أولد تايمة )البلدية

106/09/17إقليم: تارودانتثإ.المهارة لوليجةإقليم: تارودانتثإ.تينزرت 18 الحسين العضوض
الفلسفة

06/09/17 24674Uلمهارة

إقليم: شتوكة آيت ثأ. الخوارزميإقليم: تارودانتثأ. ابن ماجة

باها

206/09/17 18 الزليكي سعيد
الفلسفة

06/09/17 21199Sأيت عميرة

ثانوية أبو موسى الشعري إقليم: تارودانتثإ.المهارة لوليجة

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

304/09/18 15 حمداوي حنان
الفلسفة

04/09/18إلتحاق بالزوج 27389V)القليعة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.عبد ا بن ياسينإقليم: تارودانتثأ.الرك

ملول

204/09/18 12 رشيد تعبدانت
الفلسفة

04/09/18إلتحاق بالزوجة 05111E)انزكان )البلدية

1004/09/18إقليم: تارودانتثأ.سيدي وسيديإقليم: تارودانتثأ.الفضيلة 12 فضلي عبد الرحمان
الفلسفة

04/09/18 17299C)تارودانت )البلدية

ثا. م الخامس للتعليم إقليم: تارودانتثأ. أولوز

الصيل

504/09/19إقليم: تارودانت 6 عبد الحكيم وعزيز
الفلسفة

04/09/19 17303G)تارودانت )البلدية

404/09/19إقليم: تارودانتثأ. أولوزإقليم: تارودانتثأ.الفضيلة 6 المخلوفي م
الفلسفة

04/09/19 24080Y)أولوز )البلدية

306



المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

704/09/19إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الجديدةإقليم: تارودانتثأ.الرك 6 ايت عبايد المحفوظ
الفلسفة

04/09/19 24265Z)تافراوت )البلدية

الثانوية التقنية ابن سليمان إقليم: تارودانتالثانوية التاهيلية التقنية

الرسموكي

102/09/14إقليم: تيزنيت 46 اكدر ابراهيم
العلوم 

والتكنولوجيات 
02/09/14 17254D)تزنيت )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. المرابطينإقليم: طاطاثانوية م السادس التأهيلية

باها

501/03/11 64 اوسي ابراهيم
اللغة العربية

03/09/13 25412W)بيوكرة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. المسيرة الخضراءإقليم: طاطاالمنصور الذهبي

باها

701/01/17 34 عمر درويش
اللغة العربية

01/01/17 05374Rماسة

الثانوية التأهيلية ادريس إقليم: طاطاثانوية الجولن التأهيلية

الثاني

106/09/17إقليم: تيزنيت 28 أحمد اد صالح
اللغة العربية

06/09/17 22802Jأيت وافقا

701/01/17إقليم: تارودانتثأ.ايت اعزاإقليم: طاطاالمنصور الذهبي 24 عبد الجليل اكمير
اللغة العربية

01/01/17 23774R)أيت ايعزة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. سيدي الحاج الحبيبإقليم: طاطاالمل

باها

306/09/17 18 عبد الصادق الطالبي
اللغة العربية

06/09/17 24253Lسيدي بيبي

104/09/19إقليم: طاطاالمنصور الذهبيإقليم: طاطاابن خلدون 16 سناء بيعلش
اللغة العربية

04/09/19 20916J)اقا )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. عقبة بن نافعإقليم: طاطاثانوية تمنارت التأهيلية

باها

104/09/18 12 احمد المخلوفي
اللغة العربية

04/09/18 26241Xأيت عميرة

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعريإقليم: طاطاالمل

ملول

304/09/19 6 بونعمة لحسن
اللغة العربية

04/09/19 25997G)القليعة )البلدية

104/09/19إقليم: تارودانتثإ.تينزرتإقليم: طاطاالمل 6 يونس لبدع
اللغة العربية

04/09/19 24673Tتينزرت

104/09/19إقليم: تارودانتثأ.الداخلةإقليم: طاطاابن خلدون 6 جمال حسان
اللغة العربية

04/09/19 17304H)أولد برحيل )البلدية

904/09/19إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الجديدةإقليم: طاطاثانوية تمنارت التأهيلية 6 شرقي مولود
اللغة العربية

04/09/19 24265Z)تافراوت )البلدية

106/09/17إقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاونيإقليم: طاطاابن خلدون 28 مصطفى رفيع
اللغة الفرنسية

06/09/17 17300D)أولد تايمة )البلدية

106/09/17إقليم: طاطاعلل بن عبد اإقليم: طاطاثانوية م السادس التأهيلية 28 م زكاري
اللغة الفرنسية

06/09/17 16092R)طاطا )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.م البقاليإقليم: طاطاالسلم

ملول

106/10/17 28 ليلى مولودة
اللغة الفرنسية

06/10/17 05115J)أيت ملول )البلدية

128/01/17إقليم: طاطاعلل بن عبد اإقليم: طاطاالثانوية الجديدة 22 الشرقاوي مريم
اللغة الفرنسية

06/09/17 16092R)طاطا )البلدية

الثانوية التاهيلية الحسن إقليم: طاطاابن خلدون

الثاني

204/09/18إقليم: تيزنيت 22 رجاء أكساس
اللغة الفرنسية

04/09/18 17256F)تزنيت )البلدية
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إقليم: شتوكة آيت ثأ. المسيرة الخضراءإقليم: طاطاالثانوية الجديدة

باها

901/01/17 18 م يحي طها
اللغة الفرنسية

04/09/19 05374Rماسة

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرشاد التأهيليةإقليم: طاطاثانوية الجولن التأهيلية

وتنان

106/09/17 18 عبدالكريم طرشاني
اللغة الفرنسية

06/09/17 27097Cأورير

106/09/17إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الوحدةإقليم: طاطاالمل 18 عبد الرحمان ايت بها
اللغة الفرنسية

06/09/17 17242R)تزنيت )البلدية

106/09/17إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الجديدةإقليم: طاطاالمسيرة 18 عمر الكناني
اللغة الفرنسية

06/09/17 24265Z)تافراوت )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. سيدي الحاج الحبيبإقليم: طاطاابن الهيثم

باها

106/09/17 18 ليلى عبيل
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 24253Lسيدي بيبي

104/09/18إقليم: طاطاابن الهيثمإقليم: طاطاثانوية الجولن التأهيلية 12 حمزة بردو
اللغة الفرنسية

04/09/18 24678Yاديس

الثانوية التاهيلية م إقليم: طاطاالمل

الجزولي

104/09/18إقليم: تيزنيت 12 صالح مكرازي
اللغة الفرنسية

04/09/18 17246Vانزي

104/09/18إقليم: طاطاعلل بن عبد اإقليم: طاطاالمل 12 عبد الهادي نيت الحاج
اللغة الفرنسية

04/09/18 16092R)طاطا )البلدية

104/09/18إقليم: طاطاطارق بن زيادإقليم: طاطاالمنصور الذهبي 10 أحمد فارس
اللغة الفرنسية

04/09/19 18751Fايسافن

604/09/18إقليم: طاطاالثانوية الجديدةإقليم: طاطاالمسيرة 10 لحسن اد بل
اللغة الفرنسية

04/09/19 16089M)طاطا )البلدية

204/09/18إقليم: طاطاثانوية م السادس التأهيليةإقليم: طاطاالمنصور الذهبي 10 أسكو م
اللغة الفرنسية

04/09/19 25538H)طاطا )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.السعادةإقليم: طاطاابن خلدون

ملول

504/09/19 6 ياسين المرضي
اللغة الفرنسية

04/09/19 19134X)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الحسن بن م الخياطإقليم: طاطاالمنصور الذهبي

ملول

104/09/19 6 م ايت سعيد
اللغة الفرنسية

04/09/19 05112F)انزكان )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. عقبة بن نافعإقليم: طاطاالسلم

باها

102/09/19 6 عبد ا حمو
اللغة الفرنسية

04/09/19 26241Xأيت عميرة

الثانوية التأهيلية ابراهيم إقليم: طاطاالسلم

وخزان

102/09/19إقليم: تيزنيت 6 عبد السلم احتور
اللغة الفرنسية

04/09/19 20741Uأربعاء الساحل

404/09/19إقليم: تيزنيتالثانوية اللتأهيلية الرازيإقليم: طاطاثانوية تمنارت التأهيلية 6 وسام السهلوي
اللغة الفرنسية

04/09/19 20739Sتيغمي

104/09/19إقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاونيإقليم: طاطاابن خلدون 6 يوسف الحيان
اللغة الفرنسية

04/09/19 17300D)أولد تايمة )البلدية

204/09/19إقليم: طاطاالثانوية الجديدةإقليم: طاطاالمنصور الذهبي 6 سعيد بوكرى
اللغة الفرنسية

04/09/19 16089M)طاطا )البلدية
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102/09/15إقليم: تارودانتثأ. النهضةإقليم: طاطاابن خلدون 40 عزالدين ماش
اللغة النجليزية

02/09/15 17302F)أولد تايمة )البلدية

228/01/17إقليم: تارودانتثأ.الشابيإقليم: طاطاابن الهيثم 32 سعيد منصوري
اللغة النجليزية

06/09/17 17293Wمشرع العين

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أورير التأهيليةإقليم: طاطاالسلم

وتنان

602/09/15 30 الناجم سناد
اللغة النجليزية

02/09/15 23965Yأورير

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: طاطاثانوية تمنارت التأهيلية

الثاني

702/09/15إقليم: آسفي 30 إسماعيل عوان
اللغة النجليزية

02/09/15 14000S)آسفي )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. عقبة بن نافعإقليم: طاطاثانوية م السادس التأهيلية

باها

201/01/17 24 بدرقا يوسف
اللغة النجليزية

01/01/17 26241Xأيت عميرة

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: طاطاابن الهيثم

ادريس

601/01/17إقليم: سيدي افني 24 عبد الرحمان طويل
اللغة النجليزية

01/01/17 21361T)سيدي إفني )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعريإقليم: طاطاثانوية م السادس التأهيلية

ملول

401/01/17 24 الوركي م
اللغة النجليزية

01/01/17 25997G)القليعة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثإ. خميس إداوكنظيفإقليم: طاطاالثانوية الجديدة

باها

1228/01/17 24 حمزة مطيع
اللغة النجليزية

28/01/17 05373Pإدا وكنظيف

إقليم: شتوكة آيت ثإ. خميس إداوكنظيفإقليم: طاطاالمنصور الذهبي

باها

228/01/17 22 مصطفى ايت بوضاد
اللغة النجليزية

06/09/17 05373Pإدا وكنظيف

الثانوية التاهيلية م إقليم: طاطاثانوية تمنارت التأهيلية

الجزولي

704/09/18إقليم: تيزنيت 22 أشريح حنان
اللغة النجليزية

04/09/18 17246Vانزي

804/09/18إقليم: تارودانتثأ. النهضةإقليم: طاطاالثانوية الجديدة 22 فاطمة الزهراء عابدي
اللغة النجليزية

04/09/18 17302F)أولد تايمة )البلدية

104/09/18إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الجديدةإقليم: طاطاعلل بن عبد ا 10 منير العرف
اللغة النجليزية

04/09/19 24265Z)تافراوت )البلدية

عمالة مقاطعة إبن البناء المراكشيإقليم: طاطاابن خلدون

الحي الحسني

502/09/14 6 اسماعيل شاكـي
اللغة النجليزية

04/09/19 25580D)الحي الحسني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية ادريس إقليم: طاطاثانوية الجولن التأهيلية

الثاني

1104/09/19إقليم: تيزنيت 6 يونس الديب
اللغة النجليزية

04/09/19 22802Jأيت وافقا

1402/09/19إقليم: تارودانتثأ.الركإقليم: طاطاالسلم 6 عبد الحق ابو الفضل
اللغة النجليزية

04/09/19 17297A)ايغرم )البلدية

204/09/19إقليم: تارودانتثأ.الداخلةإقليم: طاطاالمنصور الذهبي 6 عبد الحليل ايت مالك
اللغة النجليزية

04/09/19 17304H)أولد برحيل )البلدية

804/09/19إقليم: تارودانتثأ.المعرفةإقليم: طاطاثانوية الجولن التأهيلية 6 ابراهيم بوشطارت
اللغة النجليزية

04/09/19 17294Xأولد عيسى

الثانوية التأهيلية ادريس إقليم: طاطاثانوية الجولن التأهيلية

الثاني

404/09/19إقليم: تيزنيت 6 عبد العزيز بوزين
اللغة النجليزية

04/09/19 22802Jأيت وافقا
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104/09/19إقليم: طاطاابن الهيثمإقليم: طاطاابن خلدون 6 عبد العالي واحي
اللغة النجليزية

04/09/19 24678Yاديس

503/09/13إقليم: تارودانتثأ.ايت اعزاإقليم: طاطاتليت 42 منير دباح
الجتماعيات

03/09/13 23774R)أيت ايعزة )البلدية

602/09/14إقليم: أسا - الزاكالثانوية التأهيلية ارغيوةإقليم: طاطاثانوية م السادس التأهيلية 36 خلهنا الريش
الجتماعيات

02/09/14 20023N)الزاك )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعريإقليم: طاطاالمل

ملول

1201/01/17 34 أحمد الدريسي
الجتماعيات

01/01/17 25997G)القليعة )البلدية

106/09/17إقليم: تارودانتثأ. ابن ماجةإقليم: طاطاثانوية الجولن التأهيلية 28 عبدالصمد حسي
الجتماعيات

06/09/17 21261J)تالوين )البلدية

401/01/17إقليم: تارودانتثإ.أحدإقليم: طاطاثانوية الجولن التأهيلية 24 الحسين ادسعيد
الجتماعيات

01/01/17 21259Gسيدي احساين

ثأ. عبدا الشفشاوني إقليم: طاطاثانوية تمنارت التأهيلية

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

1104/09/18 22 اوعبو حميد
الجتماعيات

04/09/18 25891Sتمسية

606/09/17إقليم: تارودانتثأ.سيدي موسىإقليم: طاطاابن خلدون 18 احمد الحدادي
الجتماعيات

06/09/17 17292Vسيدي موسى الحمري

إقليم: شتوكة آيت ثأ. الفضيلةإقليم: طاطاثانوية تمنارت التأهيلية

باها

1006/09/17 18 بوبكر سليمان
الجتماعيات

06/09/17 25270Sواد الصفا

الثانوية التأهيلية ادريس إقليم: طاطاثانوية الجولن التأهيلية

الثاني

104/09/18إقليم: تيزنيت 12 م زهير
الجتماعيات

04/09/18 22802Jأيت وافقا

1102/09/15إقليم: كلميمالثانوية التأهيلية أفركطإقليم: طاطاالثانوية الجديدة 9 عزيز النجار
الجتماعيات

04/09/19إلتحاق بالزوجة 22872Kافركات

404/09/19إقليم: طاطاطارق بن زيادإقليم: طاطاابن خلدون 6 لقمان اوالدور
الجتماعيات

04/09/19 18751Fايسافن

الثانوية التأهيلية إقليم: طاطاثانوية الجولن التأهيلية

الخوارزمي

عمالة: طنجة - 

أصيل

101/01/17 24 م الخليفي
الرياضيات

01/01/17 20601S)بني مكادة )المقاطعة

229/09/18إقليم: الصويرة الثانوية التأهيلية أكنسوسإقليم: طاطاابن خلدون 22 عبدالحميد كوطو
الرياضيات

29/09/18 10403G)الصويرة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. الجولنإقليم: طاطاالثانوية الجديدة

باها

104/09/18 22 كوثر التايب
الرياضيات

04/09/18 05375S)بيوكرة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.فيصل بن عبد العزيزإقليم: طاطاابن خلدون

ملول

206/09/17 18 ابراهيم العدمي
الرياضيات

06/09/17 05106Z)الدشيرة الجهادية )البلدية

404/09/18إقليم: تارودانتثأ.سيدي وسيديإقليم: طاطاالمسيرة 12 خبار يونس
الرياضيات

04/09/18 17299C)تارودانت )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. سوس العالمةإقليم: طاطاثانوية الجولن التأهيلية

باها

604/09/19 6 حسن اعطار
الرياضيات

04/09/19 27396Cسيدي بيبي
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إقليم: شتوكة آيت ثأ. المسيرة الخضراءإقليم: طاطاثانوية تمنارت التأهيلية

باها

204/09/19 6 مصطفى ابطق
الرياضيات

04/09/19 05374Rماسة

إقليم: شتوكة آيت ثأ.ابن سيناإقليم: طاطاالمنصور الذهبي

باها

104/09/19 6 احمد والطلب
الرياضيات

04/09/19 26538V)بيوكرة )البلدية

304/09/19إقليم: تارودانتثأ.ايت اعزاإقليم: طاطاالمنصور الذهبي 6 عبد المالك الجوهري
الرياضيات

04/09/19 23774R)أيت ايعزة )البلدية

204/09/19إقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاونيإقليم: طاطاالمسيرة 6 م بودار
الرياضيات

04/09/19 17300D)أولد تايمة )البلدية

402/09/19إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الجديدةإقليم: طاطاالسلم 6 يونس بكوس
الرياضيات

04/09/19 24265Z)تافراوت )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. المويينإقليم: طاطاالمنصور الذهبي

باها

204/09/19 6 م مدين
الرياضيات

04/09/19 26050Pانشادن

304/09/19إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الجديدةإقليم: طاطاابن خلدون 6 عبد الرحمان الرحماني
الرياضيات

04/09/19 24265Z)تافراوت )البلدية

404/09/19إقليم: طاطاالثانوية الجديدةإقليم: طاطاابن خلدون 6 احمد ايت لكنا
الرياضيات

04/09/19 16089M)طاطا )البلدية

204/09/19إقليم: تارودانتثأ. مولي يوسفإقليم: طاطاالمل 6 عمر وكريم
الرياضيات

04/09/19 21262K)أولد برحيل )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. سيدي الحاج الحبيبإقليم: طاطاالمل

باها

604/09/19 6 البوراحي حمزة
الرياضيات

04/09/19 24253Lسيدي بيبي

703/09/13إقليم: تاوريرتالثانوية التأهيلية السعديينإقليم: طاطاالمسيرة 42 علي عبد ربي
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 26324M)العيون سيدي ملوك )البلدية

402/09/15إقليم: العيونالثانوية التأهيلية التنميةإقليم: طاطاالسلم 40 جامع بنزكور
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 06469F)العيون )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. الفضيلةإقليم: طاطاالمنصور الذهبي

باها

202/09/15 30 توفيق مومو
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 25270Sواد الصفا

ثانوية العربي البناي إقليم: طاطاالمنصور الذهبي

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

104/09/18 20 ربيعة الحرزلوي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 27390W)أيت ملول )البلدية

106/09/17إقليم: طاطاالمنصور الذهبيإقليم: طاطاالسلم 18 الحسن همادي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 20916J)اقا )البلدية

            ثانوية المهدي إقليم: طاطاثانوية تمنارت التأهيلية

المنجرة التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

406/09/17 18 أحمد أيت أحمد
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 27095A)أيت ملول )البلدية

104/09/19إقليم: تارودانتثأ. م السادسإقليم: طاطاابن خلدون 6 عبد اللطيف ادلقايد
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 17305J)تالوين )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. آيت باهاإقليم: طاطاالمنصور الذهبي

باها

204/09/19 6 ايوب انفلوس
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 23874Z)أيت باها )البلدية
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الثانوية التأهيلية ادريس إقليم: طاطاثانوية الجولن التأهيلية

الثاني

704/09/19إقليم: تيزنيت 6 يونس شقري
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 22802Jأيت وافقا

عمالة: أكادير  إدا  ثانوية الزيتون العداديةإقليم: طاطاالمنصور الذهبي

وتنان

504/09/19 6 عثمان الدمناتي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 05023Jتامري

202/09/10إقليم: الحاجبثانوية ابن سينا التأهيليةإقليم: طاطاالثانوية الجديدة 64 م امعي
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 04236D)سبع عيون )البلدية

الثانوية التأهيلية زينب إقليم: طاطاثانوية تمنارت التأهيلية

النفزاوية

عمالة: طنجة - 

أصيل

501/03/11 60 حاتم اليمني
الفيزياء والكيمياء

01/03/11 15354N)طنجة المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: طاطاعلل بن عبد ا

ادريس

عمالة: طنجة - 

أصيل

1301/03/11 60 مكرم الغواطي
الفيزياء والكيمياء

01/03/11 26263W)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية أبو بكر إقليم: طاطاالمسيرة

الرازي

101/01/17إقليم: بولمان 24 عبد الله العسراوي
الفيزياء والكيمياء

01/01/17 24281Sكيكو

ثانوية الحسن الداخل إقليم: طاطاثانوية الجولن التأهيلية

التأهيلية

601/01/17إقليم: جرسيف 24 اوعيسى م
الفيزياء والكيمياء

01/01/17 16684J)جرسيف )البلدية

201/01/17إقليم: تاوناتثانوية العهد الجديد التأهيليةإقليم: طاطاالمل 24 محسن الراشدي
الفيزياء والكيمياء

01/01/17 25691Zكلز

عمالة: أكادير  إدا  ثانوية الزيتون العداديةإقليم: طاطاثانوية الجولن التأهيلية

وتنان

306/09/17 18 عبدالحق بنزايد
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 05023Jتامري

عمالة: إنزكان ايت ثأ.الحسن بن م الخياطإقليم: طاطاالسلم

ملول

406/09/17 18 عبدالله السكري
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 05112F)انزكان )البلدية

304/09/18إقليم: تارودانتثأ. م السادسإقليم: طاطاالمسيرة 12 م ددمو
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 17305J)تالوين )البلدية

الثانوية التاهيلية م إقليم: طاطاالمسيرة

الجزولي

104/09/19إقليم: تيزنيت 6 الحسن تيتش
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 17246Vانزي

1002/09/19إقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاونيإقليم: طاطاالسلم 6 م اكدرن
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 17300D)أولد تايمة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا  ثانوية الزيتون العداديةإقليم: طاطاالمنصور الذهبي

وتنان

1104/09/19 6 مصطفى اداصور
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 05023Jتامري

104/09/19إقليم: تارودانتثأ.ايت اعزاإقليم: طاطاالمنصور الذهبي 6 عصام جكو
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 23774R)أيت ايعزة )البلدية

104/09/19إقليم: تارودانتثأ.سيدي وسيديإقليم: طاطاابن خلدون 6 عثمان الدادسي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 17299C)تارودانت )البلدية

602/09/19إقليم: تيزنيتالثانوية اللتأهيلية الرازيإقليم: طاطاالسلم 6 م ومزيد
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 20739Sتيغمي

404/09/19إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الجديدةإقليم: طاطاالمنصور الذهبي 6 ابراهيم اورير
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 24265Z)تافراوت )البلدية
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404/09/19إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الجديدةإقليم: طاطاابن الهيثم 6 م امين حسوني
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 24265Z)تافراوت )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. عقبة بن نافعإقليم: طاطاابن الهيثم

باها

704/09/19 6 ادريس اوبل
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 26241Xأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت ثأ. عقبة بن نافعإقليم: طاطاالمل

باها

404/09/19 6 لمسوكر عبد الرحيم
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 26241Xأيت عميرة

703/09/13إقليم: تارودانتثأ.العرفانإقليم: طاطاالمسيرة 52 عبد ا تنسفت
التربية السلمية

03/09/13 18582X)الكردان )البلدية

203/09/13إقليم: كلميمالثانوية التأهيلية أدايإقليم: طاطاثانوية تمنارت التأهيلية 46 م اخريزي
التربية السلمية

02/09/16 21918Yاداي

1801/01/17إقليم: الحسيمةإعدادية كتامةإقليم: طاطاثانوية الجولن التأهيلية 24 بنموسى خالد
التربية السلمية

01/01/17 24419Sكتامة

ثانـويــة عـلل الفـــاسي إقليم: طاطاابن الهيثم

الـتـــأهيــلـيـــة

803/09/13إقليم: إفران 52 م البواه
التربية البدنية

03/09/13 21882J)إفران )البلدية

1103/09/13إقليم: جرسيفثانوية بوسكور العداديةإقليم: طاطاالمنصور الذهبي 42 شكير دادين
التربية البدنية

03/09/13 16668Sمزكيتام

102/09/15عمالة: سلالثانوية العدادية أنوالإقليم: طاطاالمنصور الذهبي 30 عبد الرحيم العماري
التربية البدنية

02/09/15 25855C)باب المريسة )المقاطعة

إقليم: شتوكة آيت ثأ. المويينإقليم: طاطاالمنصور الذهبي

باها

102/09/15 30 لحسين بوالحوس
التربية البدنية

02/09/15 26050Pانشادن

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعريإقليم: طاطاالسلم

ملول

701/01/17 24 اسماعيل القاضي
التربية البدنية

01/01/17 25997G)القليعة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. الخوارزميإقليم: طاطاالثانوية الجديدة

باها

1304/09/18 12 زكرياء سراجي
التربية البدنية

04/09/18 21199Sأيت عميرة

104/09/18إقليم: طاطاالمنصور الذهبيإقليم: طاطاالسلم 12 نور الدين شركي
التربية البدنية

04/09/18 20916J)اقا )البلدية

704/09/19إقليم: تارودانتثأ.الداخلةإقليم: طاطاثانوية الجولن التأهيلية 6 انس سدكال
التربية البدنية

04/09/19 17304H)أولد برحيل )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثإ. خميس إداوكنظيفإقليم: طاطاالمل

باها

504/09/19 6 كربي جمال
التربية البدنية

04/09/19 05373Pإدا وكنظيف

الثانوية التأهيلية ادريس إقليم: طاطاابن خلدون

الثاني

204/09/19إقليم: تيزنيت 6 عبد العزيز افريادن
التربية البدنية

04/09/19 22802Jأيت وافقا

1204/09/19إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الجديدةإقليم: طاطاابن خلدون 6 لحسن اكضيش
التربية البدنية

04/09/19 24265Z)تافراوت )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. عقبة بن نافعإقليم: طاطاالمل

باها

1204/09/19 6 لشكر نعيمة
التربية البدنية

04/09/19 26241Xأيت عميرة
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إقليم: شتوكة آيت ثأ. سوس العالمةإقليم: طاطاالثانوية الجديدة

باها

406/09/17 18 الحسين بركا
المعلوميات

06/09/17 27396Cسيدي بيبي

الثانوية التاهيلية م إقليم: طاطاابن خلدون

الجزولي

704/09/19إقليم: تيزنيت 6 الياس سفيان
المعلوميات

04/09/19 17246Vانزي

1204/09/19إقليم: تارودانتثإ. الزراويإقليم: طاطاثانوية الجولن التأهيلية 6 العمري م
المعلوميات

04/09/19 17286N)تارودانت )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. العربي  البنايإقليم: طاطاالسلم

باها

202/09/19 6 ياسين الزهراوي
المعلوميات

04/09/19 05376Tسيدي وساي

404/09/19إقليم: تارودانتثأ.سيدي موسىإقليم: طاطاالمسيرة 6 سعيد أبهلل
المعلوميات

04/09/19 17292Vسيدي موسى الحمري

إقليم: شتوكة آيت ثأ. سوس العالمةإقليم: طاطاالمسيرة

باها

1002/09/15 30 م فاضلي
الفلسفة

02/09/15 27396Cسيدي بيبي

806/09/17إقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاونيإقليم: طاطاالمنصور الذهبي 18 رشيد الحياني
الفلسفة

06/09/17 17300D)أولد تايمة )البلدية

106/09/17إقليم: طاطاالمنصور الذهبيإقليم: طاطاالمل 18 عبد ا الطيفور
الفلسفة

06/09/17 20916J)اقا )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. عقبة بن نافعإقليم: طاطاثانوية تمنارت التأهيلية

باها

604/09/19 6 قميد خالد
الفلسفة

04/09/19 26241Xأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت ثأ. عقبة بن نافعإقليم: طاطاثانوية الجولن التأهيلية

باها

1204/09/19 6 نورالدين الراحلي
الفلسفة

04/09/19 26241Xأيت عميرة

204/09/19إقليم: تارودانتثأ. ابن ماجةإقليم: طاطاالمل 6 عمر ايت سعيد
الفلسفة

04/09/19 21261J)تالوين )البلدية

104/09/19إقليم: تارودانتثأ. أولوزإقليم: طاطاثانوية الجولن التأهيلية 6 حسن ايت حمادي
الفلسفة

04/09/19 24080Y)أولوز )البلدية

الثانوية التاهيلية م 

الجزولي
ثا. م الخامس للتعليم إقليم: تيزنيت

الصيل

602/09/15إقليم: تارودانت 40 عبد السلم ابو
اللغة العربية

02/09/15 17303G)تارودانت )البلدية

الثانوية التأهيلية ابراهيم 

وخزان
الثانوية الثأهيلية حماد او إقليم: تيزنيت

باحدو

602/09/14إقليم: الرشيدية 36 سفيان ابحيحي
اللغة العربية

02/09/14 23382Pملعب

عمالة: إنزكان ايت ثأ.طارق بن زيادإقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الجديدة

ملول

402/09/16 34 فاطمة المستفيد
اللغة العربية

01/01/17 23385Tاولد دحو

إقليم: شتوكة آيت ثأ. سيدي الحاج الحبيبإقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الجديدة

باها

106/09/17 28 الحسين ايت سفيان
اللغة العربية

06/09/17 24253Lسيدي بيبي

 ثانوية  سيدي رحال إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الجديدة

التأهيلية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

602/09/16 24 عبد الرزاق الباز
اللغة العربية

01/01/17 18677A)سيدي رحال )البلدية

الثانوية التأهيلية ادريس 

الثاني
101/01/17إقليم: زاكورة الثانوية التأهيلية المسيرةإقليم: تيزنيت 24 زكان موسى

اللغة العربية
01/01/17 26034X)زاكورة )البلدية

314



المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التاهيلية م 

الجزولي
ثانوية أبو موسى الشعري إقليم: تيزنيت

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

127/01/17 24 ابرهيم بوتينوت
اللغة العربية

27/01/17 27389V)القليعة )البلدية

الثانوية التاهيلية م إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الجديدة

الجزولي

606/09/17إقليم: تيزنيت 18 اسماء وبيدن
اللغة العربية

06/09/17 17246Vانزي

105/09/07إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الوحدةإقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الجديدة 14 اوواه حديجة
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 17242R)تزنيت )البلدية

الثانوية التقنية ابن سليمان إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الوحدة

الرسموكي

106/09/06إقليم: تيزنيت 78 منصور فضيلة
اللغة الفرنسية

02/09/09 17254D)تزنيت )البلدية

202/09/09عمالة: فاسعبدا كنونإقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الجديدة 67 يوسفي بشرى
اللغة الفرنسية

02/09/09إلتحاق بالزوج 24725Z)سايس )المقاطعة

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرازي التأهيليةإقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الجديدة

وتنان

102/09/16 34 حسناء البوزيدي
اللغة الفرنسية

01/01/17 26780Hالدراركة

الثانوية التأهيلية ابراهيم 

وخزان
الثانوية التقنية ابن سليمان إقليم: تيزنيت

الرسموكي

103/09/13إقليم: تيزنيت 30 اكدي يونس
اللغة الفرنسية

02/09/16 17254D)تزنيت )البلدية

الثانوية التأهيلية ابراهيم 

وخزان
702/09/15إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الوحدةإقليم: تيزنيت 28 لحسن بوكوس

اللغة الفرنسية
04/09/18 17242R)تزنيت )البلدية

الثانوية التأهيلية ادريس 

الثاني
عمالة: إنزكان ايت ثأ.طارق بن زيادإقليم: تيزنيت

ملول

104/09/18 22 بوصباع زهرة
اللغة الفرنسية

04/09/18 23385Tاولد دحو

الثانوية التاهيلية الحسن إقليم: تيزنيتالثانوية التأهيلية السلم

الثاني

202/09/10إقليم: تيزنيت 20 عبد ا بو عبلي
اللغة الفرنسية

04/09/18 17256F)تزنيت )البلدية

201/01/17إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الوحدةإقليم: تيزنيتالثانوية التأهيلية السلم 20 استوس عزيز
اللغة الفرنسية

04/09/18 17242R)تزنيت )البلدية

301/01/17إقليم: تيزنيتالثانوية التأهيلية أركانإقليم: تيزنيتالثانوية التأهيلية السلم 18 اماروش امين
اللغة الفرنسية

04/09/19 26036Z)تزنيت )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أورير التأهيليةإقليم: تيزنيتالثانوية التأهيلية السلم

وتنان

204/09/18 18 خديجة شوقي
اللغة الفرنسية

04/09/19 23965Yأورير

الثانوية التأهيلية ادريس 

الثاني
عمالة: أكادير  إدا  ثانوية الزيتون العداديةإقليم: تيزنيت

وتنان

729/08/19 16 الرفعي نصيرة
اللغة الفرنسية

04/09/19 05023Jتامري

202/09/15إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الوحدةإقليم: تيزنيتالثانوية التأهيلية السلم 12 عبد ا كدوش
اللغة الفرنسية

04/09/18 17242R)تزنيت )البلدية

الثانوية التاهيلية م 

الجزولي
427/09/18إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الوحدةإقليم: تيزنيت 12 زهيرة جللي

اللغة الفرنسية
27/09/18 17242R)تزنيت )البلدية

الثانوية التاهيلية الحسن إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية ابن خلدون

الثاني

502/09/15إقليم: تيزنيت 10 حافظ الجداوي
اللغة الفرنسية

04/09/19 17256F)تزنيت )البلدية

الثانوية التأهيلية ادريس 

الثاني
529/08/19إقليم: تيزنيتالثانوية اللتأهيلية الرازيإقليم: تيزنيت 6 خديجة  الدواد

اللغة الفرنسية
04/09/19 20739Sتيغمي
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الثانوية التاهيلية م 

الجزولي
الثانوية التأهيلية ابراهيم إقليم: تيزنيت

وخزان

704/09/19إقليم: تيزنيت 6 نادية الحجيوي
اللغة الفرنسية

04/09/19 20741Uأربعاء الساحل

الثانوية التأهيلية المسيرة 

الخضراء
الثانوية التأهيلية الشريف إقليم: تيزنيت

الدريسي

316/09/98إقليم: تطوان 104 خالد دين
اللغة النجليزية

09/09/08أقدمية 12 سنة 05676U)تطوان )البلدية

الثانوية التأهيلية ادريس 

الثاني
عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعرفةإقليم: تيزنيت

ملول

102/09/15 30 بوكبير فوزية
اللغة النجليزية

02/09/15إلتحاق بالزوج 20002R)أيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. عقبة بن نافعإقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الجديدة

باها

527/01/17 24 امحند اعطار
اللغة النجليزية

27/01/17 26241Xأيت عميرة

الثانوية التاهيلية م 

الجزولي
104/09/19إقليم: طاطاالثانوية الجديدةإقليم: تيزنيت 16 اسماء انجار

اللغة النجليزية
04/09/19 16089M)طاطا )البلدية

الثانوية التأهيلية ادريس 

الثاني
902/09/16إقليم: تارودانتثإ.سيدي احمد اوعمرإقليم: تيزنيت 6 عماد بوزمور

اللغة النجليزية
04/09/19 21260Hسيدي أحمد أو عمرو

الثانوية التقنية ابن سليمان إقليم: تيزنيتالثانوية التأهيلية أركان

الرسموكي

128/09/87إقليم: تيزنيت 130 الحسن كانكوش
الجتماعيات

16/09/99أقدمية 16 سنة 17254D)تزنيت )البلدية

الثانوية التأهيلية ادريس 

الثاني
عمالة: إنزكان ايت    ثانوية الطبري العداديةإقليم: تيزنيت

ملول

102/09/15 40 بعمي خديجة
الجتماعيات

02/09/15 27111T)أيت ملول )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية ابن خلدون

الثاني

عمالة مقاطعات 

ابن مسيك

202/09/15 30 وفاء أيت سليم
الرياضيات

02/09/15إلتحاق بالزوج 01875M)سباتة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية ادريس 

الثاني
الثانوية التاهيلية الحسن إقليم: تيزنيت

الثاني

101/01/17إقليم: تيزنيت 24 حميدان م
الرياضيات

01/01/17 17256F)تزنيت )البلدية

الثانوية التاهيلية م 

الجزولي
401/01/17إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية ابن خلدونإقليم: تيزنيت 24 ام الضروا

الرياضيات
01/01/17 17248Xبونعمان

204/09/18إقليم: تيزنيتالثانوية التأهيلية أركانإقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الجديدة 18 مخلي بلعيد
الرياضيات

04/09/19 26036Z)تزنيت )البلدية

ثأ. عبدا الشفشاوني إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الجديدة

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

202/09/15 12 م   ديوان
الرياضيات

04/09/18 25891Sتمسية

104/09/18إقليم: تيزنيتالثانوية التأهيلية أركانإقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الجديدة 8 عمر القوايس
الرياضيات

04/09/19 26036Z)تزنيت )البلدية

الثانوية التأهيلية ادريس 

الثاني
ثانوية أبو موسى الشعري إقليم: تيزنيت

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

229/08/19 6 سفيان اغروض
الرياضيات

04/09/19 27389V)القليعة )البلدية

الثانوية التاهيلية م 

الجزولي
إقليم: شتوكة آيت ثأ. إبن زهرإقليم: تيزنيت

باها

205/09/11 60 أمنة أوعدي
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 21200Tبلفاع

103/09/13إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الوحدةإقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الجديدة 43 نعيمة مهناوي
علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوج 17242R)تزنيت )البلدية

الثانوية التاهيلية الحسن إقليم: تيزنيتالثانوية اللتأهيلية الرازي

الثاني

405/09/07إقليم: تيزنيت 36 عبد الرحيم ايت بخليق
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوجة 17256F)تزنيت )البلدية
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إقليم: شتوكة آيت ثأ. سوس العالمةإقليم: تيزنيتالثانوية اللتأهيلية الرازي

باها

302/09/16 34 نعيمة صدقي
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 27396Cسيدي بيبي

الثانوية التأهيلية ادريس 

الثاني
عمالة: أكادير  إدا ثانوية أورير التأهيليةإقليم: تيزنيت

وتنان

206/09/17 28 الساكري احمد
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 23965Yأورير

الثانوية التأهيلية ادريس 

الثاني
عمالة: إنزكان ايت ثأ.عبد ا بن ياسينإقليم: تيزنيت

ملول

302/09/09 56 ناصري سارة
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 05111E)انزكان )البلدية

الثانوية التأهيلية ابراهيم 

وخزان
الثانوية التقنية ابن سليمان إقليم: تيزنيت

الرسموكي

102/09/14إقليم: تيزنيت 46 نورالدين اهروي
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 17254D)تزنيت )البلدية

الثانوية التأهيلية ادريس 

الثاني
عمالة: أكادير  إدا ثانوية الزرقطوني التأهيليةإقليم: تيزنيت

وتنان

402/09/15 30 بن يامنة حنان
الفيزياء والكيمياء

02/09/15إلتحاق بالزوج 05027N)اكادير )البلدية

الثانوية التقنية ابن سليمان 

الرسموكي
الثانوية التأهيلية المنصور إقليم: تيزنيت

الذهبي

1028/10/15إقليم: العرائش 30 ابو المنصور حسنى
الفيزياء والكيمياء

28/10/15إلتحاق بالزوج 05976V)القصر الكبير )البلدية

ثانوية عمرو بن العاص إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الجديدة

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

102/09/15 30 حسن بوحس
الفيزياء والكيمياء

10/09/15 27101G)اكادير )البلدية

الثانوية التاهيلية م 

الجزولي
101/01/17إقليم: تيزنيتالثانوية التأهيلية أركانإقليم: تيزنيت 24 ايمان رامي

الفيزياء والكيمياء
01/01/17إلتحاق بالزوج 26036Z)تزنيت )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثانوية المتنبي التأهيليةإقليم: تيزنيتالثانوية اللتأهيلية الرازي

ملول

604/09/19 16 مبارك ابياض
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 27391X)انزكان )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية أجدير التأهيليةإقليم: تيزنيتالثانوية اللتأهيلية الرازي

وتنان

202/09/14 13 طالبي جمال
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوجة 25818M)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثانوية المتنبي التأهيليةإقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الجديدة

ملول

602/09/15 12 اسماعيل ابليد
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 27391X)انزكان )البلدية

الثانوية التأهيلية ادريس 

الثاني
عمالة: إنزكان ايت ثأ.السعادةإقليم: تيزنيت

ملول

403/09/13 34 حران الحسين
التربية السلمية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 19134X)أيت ملول )البلدية

502/09/16إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية تندوتإقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الجديدة 34 عبد ا المكنوي
التربية السلمية

01/01/17 26515Vتوندوت

عمالة مقاطعة حمان الفطواكيإقليم: تيزنيتالثانوية التأهيلية السلم

الحي الحسني

406/09/06 94 باقزازا سعيد
التربية البدنية

06/09/06أقدمية 12 سنة 26420S)الحي الحسني )المقاطعة

الثانوية التاهيلية م 

الجزولي
ثانوية علي بن أبي طالب إقليم: تيزنيت

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

202/09/15 40 سكينة الكساب
التربية البدنية

02/09/15 23967Aالدراركة

الثانوية التأهيلية ادريس 

الثاني
ثأ. عبدا الشفشاوني إقليم: تيزنيت

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

202/09/15 30 سلك ايمان
التربية البدنية

02/09/15 25891Sتمسية

ثانوية عمرو بن العاص إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية ابن خلدون

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

202/09/15 12 عبد الصمد ايدموح
التربية البدنية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 27101G)اكادير )البلدية

304/09/18إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية ابن خلدونإقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الجديدة 12 نزهة زكرياء
التربية البدنية

04/09/18 17248Xبونعمان
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الثانوية التاهيلية الحسن 

الثاني
الثانوية التقنية ابن سليمان إقليم: تيزنيت

الرسموكي

116/09/88إقليم: تيزنيت 132 ماما نور الدين
المعلوميات

16/09/96أقدمية 16 سنة 17254D)تزنيت )البلدية

الثانوية التاهيلية م 

الجزولي
202/09/10إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الوحدةإقليم: تيزنيت 58 جامع قاسمي

المعلوميات
03/09/13 17242R)تزنيت )البلدية

الثانوية التأهيلية المسيرة إقليم: تيزنيتالثانوية التأهيلية السلم

الخضراء

207/09/05إقليم: تيزنيت 28 حسن اضرضور
المعلوميات

06/09/17 17253C)تزنيت )البلدية

الثانوية التأهيلية ابراهيم 

وخزان
الثانوية التاهيلية الحسن إقليم: تيزنيت

الثاني

127/01/17إقليم: تيزنيت 18 مريم العمري
المعلوميات

04/09/19 17256F)تزنيت )البلدية

الثانوية التأهيلية ابراهيم إقليم: تيزنيتالثانوية اللتأهيلية الرازي

وخزان

1002/09/16إقليم: تيزنيت 12 سمير اسندال
المعلوميات

04/09/19 20741Uأربعاء الساحل

101/01/10إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الوحدةإقليم: تيزنيتالثانوية التأهيلية السلم 52 اهرش م
الفلسفة

03/09/13 17242R)تزنيت )البلدية

الثانوية التأهيلية ادريس 

الثاني
الثانوية التأهيلية علل إقليم: تيزنيت

الفاسي

602/09/15إقليم: وزان 30 بوضاما كريمة
الفلسفة

02/09/15 06424Gابريكشة

الثانوية التقنية ابن سليمان 

الرسموكي
عمالة: إنزكان ايت ثأ.السعادةإقليم: تيزنيت

ملول

902/09/14 12 ياسين النسيمي
العلوم 

والتكنولوجيات 
04/09/18 19134X)أيت ملول )البلدية
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10

الثانوية التأهيلية م إقليم: أسا - الزاكالثانوية التأهيلية ارغيوة

السادس

606/09/17إقليم: كلميم 28 مفيدة بابحسنا
اللغة الفرنسية

06/09/17 10653D)كلميم )البلدية

الثانوية التأهيلية وادي 

الصفا
الثانوية التأهيلية مولي إقليم: أسا - الزاك

ادريس

104/09/18إقليم: سيدي افني 22 غليلة عدي
اللغة الفرنسية

04/09/18 21361T)سيدي إفني )البلدية

الثانوية التأهيلية عقبة بن 

نافع
الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: أسا - الزاك

احساين

304/09/19إقليم: سيدي افني 16 فاطمة توال
اللغة الفرنسية

04/09/19 17250Z)الخصاص )البلدية

الثانوية التأهيلية عوينىة 

الهنا
الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: أسا - الزاك

احساين

104/09/19إقليم: سيدي افني 16 كلوس لطيفة
اللغة الفرنسية

04/09/19 17250Z)الخصاص )البلدية

الثانوية التأهيلية عقبة بن 

نافع
404/09/19إقليم: كلميمالثانوية التأهيلية العرفانإقليم: أسا - الزاك 16 سميرة ماريتا

اللغة الفرنسية
04/09/19 22869Gتغجيجت

الثانوية التأهيلية المغرب إقليم: أسا - الزاكالثانوية التأهيلية العرفان

العربي

704/09/19إقليم: سيدي افني 6 العبيد عزيز
اللغة الفرنسية

04/09/19 17244Tمستي

الثانوية التأهيلية وادي 

الصفا
604/09/19إقليم: كلميمالثانوية التأهيلية العرفانإقليم: أسا - الزاك 6 فاطمة ادياب

اللغة الفرنسية
04/09/19 22869Gتغجيجت

الثانوية التأهيلية عقبة بن 

نافع
الثانوية التأهيلية م إقليم: أسا - الزاك

الخامس

602/09/15إقليم: كلميم 40 ابدا مولود
اللغة النجليزية

02/09/15 24649S)كلميم )البلدية

الثانوية التأهيلية عوينىة 

الهنا
الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: أسا - الزاك

الثاني

109/01/17إقليم: كلميم 34 الـعـمــراوي عـبـد النـبــي
اللغة النجليزية

09/01/17 10664R)بويز كارن )البلدية

الثانوية التأهيلية عقبة بن 

نافع
الثانوية التأهيلية م إقليم: أسا - الزاك

الخامس

102/09/16إقليم: كلميم 24 زكرياء اليوسفي
اللغة النجليزية

02/09/16 24649S)كلميم )البلدية

الثانوية التأهيلية م إقليم: أسا - الزاكالثانوية التأهيلية ارغيوة

اليزيدي

1204/09/18إقليم: سيدي افني 22 سناء قويدر
اللغة النجليزية

04/09/18 17247Wتيغيرت

الثانوية التأهيلية عوينىة 

الهنا
الثانوية التأهيلية م إقليم: أسا - الزاك

اليزيدي

304/09/19إقليم: سيدي افني 6 امهروي الصديق
اللغة النجليزية

04/09/19 17247Wتيغيرت

الثانوية التأهيلية وادي 

الصفا
الثانوية التأهيلية عوينىة إقليم: أسا - الزاك

الهنا

104/09/18إقليم: أسا - الزاك 12 م بوحولي
الرياضيات

04/09/18 24804Kعوينة لهنا

الثانوية التأهيلية المختار إقليم: أسا - الزاكالثانوية التأهيلية ارغيوة

السوسي

304/09/19إقليم: كلميم 6 الصديق بوزيد
الرياضيات

04/09/19 25782Yافران أطلس الصغير

803/09/13عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية ابن المعتزإقليم: أسا - الزاكالثانوية التأهيلية ارغيوة 52 م لمين
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 23068Yالوداية

الثانوية التأهيلية وادي 

الصفا
104/09/18إقليم: كلميمالثانوية التأهيلية التقنيةإقليم: أسا - الزاك 12 الحسين الواثق

علوم الحياة 

والرض
04/09/18 24651U)كلميم )البلدية

الثانوية التأهيلية وادي 

الصفا
الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: أسا - الزاك

احساين

504/09/18إقليم: سيدي افني 10 فاطمة قينوش
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 17250Z)الخصاص )البلدية
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الثانوية التأهيلية عقبة بن 

نافع
الثانوية التأهيلية م إقليم: أسا - الزاك

اليزيدي

604/09/19إقليم: سيدي افني 6 عبد ا حزاير
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 17247Wتيغيرت

الثانوية التأهيلية عقبة بن 

نافع
الثانوية التأهيلية م إقليم: أسا - الزاك

اليزيدي

704/09/19إقليم: سيدي افني 6 احمد اولقايد
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 17247Wتيغيرت

الثانوية التأهيلية ابن إقليم: أسا - الزاكالثانوية التأهيلية ارغيوة

بطوطة

304/09/19إقليم: طانطان 6 سعيد وزبير
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 06805W)طانطان )البلدية

الثانوية التأهيلية باب إقليم: أسا - الزاكالثانوية التأهيلية العرفان

الصحراء

404/09/18إقليم: كلميم 10 السالك لكدالي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 10662N)كلميم )البلدية

الثانوية التأهيلية الشيخ م إقليم: أسا - الزاكالثانوية التأهيلية ارغيوة

الغظف

104/09/19إقليم: طانطان 6 حميد انفلوس
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 24388H)طانطان )البلدية

الثانوية التأهيلية عقبة بن 

نافع
الثانوية التأهيلية المختار إقليم: أسا - الزاك

السوسي

1004/09/19إقليم: كلميم 6 زكرياء الشرباني
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 25782Yافران أطلس الصغير

الثانوية التأهيلية وادي 

الصفا
102/09/16إقليم: أزيللثانوية الزرقطوني التأهيليةإقليم: أسا - الزاك 24 م العمراني

التربية السلمية
02/09/16 18480Lتنانت

الثانوية التأهيلية عقبة بن 

نافع
            ثانوية المهدي إقليم: أسا - الزاك

المنجرة التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

102/09/16 24 عبد الحميد اتممانت
التربية السلمية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 27095A)أيت ملول )البلدية

106/09/17إقليم: أسا - الزاكثانوية إبن رشد التأهيليةإقليم: أسا - الزاكالثانوية التأهيلية ارغيوة 18 م حبتي
المعلوميات

06/09/17 27408R)أسا )البلدية

الثانوية التأهيلية وادي 

الصفا
802/09/15إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الوحدةإقليم: أسا - الزاك 40 بلخير بومهاوت

الفلسفة
02/09/15 17242R)تزنيت )البلدية

الثانوية التأهيلية عقبة بن 

نافع
الثانوية التأهيلية م إقليم: أسا - الزاك

السادس

902/09/16إقليم: كلميم 34 رمضان لغريدات
الفلسفة

02/09/16 10653D)كلميم )البلدية

ثانوية العربي البناي إقليم: أسا - الزاكالثانوية التأهيلية ارغيوة

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

502/09/15 30 لحسن نوحي
الفلسفة

02/09/15 27390W)أيت ملول )البلدية

الثانوية التأهيلية المام إقليم: كلميمالثانوية التأهيلية ابن سينا

البخاري

303/09/13إقليم: شيشاوة 52 عبد الرحمان زاهيد
اللغة العربية

03/09/13 03227G)شيشاوة )البلدية

إقليم: سيدي علل الفاسيإقليم: كلميم الثانوية التأهيلية بويزكارن

سليمان

103/09/13 34 نورة قويطي
اللغة العربية

02/09/16 11202A)سيدي سليمان )البلدية

202/09/15عمالة: الميةالثانوية التأهيلية الجولنإقليم: كلميمالثانوية التأهيلية لل مريم 30 سكينة اركوكو
اللغة العربية

02/09/15إلتحاق بالزوج 01913D)المية )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

رشيد
الثانوية التقنية ابن سليمان إقليم: كلميم

الرسموكي

406/04/09إقليم: تيزنيت 66 عبل ابو درار
اللغة الفرنسية

20/09/11 17254D)تزنيت )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: كلميمالثانوية التأهيلية العرفان

رشيد

106/09/17إقليم: كلميم 28 طه اوحميدا
اللغة الفرنسية

06/09/17 10665S)كلميم )البلدية

الثانوية التأهيلية المغرب إقليم: كلميمالثانوية التأهيلية أداي

العربي

604/09/18إقليم: سيدي افني 8 امخلوف عمر
اللغة الفرنسية

04/09/19 17244Tمستي
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
804/09/19إقليم: طانطانالثانوية التأهيلية القدسإقليم: كلميم 6 عائشة البطاح

اللغة الفرنسية
04/09/19 15389B)طانطان )البلدية

102/09/09إقليم: كلميمالثانوية التأهيلية الصداقةإقليم: كلميمالثانوية العدادية الوحدة 58 كتي   م الحبيب
اللغة النجليزية

04/09/13 18934E)كلميم )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

الخامس
الثانوية التأهيلية طارق ابن إقليم: كلميم

زياد

205/09/08إقليم: كلميم 56 الرقاي مولود
اللغة النجليزية

02/09/14 10660Lفاصك

الثانوية التأهيلية طارق ابن 

زياد
الثانوية التأهيلية مولي عبد إقليم: كلميم

ا

102/09/15إقليم: سيدي افني 40 عمر ياسين
اللغة النجليزية

02/09/15 17252B)سيدي إفني )البلدية

ثانوية طارق بن زياد إقليم: كلميمالثانوية التأهيلية المل

التأهيلية

1020/02/08إقليم: إفران 88 علوي اباسيدي
الجتماعيات

26/02/08أقدمية 12 سنة 10790C)ازرو )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. سوس العالمةإقليم: كلميمالثانوية التأهيلية أفركط

باها

502/09/16 24 عبدالرحمان ادالحسن امبارك
الجتماعيات

02/01/17 27396Cسيدي بيبي

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
ثانوية عمرو بن العاص إقليم: كلميم

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

402/09/14 36 أمين الراجي
الرياضيات

02/09/14 27101G)اكادير )البلدية

الثانوية التأهيلية المختار 

السوسي
عمالة: إنزكان ايت ثأ.عمر الخيامإقليم: كلميم

ملول

806/09/06 30 عبد ا شطرات
الرياضيات

02/09/15 05114H)الدشيرة الجهادية )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
الثانوية التأهيلية المنصور إقليم: كلميم

الذهبي

302/09/16إقليم: العرائش 24 السهلوي مصطفى
الرياضيات

02/09/16 05976V)القصر الكبير )البلدية

الثانوية التأهيلية المختار 

السوسي
الثانوية العدادية ابراهيم إقليم: كلميم

الكوراري

104/09/18إقليم: كلميم 12 زهير غنذور
الرياضيات

04/09/18 22871Jتكانت

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: كلميمالثانوية التأهيلية أداي

الثاني

204/09/19إقليم: كلميم 6 مينة  الزاز
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوج 10664R)بويز كارن )البلدية

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
إقليم: سيدي عبد الهادي بوطالبإقليم: كلميم

سليمان

102/09/10 70 التومي الطيبي
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 27410T)سيدي يحيى الغرب )البلدية

الثانوية التأهيلية المختار 

السوسي
إقليم: الفقيه بن ثانوية الفارابي التأهيليةإقليم: كلميم

صالح

502/09/14 46 اسماعيل زين الدين
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 07709D)أولد عياد )البلدية

202/01/17إقليم: طاطاابن الهيثمإقليم: كلميمالثانوية التأهيلية الصداقة 34 اوالحسن  عثمان
علوم الحياة 

والرض
02/01/17 24678Yاديس

الثانوية التاهيلية يوسف بن إقليم: كلميمالثانوية التأهيلية ابن سينا

تاشفين

102/09/15إقليم: خريبكة 30 نعيمة التومي
علوم الحياة 

والرض
02/09/15إلتحاق بالزوج 12262C)خريبكة )البلدية

الثانوية العدادية ابراهيم 

الكوراري
الثانوية التأهيلية م إقليم: كلميم

الخامس

102/09/15إقليم: كلميم 14 م العسراوي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 24649S)كلميم )البلدية

الثانوية العدادية ابراهيم إقليم: كلميمالثانوية التأهيلية أداي

الكوراري

104/09/18إقليم: كلميم 12 عبد ا  الزهروي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 22871Jتكانت

504/09/18إقليم: سيدي افنيالثانوية التأهيلية ميراللفتإقليم: كلميمالثانوية التأهيلية العرفان 12 حنان الزكي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 27066Uمير لفت
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504/09/18إقليم: كلميمالثانوية التأهيلية الصداقةإقليم: كلميمالثانوية التأهيلية العرفان 8 عز الدين السباعي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 18934E)كلميم )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

الخامس
الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: كلميم

الثاني

706/04/09إقليم: ميدلت 72 افروخ موحى
الفيزياء والكيمياء

14/10/09أقدمية 12 سنة 11979V)ميدلت )البلدية

الثانوية التأهيلية باب 

الصحراء
عمالة: أكادير  إدا ثانوية المجد التأهيليةإقليم: كلميم

وتنان

201/03/11 70 الشرايحي م
الفيزياء والكيمياء

01/03/11 25820P)اكادير )البلدية

الثانوية التأهيلية باب 

الصحراء
عمالة: أكادير  إدا ثانوية لل مريم التأهيليةإقليم: كلميم

وتنان

408/12/10 60 بن الطالب ادريس
الفيزياء والكيمياء

21/02/11 05029R)اكادير )البلدية

الثانوية التأهيلية المختار 

السوسي
203/09/13إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الوحدةإقليم: كلميم 42 مصطفى الصافي

الفيزياء والكيمياء
03/09/13 17242R)تزنيت )البلدية

الثانوية العدادية م بن 

الحسن الحضرمي
إقليم: شتوكة آيت ثأ. سوس العالمةإقليم: كلميم

باها

103/09/13 42 بوبكر ابريش
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 27396Cسيدي بيبي

الثانوية التأهيلية م 

السادس
عمالة: إنزكان ايت ثأ.المجدإقليم: كلميم

ملول

204/09/12 28 علي الزراك
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 23790H)أيت ملول )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
108/09/16إقليم: سيدي افنيالثانوية التأهيلية المرغيتيإقليم: كلميم 24 عبد الرحيم أنجار

الفيزياء والكيمياء
10/10/19 21359Rسيدي حساين أو علي

504/09/18إقليم: كلميمالثانوية التأهيلية التقنيةإقليم: كلميمالثانوية التأهيلية أداي 22 عبد الجبار ابو القاسم
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 24651U)كلميم )البلدية

الثانوية العدادية ابراهيم 

الكوراري
الثانوية التأهيلية مولي إقليم: كلميم

رشيد

302/09/15إقليم: كلميم 19 رضى سرطان
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوجة 10665S)كلميم )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
الثانوية التأهيلية باب إقليم: كلميم

الصحراء

502/09/15إقليم: كلميم 18 مصطفى السعداني
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 10662N)كلميم )البلدية

الثانوية التأهيلية المختار 

السوسي
الثانوية العدادية ابراهيم إقليم: كلميم

الكوراري

504/09/18إقليم: كلميم 12 الحسن رويمي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 22871Jتكانت

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
120/02/08إقليم: الخميساتواد الدهبإقليم: كلميم 78 م ادويرات

التربية السلمية
20/02/08أقدمية 12 سنة 11573D)تيفلت )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
إقليم: مولي الثانوية العدادية سبوإقليم: كلميم

يعقوب

701/03/11 61  حمدوشي حكيم
التربية السلمية

01/03/11إلتحاق بالزوجة 25976Jسيدي داود

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
1402/09/14إقليم: تارودانتثإ.أحدإقليم: كلميم 46 غزلن فوزي

التربية السلمية
02/09/14 21259Gسيدي احساين

الثانوية التأهيلية بابا احمد إقليم: كلميمالثانوية التأهيلية لل مريم

بن م يحظيه

516/09/98إقليم: العيون 98 رشيد اوعدي
التربية البدنية

02/09/15 06434T)العيون )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

الخامس
الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: كلميم

داود

105/09/08إقليم: ورزازات 50 المومن الحسين
التربية البدنية

02/09/15 13511K)ورزازات )البلدية

106/09/17إقليم: كلميمالثانوية التأهيلية العرفانإقليم: كلميم الثانوية التأهيلية بويزكارن 18 حسن بوليد
التربية البدنية

06/09/17 22869Gتغجيجت
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الثانوية التأهيلية المغرب إقليم: كلميمالثانوية التأهيلية أداي

العربي

906/09/17إقليم: سيدي افني 18 عماد  الراغيبي
التربية البدنية

06/09/17 17244Tمستي

1004/09/19إقليم: كلميمالثانوية التأهيلية لل مريمإقليم: كلميمالثانوية التأهيلية العرفان 6 سفيان البزوي
التربية البدنية

04/09/19 10663P)كلميم )البلدية

الثانوية العدادية ابراهيم إقليم: كلميمالثانوية التأهيلية لل مريم

الكوراري

201/01/10إقليم: كلميم 62 لطيفة صاعي
الفلسفة

15/12/10 22871Jتكانت

الثانوية التأهيلية م 

السادس
عمالة: إنزكان ايت ثأ.السعادةإقليم: كلميم

ملول

203/09/13 52 سالمي نافع
الفلسفة

03/09/13 19134X)أيت ملول )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
103/09/13إقليم: الخميساتالموحدينإقليم: كلميم 43 وهبي زهير

الفلسفة
03/09/13إلتحاق بالزوجة 26753D)الخميسات )البلدية

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي
الثانوية العدادية المركب إقليم: كلميم

التربوي اغبالو

1202/09/15إقليم: الحوز 30 اسماء لبشارة
الفلسفة

02/09/15 23084Rستي فاطمة

الثانوية العدادية ابراهيم 

الكوراري
1201/01/17إقليم: سيدي قاسمثانوية الخنيشات التأهيليةإقليم: كلميم 22 نورة العوني

الفلسفة
04/09/18 27412Vالخنيشات

الثانوية التأهيلية التفنية إقليم: كلميمالثانوية التأهيلية التقنية

الخوارزمي

402/09/16إقليم: آسفي 24 طارق فرسي
الفنون التطبيقية

02/09/16 14004W)آسفي )البلدية

402/09/15إقليم: وزانالثانوية التاهيلية ابن زهرإقليم: كلميمالثانوية التأهيلية التقنية 30 عبد ا اموش
العلوم 

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

الثانوية التأهيلية التقنية ابن إقليم: كلميمالثانوية التأهيلية التقنية

الهيثم

501/01/17إقليم: ورزازات 24 عبد الله زوكاغ
العلوم 

والتكنولوجيات 
01/01/17 13508G)ورزازات )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي عبد 

ا
عمالة: إنزكان ايت ثأ.المام مالكإقليم: سيدي افني

ملول

202/09/15 40 يونس السعيدي
اللغة العربية

02/09/15 26356X)أيت ملول )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

احساين
الثانوية التأهيلية ابراهيم إقليم: سيدي افني

وخزان

102/09/15إقليم: تيزنيت 40 احمد افقيرن
اللغة العربية

02/09/15 20741Uأربعاء الساحل

الثانوية التأهيلية سيدي 

احساين
302/09/16إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيديإقليم: سيدي افني 34 سفيان بوبو

اللغة العربية
02/09/16 03790U)أمزميز )البلدية

التانوية التأهيلية عبدا بن 

اليزيد السعدي
الثانوية التاهيلية الحسن إقليم: سيدي افني

الثاني

402/09/16إقليم: تيزنيت 34 قدوري مصطفى
اللغة العربية

02/09/16 17256F)تزنيت )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

ادريس
الثانوية التأهيلية عودة إقليم: سيدي افني

السعدية

302/09/15عمالة: مراكش 30 افلح حفيظ
اللغة العربية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 02710V)مراكش المدينة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية سيدي 

احساين
الثانوية التأهيلية مولي إقليم: سيدي افني

ادريس

402/09/16إقليم: سيدي افني 24 الحسين افللوس
اللغة العربية

02/09/16 21361T)سيدي إفني )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

اليزيدي
الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: سيدي افني

احساين

304/09/18إقليم: سيدي افني 12 عليش لبنة
اللغة العربية

04/09/18 17250Z)الخصاص )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي عبد 

ا
عمالة: إنزكان ايت ثأ.الحسن بن م الخياطإقليم: سيدي افني

ملول

102/09/16 34 سميرة الورخاوي
اللغة الفرنسية

02/09/16 05112F)انزكان )البلدية
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الثانوية التأهيلية مولي 

ادريس
الثانوية التأهيلية م إقليم: سيدي افني

الخامس

104/09/18إقليم: كلميم 22 وتسلمت  بشرى
اللغة الفرنسية

04/09/18 24649S)كلميم )البلدية

التانوية التأهيلية عبدا بن 

اليزيد السعدي
329/11/17إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الوحدةإقليم: سيدي افني 18 هشام اكناو

اللغة الفرنسية
29/11/17 17242R)تزنيت )البلدية

الثانوية التأهيلية المغرب 

العربي
الثانوية التأهيلية مولي إقليم: سيدي افني

رشيد

704/09/18إقليم: كلميم 18 مزين م يحي
اللغة الفرنسية

04/09/19 10665S)كلميم )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

اليزيدي
الثانوية التأهيلية مولي عبد إقليم: سيدي افني

ا

804/09/18إقليم: سيدي افني 8 عبد ا برادجي
اللغة الفرنسية

04/09/19 17252B)سيدي إفني )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي عبد 

ا
عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعرفةإقليم: سيدي افني

ملول

702/09/14 46 كريمة الفاطمي
اللغة النجليزية

02/09/14 20002R)أيت ملول )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

ادريس
عمالة: إنزكان ايت ثأ.فيصل بن عبد العزيزإقليم: سيدي افني

ملول

702/09/15 40 حمدون نور الهدى
اللغة النجليزية

02/09/15 05106Z)الدشيرة الجهادية )البلدية

الثانوية التأهيلية المرجعية 

آيت بعمران
عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابو فراس الحمدانيإقليم: سيدي افني

ملول

302/09/16 34 انزيد م
اللغة النجليزية

02/09/16 25022X)أيت ملول )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

اليزيدي
عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعرفةإقليم: سيدي افني

ملول

102/09/15 30 واعزيز رضوان
اللغة النجليزية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 20002R)أيت ملول )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

اليزيدي
عمالة: إنزكان ايت ثأ.السعادةإقليم: سيدي افني

ملول

102/09/16 24 نورالدين امنوز
اللغة النجليزية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 19134X)أيت ملول )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

اليزيدي
الثانوية التأهيلية مولي إقليم: سيدي افني

ادريس

401/03/11إقليم: سيدي افني 48 بولوز الحسن
الجتماعيات

نعم 02/09/15 21361T)سيدي إفني )البلدية

الثانوية التأهيلية المغرب 

العربي
102/09/15عمالة: الميةأبو بكر الصديقإقليم: سيدي افني 30 رشيد نايت أفقير

الجتماعيات
02/09/15 23477Tالشللت

الثانوية التأهيلية مولي 

ادريس
الثانوية التأهيلية م إقليم: سيدي افني

اليزيدي

704/09/19إقليم: سيدي افني 6 الخصاصي م
الجتماعيات

نعم 04/09/19 17247Wتيغيرت

الثانوية التأهيلية مولي عبد 

ا
عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرشاد التأهيليةإقليم: سيدي افني

وتنان

202/09/16 24 عمر اسطايلي
الرياضيات

02/09/16 27097Cأورير

الثانوية التأهيلية م 

اليزيدي
402/09/16إقليم: تطوانادريس بنزكريإقليم: سيدي افني 24 الهرامي م

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

الثانوية التأهيلية سيدي 

احساين
الثانوية التأهيلية مولي عبد إقليم: سيدي افني

ا

104/09/18إقليم: سيدي افني 12 م المازوزي
الرياضيات

04/09/18 17252B)سيدي إفني )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: سيدي افنيالثانوية التأهيلية المرغيتي

احساين

304/09/18إقليم: سيدي افني 10 رفيق مصطفى
الرياضيات

نعم 04/09/19 17250Z)الخصاص )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

احساين
404/09/18إقليم: سيدي افنيالثانوية التأهيلية المرغيتيإقليم: سيدي افني 8 احمد سوسي

الرياضيات
نعم 04/09/19 21359Rسيدي حساين أو علي

الثانوية التأهيلية المختار إقليم: سيدي افنيالثانوية التأهيلية ميراللفت

السوسي

305/09/07إقليم: الحوز 80 الراي لبنة
علوم الحياة 

والرض
05/09/07إلتحاق بالزوج 26581Sأوريكة
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الثانوية التأهيلية مولي 

ادريس
عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعرفةإقليم: سيدي افني

ملول

201/01/17 34 كنو بديعة
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 20002R)أيت ملول )البلدية

الثانوية التأهيلية المرجعية 

آيت بعمران
الثانوية التأهيلية مولي عبد إقليم: سيدي افني

ا

104/09/18إقليم: سيدي افني 10  حافظي جلل
علوم الحياة 

والرض
نعم 04/09/19 17252B)سيدي إفني )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

اليزيدي
الثانوية التأهيلية الشيخ م إقليم: سيدي افني

الغظف

204/09/19إقليم: طانطان 6 بوبكر الحور
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 24388H)طانطان )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي عبد 

ا
الثانوية التأهيلية المرجعية إقليم: سيدي افني

آيت بعمران

104/09/19إقليم: سيدي افني 6 حفصة اطركي
علوم الحياة 

والرض
نعم 04/09/19 23384Sتيوغزة

الثانوية التأهيلية مولي عبد 

ا
إقليم: شتوكة آيت ثأ. آيت باهاإقليم: سيدي افني

باها

302/09/15 30 م العرج
العلوم القتصادية 

والتدبير
02/09/15 23874Z)أيت باها )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

ادريس
عمالة: إنزكان ايت ثأ.عمر الخيامإقليم: سيدي افني

ملول

601/03/11 40 رشيد قريوي
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 05114H)الدشيرة الجهادية )البلدية

التانوية التأهيلية عبدا بن 

اليزيد السعدي
إقليم: مولي الثانوية العدادية أنوالإقليم: سيدي افني

يعقوب

502/09/16 34 علي المنكوب
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 21175Rعين قنصرة

الثانوية التأهيلية سيدي 

احساين
ثانوية العربي البناي إقليم: سيدي افني

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

302/09/15 30 يوسف مخليص
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 27390W)أيت ملول )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

اليزيدي
102/09/16إقليم: جرسيفثانوية المستقبل التأهيليةإقليم: سيدي افني 24 عمراوي أحمد

الفيزياء والكيمياء
02/09/16 25895W)جرسيف )البلدية

الثانوية التأهيلية المغرب 

العربي
عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابو فراس الحمدانيإقليم: سيدي افني

ملول

602/09/16 24 م بومديان
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 25022X)أيت ملول )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

احساين
الثانوية التأهيلية ابراهيم إقليم: سيدي افني

وخزان

502/09/15إقليم: تيزنيت 16 بوجمعة هراك
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 20741Uأربعاء الساحل

الثانوية التأهيلية م 

اليزيدي
الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: سيدي افني

الثاني

204/09/19إقليم: كلميم 6 عبد ا بلحاج
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 10664R)بويز كارن )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: سيدي افنيالثانوية التأهيلية المرغيتي

الثاني

104/09/19إقليم: كلميم 6 عصام ايت زعبون
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 10664R)بويز كارن )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي عبد 

ا
الثانوية التاهيلية الحسن إقليم: سيدي افني

الثاني

705/09/11إقليم: تيزنيت 54 م اوتخسين
التربية السلمية

02/09/16 17256F)تزنيت )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي عبد 

ا
202/09/15إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية الوحدةإقليم: سيدي افني 40 مصطفى الباز

التربية البدنية
02/09/15 17242R)تزنيت )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

ادريس
عمالة: أكادير  إدا ثانوية البحتري العداديةإقليم: سيدي افني

وتنان

102/09/16 34 بكاس ناصر
التربية البدنية

02/09/16 24768W)اكادير )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

ادريس
إقليم: شتوكة آيت ثأ. سوس العالمةإقليم: سيدي افني

باها

202/09/15 30 ادعمي كمال
التربية البدنية

02/09/15 27396Cسيدي بيبي

الثانوية التأهيلية م إقليم: سيدي افنيالثانوية التأهيلية ميراللفت

الخامس

502/09/15إقليم: كلميم 28 الحسن شطاب
التربية البدنية

04/09/18 24649S)كلميم )البلدية
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية المغرب 

العربي
            ثانوية المهدي إقليم: سيدي افني

المنجرة التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

202/09/16 24 عبد الصمد الصديقي
التربية البدنية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 27095A)أيت ملول )البلدية

الثانوية التأهيلية المرجعية 

آيت بعمران
الثانوية التأهيلية مولي إقليم: سيدي افني

ادريس

104/09/19إقليم: سيدي افني 6  الوكاف مروان
التربية البدنية

04/09/19 21361T)سيدي إفني )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

اليزيدي
عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعرفةإقليم: سيدي افني

ملول

402/09/15 40 م اودوروش
الفلسفة

02/09/15 20002R)أيت ملول )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

الخامس
218/02/08إقليم: الحاجبثانوية الثلوج التأهيليةإقليم: طانطان 88 علي لهبوب

اللغة العربية
18/02/08أقدمية 12 سنة 24268C)الحاجب )البلدية

الثانوية التأهيلية الشهيد م  

الزرقطوني
102/09/16إقليم: زاكورةالثانوية العدادية ترناتةإقليم: طانطان 24 ياسين البوبكري

اللغة العربية
02/09/16 24780Jترناتة

الثانوية التأهيلية الشيخ م 

الغظف
عمالة: أكادير  إدا ثانوية أورير التأهيليةإقليم: طانطان

وتنان

302/09/16 24 سعيد ابرجي
اللغة العربية

02/09/16 23965Yأورير

الثانوية التأهيلية م 

السادس
الثانوية التأهيلية الشيخ م إقليم: طانطان

الغظف

106/09/17إقليم: طانطان 18 الطاهر حسون
اللغة الفرنسية

نعم 06/09/17 24388H)طانطان )البلدية

الثانوية التأهيلية الشيخ م 

الغظف
الثانوية التأهيلية م إقليم: طانطان

السادس

104/09/18إقليم: طانطان 12 حديدو م
اللغة الفرنسية

نعم 04/09/18 25013M)الوطية )البلدية

الثانوية التأهيلية الشهيد م  إقليم: طانطانالثانوية التأهيلية القدس

الزرقطوني

104/09/18إقليم: طانطان 12 أسماء السوسي
اللغة الفرنسية

04/09/18 15390C)طانطان )البلدية

الثانوية التأهيلية الشيخ م 

الغظف
الثانوية التأهيلية سيدي م إقليم: طانطان

محمود بيد ا

108/12/10إقليم: السمارة 60 أحمد الهادي
الجتماعيات

08/12/10 26508M)السمارة )البلدية

الثانوية التأهيلية ابن 

بطوطة
إقليم: شتوكة آيت ثأ. سيدي الحاج الحبيبإقليم: طانطان

باها

902/09/16 34 بدر عليوي
الجتماعيات

02/09/16 24253Lسيدي بيبي

الثانوية التأهيلية م 

السادس
403/09/13إقليم: طانطانالثانوية التأهيلية القدسإقليم: طانطان 52 عبد الغاني بوشيوع

علوم الحياة 

والرض
03/09/13 15389B)طانطان )البلدية

الثانوية التأهيلية ابن 

بطوطة
1302/09/15إقليم: صفروثانوية م الفاسي التأهيليةإقليم: طانطان 40 عمر نجيب

علوم الحياة 

والرض
17/09/15 02446H)المنزل )البلدية

الثانوية التأهيلية الشيخ م 

الغظف
عمالة: إنزكان ايت ثأ.عمر الخيامإقليم: طانطان

ملول

802/09/14 36 سعيد الوقاسي
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 05114H)الدشيرة الجهادية )البلدية

902/09/15إقليم: الجديدةثانوية المسيرة التأهيليةإقليم: طانطانالثانوية التأهيلية القدس 30 م عبدا بنحيمد
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 25799Sأولد غانم

الثانوية التأهيلية الشيخ م 

الغظف
102/09/16إقليم: تارودانتثأ.الطبريإقليم: طانطان 24 عبد الرحيم احساين

علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوجة 17291Uلكفيفات

الثانوية التأهيلية الشهيد م  

الزرقطوني
602/09/16إقليم: تارودانتثأ.المجدإقليم: طانطان 24 مصطفى مالكة

علوم الحياة 

والرض
02/09/16 17296Zالكدية البيضاء

الثانوية التأهيلية ابن 

بطوطة
الثانوية التاهيلية مولي عبد إقليم: طانطان

ا الشريف

901/03/11إقليم: وزان 60 أقباي علي
الفيزياء والكيمياء

01/03/11 15126R)وزان )البلدية
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المؤسسة الصلية

كلميم - واد نون10الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية الشيخ م 

الغظف
 الثانوية التأهيلية ابراهيم إقليم: طانطان

الموصلي

101/01/10عمالة: سل 58 يوسف حلومي
الفيزياء والكيمياء

06/09/11 25859G)تابريكت )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الشيخ م 

الغظف
عمالة مقاطعات ابن تومرتإقليم: طانطان

الدار البيضاء أنفا

1118/09/13 42 مصطفى الرغيوي
الفيزياء والكيمياء

24/10/13إلتحاق بالزوجة 01485N)سيدي بليوط )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الشهيد م  

الزرقطوني
الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: طانطان

احساين

104/09/19إقليم: سيدي افني 6 الصديق موماد
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 17250Z)الخصاص )البلدية

الثانوية التأهيلية الشيخ م 

الغظف
ثانوية أبو موسى الشعري إقليم: طانطان

التأهيلية

عمالة: إنزكان ايت 

ملول

1203/09/13 52 م امين
التربية السلمية

03/09/13 27389V)القليعة )البلدية

الثانوية التأهيلية م 

السادس
203/09/13إقليم: تارودانتثأ.سيدي موسىإقليم: طانطان 52 مصطفى نسي

التربية السلمية
03/09/13 17292Vسيدي موسى الحمري

الثانوية التأهيلية ابن 

بطوطة
الثانوية العدادية اولد إقليم: طانطان

الشرقي

إقليم: قلعة 

 السراغنة

1102/09/16 34 أيوب حدوش
التربية السلمية

02/09/16 26717Pأولد الشرقي

الثانوية التأهيلية م 

الخامس
704/09/12عمالة: فاسبنسودةإقليم: طانطان 48 حمزة ابوالمل

التربية البدنية
04/09/12 02260F)زواغة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية م 

الخامس
1002/09/10إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية السلمإقليم: طانطان 30 المومي اسماعيل

التربية البدنية
02/09/15 25514G)ابن جرير )البلدية
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المؤسسة الصلية

العيون -  الساقية الحمراء11الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

11

 الثانوية التاهيلية احمد بن 

م الراشدي
الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: بوجدور

الثاني

105/09/11إقليم: العيون 54 عبد الواحد بروك
اللغة الفرنسية

05/09/11 06472J)العيون )البلدية

 الثانوية التاهيلية احمد بن 

م الراشدي
عمالة: الصخيرات المام الغزاليإقليم: بوجدور

 - تمارة

101/01/17 34 عبد ا زين العابدين
اللغة الفرنسية

01/01/17 01391L)تمارة )البلدية

الثانوية التاهيلية جابر ابن 

حيان
102/09/15إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية ابن الهيثمإقليم: بوجدور 30 خاتمة لمعاشي

اللغة الفرنسية
02/09/15إلتحاق بالزوج 23807B)القنيطرة )البلدية

404/09/18إقليم: العيونالثانوية التأهيلية 11 ينايرإقليم: بوجدور الثانوية التاهيلية النصر 22 جميلة كوت
اللغة الفرنسية

04/09/18 26326P)العيون )البلدية

 الثانوية التاهيلية احمد بن 

م الراشدي
الثانوية التأهيلية وادي إقليم: بوجدور

الساقية الحمراء

206/09/17إقليم: السمارة 18 الحفضاوي حمزة
اللغة الفرنسية

06/09/17 10419Z)السمارة )البلدية

 الثانوية التاهيلية احمد بن إقليم: بوجدورالثانوية العدادية طه حسين

م الراشدي

304/09/19إقليم: بوجدور 6 م ماء العينين المقري
اللغة الفرنسية

04/09/19 06481U)بوجدور )البلدية

عمالة مقاطعة عبدالكريم الخطابيإقليم: بوجدور الثانوية التاهيلية النصر

عين الشق

403/09/13 42 مهدي نخلة
اللغة السبانية

03/09/13 25300Z)عين الشق )المقاطعة

الثانوية التاهيلية جابر ابن 

حيان
الثانوية التأهيلية أنس بن إقليم: بوجدور

مالك

304/09/19إقليم: السمارة 6 م بورحيل
الرياضيات

04/09/19 25264K)السمارة )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي م إقليم: بوجدورالثانوية العدادية طه حسين

محمود بيد ا

304/09/19إقليم: السمارة 6 عمر ليعيشي
الرياضيات

04/09/19 26508M)السمارة )البلدية

 الثانوية التاهيلية احمد بن 

م الراشدي
عمالة: إنزكان ايت ثأ.عبد ا بن ياسينإقليم: بوجدور

ملول

106/09/08 82 صافية الشرعي
علوم الحياة 

والرض
06/09/08أقدمية 12 سنة 05111E)انزكان )البلدية

الثانوية التأهيلية إبن إقليم: بوجدور الثانوية التاهيلية النصر

بطوطة

704/09/19إقليم: العيون 16 الحسني سناء
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 23594V)العيون )البلدية

 الثانوية التاهيلية احمد بن 

م الراشدي
الثانوية التأهيلية  م إقليم: بوجدور

منصور

102/09/15إقليم: برشيد 40 عبد الحكيم تابين
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 25830A)برشيد )البلدية

601/01/17إقليم: بني مللثانوية اولد يوسف التأهيليةإقليم: بوجدور الثانوية التاهيلية النصر 34 سعيد لبريكي
الفيزياء والكيمياء

01/01/17 27375Eأولد يوسف

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: بوجدور الثانوية التاهيلية النصر

الثاني

204/09/19إقليم: العيون 7 محمودي كلع
الفيزياء والكيمياء

04/09/19إلتحاق بالزوجة 06472J)العيون )البلدية

الثانوية التاهيلية جابر ابن 

حيان
الثانوية التأهيلية وادي إقليم: بوجدور

الساقية الحمراء

204/09/19إقليم: السمارة 6 عمر صغير
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 10419Z)السمارة )البلدية

الثانوية التاهيلية جابر ابن 

حيان
عمالة: طنجة - سيدي اليمنيإقليم: بوجدور

أصيل

1301/01/17 24 خالد المير
التربية البدنية

01/01/17 27399Fسيدي اليمني

الثانوية التأهيلية سيدي م إقليم: بوجدورالثانوية العدادية طه حسين

محمود بيد ا

504/09/19إقليم: السمارة 6 محسن البنوني
التربية البدنية

04/09/19 26508M)السمارة )البلدية
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المؤسسة الصلية

العيون -  الساقية الحمراء11الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية سيدي م 

محمود بيد ا
الثانوية التاهيلية م إقليم: السمارة

الجزولي

702/09/15إقليم: تيزنيت 30 البشير زمزكي
اللغة العربية

02/09/15 17246Vانزي

الثانوية التأهيلية وادي 

الساقية الحمراء
الثانوية التأهيلية عبد إقليم: السمارة

الرحمان بن زيدان

401/01/10عمالة: مكناس 66 نادية إدريسي
اللغة الفرنسية

01/01/10 04096B)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية وادي 

الساقية الحمراء
202/09/16إقليم: تارودانتثأ. الحسن الثانيإقليم: السمارة 24 خالد املل

اللغة الفرنسية
02/09/16 17468L)أولد تايمة )البلدية

الثانوية التأهيلية وادي 

الساقية الحمراء
عمالة: إنزكان ايت ثأ.المعرفةإقليم: السمارة

ملول

501/01/17 24 نور الدين الروحي
اللغة الفرنسية

01/01/17 20002R)أيت ملول )البلدية

الثانوية التأهيلية أنس بن 

مالك
1302/01/17إقليم: شفشاونالثانوية التأهلية بني فغلومإقليم: السمارة 24 فوزي عياش

اللغة الفرنسية
02/01/17 24447Xبني فغلوم

الثانوية التأهيلية سيدي م 

محمود بيد ا
الثانوية التأهيلية المغرب إقليم: السمارة

العربي

203/09/13إقليم: برشيد 34 رشيد الزكاني
الرياضيات

04/09/15 24785P)حد السوالم )البلدية

الثانوية التأهيلية وادي 

الساقية الحمراء
الثانوية التأهيلية م إقليم: السمارة

السادس

102/09/16عمالة: سل 34 نبيل بوطيب
الرياضيات

02/09/16 25376G)حصين )المقاطعة

الثانوية التأهيلية أنس بن 

مالك
204/09/18إقليم: العيونالثانوية التأهيلية المصلىإقليم: السمارة 12 يوسف خليل

الرياضيات
04/09/18إلتحاق بالزوجة 06474L)العيون )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي م 

محمود بيد ا
الثانوية التأهيلية وادي إقليم: السمارة

الساقية الحمراء

204/09/19إقليم: السمارة 6 لطيفة الغياتي
الرياضيات

04/09/19 10419Z)السمارة )البلدية

الثانوية التأهيلية وادي 

الساقية الحمراء
  ثانوية عمر بن عبدالعزيز إقليم: السمارة

التأهيلية

1102/09/16إقليم: سيدي بنور 24 امين هراز
العلوم القتصادية 

والتدبير
02/09/16 08738X)زمامرة )البلدية

الثانوية التأهيلية وادي 

الساقية الحمراء
الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: السمارة

الثاني

102/09/14إقليم: العيون 38 هجر فكري
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوج 06472J)العيون )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي م 

محمود بيد ا
الثانوية التأهيلية إقليم: السمارة

الخوارزمي

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

202/09/14 36 ناجي بوشعيب
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 01564Z)مرس السلطان )المقاطعة

الثانوية التأهيلية المير 

مولي رشيد
602/09/16إقليم: تاوريرتالثانوية التاهيلية المرينيينإقليم: السمارة 24 وليد الغوات

الفيزياء والكيمياء
02/01/17 24905V)تاوريرت )البلدية

الثانوية التأهيلية المير 

مولي رشيد
الثانوية التأهيلية م إقليم: السمارة

الشرايبي

224/09/09إقليم: القنيطرة 70 مريم كزوم
التربية السلمية

24/09/09إلتحاق بالزوج 26984E)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية المير 

مولي رشيد
1702/09/16إقليم: شفشاونالثانوية التأهيلية فيفيإقليم: السمارة 34 سلم العيادي

التربية السلمية
02/01/17 26323Lفيفي

الثانوية التأهيلية المير 

مولي رشيد
103/09/13إقليم: الخميساتواد الدهبإقليم: السمارة 52 احمد لشقر

التربية البدنية
03/09/13 11573D)تيفلت )البلدية

الثانوية التأهيلية أنس بن 

مالك
209/01/17إقليم: العيونالثانوية التأهيلية إبن زهرإقليم: السمارة 34 حسن النويكظ

التربية البدنية
09/01/17 25883H)العيون )البلدية

الثانوية التأهيلية أنس بن 

مالك
الثانوية التأهيلية المير إقليم: السمارة

مولي رشيد

102/09/16إقليم: السمارة 12 اعداد حسن
التربية البدنية

04/09/18 10418Y)السمارة )البلدية
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المؤسسة الصلية

العيون -  الساقية الحمراء11الجهة الصلية : 

المديرية القليمية السم و النسب

الصلية
مؤسسة التعيين

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي  لسنة 2020

م. النقط
المادة

المطلوبة
نوع

الطلب

ت.التعيين 

بالمؤسسة

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
رمزها

المديرية القليمية 

للتعيين
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية سيدي م 

محمود بيد ا
الثانوية التأهيلية أنس بن إقليم: السمارة

مالك

304/09/19إقليم: السمارة 6 ايوب رشاد
التربية البدنية

04/09/19 25264K)السمارة )البلدية

الثانوية العدادية المجاهد 

ناضل الهاشمي
الثانوية التأهيلية أنس بن إقليم: السمارة

مالك

204/09/19إقليم: السمارة 6 داود أفضله
التربية البدنية

04/09/19 25264K)السمارة )البلدية

الثانوية العدادية المام 

علي
105/09/07عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية تسلطانتإقليم: العيون 88 دوحال م

اللغة العربية
08/10/08أقدمية 12 سنة 25517Kتسلطانت

ثانوية موحى وحمو إقليم: العيونالثانوية التأهيلية حي القسم

التأهيلية

719/12/01إقليم: بني ملل 96 عبد الكريم  الزهر
اللغة الفرنسية

13/09/04أقدمية 16 سنة 07705Z)بني ملل )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
102/09/16إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيديإقليم: العيون 24 مصطفى أيت عزوز

اللغة الفرنسية
09/09/19 03790U)أمزميز )البلدية

ثانوية عمرو بن العاص إقليم: العيونالثانوية التأهيلية 11 يناير

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

102/09/16 24 رشيد الطالب
اللغة الفرنسية

17/09/18 27101G)اكادير )البلدية

404/09/19إقليم: العيونالثانوية التأهيلية حي القسمإقليم: العيونالثانوية التأهيلية المرسى 11 ايمان زنود
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 06467D)العيون )البلدية

ثانوية سيدي الحاج سعيد إقليم: العيونالثانوية التأهيلية معارك تكل

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

503/09/13 48 جماتي عماد الدين
اللغة النجليزية

02/09/15 22755Hالدراركة

عمالة مقاطعة عبد العزيز الفشتاليإقليم: العيونالثانوية التأهيلية التنمية

الحي الحسني

116/09/99 55 الشيخ حيسون
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 01686G)الحي الحسني )المقاطعة

الثانوية التأهيلية عبد ا إقليم: العيونالثانوية التأهيلية المصلى

الشفشاوني

عمالة: طنجة - 

أصيل

902/09/16 24 زهير العلوي
الرياضيات

02/09/16 15190K)بني مكادة )المقاطعة

 ثانوية المام الغزالي إقليم: العيونالثانوية التقنية

التأهيلية

404/09/19إقليم: سيدي بنور 6 عبد اللطيف الحناوي
الرياضيات

04/09/19 08737W)سيدي بنور )البلدية

الثانوية التأهيلية بابا احمد 

بن م يحظيه
401/03/11إقليم: بركانالنهضةإقليم: العيون 70 زكرياء جرديوي

علوم الحياة 

والرض
10/10/14 04676G)احفير )البلدية

303/09/13عمالة: فاسأبو القاسم الشابيإقليم: العيونالثانوية التأهيلية إبن زهر 52 قادري سارة
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 26812T)زواغة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية إبن 

بطوطة
الثانوية التأهيلية لحسن إقليم: العيون

اليوسي

302/09/14إقليم: خنيفرة 36 المصطفى أعسين
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 11982Yأيت اسحاق

الثانوية التأهيلية م إقليم: العيونالثانوية التأهيلية التنمية

السادس

601/01/17عمالة: سل 24 أمين مريم
علوم الحياة 

والرض
01/01/17إلتحاق بالزوج 25376G)حصين )المقاطعة

الثانوية التأهيلية إبن 

بطوطة
206/09/17إقليم: العيونالثانوية التأهيلية 11 ينايرإقليم: العيون 24 عمر النكشي

علوم الحياة 

والرض
09/09/19 26326P)العيون )البلدية

904/09/19إقليم: العيونالثانوية التأهيلية إبن زهرإقليم: العيونالثانوية التأهيلية المرسى 6 عثمان عيلل
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 25883H)العيون )البلدية

الثانوية التأهيلية إبن 

بطوطة
202/09/16إقليم: الدريوشثانوية المل التأهيليةإقليم: العيون 24 ياسين بنجدي

العلوم القتصادية 

والتدبير
02/09/16 12753L)ميضار )البلدية
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عمالة: الصخيرات النخيلإقليم: العيونالثانوية التأهيلية المصلى

 - تمارة

701/03/11 60 المصطفى كدار
الفيزياء والكيمياء

01/03/11 27419C)عين العودة )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
عمالة: أكادير  إدا ثانوية الدريسي التقنيةإقليم: العيون

وتنان

101/03/11 54 عبد الناجي بنهروش
الفيزياء والكيمياء

09/09/19إلتحاق بالزوجة 05024K)اكادير )البلدية

الثانوية التأهيلية بابا احمد 

بن م يحظيه
الثانوية التأهيلية إقليم: العيون

الخوارزمي

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

501/03/11 54 ياسين القهوي
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 01564Z)مرس السلطان )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
302/09/14عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الموحدينإقليم: العيون 36 زينب مريوشي

الفيزياء والكيمياء
04/09/19 25026B)مراكش المدينة )المقاطعة

عمالة: أكادير  إدا ثانوية انوال التأهيليةإقليم: العيونالثانوية التأهيلية التنمية

وتنان

203/07/00 103 زينب   الحلص
التربية السلمية

04/09/06إلتحاق بالزوج 22754G)اكادير )البلدية

402/09/09إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية ام الربيعإقليم: العيونالثانوية التأهيلية إبن زهر 76 جواد امرزوق
التربية البدنية

03/09/12 11981X)مريرت )البلدية

106/09/08إقليم: القنيطرةعبد المجيد بن جلونإقليم: العيونالثانوية التقنية 70 م البقالي
التربية البدنية

04/09/13 27417A)القنيطرة )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني
الثانوية التأهيلية عبد ا إقليم: العيون

الشفشاوني

عمالة: طنجة - 

أصيل

402/09/15 30  إسماعيل الرشيدي
التربية البدنية

14/09/15 15190K)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية بابا احمد 

بن م يحظيه
الثانوية التأهيلية القاضي إقليم: العيون

ابن العربي

202/09/16إقليم: تطوان 24 يوسف الرويني
التربية البدنية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 05418N)تطوان )البلدية

الثانوية التأهيلية الساقية 

الحمراء
الثانوية التأهيلية الهداية إقليم: العيون

السلمية

102/09/15إقليم: آسفي 22 سيدهم سمان
التربية البدنية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 14002U)آسفي )البلدية

الثانوية التأهيلية م إقليم: العيونالثانوية التقنية

البردوزي

1002/09/15عمالة: سل 40 الحسين اكمارات
العلوم 

والتكنولوجيات 
02/09/15 24833S)حصين )المقاطعة

الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي
الثانوية التأهيلية أنس بن إقليم: طرفاية

مالك

204/09/19إقليم: السمارة 6 عز الدين الصريدي
اللغة الفرنسية

04/09/19 25264K)السمارة )البلدية

الثانوية التأهيلية علي بن 

ابي طالب
إقليم: شتوكة آيت ثأ. سوس العالمةإقليم: طرفاية

باها

303/09/13 52 أحمد العيادي
اللغة النجليزية

03/09/13 27396Cسيدي بيبي

الثانوية التأهيلية علي بن 

ابي طالب
الثانوية التأهيلية التقنية إقليم: طرفاية

أنوال

عمالة مقاطعة 

عين الشق

102/09/14 46 نسيمة كرطوعة
اللغة النجليزية

02/09/14 25784A)عين الشق )المقاطعة

الثانوية التأهيلية علي بن 

ابي طالب
عمالة: إنزكان ايت    ثانوية الطبري العداديةإقليم: طرفاية

ملول

302/09/15 30 الحسين فضول
اللغة النجليزية

02/09/15 27111T)أيت ملول )البلدية

الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي
عمالة: أكادير  إدا ثانوية الخليــج التأهيليةإقليم: طرفاية

وتنان

102/09/15 40 ادمحند الحسن
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 05028P)اكادير )البلدية

الثانوية التأهيلية علي بن 

ابي طالب
702/09/16عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الواحةإقليم: طرفاية 24 عبد ا بلمودن

الفيزياء والكيمياء
01/01/17 25516Jواحة سيدي ابراهيم

الثانوية التأهيلية علي بن 

ابي طالب
الثانوية التأهيلية المير إقليم: طرفاية

مولي رشيد

104/09/18إقليم: السمارة 22 الزيقم سولك
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 10418Y)السمارة )البلدية
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12

204/09/19إقليم: وادي الذهبثانوية المام مالك التأهيليةإقليم: أوسردثانوية تيرس التأهيلية 6 خرموش عبد ا
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 13535L)الداخلة )البلدية

ثانوية مولي ادريس الكبر إقليم: وادي الذهبثانوية الفتح التأهيلية

التأهيلية

1001/03/11إقليم: صفرو 60 دادي زهير
اللغة العربية

01/03/11 02450M)رباط الخير )البلدية

102/09/14إقليم: تارودانتثأ. الحسن الثانيإقليم: وادي الذهبثانوية الفتح التأهيلية 36 ابراهيم شكري
اللغة العربية

02/09/14 17468L)أولد تايمة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.المام مالكإقليم: وادي الذهبثانوية ابن رشد التأهيلية

ملول

101/01/17 24 يوسف ازيكي
اللغة الفرنسية

02/01/17 26356X)أيت ملول )البلدية

الثانوية التأهيلية موسى إبن إقليم: وادي الذهبثانوية المام مالك التأهيلية

نصير

127/11/00إقليم: العيون 58 اسماء شرف الدين
اللغة النجليزية

05/09/12 25882G)العيون )البلدية

403/09/13إقليم: العيونالثانوية التأهيلية معارك تكلإقليم: وادي الذهبالثانوية المرجعية لل خديجة 38 النص سليمان
اللغة النجليزية

02/09/15 25333K)العيون )البلدية

 ثانوية المام الغزالي إقليم: وادي الذهبالثانوية المرجعية لل خديجة

التأهيلية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

102/09/14 36 الحبيب بن خليد
اللغة النجليزية

02/09/14 25513F)مرتيل )البلدية

الثانوية العدادية ابن البناء إقليم: وادي الذهبثانوية الفتح التأهيلية

المراكشي

402/09/15عمالة: مراكش 30 فاضيلي لمياء
اللغة النجليزية

02/09/15 02705P)مراكش المدينة )المقاطعة

1105/09/11إقليم: تارودانتثأ. عبد ا الشفشاونيإقليم: وادي الذهبثانوية م السادس التأهيلية 64 يوسف زياد
اللغة السبانية

05/09/11 17300D)أولد تايمة )البلدية

 ثانوية مولي عبد ا إقليم: وادي الذهبثانوية الفتح التأهيلية

التأهيلية

203/09/13إقليم: الجديدة 42 عبد الرزاق النقر
اللغة السبانية

03/09/13 08718Aمولي عبد ا

الثانوية التأهيلية المغرب إقليم: وادي الذهبثانوية المام مالك التأهيلية

العربي

520/12/10إقليم: سيدي افني 52 هدار صالح
الجتماعيات

03/09/13 17244Tمستي

ثانوية أبي شعيب الدكالي إقليم: وادي الذهبثانوية الفتح التأهيلية

التأهيلية

202/09/11إقليم: الجديدة 64 محسون كمال
الرياضيات

05/09/11 08733S)الجديدة )البلدية

103/09/13إقليم: وادي الذهبالثانوية المرجعية لل خديجةإقليم: وادي الذهبثانوية الفتح التأهيلية 42 سهام أشعود
الرياضيات

03/09/13 24879S)الداخلة )البلدية

ثانوية طارق بن زياد إقليم: وادي الذهبثانوية الخليج التأهيلية

التأهيلية

102/01/17إقليم: إفران 24 مصطفى ايزلن
الرياضيات

02/01/17 10790C)ازرو )البلدية

عمالة: طنجة - سيدي اليمنيإقليم: وادي الذهبثانوية الخليج التأهيلية

أصيل

1102/01/17 24 خالد أمنشار
الرياضيات

02/01/17 27399Fسيدي اليمني

ثانوية يعقوب المنصور إقليم: وادي الذهبثانوية الفتح التأهيلية

التأهيلية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

1022/10/10 60 م مدياني
علوم الحياة 

والرض
22/10/10 26510P)الفنيدق )البلدية

ثانوية عمرو بن العاص إقليم: وادي الذهبثانوية المام مالك التأهيلية

التأهيلية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

118/09/13 52 إلياس ساسيوي
علوم الحياة 

والرض
29/10/13 27101G)اكادير )البلدية
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502/09/14إقليم: ورزازاتالثانوية التأهيلية المام مالكإقليم: وادي الذهبثانوية المام مالك التأهيلية 46 أعيسى زكرياء
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 26257Pترميكت

إقليم: قلعة ثانوية تمللت التأهيليةإقليم: وادي الذهبثانوية ابن رشد التأهيلية

 السراغنة

902/09/15 40 انيس الطوس
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 09346H)تمللت )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الخليــج التأهيليةإقليم: وادي الذهبثانوية الخليج التأهيلية

وتنان

118/09/13 34 الشنيوي  سامية
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 05028P)اكادير )البلدية

الثانوية التأهيلية م إقليم: وادي الذهبالثانوية المرجعية لل خديجة

السادس

324/09/03إقليم: كلميم 70 سيد القوم لغويزي
الفيزياء والكيمياء

02/09/10 10653D)كلميم )البلدية

عمالة مقاطعات مصطفى المعانيإقليم: وادي الذهبثانوية ابن رشد التأهيلية

عين السبع الحي 

901/01/17 34 م اغريش
الفيزياء والكيمياء

02/01/17 01652V)الحي المي )المقاطعة

302/01/17إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية بئر انزرانإقليم: وادي الذهبثانوية المام مالك التأهيلية 24 بن عثمان عبد الهادي
الفيزياء والكيمياء

02/01/17 03791V)تحناوت )البلدية

الثانوية التأهيلية مصطفى إقليم: وادي الذهبالثانوية المرجعية لل خديجة

المعاني

1103/09/13إقليم: النواصر 44 قريشي عبد الرحمن
التربية السلمية

02/09/15 26457G)دار بوعزة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت    ثانوية الطبري العداديةإقليم: وادي الذهبثانوية ابن رشد التأهيلية

ملول

105/09/11 64 الحيار ابراهيم
التربية البدنية

05/09/11 27111T)أيت ملول )البلدية

702/09/14إقليم: شيشاوةالثانوية التقنية شيشاوةإقليم: وادي الذهبالثانوية المرجعية لل خديجة 36 أنس المسكيني
العلوم 

والتكنولوجيات 
02/09/14 25535E)شيشاوة )البلدية

334


