
المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

وادي الذهب - لكويرة01

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

المادة

المطلوبة
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

01

ثانوية محمد السادس 

العدادية

فاسالحاج الهادي التجموعتيوادي الذهب 889969516/09/88 136 16/09/90أقدمية 20 سنةاللغة العربيةاللغة العربية13532Hفاطمة أويازي 02104L

القنيطرةيوسف بن تاشفينوادي الذهبثانوية النصر العدادية 1587900702/09/10 32 04/09/12اللغة العربيةاللغة العربية23304Eمنعيم الرفعي 20984H

أزيللثانوية تساوت العداديةوادي الذهبالفرابي 1597066505/09/11 24 05/09/11اللغة العربيةاللغة العربية25233Bحافظ لمتيوي 23831C

الرشيديةاعدادية النجاحوادي الذهباعدادية وادي الدهب 1598430105/09/11 24 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13524Zعبد ا هيباوي 26313A

الثانوية العدادية علل بن وادي الذهبثانويةالحسن الثاني العدادية

عبد ا

العيون 1598227105/09/11 24 05/09/11اللغة السبانيةاللغة السبانية13533Jرضوان الزروالي 06462Y

الصويرة  ملحقة ابن سيناوادي الذهبالفرابي 1597297105/09/11 34 05/09/11الجتماعياتالجتماعيات25233Bمصطفى أغدوس 24550J

ثانوية محمد السادس 

العدادية

القنيطرةالجاحضوادي الذهب 1597781405/09/11 34 05/09/11الجتماعياتالجتماعيات13532Hاميرةعيسى 11189L

بن سليمانالثانوية العدادية الزيايدةوادي الذهبثانوية مولي رشيد التأهيلية 1685831204/09/12 18 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات23710Wعبد ا جهري 26023K

النواصرعبد الخالق الطريسوادي الذهبثانويةالحسن الثاني العدادية 12806241907/09/04 66 07/09/04الرياضياتالرياضيات13533Jعبد ا الرفاعي 26525F

اشتوكة ايت باهاثإ. الموحدينوادي الذهبثانوية النصر العدادية 1504676805/09/08 42 05/09/08الرياضياتالرياضيات23304Eيوسف أدرغال 26407C

الرحامنةالثانوية العدادية النهضةوادي الذهبابن طفيل 1687186304/09/12 28 04/09/12الرياضياتالرياضيات24930Xرشيد اشليحي 25482X

الثانوية العدادية الشريف وادي الذهبثانوية مولي رشيد التأهيلية

الدريسي

العيون 1598460105/09/11 24 05/09/11الرياضياتالرياضيات23710Wكريم لغزال 26209M

أكادير إدا أوتناناعدادية ابن طفيلوادي الذهباعدادية الحي الجديد 1685184103/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض13528Dبن ميس عبدالرحيم 05018D

ثانوية جابر بن حيان وادي الذهبابن طفيل

العدادية

أزيلل 1596956205/09/11 34 05/09/11الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء24930Xسعيد أيت حشى 25827X

تاوريرتواد زاوادي الذهبابن طفيل 1687489804/09/12 18 04/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء24930Xاحمد يعكوبي 04664U

تارودانتثإ. أساكيوادي الذهباعدادية وادي الدهب 16875841104/09/12 18 04/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء13524Zكمال ايت الحاج 24982D

القنيطرةالمختار السوسيوادي الذهباعدادية الحي الجديد 1409208106/09/06 64 06/09/06التربية السلميةالتربية السلمية13528Dبلحاج أترك 11175W

صفرواعدادية  اغبالو اقوراروادي الذهبثانويةالحسن الثاني العدادية 15058031205/09/08 52 05/09/11التربية البدنيةالتربية البدنية13533Jمحمد بادي 24837W
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بولمان2اكتوبروادي الذهبثانوية مولي رشيد التأهيلية 1598531505/09/11 24 05/09/11التربية البدنيةالتربية البدنية23710Wاحمد قاسمي 08054D

فيكيكتفاريتيوادي الذهبالفرابي 15971461005/09/11 24 05/09/11المعلومياتالمعلوميات25233Bأسامة البطيوي 24150Z

صفرواعدادية  فاطمة الفهريةوادي الذهبثانوية النصر العدادية 15979241205/09/11 24 05/09/11التكنولوجياالتكنولوجيا23304Eالهادف    عبد الحق 25024Z
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02

الثانوية العدادية جمال بوجدوراع طه حسين

الدين الفغاني

العيون 1686207104/09/12 28 04/09/12اللغة العربيةاللغة العربية25573Wعثمان العامري 06476N

صفرواعدادية موحى وحو الزيانيبوجدورالثانوية العدادية القدس 718213417/09/92 128 01/10/08أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24872Jأسفلو  عبد  الرحيم  26543A

ثانوية عمر بن الخطاب 

العدادية

وادي الذهبثانوية الرازي العداديةبوجدور 1691815103/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18676Zتويجر صباح 26032V

بن سليمان الثانوية العدادية  الفلينبوجدورإعدادية الوحدة 1284522130/09/05 60 01/09/10اللغة النجليزيةاللغة النجليزية25368Yعبدا   سمير 25214F

ملحقة الثانوية العدادية بوجدوراع طه حسين

حليمة السعدية

العيون 1687786104/09/12 28 04/09/12اللغة النجليزيةاللغة النجليزية25573Wإسماعيل الغزواني 25093Z

تارودانتثأ.الداخلةبوجدوراع ابن طفيل 1446922506/09/07 58 06/09/07الجتماعياتالجتماعيات24627Tرشيد بازي 17304H

الدريوشإع. ابن بطوطةبوجدورالثانوية العدادية القدس 16869411404/09/12 18 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات24872Jعبد النبي الدهبي 12748F

ثانوية عمر بن الخطاب 

العدادية

المضيق الفنيدقابن زيدونبوجدور 1588606802/09/10 30 02/09/10الرياضياتالرياضيات18676Zالمصطفى الجملي 25478T

العيونالثانوية العدادية التعاونبوجدوراع طه حسين 1596996305/09/11 24 05/09/11الرياضياتالرياضيات25573Wيونس كمال 06463Z

ثانوية لل فاطمة الزهراء بوجدورإعدادية الوحدة

العدادية

سيدي بنور 1587999102/09/10 26 04/09/12علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض25368Yعزيز زروال 08711T

الدريوشإع. عزيز امينبوجدورإعدادية الوحدة 1688210704/09/12 18 04/09/12علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض25368Yع اللرحيم النوابتي 12745C

سيدي قاسمإعدادية الداخلةبوجدوراع ابن طفيل 1688815804/09/12 18 04/09/12علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض24627Tعبد اللطيف الراضي 15107V

الجديدةالمنا ربوجدورإعدادية الوحدة 1597580205/09/11 34 05/09/11التربية السلميةالتربية السلمية25368Yعبد الصمد جداد 08709R

تارودانتثأ.الرازيبوجدورإعدادية الوحدة 1686597904/09/12 28 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية25368Yخالد أبركوك 21258F

الحسيمة)بني جميل )إعداديةبوجدورالثانوية العدادية القدس 16865941304/09/12 18 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية24872Jيوسف أبعلل 24984F

الثانوية العدادية المغرب 

العربي

كرسيفإعدادية بركينالعيون 1686220504/09/12 28 04/09/12اللغة العربيةاللغة العربية25880Eمونير سكري 26211P

الحوزملحقة تيديليالعيونالثانوية العدادية الرازي 16925021203/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةاللغة العربية25332Jعادل ناصحي 20935E

قلعة السراغنةثانوية ابن الهيثم العداديةالعيونالثانوية العدادية الشاطىء 1686494104/09/12 18 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06471Hنجيب ايت قرشي 26544B
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الثانوية العدادية الحسن 

الول

طنطانالنهضةالعيون 1589134302/09/10 38 22/09/11اللغة النجليزيةاللغة النجليزية06466Cنور الهدى الركن 18644P

الثانوية العدادية الحسن 

الول

الحاجبابن خلدونالعيون 1589593102/09/10 30 02/09/10اللغة السبانيةاللغة السبانية06466Cمحمد الوافي 04226T

سيدي البرنوصيعبد ا العياشيالعيونالثانوية العدادية التعاون 242387116/09/85 122 16/09/94أقدمية 20 سنةالرياضياتالرياضيات06463Zمليكة    مثقاف 24938F

الثانوية العدادية جمال الدين 

الفغاني

صفرواعدادية موحى وحو الزيانيالعيون 1050803416/09/97 96 02/09/14أقدمية 12 سنةالرياضياتالرياضيات06476Nبوشتى  شال 26543A

زاكورةثا. الروحى العداديةالعيونالثانوية العدادية الشاطىء 1598633305/09/11 24 05/09/11الرياضياتالرياضيات06471Hالغافيري رشيد 25019U

الثانوية العدادية طارق بن 

زياد

الصخيرات تمارةابي الحسن المرينيالعيون 864639405/10/82 114 16/09/95أقدمية 20 سنةالتربية البدنيةالتربية البدنية06461Xنزهة   الورديغي 19628J

الثانوية العدادية علل بن 

عبد ا

ملحقة الثنوية العدادية العيون

سيدي المدني بلحسني

الصخيرات تمارة 15447951202/09/09 36 25/09/12إلتحاق بالزوجالتربية السريةالتربية السرية06462Yأسماء المنصوري 24713L

الثانوية العدادية عمرو بن طرفايةصلح الدين اليوبي

محمد بن علي

بن سليمان 1687149104/09/12 28 04/09/12اللغة النجليزيةاللغة النجليزية25872Wانور الكيل 24372R

زاكورةثا. المام البخاري العداديةطرفايةابن تومرت 1687620404/09/12 28 04/09/12اللغة النجليزيةاللغة النجليزية25871Vيونس بن تيزى 19376K

زاكورةثا. المام الشافعي العداديةطرفايةابن الهيثم 1680752104/09/12 18 04/09/12الرياضياتالرياضيات26410Fعبد المجيد  المبارك 25599Z

الناضورعلل الفاسي 1طرفايةابن تومرت 1686201604/09/12 18 04/09/12علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض25871Vمحمد زرقيت 12736T

برشيدالثانوية العدادية الدروةطرفايةصلح الدين اليوبي 1680754804/09/12 18 04/09/12التربية السلميةالتربية السلمية25872Wيونس رتيق 25968A

سيدي بنورثانوية الوليدية العداديةطرفايةابن تومرت 16875261104/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجالتربية السريةالتربية السرية25871Vلل مليكة طائعي 08727K

ثانوية القاضي الطيب طرفايةابن الهيثم

الزواقي العدادية

وزان 15982871305/09/11 24 05/09/11التربية التشكيليةالتربية التشكيلية26410Fبدر مصباحي 20612D

جرادةثانوية المل العداديةطرفايةصلح الدين اليوبي 16863261304/09/12 18 04/09/12التربية الموسيقيةالتربية الموسيقية25872Wفيصل شلو 26282S
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03

الثانوية العدادية الساحل أسا الزاكالنصر

أولد حريز

برشيد 16880971204/09/12 18 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06847Sنوفل المكوي 26521B

بن سليمانالثانوية التأهيلية السلمأسا الزاكثانوية عوينة لهنا العدادية 16871671304/09/12 28 04/09/12اللغة النجليزيةاللغة النجليزية24804Kمحمد رحلي 26292C

 الثانوية العدادية يعقوب أسا الزاكالنصر

المنصور

اليوسفية 15970971305/09/11 24 05/09/11اللغة النجليزيةاللغة النجليزية06847Sبنموسى عادل 20848K

الثانوية التأهيلية المغرب أسا الزاكعلل الفاسي

العربي

سيدي إفني 1282378407/09/05 60 07/09/05الجتماعياتالجتماعيات23981Rمديميغ سليم 17244T

النواصرحسن الصغيرأسا الزاكالنصر 1685828104/09/12 28 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات06847Sزكريا جايب 26111F

الثانوية العدادية قصبة ابن أسا الزاكالمسيرة الخضراء

مشيش

برشيد 1685816804/09/12 18 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات06846Rمحمد الباين 23833E

تاوناتثانوية  بوعروس العداديةأسا الزاكالنصر 1686947304/09/12 18 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات06847Sجمال القروطي 21903G

طنطانمحمد بن عبدالكريم الخطابيأسا الزاكالمسيرة الخضراء 1687507204/09/12 18 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات06846Rرحمون رضوان 20929Y

سيدي إفنيالثانوية العدادية 30 يونيوأسا الزاكعلل الفاسي 1687196204/09/12 28 04/09/12الرياضياتالرياضيات23981Rحريرد علي 17240N

الثانوية العدادية عثمان بن أسا الزاكعلل الفاسي

عفان

العيون 1688243104/09/12 28 04/09/12الرياضياتالرياضيات23981Rسراري الحسين 25881F

ثانوية عين مديونة أسا الزاكالمسيرة الخضراء

العدادية

تاونات 1687381404/09/12 18 04/09/12علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض06846Rاحمد هتاف 25220M

ورززاتالطلس الكبيرأسا الزاكالمسيرة الخضراء 1588055502/09/10 30 02/09/10الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء06846Rنايت حدو زين الدين 23681P

زاكورةثا. 16 نونبر العداديةأسا الزاكعلل الفاسي 1687988204/09/12 28 04/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء23981Rعبد المالك بن قاقة 23930K

زاكورةثا. سيدي صالحأسا الزاكالمسيرة الخضراء 1688446104/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء06846Rباخديل الحو 13519U

الجديدةابن باجةأسا الزاكالمسيرة الخضراء 1279465107/09/04 18 04/09/12التربية السلميةالتربية السلمية06846Rمحسن يوسف 25095B

ميدلتالمام عليأسا الزاكعلل الفاسي 16860311404/09/12 28 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية23981Rسيدي عبد العزيز بكري 09839U

تارودانتثأ.الداخلةأسا الزاكالمسيرة الخضراء 1686059504/09/12 28 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية06846Rميلود الغازي 17304H

اشتوكة ايت باهاثإ. الطاهر الفرانيأسا الزاكالمسيرة الخضراء 16869051304/09/12 28 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية06846Rجمال تفاق 22826K



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

كلميم - السمارة03

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

المادة

المطلوبة
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

تطوانالمقاومةأسا الزاكعلل الفاسي 16860351104/09/12 18 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية23981Rمحمد بنزاهير 26199B

العرائشثانوية ريصانة العداديةأسا الزاكالنصر 16860661504/09/12 18 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية06847Sعبد ا الدريسي 05988H

افرانالحسن الثانيأسا الزاكالنصر 16875281304/09/12 28 04/09/12التربية السريةالتربية السرية06847Sفاطمة همور 10788A

ثانوية مولي عبد ا أسا الزاكالمسيرة الخضراء

الشريف التاهيلية

وزان 1598193905/09/11 24 05/09/11إلتحاق بالزوجةالتربية الموسيقيةالتربية الموسيقية06846Rإلياس السلموني 15126R

اشتوكة ايت باهاثإ. الطاهر الفرانيأسا الزاكالمسيرة الخضراء 16884861304/09/12 18 04/09/12المعلومياتالمعلوميات06846Rامين كانكاني 22826K

الحاجبيوسف ابن تاشفينأسا الزاكالنصر 1684987903/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةالمعلومياتالمعلوميات06847Sوليد الملوكي 19893X

بني مللثانوية أم الرمان التأهيليةالسمارة11 يناير 1686206104/09/12 28 04/09/12اللغة العربيةاللغة العربية20468Xبودرة عبد الغني 07708C

الحوزملحقة ازكورالسمارةالمغرب العربي 1687822303/09/12 28 03/09/12اللغة العربيةاللغة العربية21257Eعبد اللطيف أيت سوس 24047M

الثانوية العدادية الطلس السمارة11 يناير

ملحقة تارسواط

تيزنيت 1280901907/09/04 76 27/09/05اللغة النجليزيةاللغة النجليزية20468Xأبو عبد ا رشيد 21357N

بركانكيسالسمارةالمغرب العربي 16878771303/09/12 18 03/09/12اللغة السبانيةاللغة السبانية21257Eرشيد فاضل 23709V

ثانوية القصر الصغير السمارةالمغرب العربي

العدادية

الفحص أنجرة 1688516903/09/12 28 03/09/12الجتماعياتالجتماعيات21257Eفؤاد القرطيط 24963H

ملحقة الثانوية العدادية السمارةابن الهيثم

الشاطئ

برشيد 1447090205/09/07 58 05/09/07الرياضياتالرياضيات24341Gالحبيب بلقيفى 24141P

تارودانتثأ.الرازيالسمارةالمغرب العربي 1687972103/09/12 28 03/09/12الرياضياتالرياضيات21257Eموسى لفقيه 21258F

بركانلعتامنةالسمارةالحبيب حبوها 1686192204/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض25471Kيحي ختو 21398H

انزكان ايت ملولثإ.الخوارزميالسمارةالمجاهد ناضل الهاشمي 1687995804/09/12 28 04/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء23457Wحميد فلح 19135Y

صفرواعدادية موحى وحو الزيانيالسمارةالمسيرة الخضراء 1124778216/09/98 104 16/09/98أقدمية 12 سنةالتربية البدنيةالتربية البدنية10417Xأهرراش محمد 26543A

الثانوية العدادية طارق بن السمارةالمغرب العربي

زياد

شفشاون 1686105903/09/12 18 03/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية21257Eعبد المجيد مفتاحي 24756H

الدريوشإع. عزيز امينالسمارةالحبيب حبوها 16885111004/09/12 18 04/09/12التربية التشكيليةالتربية التشكيلية25471Kخالد القشاري 12745C
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الحاجبعمر ابن الخطابالسمارةابن الهيثم 15981521205/09/11 24 05/09/11التربية الموسيقيةالتربية الموسيقية24341Gمحمد اشرف برادة 04230X

طرفايةصلح الدين اليوبيالسمارة11 يناير 1688463604/09/12 18 04/09/12المعلومياتالمعلوميات20468Xكروم يوسف 25872W

الرشيديةافغالسمارةالمغرب العربي 16883111103/09/12 18 03/09/12التكنولوجياالتكنولوجيا21257Eمحمد هجا 21736A

الرحامنةالفارابيكلميمالحضرمي 1152049116/09/99 84 05/09/03أقدمية 12 سنةاللغة العربيةاللغة العربية10655Fناجي عبد الجبار 23113X

اليوسفيةالشروقكلميم تكانت 1589261702/09/10 30 02/09/10اللغة العربيةاللغة العربية22871Jعثمان الحبيضي 26022J

صفرومولي ادريس الكبركلميمابن خلدون 1686202104/09/12 18 04/09/12اللغة العربيةاللغة العربية10661Mالحسين أعراب 02450M

تارودانتثإ. أنوالكلميمالحضرمي 1280775107/09/04 76 06/09/06اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10655Fاعل عبد ا 17287P

تارودانتثإ.السعديينكلميمالنخيل 1597024805/09/11 24 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10658Jمونير نوفي 17290T

اشتوكة ايت باهاثإ. 11 ينايركلميمعمر بن الخطاب 1589611802/09/10 40 02/09/10اللغة السبانيةاللغة السبانية22868Fالحسن ادبراهيم 05371M

كرسيفابن رشدكلميمتكنا 1598221505/09/11 24 05/09/11اللغة السبانيةاللغة السبانية18935Fنورة مجلد 16661J

تيزنيتالثانوية العدادية النوركلميمالجديدة 1177147106/09/00 94 06/09/11أقدمية 12 سنةالجتماعياتالجتماعيات25735Xتكي لحسن 26033W

اشتوكة ايت باهاثإ. الموحدينكلميمالنخيل 1504755405/09/08 52 05/09/08الجتماعياتالجتماعيات10658Jاحمـــد عبــيل 26407C

الصويرةتمناركلميمامام مالك 1504785305/09/08 52 05/09/08الجتماعياتالجتماعيات18735Nسبقالة رشيد 10406K

ثانوية طارق ابن زياد 

التأهيلية

كلميمامام مالككلميم 1177140106/09/00 28 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات10660Lأحمد قجيدع 18735N

الجديدةسيدي عابدكلميمحي الفلحة 1408854706/09/06 64 06/09/09الرياضياتالرياضيات20948Uعزيز بوصريرة 24584W

تارودانتثإ.اسنكلميمأمسرا 1447909105/09/07 48 05/09/07الرياضياتالرياضيات22874Mصدقي محمد 24535T

الرحامنةالثانوية العدادية النهضةكلميمالحضرمي 1176624106/09/00 80 08/09/04علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض10655Fباهي رجاء 25482X

اشتوكة ايت باهاثإ. الموحدينكلميمالوحدة 1587958602/09/10 40 04/09/10علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض10654Eاوتيان سعيد 26407C
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اشتوكة ايت باهاثإ. سيدي خليلكلميمالنخيل 1545290802/09/09 36 02/09/09علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض10658Jايوب السعدية 21198R

تازةالزيتونكلميمثانوية الفضيلة التأهيلية 1597186705/09/11 24 05/09/11علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض20947Tمحمد المكناسية 16679D

المحمديةالمغرب العربيكلميمحي الفلحة 1687561804/09/12 18 04/09/12علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض20948Uمحمد توبة 01910A

سيدي بنورثانوية القسطلني العداديةكلميم امحيريش 1279333707/09/04 58 02/09/14الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء25449Lعاقيل كمال 08728L

الثانوية التأهيلية المهدي بن كلميمعبدالكريم الخطابي

بركة ملحقة زويكا

تيزنيت 14480741005/09/07 42 05/09/11الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء10652Cسعيد بنبوه 23976K

كلميمعبدالكريم الخطابيكلميم اداي 1588056202/09/10 40 02/09/10الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء21918Yحسن خليل 10652C

تارودانتثأ.الطبريكلميمعبدالكريم الخطابي 1544323102/09/09 34 04/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء10652Cوسو أحمد 17291U

تنغيرثإ السلمكلميمتكنا 16879991004/09/12 28 04/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء18935Fنايت باسو محمد 20958E

اشتوكة ايت باهاثإ. 11 ينايركلميمتيمولي 1597367905/09/11 24 05/09/11الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء21919Zميــلود المقدم 05371M

ثانوية طارق ابن زياد كلميمعمر بن الخطاب

التأهيلية

كلميم 1687652104/09/12 18 04/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء22868Fيونس الفاهيم 10660L

ثانوية طارق ابن زياد 

التأهيلية

تارودانتثإ. أوزيوةكلميم 1687987504/09/12 18 04/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء10660Lابراهيم بلقاسم 22405C

انزكان ايت ملولثإ.الخوارزميكلميمامام مالك 1280994807/09/04 76 07/09/04التربية السلميةالتربية السلمية18735Nالقرع رشيد 19135Y

تيزنيتالثانوية العدادية رسموكةكلميمبئر إنزران 1281044407/09/04 76 07/09/04التربية السلميةالتربية السلمية10659Kمحمد اسديد 20734L

اشتوكة ايت باهاثأ. النخيلكلميمبئر إنزران 1598547705/09/11 34 05/09/11التربية البدنيةالتربية البدنية10659Kالحسين امربظ 05372N

أكادير إدا أوتنانإع.المواهبطنطانالفتح 1278071507/09/04 76 07/09/04اللغة العربيةاللغة العربية06809Aالسعيد رمزي 24843C

اشتوكة ايت باهاثإ. الموحدينطنطانالفتح 1448001805/09/07 58 05/09/07اللغة العربيةاللغة العربية06809Aوحميد هشام 26407C

اشتوكة ايت باهاثإ. العربي الشابيطنطانعلل بن عبد ا 1281333107/09/04 56 05/09/08إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية15386Yكريبس مريم 24808P

سيدي إفنيالثانوية العدادية تيوغزةطنطانمحمد بن عبدالكريم الخطابي 677861527/10/77 40 02/09/10اللغة العربيةاللغة العربية20929Yاحمد الحمري 20738R



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

كلميم - السمارة03

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

المادة

المطلوبة
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

بني مللثانوية التفاح التأهيليةطنطانالنهضة 16865121104/09/12 18 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18644Pالمعطاوي ياسين 24288Z

 الثانوية العدادية المام طنطانالفتح

الغزالي

اليوسفية 16873641304/09/12 18 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06809Aبسام اوريكة 22512U

زاكورةثا. المام البخاري العداديةطنطانالنهضة 1282315607/09/05 60 07/09/05اللغة النجليزيةاللغة النجليزية18644Pجبارة لحسن 19376K

تاوناتثانوية  بوعروس العداديةطنطانمحمد بن عبدالكريم الخطابي 1686005404/09/12 18 04/09/12اللغة النجليزيةاللغة النجليزية20929Yمراد العلمي 21903G

ثانوية اولد أوشيح للسلكين طنطانمحمد بن عبدالكريم الخطابي

العدادي و التأهيلي

العرائش 16862961204/09/12 28 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات20929Yعبد الغاني جبراني 26235R

تارودانتثإ.أسكاونطنطانالمنصور الذهبي 16872691104/09/12 28 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات20928Xابراهيم اوحميدا 23316T

الثانوية التأهيلية اولد حريز طنطانالفتح

الغربية

برشيد 1408865106/09/06 64 06/09/06الرياضياتالرياضيات06809Aتيسير حسن 14649X

اشتوكة ايت باهاثإ. حمادي مبارك بن بوبكرطنطانالمسيرة الخضراء 1505354905/09/08 42 05/09/08الرياضياتالرياضيات15385Xهشام عتوشة 05368J

الخميساتالباروديطنطانالفتح 1596917605/09/11 34 05/09/11علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض06809Aامين نفيع 18692S

ثانوية  ابن الحجاج طنطانمحمد بن عبدالكريم الخطابي

العدادية

قلعة السراغنة 1596909605/09/11 24 05/09/11إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض20929Yوليد الشاعج 09360Y

المحمديةعين حرودةطنطانالمسيرة الخضراء 1687546304/09/12 18 04/09/12علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض15385Xيوسف  عاتيكا 01756H

اشتوكة ايت باهاثإ. عبدا الشفشاونيطنطانالمسيرة الخضراء 1588844202/09/10 40 02/09/10الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء15385Xطارق مرين 05370L

الثانوية العدادية إبن طنطانالنهضة

خلدون

العيون 1687231104/09/12 18 04/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء18644Pعز الدين مخلوف 06464A

ثانوية ولي العهد مولي 

الحسن العدادية

كلميمحي الفلحةطنطان 1688458104/09/12 18 04/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء25499Rعلي الزراك 20948U

اشتوكة ايت باهاثإ. الموحدينطنطانالسلم 1448015605/09/07 58 05/09/07التربية السلميةالتربية السلمية15387Zالمزواري لحبيب 26407C

ملحقة إعدادية محمد طنطانعلل بن عبد ا

السادس

سطات 1308667103/09/03 64 06/09/06التربية البدنيةالتربية البدنية15386Yصلح الدين بومليكي 26476C

تارودانتثإ. تيوتطنطانالمنصور الذهبي 1598596105/09/11 34 05/09/11التربية البدنيةالتربية البدنية20928Xمولي عبد ا حسني 26304R

اشتوكة ايت باهاثإ. 11 ينايرطنطانعلل بن عبد ا 15445431302/09/09 24 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية15386Yتغلوي حمزة 05371M
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ثانوية الحسن الثاني طنطانالنهضة

العدادية

تاونات 16860421104/09/12 18 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية18644Pمنير بويبرة 15934U

ثانوية ولي العهد مولي 

الحسن العدادية

تطوانعبد ا ابراهيمطنطان 1686058504/09/12 18 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية25499Rزكرياء الفرد 26328S

ثانوية ولي العهد مولي 

الحسن العدادية

ثانوية سيدي عيسى بن طنطان

سليمان العدادية

قلعة السراغنة 16880211304/09/12 28 04/09/12التربية التشكيليةالتربية التشكيلية25499Rعبد الحكيم بادي 24260U

الثانوية العدادية 30 طنطانالمنصور الذهبي

يوليوز

اليوسفية 1233398106/09/01 92 06/09/01أقدمية 12 سنةالتكنولوجياالتكنولوجيا20928Xكمال لعويد 23699J

الرحامنةواد المخازنطنطانالنهضة 1589309102/09/10 40 02/09/10التكنولوجياالتكنولوجيا18644Pبلقاس عبدا 09343E

بولمانمحمد السادسطنطانالنهضة 1688314104/09/12 18 04/09/12التكنولوجياالتكنولوجيا18644Pهشام مومني 08044T

الحوزثانوية تنمل العداديةطاطاالقدس 15975931105/09/11 34 05/09/11اللغة العربيةاللغة العربية18750Eعبد الرحيم بن داود 20938H

ثانوية محمد السادس طاطاثانوية بدر العدادية

العدادية

الفقيه بنصالح 1688071104/09/12 28 04/09/12اللغة العربيةاللغة العربية25502Uكريش مصطفى 07676T

الرشيديةاعدادية النجاحطاطاطارق بن زياد 1686402203/09/12 18 03/09/12اللغة العربيةاللغة العربية18751Fسعيد السعيدي 26313A

تاوناتثانوية القدس العداديةطاطاثانوية ابن سينا العدادية 16880701004/09/12 18 04/09/12اللغة العربيةاللغة العربية25303Cالمساعد محمد 15931R

اشتوكة ايت باهاثأ. العربي  البنايطاطاالمسيرة 15975211305/09/11 24 05/09/11إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16088Lعبد ا نجاح 05376T

الرشيديةابو بكر الصديقطاطاثانوية بدر العدادية 1680751204/09/12 18 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية25502Uمحمد  وعبد ا 18475F

ثإ العدادية الشهيد المدني طاطافم زكيد

شفيق

ورززات 1686503604/09/12 18 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16091Pيوسف الغاشي 13503B

طنطانمحمد بن عبدالكريم الخطابيطاطاالعيون 1597469205/09/11 34 05/09/11اللغة النجليزيةاللغة النجليزية23718Eمحمد اعوس 20929Y

بولمانالقاضي عياضطاطااقا 16860171004/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجةاللغة النجليزيةاللغة النجليزية16090Nأحمد وردي 25256B

قلعة السراغنةثانوية الرازيطاطاثانوية ابن سينا العدادية 16871411104/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجةاللغة النجليزيةاللغة النجليزية25303Cرضى عشير 22312B

الناضورالجاحظطاطافم زكيد 1545206702/09/09 46 02/09/09الجتماعياتالجتماعيات16091Pفواز بوعزة 12277U

زاكورةثأ. بوزروالطاطاالمام الغزالي 1685807504/09/12 28 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات24679Zسعيد بويا 23386U
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برشيدالثانوية العدادية الدروةطاطاالقدس 1685819204/09/12 18 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات18750Eمحمد المرحومي 25968A

الرحامنةراس العينطاطااقا 1687251304/09/12 18 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات16090Nنبيل العجاني 09352P

الفحص أنجرةالثانوية العدادية الجوامعةطاطاثانوية ابن سينا العدادية 1688537804/09/12 18 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات25303Cالحراق ياسين 25253Y

ثإ مولي الطاهر بن عبد طاطاالمسيرة

الكريم

ورززات 1687176304/09/12 28 04/09/12الرياضياتالرياضيات16088Lالعثماني لحسن 13502A

تارودانتثأ.الفضيلةطاطاالمام الغزالي 1688225504/09/12 28 04/09/12الرياضياتالرياضيات24679Zيوسف بوقرن 14747D

الثانوية العدادية عمر بن طاطاطارق بن زياد

شمسي

تيزنيت 1597455205/09/11 24 01/09/12إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات18751Fنوماق نزهة 20735M

ملحقة ثانوية سيدي حسين طاطاثانوية بدر العدادية

سيدي امبارك

سيدي إفني 16884121104/09/12 18 04/09/12الرياضياتالرياضيات25502Uعبد ا دعنون 22804L

ثانوية علل بن عبد ا طاطاباني

العدادية

سيدي بنور 1685208402/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجةالرياضياتالرياضيات16087Kعبد الفتاح لخضر 08716Y

الجديدةوادي الذهبطاطاالمسيرة 1280539207/09/04 76 07/09/04علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض16088Lقيدي عبد العزيز 24732G

الحوزالثانوية العدادية سد نفيسطاطاالمام البخاري 1285362407/09/05 56 03/09/12التربية السريةعلوم الحياة والرض23982Sجهان مزدي 21862M

الصويرةالمهدي بن بركةطاطاالمام الغزالي 1687383304/09/12 28 04/09/12علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض24679Zلقامت امين 24220A

تارودانتثأ.الطبريطاطاالمام البخاري 1596916305/09/11 24 05/09/11علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض23982Sعصام بنحماد 17291U

جرادةإعدادية جرادةطاطاالمام الغزالي 1686172104/09/12 18 04/09/12علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض24679Zمحمد ايناو 22266B

ملحقة إعدادية محمد طاطاباني

السادس

سطات 1687545204/09/12 18 04/09/12علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض16087Kعبد الواحد لعروسي 26476C

تنغيرثإ الخوارزميطاطااقا 1598707905/09/11 34 05/09/11الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء16090Nصالح الشباني 26629U

برشيدالثانوية العدادية ابن سيناطاطاالمام البخاري 1588004802/09/10 30 02/09/10الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء23982Sرضوان حراثي 26275J

الثانوية العدادية بني طاطاباني

مسكين

سطات 1588045102/09/10 30 02/09/10إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء16087Kسفيان الهتهوت 26585W

أكادير إدا أوتناناعدادية الزبير ابن العوامطاطاثانوية بدر العدادية 1687604204/09/12 18 04/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء25502Uمحمد أزمركو 05022H
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اشتوكة ايت باهاثإ. حمادي مبارك بن بوبكرطاطااقا 1233587106/09/01 92 06/09/01أقدمية 12 سنةالتربية السلميةالتربية السلمية16090Nرشدي طارق 05368J

ثانوية يوسف بن تاشفين طاطافم زكيد

العدادية

الفقيه بنصالح 1544880402/09/09 36 02/09/09التربية السلميةالتربية السلمية16091Pادريس غازي 07693L

ورززاتثإ العددية بن تومرتطاطااقا 1597563305/09/11 34 05/09/11التربية السلميةالتربية السلمية16090Nالمحجوب اكرام 13500Y

مراكشالنصرطاطاالمسيرة 1597573105/09/11 34 05/09/11التربية السلميةالتربية السلمية16088Lالبرار اسماعيل 25337P

شيشاوةالثانوية العدادية ابن سيناطاطاطارق بن زياد 1687827304/09/12 18 04/09/12اللغة العربيةالتربية السلمية18751Fمحمد بويحي 24199C

اشتوكة ايت باهاثإ. 11 ينايرطاطاباني 1598540901/09/11 24 01/09/11التربية البدنيةالتربية البدنية16087Kيوسف القاقي 05371M

بني مللثانوية التفاح التأهيليةطاطاثانوية بدر العدادية 16861201104/09/12 18 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية25502Uنور الدين والحيم 24288Z

سيدي قاسمإعدادية جوهرةطاطاالمسيرة 1598307105/09/11 34 05/09/11التربية التشكيليةالتربية التشكيلية16088Lمحمد موزون 24184L

خريبكةسيدي  عبد  العزيزطاطاالقدس 15968781405/09/11 24 05/09/11التربية التشكيليةالتربية التشكيلية18750Eالحسين الفيللي ماهر 12245J

بركانابن بطوطةطاطاالمختار السوسي 15968791005/09/11 24 05/09/11التربية التشكيليةالتربية التشكيلية16086Jبنعيسى جمال 04672C

الرحامنةالمسيرةطاطاباني 1545441602/09/09 36 02/09/09المعلومياتالمعلوميات16087Kسفيان اولد بناصر 23114Y

كلميمأمسراطاطاالمختار السوسي 16876771104/09/12 28 04/09/12المعلومياتالمعلوميات16086Jالسفياني نزهة 22874M

أزيللالثانوية الجديدة العداديةطاطاثانوية الزيتون العدادية 16883131004/09/12 18 04/09/12التكنولوجياالتكنولوجيا23984Uخالد المهدي 21712Z
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تارودانت ثإ.زاوية سيدي الطاهرأكادير إدا أوتناناعدادية الزيتون 1283308501/01/02 52 05/09/08اللغة العربيةاللغة العربية05023Jللنزهة ازكيل 26190S

المضيق الفنيدقحمان الفطواكيأكادير إدا أوتناناعدادية عبد ا ابن العباس 687740116/09/80 62 16/10/06الرياضياتالرياضيات23968Bعبد النادير هرايد 24845E

أكادير إدا أوتناناعدادية العقادأكادير إدا أوتناناعدادية الرياض 1544777502/09/09 28 20/09/11الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء24770Yاسماعيل الحمري 19982U

تارودانتثإ.ابن سيناأكادير إدا أوتناناعدادية جمال الدين الفغاني 1284225401/01/05 62 20/09/11التربية السلميةالتربية السلمية22951Wأحمد المعتزي 22404B

تارودانتثإ. محمد الدرفوفياشتوكة ايت باهاثإ. العربي الشابي 1282740201/01/02 52 05/09/08اللغة العربيةاللغة العربية24808Pسعيدة أكوكدال 17288R

أكادير إدا أوتنانإع.المواهباشتوكة ايت باهاثإ. 11 يناير 1281030107/09/04 55 07/09/07إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية05371Mحسناء حفيظ 24843C

تارودانتثأ.الطبرياشتوكة ايت باهاثإ. 11 يناير 1448212305/09/07 46 02/09/10اللغة السبانيةاللغة السبانية05371Mالبوركي  توفيق  17291U

سلالثانوية العدادية الياسميناشتوكة ايت باهاثإ. الفارابي 1544279302/09/09 46 02/09/09الجتماعياتالجتماعيات05369Kابراهيم اكساب 26622L

انزكان ايت ملولثإ.ابو فراس الحمدانياشتوكة ايت باهاثأ. الفضيلة 1447894105/09/07 41 05/09/11إلتحاق بالزوجةالرياضياتالرياضيات25270Sبنور هشام 25022X

تارودانتثإ. سيدي واعزيزاشتوكة ايت باها جابر بن حيان 212115118/09/82 38 04/09/12الرياضياتالرياضيات19752Uإبراهيم العبودي 24670P

العيونالثانوية العدادية الرازياشتوكة ايت باهاثإ. سيدي خليل 1504675105/09/08 28 04/09/12الرياضياتالرياضيات21198Rالبشير عب 25332J

أكادير إدا أوتناناعدادية رام ااشتوكة ايت باهاثإ. الفارابي 1589376102/09/10 22 04/09/12إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات05369Kحسناء الفركوس 25869T

طاطاالمام الغزالياشتوكة ايت باهاثإ. سيدي خليل 1447043105/09/07 48 05/09/07علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض21198Rسعيد خليل 24679Z

الصويرةمحمد بن لحسن الوزانياشتوكة ايت باهاثإ. سيدي خليل 1504641105/09/08 44 02/09/10الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء21198Rالرويشق رشيد 24829M

الثانوية العدادية الطلس اشتوكة ايت باهاثإ. الطاهر الفراني

ملحقة تارسواط

تيزنيت 1687982103/09/12 18 03/09/12إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء22826Kمليكة ايت الطيب 21357N

تارودانتثأ.الرازياشتوكة ايت باهاثإ. سيدي عبد ا البوشواري 1283296828/09/00 46 02/09/09التربية السلميةالتربية السلمية25080Kسعيد مزوغ 21258F

مراكشالمنصوريةاشتوكة ايت باهاثإ. 11 يناير 331531516/09/88 136 16/09/90أقدمية 20 سنةالتربية البدنيةالتربية البدنية05371Mعبدالعزيز  فيروشان 24225F

الثانوية العدادية أحمد اشتوكة ايت باهاثإ. 11 يناير

بلفريج

سل 1270830616/09/03 40 05/09/11التربية البدنيةالتربية البدنية05371Mبحاري مولي المهدي 01281S
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الحوزالثانوية العدادية الجديدةاشتوكة ايت باهاثإ. سيدي بوسحاب 1686323704/09/12 28 04/09/12التربية الموسيقيةالتربية الموسيقية24504Jعصام العلوي السماعيلي 23526W

اشتوكة ايت باهاثأ. الفضيلةاشتوكة ايت باهاثإ. الطاهر الفراني 1597867205/09/11 34 05/09/11المعلومياتالمعلوميات22826Kبنسعيد  الهاشم 25270S

افرانضاية عواانزكان ايت ملولثإ.علل الفاسي 688444516/09/80 86 16/09/00أقدمية 12 سنةاللغة العربيةاللغة العربية05052Rالبشير  المساعد 24740R

أكادير إدا أوتناناعدادية الخليلانزكان ايت ملولثإ.واد سوس 1152711116/09/99 45 22/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية05109Cالحيان سميرة 25868S

انزكان ايت ملولثإ.يوسف بن تاشفينانزكان ايت ملولثإ.الخوارزمي 90572216/09/95 76 06/09/05الجتماعياتالجتماعيات19135Yسعيد الضمير 24239W

أكادير إدا أوتناناعدادية تكاديرت نعبادوانزكان ايت ملولثإ.العلويين 1544838102/09/09 21 03/09/13إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات21876Cسمية بنكو 21066X

انزكان ايت ملولثإ.النوارانزكان ايت ملولثإ.الهداية 1504508105/09/08 34 08/12/10الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء24668Mبسكر جواد 21877D

تارودانتثإ. محمد الدرفوفيانزكان ايت ملولثإ.المستقبل 1408644306/09/06 30 02/09/10الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء21878Eالشملي محمد 17288R

ثانوية سيدي الحضري ورززاتالطلس الكبير

العدادية

الفقيه بنصالح 1686413104/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية23681Pسهام بيري 07677U

الثانوية التأهيلية محمد ورززاتثا العدادية المختار السوسي

اليزيدي

سيدي إفني 16875911104/09/12 18 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24848Hمليكة عليوان 17247W

ثإ العدادية الشهيد المدني 

شفيق

الثانوية التأهيلية المغرب ورززات

العربي

سيدي إفني 1687674304/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13503Bخديجة الساجد 17244T

ثا العدادية ابن العربي 

الحاتمي

كلميمالوحدةورززات 1692150103/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13517Sعائشة ايت عدي 10654E

 ثا العدادية عبد الرحيم 

بوعبيد

اسفيوادي الذهبورززات 1177118106/09/00 72 05/09/03أقدمية 12 سنةالجتماعياتالجتماعيات22830Pالسعدية اكشيكش 13987C

ثإ مولي الطاهر بن عبد 

الكريم

الثانوية العدادية علل ورززات

الفاسي

الحوز 1284366201/01/02 62 06/09/06الجتماعياتالجتماعيات13502Aعزمي لطيفة 18464U

ثا العدادية ابن العربي 

الحاتمي

الثانوية العدادية القاضي ورززات

عياض

العيون 1588883802/09/10 40 02/09/10الجتماعياتالجتماعيات13517Sالحسن مهين 06465B

زاكورةثا. الخوارزميورززاتملحقة ايمي نولون 1687242104/09/12 19 04/09/12إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات25230Yفضيلة أيت القاضي 24779H

ثإ مولي الطاهر بن عبد 

الكريم

ورززاتثا العدادية ابن رشدورززات 304919221/01/87 152 21/01/87أقدمية 20 سنةالرياضياتالرياضيات13502Aمحمد بورزيق 26189R

ثإ مولي الطاهر بن عبد 

الكريم

وادي الذهبابن طفيلورززات 1597976105/09/11 20 04/09/13إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات13502Aسعاد الغبري 24930X
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ثا العدادية ابن العربي 

الحاتمي

وادي الذهبابن طفيلورززات 1687198104/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات13517Sخليل سهام 24930X

ثإ العدادية الشهيد المدني 

شفيق

ثإ مولي الطاهر بن عبد ورززات

الكريم

ورززات 1504718605/09/08 52 05/09/08علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض13503Bالميموني عبد المنعم 13502A

ثإ العدادية الشهيد المدني 

شفيق

الثانوية العدادية الرازي ورززات

ملحقة سيدي احمد اوموسى

تيزنيت 15889021002/09/10 40 02/09/10علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض13503Bامحمد بداز 25707S

ثإ مولي الطاهر بن عبد 

الكريم

الرحامنةالثانوية العدادية بن جريرورززات 1544765302/09/09 38 21/09/11علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض13502Aعبد العزيز لبيهي 26549G

ثا العدادية ابن العربي 

الحاتمي

الرشيديةادريس المحمديورززات 1687385404/09/12 28 04/09/12علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض13517Sواحي حياة 22617H

ثا العدادية حسن عبد ا 

المزوغي

الصخيرات تمارةابوفراس الحمدانيورززات 1504506505/09/08 34 02/09/10الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء24515Wعبد الغني أرمجى 24187P

النواصرالمام مسلمورززاتثا العدادية المختار السوسي 1684921303/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء24848Hرجاء بلعراج 23800U

ثإ مولي الطاهر بن عبد 

الكريم

أكادير إدا أوتناناعدادية المهدي بن تومرتورززات 1687279104/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجالتربية السلميةالتربية السلمية13502Aمينة ادواب 24767V

الجديدةمحمد السادسورززاتثا العدادية المختار السوسي 1685030103/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةالتربية السلميةالتربية السلمية24848Hيوسف فاوزي 08723F

الثانوية العدادية المعتمد ورززاتثإ العدادية المنصور الذهبي

ابن عباد

الحوز 748463316/09/93 112 16/09/94أقدمية 20 سنةالتربية البدنيةالتربية البدنية13492Pايت اقبور عبد الله 24823F

ثا العدادية ابن العربي 

الحاتمي

ورززاتثا العدادية ابن رشدورززات 1588229202/09/10 40 02/09/10التربية البدنيةالتربية البدنية13517Sلحسن الكونتري 26189R

سيدي قاسمإعدادية النويراتتارودانتثإ. محمد الدرفوفي 890635216/09/88 134 16/09/88أقدمية 20 سنةاللغة العربيةاللغة العربية17288Rكنفودي عائشة 23498R

أكادير إدا أوتناناعدادية رام اتارودانتثإ.ابن سينا 1176954106/09/00 82 04/09/02أقدمية 12 سنةاللغة العربيةاللغة العربية22404Bلطيفة صبار 25869T

 الثانوية العدادية المام تارودانتثأ.الرازي

الغزالي

اليوسفية 1240309306/09/01 80 04/09/02أقدمية 12 سنةاللغة العربيةاللغة العربية21258Fمصطفى الرخوخي 22512U

تارودانتثإ.المنصور الدهبيتارودانتثإ. أوزيوة 1281332707/09/04 52 05/09/08اللغة العربيةاللغة العربية22405Cازمامتي حسن 23771M

أكادير إدا أوتناناعدادية محمد السادستارودانتنواة إداوكماض 1692193103/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية25068Xمريم بوحسوس 05010V

أكادير إدا أوتناناعدادية ابن طفيلتارودانتثإ.الشهيد علي بن الطاهر 889896116/09/88 144 16/09/88أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17289Sعائشة بلج 05018D

تارودانت ثإ.زاوية سيدي الطاهرتارودانتثأ.سيدي موسى 1281288107/09/04 42 05/09/08اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17292Vيوسف الحمري 26190S
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الخميساتزينب النفزويةتارودانتثإ.السعديين 1278387107/09/04 39 02/09/09إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17290Tالعسراوي فاطمة 23002B

اشتوكة ايت باهاثإ. العربي الشابيتارودانتثأ.الداخلة 1544923102/09/09 36 02/09/09إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17304Hفوار اسماء 24808P

تارودانتثإ.الشهيد علي بن الطاهرتارودانتثأ.الرك 1589273602/09/10 32 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17297Aعبد الكبير الكرايما 17289S

مولي رشيد سيدي عبد الرحيم بوعبيدتارودانتثإ. أوزيوة

عثمان

1597017405/09/11 24 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية22405Cسميرة حسي 23629H

تارودانتثأ.الداخلةتارودانتثأ.الرك 1597515105/09/11 24 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17297Aالوردية كروم 17304H

تارودانتثأ.الداخلةتارودانت ثإ.نيرس 1687694704/09/12 18 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية25336Nجميلة  اد الحاج 17304H

المحمديةعبد الرحمان شنافتارودانتثأ.الطبري 1598223805/09/11 25 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة السبانيةاللغة السبانية17291Uأسماء أكلكل 01903T

تارودانتثإ. الزراويتارودانتثأ.الداخلة 1284325101/01/02 84 07/09/05الجتماعياتالجتماعيات17304Hحفيظ   أشقور 17286N

تارودانتثأ.الرازيتارودانتثإ.أسكاون 1284326101/01/02 84 07/09/05التربية السلميةالجتماعيات23316Tعمر  بلهنا 21258F

مراكشالمركب التربوي تمنصورتتارودانتثإ. الزراوي 1284296201/01/02 72 16/10/06الجتماعياتالجتماعيات17286Nخديجة اسماعيلي 25658N

تارودانت ثإ.زاوية سيدي الطاهرتارودانت ثإ.ايكدي 1283331201/01/02 52 05/09/08الجتماعياتالجتماعيات24676Wمحمد امحمدي 26190S

أكادير إدا أوتنانثانوية لل مريمتارودانتثإ.الشهيد علي بن الطاهر 242264116/09/85 156 16/09/85أقدمية 20 سنةالرياضياتالرياضيات17289Sحسن مرابط 05029R

تارودانتثإ.تازمورتتارودانتثأ.الرازي 1504467405/09/08 52 05/09/08الرياضياتالرياضيات21258Fاسماعيل اضرضور 22406D

اشتوكة ايت باها جابر بن حيانتارودانتثإ.أسكاون 1687688504/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات23316Tمريم حجحاج 19752U

ثانوية محمد الخامس للتعليم 

الصيل

الخميسات مارس3تارودانت 1153366116/09/99 94 04/09/02أقدمية 12 سنةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض17303Gعبد الواحد اوسليمان 11562S

بولمانعبد الكريم الخطابيتارودانتثإ.ايت عبد ا 1685979104/09/12 18 04/09/12علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض20826Lعسو قيطوني 08042R

ثانوية ابو الشتاء الصنهاجي تارودانت ثإ.نيرس

العدادية

تاونات 1688017204/09/12 18 04/09/12علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض25336Nحليم لزعر 15928M

انزكان ايت ملولثإ.النوارتارودانتثإ.تالمكانت 1692143303/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض26049Nالتادلي نجلء 21877D
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انزكان ايت ملولثإ.النوارتارودانتثأ.الرك 1692131103/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض17297Aهاجر ازام 21877D

أكادير إدا أوتناناعدادية وادي المخـازنتارودانتثإ. محمد الدرفوفي 859420116/09/84 144 06/10/87أقدمية 20 سنةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء17288Rولكاتب مينة 04819M

أكادير إدا أوتناناعدادية سوس العالمةتارودانتثإ. أنوال 374122117/09/90 126 17/09/90أقدمية 20 سنةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء17287Pمحمد الغياتي 05009U

اسفيابن طفيلتارودانتثإ. أوزيوة 1544790502/09/09 46 02/09/09الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء22405Cميلود الركاني 19876D

تارودانتثإ.السعديينتارودانتثأ.الداخلة 1261517204/09/02 44 04/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء17304Hالكوزي ساسي 17290T

تارودانتثأ.الداخلةتارودانتثإ. أوناين 1588834302/09/10 30 02/09/10الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء25067Wنورة  ادمبارك 17304H

تارودانتثإ.السعديينتارودانتثأ.الرازي 1240462206/09/01 80 04/09/02أقدمية 12 سنةالتربية السلميةالتربية السلمية21258Fمهدية بنداني 17290T

تارودانتأولوزتارودانت ثإ.أكدير ملول 1448019905/09/07 50 02/09/09التربية السلميةالتربية السلمية23317Uلحسن إحلين 17295Y

الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيديتارودانت ثإ.تفنوت 15054811005/09/08 36 04/09/12التربية السلميةالتربية السلمية25815Jبيض خالد 03790U

اشتوكة ايت باهاثإ. عبدا الشفشاونيتارودانتثأ.الداخلة 1686612304/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجالتربية البدنيةالتربية البدنية17304Hدونية أيت عبو 05370L

تارودانتأولوزتارودانتثإ. أوناين 1686869204/09/12 18 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية25067Wالحسن احسو 17295Y

فيكيكتفاريتيتارودانتثإ. محمد الدرفوفي 1687522104/09/12 28 04/09/12التربية السريةالتربية السرية17288Rحليمة بنعلل 24150Z

انزكان ايت ملولثإ.العلويينتارودانتثأ. محمد السادس 1261158404/09/02 88 04/09/02أقدمية 12 سنةالرياضياتالمعلوميات17305Jعبد الرحمان   الديب 21876C

ثا العدادية ابن العربي تارودانتثإ. محمد الدرفوفي

الحاتمي

ورززات 1232694406/09/01 40 02/09/10التكنولوجياالتكنولوجيا17288Rيوسف ايت اعمرو 13517S

الثانوية التأهيلية ادريس 

الثاني

الناضوربني شيكرتيزنيت 15975421105/09/11 25 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية22802Jمريم السهلوي 19352J

الثانوية التأهيلية المهدي بن 

بركة ملحقة اولد النومر

الثانوية العدادية آيت تيزنيت

يوسف وعلي

الحسيمة 1281657204/09/02 68 13/10/06اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24262Wالقدوري شادية 06820M

الثانوية التأهيلية ادريس 

الثاني

أكادير إدا أوتناناعدادية الموزتيزنيت 1588348402/09/10 31 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية22802Jكوثر حنوز 19981T

سيدي إفنيالثانوية العدادية تيوغزةتيزنيتالثانوية العدادية افل اغير 1588989702/09/10 32 03/09/12الجتماعياتالجتماعيات23775Sابراهيم أكليم 20738R
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الثانوية العدادية عمر بن 

شمسي

المضيق الفنيدقالمام العزفيتيزنيت 1505074305/09/08 38 02/09/10الرياضياتالرياضيات20735Mالشكراني أمين 05672P

الثانوية العدادية مولي 

سليمان

الخميساتالياسمينتيزنيت 1232705806/09/01 82 16/10/06علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض17243Sايت الحاج علي زهور 11576G

الثانوية التأهيلية محمد 

الجزولي ملحقة أيت أحمد

النواصرالشهيدة الغظفة بنت المدنيتيزنيت 1284876107/09/05 60 07/09/05الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء21358Pالمصطفى ضريف 24702Z

الثانوية التأهيلية المهدي بن 

بركة ملحقة زويكا

النواصردار بوعزةتيزنيت 11780711006/09/00 58 05/09/07الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء23976Kمنصف عبد الكريم 01679Z

الثانوية العدادية الطلس 

ملحقة تارسواط

أكادير إدا أوتناناعدادية تكاديرت نعبادوتيزنيت 1544341502/09/09 36 02/09/09الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء21357Nكروم عبد العزيز 21066X

تيزنيتالثانوية العدادية ابن ماجةتيزنيتالثانوية العدادية رسموكة 1240673106/09/01 76 07/09/04التربية السلميةالتربية السلمية20734Lشهيبي الحسين 24261V

الثانوية التأهيلية ادريس 

الثاني

الصويرةمحمد السادستيزنيت 1545357302/09/09 38 20/09/11التربية السلميةالتربية السلمية22802Jالحسن موسى 10393W

الثانوية التأهيلية ابراهيم 

وخزان

تنغيرثإ احنصالتيزنيت 1448283705/09/07 58 05/09/07التربية البدنيةالتربية البدنية20741Uمعنداش مراد 26319G

جرادةثانوية الزيتون العداديةتيزنيتالثانوية العدادية الزيتون 15044541305/09/08 42 05/09/08المعلومياتالمعلوميات17251Aدنبيلي رضوان 26553L

الخميساتالمام الغزاليزاكورةثا. النخيل العدادية 1124128116/09/98 104 16/09/98أقدمية 12 سنةاللغة العربيةاللغة العربية13498Wعصعوصي بشرى 11570A

سلالثانوية العدادية إبن عبادزاكورةثا. درعة العدادية 1241549225/09/01 80 01/10/02إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية13494Sعتاق لطيفة 01272G

زاكورةثا. ترناتة العداديةزاكورةثا. الغزلن العدادية 1270237104/09/02 76 07/09/04اللغة العربيةاللغة العربية13506Eعلل رزقو 24780J

  ثا. يوسف ابن تاشفين 

العدادية

تاوريرتالسلمزاكورة 1240808506/09/01 71 10/10/07إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية25194Jالواليد كنزة 26312Z

تاوناتثانوية القدس العداديةزاكورةثا. 16 نونبر العدادية 1686222504/09/12 28 04/09/12اللغة العربيةاللغة العربية23930Kالناصر يعقوب 15931R

الحسيمةبني بوفراحزاكورةثا. أيت أوزين العدادية 1687069504/09/12 18 04/09/12اللغة العربيةاللغة العربية24247Eالحسن الزهراوي 06818K

قلعة السراغنةثانوية لوناسدةزاكورةثا. المام الشافعي العدادية 1688827704/09/12 18 04/09/12اللغة العربيةاللغة العربية25599Zدراري أسامة 24259T

انزكان ايت ملولثإ.المام الجزوليزاكورةثا. ابن رشد العدادية 1692204203/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةاللغة العربية20121Vمولي رشيد الزرهوني 05110D

تنغيرثأ.عبد ا بن حساينزاكورةثانوية المام العدادية 1447524105/09/07 58 05/09/07اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية19377Lاحماد وماما 13518T



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

سوس-ماسة-درعة04

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

المادة

المطلوبة
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

ثإ. سيدي أحمد بن علي 

العدادية

الثانوية التأهيلية خالد بن زاكورة

الوليد

برشيد 1447463505/09/07 54 02/09/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13495Tاجكان ياسين 14647V

زاكورةثا. الخوارزميزاكورةثانوية المام العدادية 1505204205/09/08 48 03/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية19377Lايت حمزى ابراهيم 24779H

تارودانتثأ.الداخلةزاكورةثا. الخوارزمي 1409325206/09/06 40 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24779Hوردني عبد الجليل 17304H

 الثانوية العدادية ابو بكر زاكورةثا. الخوارزمي

الصديق

اليوسفية 1687346204/09/12 28 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24779Hفاطمة الفاهيم 13998P

سيدي بنور ثانوية السلم العداديةزاكورةثا. سيدي صالح 16873451204/09/12 18 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13519Uالمهدي الشرقي 08721D

قلعة السراغنةثانوية المربوح العداديةزاكورةثا. سيدي عمرو 16878721304/09/12 18 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13520Vهشام الطويلب 22901S

خنيفرةابن الخطيبزاكورةثا. تغبالت 16883911104/09/12 18 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية20697Wادريس باموح 11972M

ثانوية  ابن الحجاج زاكورةثأ. بوزروال

العدادية

قلعة السراغنة 1688404404/09/12 18 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية23386Uيوسف الغزايل 09360Y

ثانوية خالد ابن الوليد زاكورةثا. 16 نونبر العدادية

العدادية

وزان 1687165404/09/12 28 04/09/12اللغة النجليزيةاللغة النجليزية23930Kمحمد نهاري 15110Y

الثانوية التأهيلية الحسن زاكورةثا. الخوارزمي

الول

سيدي إفني 1588979302/09/10 26 04/09/12اللغة النجليزيةاللغة النجليزية24779Hعبد ا اوسار 17255E

الثانوية العدادية سيـــدي زاكورةثا. المام البخاري العدادية

عــبــدالـــله

الرحامنة 16874271204/09/12 18 04/09/12اللغة النجليزيةاللغة النجليزية19376Kمنير بولميراث 26548F

الصويرةسميموزاكورةثا. المام البخاري العدادية 1687632804/09/12 18 04/09/12اللغة النجليزيةاللغة النجليزية19376Kعبد الرحيم بوكبير 10399C

 ثا العدادية عبد الرحيم زاكورةثأ. بوزروال

بوعبيد

ورززات 1597328105/09/11 24 05/09/11إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات23386Uوردة لويران 22830P

ثا العدادية المختار زاكورةثا. تفتشنا العدادية

السوسي

ورززات 1687243304/09/12 18 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات24838Xلحسن أكشري 24848H

تارودانت ثإ.ايكديزاكورةثا. 16 نونبر العدادية 16873961204/09/12 18 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات23930Kيوسف أوبل 24676W

اشتوكة ايت باهاثأ. الفضيلةزاكورةثا. سيدي عمرو 1588357702/09/10 40 02/09/10الرياضياتالرياضيات13520Vاحمد برهنة 25270S

الرشيدية بادوزاكورةثا. المام الشافعي العدادية 16863581104/09/12 28 04/09/12الرياضياتالرياضيات25599Zالهاشمي محمد 20956C

سيدي إفنيالثانوية العدادية تيوغزةزاكورةثانوية المام العدادية 1597449905/09/11 24 05/09/11الرياضياتالرياضيات19377Lعبد اللطيف هندا 20738R
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الرشيديةالمختار السوسيزاكورةثا. افرا العدادية 1598397405/09/11 24 05/09/11الرياضياتالرياضيات24509Pمحمد حجوبي 21737B

ميدلتإعدادية النزالةزاكورةثا. اولد يحيى لكراير 1686381304/09/12 18 04/09/12الرياضياتالرياضيات25018Tادريس زرار 26575K

بوجدوراع طه حسينزاكورةثا. تنكامت العدادية 1687642104/09/12 18 04/09/12الرياضياتالرياضيات23932Mمراد دعماش 25573W

تنغيرثأ ابو ذر الغفاريزاكورةثا. لكتاوة العدادية 16879701004/09/12 18 04/09/12الرياضياتالرياضيات23931Lحسن اخويا 22828M

تطوانعبد ا كنونزاكورةثا. تفتشنا العدادية 1685982804/09/12 28 04/09/12علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض24838Xملوك محمد 25473M

الدريوشإع. مولي يوسفزاكورةثا. 16 نونبر العدادية 1686454904/09/12 18 04/09/12علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض23930Kعبد اللطيف دبالي 22741T

تنغيرثأ ابو ذر الغفاريزاكورةثا. المام البخاري العدادية 1685166503/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض19376Kفاطمة العلوي 22828M

الصخيرات تمارةأحمدالنجاعيزاكورةثانوية المام العدادية 1446997105/09/07 54 22/10/09الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء19377Lالحجي البوعزاوي 23796P

تارودانتثإ. محمد الدرفوفيزاكورةثا. نصراط العدادية 1588848302/09/10 40 02/09/10الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء21880Gلحسن وتكان 17288R

زاكورةثا. اولد يحيى لكرايرزاكورةثا. الغزلن العدادية 1687222104/09/12 18 04/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء13506Eعبد الحميد المحمودي 25018T

زاكورةثا. افلندرا العداديةزاكورةثا. تانسيخت العدادية 1241026206/09/01 64 14/09/10التربية السلميةالتربية السلمية25193Hاحيتاس ابراهيم 24507M

تارودانت ثإ.تفنوتزاكورةثا. 16 نونبر العدادية 16881551304/09/12 28 04/09/12التربية السلميةالتربية السلمية23930Kاسماعيل ندالحاج 25815J

كلميمامام مالكزاكورةثا. الغزلن العدادية 1687289204/09/12 18 04/09/12التربية السلميةالتربية السلمية13506Eلحسين بلعسري 18735N

ميدلتايت عتوزاكورةثا. أيت ولل العدادية 15985811505/09/11 24 05/09/11التربية البدنيةالتربية البدنية24248Fجواد  عقا 21734Y

سيدي البرنوصيابن سينازاكورةثا. الروحى العدادية 1686713504/09/12 18 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية25019Uالدغمي الحسين 20030W

  ثا. يوسف ابن تاشفين 

العدادية

اسفيابن الخطيبزاكورة 1598128105/09/11 34 05/09/11التربية الموسيقيةالتربية الموسيقية25194Jعبد العالي أعشاش 13989E

قلعة السراغنةثانوية  سيدي موسىزاكورةثانوية المام العدادية 1686261504/09/12 28 04/09/12المعلومياتالمعلوميات19377Lمراد العميري 23112W

ملحقة اعدادية المغرب 

العربي إمي نفاست

الخميسات مارس3سيدي إفني 1504741205/09/08 42 05/09/08اللغة العربيةاللغة العربية22803Kخلفي نجاة 11562S
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تارودانتثإ. أوزيوةسيدي إفنيالثانوية العدادية تيوغزة 1687595704/09/12 28 04/09/12اللغة العربيةاللغة العربية20738Rخديجة امجوض 22405C

الثانوية التأهيلية سيدي 

احساين

تيزنيتالثانوية العدادية ابن ماجةسيدي إفني 1597544105/09/11 25 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية17250Zنجاة أغرايس 24261V

الثانوية التأهيلية الحسن 

الول

أكادير إدا أوتناناعدادية ابو فراس الحمدانيسيدي إفني 305543121/09/87 130 16/09/92أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17255Eالحسن لشكر 22757K

الثانوية التأهيلية محمد 

اليزيدي

كلميمالوحدةسيدي إفني 1447310305/09/07 32 22/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17247Wلطيفة الحافظي 10654E

الثانوية العدادية آيت عبد 

ا

اشتوكة ايت باهاثأ. النخيلسيدي إفني 1687640104/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية22974Wسميرة شكري 05372N

الثانوية التأهيلية المغرب 

العربي

انزكان ايت ملولثإ.الخوارزميسيدي إفني 1588863902/09/10 40 02/09/10الجتماعياتالجتماعيات17244Tالداودي لطيفة 19135Y

ملحقة إعدادية محمد  

اليزيدي  بوطروش

انزكان ايت ملولثإ.ابن سيناسيدي إفني 1597298505/09/11 34 05/09/11الجتماعياتالجتماعيات23777Uربيعة ايت احمد 25594U

التانوية التأهيلية عبدا بن 

اليزيد السعدي

اشتوكة ايت باهاثإ. بلفاعسيدي إفني 15892911002/09/10 40 02/09/10الرياضياتالرياضيات20740Tسعدية سايس 24505K

الثانوية التأهيلية محمد 

اليزيدي

أكادير إدا أوتناناعدادية الخليلسيدي إفني 1692117103/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض17247Wربيعة بوصواب 25868S

ملحقة إعدادية محمد اليزيدي  

إبضر

تارودانتثإ. أنوالسيدي إفني 1504623105/09/08 52 05/09/08الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء21360Sسعيد ايت الزعر 17287P

انزكان ايت ملولثإ.العلويينسيدي إفنيالثانوية العدادية 30 يونيو 1687985204/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء17240Nخديجة أمخوخ 21876C

ملحقة إعدادية المغرب 

العربي اسبويا

الجديدةعلل الفاسيسيدي إفني 1408531306/09/06 64 06/09/06التربية البدنيةالتربية البدنية20736Nمولي العربي درويش 08713V

اشتوكة ايت باهاثأ. الفضيلةسيدي إفنيالثانوية العدادية 30 يونيو 1448254805/09/07 50 11/10/11التربية البدنيةالتربية البدنية17240Nالمنتاكي عبد الصمد 25270S

أكادير إدا أوتناناعدادية الزيتونسيدي إفنيالثانوية العدادية تيوغزة 1598598205/09/11 34 05/09/11التربية البدنيةالتربية البدنية20738Rاحمد ادرقاوي 05023J

سيدي إفنيالثانوية العدادية تيوغزةسيدي إفنيملحقة إعدادية تيوغزة تنكرفا 1686593104/09/12 28 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية20737Pهشام عجون 20738R

ملحقة إعدادية محمد اليزيدي 

أنفك

الفحص أنجرةإعدادية عبد الكريم الخطابيسيدي إفني 1685332603/09/13 16 03/09/13إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةالتربية البدنية24654Xعبد اللطيف توفيق 26347M

الثانوية التأهيلية سيدي 

احساين

تارودانتثإ. محمد الدرفوفيسيدي إفني 1688281804/09/12 28 04/09/12التكنولوجياالتكنولوجيا17250Zمحمد الفقير 17288R

تنغيرثإ الخوارزميتنغيرثإ.إعدادية الوفاء 1232655113/09/01 76 07/09/04اللغة العربيةاللغة العربية23680Nأبوعل  رشيدة 26629U
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صفروعين الشفاءتنغيرثإ تصويت 15049551205/09/08 52 05/09/08اللغة العربيةاللغة العربية24664Hسعاد أشليح 02444F

اسفيثانوية الفارابي العداديةتنغيرثإ الموحدين 1505449105/09/08 48 02/09/10اللغة العربيةاللغة العربية24945Nبوزيدي حنان 19455W

ورززاتالطلس الكبيرتنغيرثأ.محمد السادس النيف 1597531805/09/11 34 05/09/11اللغة العربيةاللغة العربية09851Gاللوعرابي اسماعيل 23681P

الرشيديةالحسن الول اوفوستنغيرثأ  الشريف الدريسي 1598358505/09/11 34 05/09/11اللغة العربيةاللغة العربية09840Vفتيحة بلحسن 09855L

صفرو اعدلدية 6 نونبرتنغيرالورود 15049511205/09/08 28 04/09/12اللغة العربيةاللغة العربية13516Rبنجمعة يوسف 20024P

ميدلتابي سليم العياشيتنغيرثإ.ابن خلدون 1686589904/09/12 28 04/09/12اللغة العربيةاللغة العربية21732Wعبد الهادي قدوري 09838T

فيكيكابن خلدونتنغيرثأ.يوسف بن تاشفين 16870911004/09/12 28 04/09/12اللغة العربيةاللغة العربية13496Uحميد لحلل 10532X

تنغيرثإ تصويتتنغيرثإ. ايت توخسين 1687696504/09/12 28 04/09/12اللغة العربيةاللغة العربية24870Gسعيد جبيلو 24664H

قلعة السراغنةثانوية ابن الهيثم العداديةتنغيرثإ ايت الفرسي 1687831704/09/12 28 04/09/12اللغة العربيةاللغة العربية24855Rخالد العصمي 26544B

الحوزالثانوية العدادية وزرقطنتنغيرثإ.معركة وادي المخازن 16878411204/09/12 28 04/09/12اللغة العربيةاللغة العربية24280Rكمال معروف 24044J

مولي يعقوبالثانوية العدادية سبوتنغير ثإ. تودغى العليا 15983611205/09/11 24 05/09/11اللغة العربيةاللغة العربية22833Tالزهرة بوحسين 25976J

فاسابن عشيرتنغيرثإ.معركة وادي المخازن 1598374705/09/11 24 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية24280Rمريم مسكاوي 22747Z

ميدلتابي سليم العياشيتنغيرثإ.ابن حزم 1598368105/09/11 22 05/09/12اللغة العربيةاللغة العربية24666Kعبد ا احلولي 09838T

تنغيرثإ.معركة وادي المخازنتنغيرإعدادية ايت يدير 1692003203/09/13 22 03/09/13اللغة العربيةاللغة العربية24846Fمحمد عماري 24280R

تازةبني فراسنتنغيرتأ. عسو باسلم 1686214304/09/12 18 04/09/12اللغة العربيةاللغة العربية22994Tمحسن قديدر 16676A

تنغيرثإ.ابن خلدونتنغيرتأ. عسو باسلم 16865811004/09/12 18 04/09/12اللغة العربيةاللغة العربية22994Tعبد السلم بن عمر 21732W

الرشيديةالعيونتنغيرثإ.المل 1686588404/09/12 18 04/09/12اللغة العربيةاللغة العربية20959Fجابري مصطفى 20961H

ثا العدادية المختار تنغيرثأ.محمد السادس النيف

السوسي

ورززات 1688061904/09/12 18 04/09/12اللغة العربيةاللغة العربية09851Gبوتلحينة مصطفى 24848H
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الرحامنةالثانوية العدادية بن جريرتنغيرثإ.معركة وادي المخازن 1688077204/09/12 18 04/09/12اللغة العربيةاللغة العربية24280Rأوبل حسن 26549G

افرانعمر بن عبد العزيزتنغيرثأ.س,م,بن عبد ا 1233468613/09/01 82 04/09/02إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13505Dمونير نعيمة 10787Z

سيدي البرنوصيثريا السقاطتنغيرثإ. زاوية البئر 90098116/09/95 76 04/09/04اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية22832Sعبد الله بيسوفة 24939G

الحاجبابن بطوطةتنغيرثأ.سيدي بويحيى 1447520905/09/07 50 05/09/07إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13499Xالمرتجي طه 04228V

تازةوادي أمليلتنغيرثإ الموحدين 1545121402/09/09 44 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24945Nالفراني حنان 16665N

اليوسفية الثانوية العدادية البيرونيتنغيرثإ. المدون 16873561204/09/12 28 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24514Vلطيفة حمصي 21943A

لملركب التربوي المندمج تنغيرثأ  الشريف الدريسي

لمحرة

الرحامنة 16884081304/09/12 28 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09840Vفاطمة مومو 25677J

الرشيديةالغرفةتنغيرثإ.معركة وادي المخازن 1598440305/09/11 22 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24280Rمحمد بورمضان 18474E

اليوسفيةالشروقتنغيرثإ. اغرم امزدار 1687349804/09/12 18 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية25085Rنوفل الصافي 26022J

تارودانتثإ. أنوالتنغيرثأ.عبد ا بن حساين 1687756804/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13518Tابتهادي ليلى 17287P

الثانوية العدادية اولد تنغيرثإ. تلمي

مومنة

شيشاوة 1688387304/09/12 18 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24949Tكمال الرقيق 25483Y

زاكورةثانوية المام العداديةتنغيرثإ. إميضر 1693236203/09/13 15 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية22834Uالماحي محمد 19377L

الرحامنةالصخورتنغيرثأ ابو ذر الغفاري 16847621003/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية22828Mدكداك عبد المومن 09362A

الحوزالثانوية العدادية ويركانتنغيرثأ.عبد ا بن حساين 16925081103/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13518Tاكردان عزيز 24045K

شيشاوةالثانوية العدادية كماسةتنغيرثإ.ابن خلدون 1692515703/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية21732Wمحمد رضى بومنقار 25485A

القنيطرةابو العلء المعريتنغيرثإ. ايت توخسين 16929581103/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24870Gيوسف اسميمح 23472M

سيدي قاسمإعدادية توغيلتتنغيرثإ السلم 15896211102/09/10 30 16/09/10اللغة النجليزيةاللغة النجليزية20958Eجعفرمحمد 22090K

الرشيديةاعدادية اولد الحاجتنغيرثأ  الشريف الدريسي 1597109205/09/11 24 05/09/11إلتحاق بالزوجةاللغة النجليزيةاللغة النجليزية09840Vبناصر اوحني 26198A
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تنغيرثأ ابو ذر الغفاريتنغيرثإ بوكافر 1544453602/09/09 42 06/10/11الجتماعياتالجتماعيات23261Hابراهيم  سلم 22828M

تنغيرثإ بوكافرتنغيرثإ.معركة وادي المخازن 1544431102/09/09 40 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات24280Rإسماعيل بركوشي 23261H

الرشيديةمعركة البطحاءتنغيرثإ. ايت توخسين 1588441602/09/10 40 02/09/10الجتماعياتالجتماعيات24870Gمحمد غنامي 21733X

تنغيرالمام مسلمتنغيرثإ. المدون 1588458202/09/10 40 02/09/10الجتماعياتالجتماعيات24514Vزنوحي الهاشمي 22829N

مراكشالويدانتنغيرالمام مسلم 1588878102/09/10 32 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات22829Nمحمد جرجي 23834F

تارودانتثإ.أسكاونتنغيرتأ. عسو باسلم 16872771104/09/12 28 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات22994Tميلود طيلوب 23316T

ملحقة إعدادية محمد  تنغيرإعدادية ايت يدير

اليزيدي  بوطروش

سيدي إفني 16858431004/09/12 18 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات24846Fعبدالعزيز وعزيز 23777U

تنغيرإعدادية ايت يديرتنغيرثإ. المدون 1686302104/09/12 18 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات24514Vمصطفى ملو 24846F

تنغيرثإ احنصالتنغيرثأ.سيدي بويحيى 1153014116/09/99 70 04/09/09الرياضياتالرياضيات13499Xاحمد غفري 26319G

ميدلتمزيزلتنغيرالورود 1447598105/09/07 54 01/10/09الرياضياتالرياضيات13516Rحدزين المهدي 25498P

مراكشالويدانتنغيرثإ احنصال 1505574605/09/08 44 02/09/10إلتحاق بالزوجةالرياضياتالرياضيات26319Gجمال الحسناوي 23834F

الرشيديةالوحدةتنغيرثإ.ابن حزم 1505087605/09/08 42 05/09/08الرياضياتالرياضيات24666Kعبد  الحميد حمداوي 09837S

الرشيديةاولد شاكرتنغيرثأ  الشريف الدريسي 1598403505/09/11 34 05/09/11الرياضياتالرياضيات09840Vاحماد موجان 19888S

تنغيرثأ ابو ذر الغفاريتنغيرتأ. عسو باسلم 1686377704/09/12 28 04/09/12الرياضياتالرياضيات22994Tرضوان التهمو 22828M

ثإ مولي الطاهر بن عبد تنغيرثإ. ايت توخسين

الكريم

ورززات 1687963604/09/12 28 04/09/12الرياضياتالرياضيات24870Gمصطفى بورزيق 13502A

خنيفرةمولي رشيدتنغيرثإ.المل 15983891205/09/11 24 05/09/11الرياضياتالرياضيات20959Fبنقايدا عبد الحق 11984A

الخميساتموسى بن نصيرتنغيرثأ ابو ذر الغفاري 1687583104/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات22828Mحسناء أحمام 11575F

ثإ العدادية المنصور تنغيرثأ.سيدي بويحيى

الذهبي

ورززات 789686116/09/92 124 16/09/94أقدمية 20 سنةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض13499Xزكان يوسف 13492P



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

سوس-ماسة-درعة04

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

المادة

المطلوبة
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

ميدلتابي سليم العياشيتنغيرثإ بوكافر 1587760102/09/10 30 02/09/10علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض23261Hعليوي عبد الهادي 09838T

الثانوية العدادية ابن تنغيرتأ. عسو باسلم

زيدون

ورززات 1687630504/09/12 28 04/09/12علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض22994Tنضيرة بوحفيظ 26303P

ميدلتابي سليم العياشيتنغيرثإ. تلمي 15980161005/09/11 24 05/09/11علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض24949Tئغز عبد العزيز 09838T

الحوزجمال الدين الفغانيتنغيرثإ الموحدين 1284498607/09/05 62 28/02/08الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء24945Nحسن  تشيشت 03788S

تنغيرثإ.زايد احمادتنغيرثأ ابو ذر الغفاري 1448066105/09/07 40 02/09/10الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء22828Mمراد عبد الصمد 13514N

الحوزالثانوية العدادية التوامةتنغيرثأ.محمد السادس النيف 1687980204/09/12 28 04/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء09851Gاحزيمة عماد 20936F

ميدلتابي سليم العياشيتنغيرثإ ايت الفرسي 1688037704/09/12 28 04/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء24855Rرشيدة باكي 09838T

تنغيرثأ ابو ذر الغفاريتنغيرثإ بوكافر 1687230104/09/12 18 04/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء23261Hمجي لحسن 22828M

  الثانوية العداديةايت تنغيرم.تأ انغسلن

سيدي داود

الحوز 1687989104/09/12 18 04/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء25175Nياسين بن الداودي 24042G

كرسيفالنهضةتنغيرثإ ايت الفرسي 1545249102/09/09 46 02/09/09التربية السلميةالتربية السلمية24855Rعلي حنين 18527M

تنغيرالمام مسلمتنغيرثإ. ايت توخسين 1687307204/09/12 28 04/09/12التربية السلميةالتربية السلمية24870Gادريس افقيرن 22829N

الثانوية التأهيلية ادريس تنغيرثإ. المدون

الثاني

تيزنيت 1687292504/09/12 18 04/09/12التربية السلميةالتربية السلمية24514Vسعيد بنكرا 22802J

أكادير إدا أوتناناعدادية الزبير ابن العوامتنغيرتأ. عسو باسلم 1687294704/09/12 18 04/09/12التربية السلميةالتربية السلمية22994Tعبد الرحمان بوشطارة 05022H

ثانوية عمر بن الخطاب تنغيرثإ.معركة وادي المخازن

العدادية

بوجدور 1687317504/09/12 18 04/09/12التربية السلميةالتربية السلمية24280Rالطاهري عبد الرحيم 18676Z

الصويرةايت داوودتنغيرتأ. عسو باسلم 16883621304/09/12 18 04/09/12التكنولوجياالتكنولوجيا22994Tعمر بودرور 23937T
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القنيطرةبني مالكالقنيطرةابو القاسم  الشابي 1688820204/09/12 28 04/09/12اللغة العربيةاللغة العربية23813Hرشيد الراشيدي 23811F

سلالثانوية العدادية أنوالالقنيطرةالثانوية العدادية الغرب 1598038205/09/11 22 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية11188Kعائشة الزاكي 25855C

مديونةيوسف ابن تاشفينالقنيطرةالزهور 1692213203/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية25491Gأوعل نعيمة 25350D

سلالثانوية العدادية المحيطالقنيطرةالزهور 1693059303/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية25491Gبندريس فاطمة 25860H

الثانوية العدادية المام القنيطرةالسعادة

علي

سل 1685154703/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية25488Dإدريسي حسناء 01269D

سيدي سليمانمحمود درويشالقنيطرةابو العلء المعري 1692227203/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية23472Mلمياء الحمودي 25992B

سلالثانوية العدادية الياسمينالقنيطرةأحمد المنصور الذهبي 16920371003/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية25884Jاشريط فتيحة 26622L

الثانوية العدادية سيدي القنيطرةصلح الدين اليوبي

الشاهد

مولي يعقوب 14079201107/09/05 70 07/09/05اللغة النجليزيةاللغة النجليزية11187Jرضوان ملياني 25978L

القنيطرةوادي الدهبالقنيطرةأبو الحسن المريني 1589523102/09/10 30 02/09/10اللغة اللمانيةاللغة اللمانية25985Uسناء سرار 11170R

القنيطرةأبو الحسن المرينيالقنيطرةابو القاسم  الشابي 1113411716/09/97 70 07/09/05الرياضياتالرياضيات23813Hابعلي مصطفى 25985U

قلعة السراغنةثانوية القدس العداديةالقنيطرةالشريف الرضي 1152308116/09/99 58 05/09/07الرياضياتالرياضيات11194Sالبوعزاوي عبد المالك 09339A

الثانوية العدادية مولي القنيطرةابو العلء المعري

رشيد

سل 1589383902/09/10 40 02/09/10الرياضياتالرياضيات23472Mحمادي محمد 26205H

تطوانسيدي طلحةالقنيطرةالجاحض 1544963102/09/09 21 03/09/13إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات11189Lمحمودي إيمان 05405Z

الجديدةالقصيبةالقنيطرةالسعادة 16858501104/09/12 18 04/09/12الرياضياتالرياضيات25488Dبل الفقيه المهدي 25854B

القنيطرةمعاذ بن جبلالقنيطرةابو القاسم  الشابي 1686525104/09/12 18 04/09/12الرياضياتالرياضيات23813Hسناء اوراغ 23471L

الثانوية العدادية السيدة القنيطرةبني مالك

الحرة

سل 1685059203/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات23811Fالطاهري مريم 01284V

الثانوية العدادية السيدة القنيطرةالثانوية العدادية الرك

الحرة

سل 1692320303/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات25986Vخديجة بعبي 01284V

الصخيرات تمارةابوفراس الحمدانيالقنيطرةبني مالك 1692322503/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات23811Fالدوزي سميرة 24187P
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الصخيرات تمارة 18 نونبرالقنيطرةالزهور 1685057203/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات25491Gبلمختار حنان 24896K

سلالثانوية العدادية النخيلالقنيطرةعبدا كنون 863217417/09/84 90 29/09/11علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض24622Mبنخدة رفيقة 24835U

القنيطرةمعاذ بن جبلالقنيطرةيوسف بن تاشفين 1152329316/09/99 44 04/09/12علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض20984Hعمر العسري 23471L

سيدي سليمانالزلقةالقنيطرةابو القاسم  الشابي 1284893507/09/05 36 04/09/12علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض23813Hأكراوش الطاهر 25990Z

القنيطرةإمام  مسلمالقنيطرةالسعادة 1688005404/09/12 18 04/09/12علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض25488Dبنحمادة إيمان 23810E

الخميساتيوسف بن تاشفينالقنيطرةابو العلء المعري 1685170203/09/13 15 03/09/13إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض23472Mمريم الخودي 22130D

طنجة أصيلالملك فهد بن عبد العزيزالقنيطرةالسعادة 1685160103/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض25488Dبن الطيب للة فدوى 15353M

سلالثانوية العدادية المجدالقنيطرةإمام  مسلم 1685179803/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض23810Eمرشيد حياة 25318U

بن سليمانالثانوية العدادية زيادالقنيطرةالشريف الرضي 1505440105/09/08 12 03/09/13إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض11194Sهند قالة 07847D

تطوانعزيز بللالقنيطرةمعاذ بن جبل 1544643202/09/09 12 03/09/13إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض23471Lهند جلل 26191T

القنيطرةالثانوية العدادية الغربالقنيطرةصلح الدين اليوبي 743858116/09/93 94 16/09/98أقدمية 12 سنةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء11187Jالعبدلوي لحسن 11188K

القنيطرةالمشاتلالقنيطرةثا.20غشت العدادبة 1153121116/09/99 70 01/10/11الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء11181Cركني صالح 25277Z

القنيطرةصلح الدين اليوبيالقنيطرةابو القاسم  الشابي 1261268113/09/02 70 07/09/05الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء23813Hبشتر المعطي 11187J

سيدي سليمانالنهضةالقنيطرةابو العلء المعري 1545283502/09/09 36 02/09/09إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء23472Mكرمون               سليمة                                                26316D

صفرومحمد السادسالقنيطرةمعاذ بن جبل 1597945305/09/11 34 05/09/11الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء23471Lهاجر اشقوندة 02448K

مولي رشيد سيدي الحسن  اليوسيالقنيطرةإمام  مسلم

عثمان

1684905203/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء23810Eفائز سمية 23630J

الحي الحسنيمحمد عابد الجابريالقنيطرةإمام  مسلم 1684972203/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء23810Eالدليلي غزلن 26500D

الحي الحسنيعبد العزيز مزيان بلفقيهالقنيطرةيوسف بن تاشفين 1684920203/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء20984Hرجاء زحنون 25570T
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القنيطرةالتقدمالقنيطرةيوسف بن تاشفين 1177986106/09/00 54 06/09/06التربية السلميةالتربية السلمية20984Hبوح بوعزة 11206E

ثانوية المام البوصيري القنيطرةمصطفى المعاني

العدادية

الخميسات 1589216402/09/10 40 02/09/10التربية السلميةالتربية السلمية11191Nالشايب الحسين 11567X

ثانوية أبي حامد الغزالي القنيطرةيوسف بن تاشفين

العدادية

القنيطرة 1505475205/09/08 34 05/09/11التربية السلميةالتربية السلمية20984Hالعزري نورالدين 25989Y

الصخيرات تمارةسيدي المدني بلحسنيالقنيطرةمصطفى المعاني 1544874802/09/09 28 03/09/12التربية السلميةالتربية السلمية11191Nالمعناوي عبد الغفور 23101J

فاسالملالقنيطرةبني مالك 1597840505/09/11 24 05/09/11التربية السلميةالتربية السلمية23811Fالبقالي الخمار 02064T

ثانوية أبي حامد الغزالي 

العدادية

الفقيه بنصالحثانوية 2 مارس العداديةالقنيطرة 90355116/09/95 14 03/09/13إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةالتربية البدنية25989Yعجور مصطفى 07679W

النواصرابن عربيسيدي قاسمإعدادية دار العسلوجي 1597285105/09/11 34 05/09/11اللغة العربيةاللغة العربية23499Sسعيدةالزهراوي 26229J

النواصرعبد المالك السعديسيدي قاسمإعدادية الكندي 1687318220/07/12 28 20/07/12اللغة العربيةاللغة العربية21423Kصفاء عالي 25972E

ثانوية أبي حامد الغزالي سيدي قاسمإعدادية عمر الخيام

العدادية

القنيطرة 1687319504/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية15109Xكريمة ابزيكر 25989Y

القنيطرةالمتنبيسيدي قاسمإعدادية القاضي عياض 329525516/09/88 128 16/09/90أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15097Jكمالي ادريسية 26408D

سيدي قاسمإعدادية النهضةسيدي قاسمإعدادية المام البخاري 1278509107/09/04 28 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15108Wالمجذوبي علي 15104S

سيدي سليمانعمر بن الخطابسيدي قاسمإعدادية ابن رشد 1277903207/09/04 76 07/09/04اللغة النجليزيةاللغة النجليزية15095Gلحسن الريمي 11185G

النواصرآسية الوديعسيدي قاسمإعدادية الزيتون 1598070905/09/11 24 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة اليطاليةاللغة اليطالية25461Zزكار خديجة 25971D

مكناسابن طفيلسيدي قاسمإعدادية الداخلة 738137116/09/93 124 16/09/93أقدمية 20 سنةالجتماعياتالجتماعيات15107Vحمدي  إسماعيل 03933Z

وزانثانوية المام مالك العداديةسيدي قاسمإعدادية المام البخاري 1308852105/09/03 44 05/09/08إلتحاق بالزوجةالجتماعياتالجتماعيات15108Wعثمان الهاشمي 15100M

وزانالثانوية العدادية ونانةسيدي قاسمإعدادية جابر ابن حيان 1588421702/09/10 32 02/09/10إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات15128Tحليمة عللي 26439M

وادي الذهبابن طفيلسيدي قاسمثانوي محمد الزرقطوني 1545386102/09/09 18 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات15106Uأزوكاغ محمد 24930X

مكناسالزيتونسيدي قاسمإعدادية الداخلة 732961216/09/93 106 16/09/97أقدمية 12 سنةالرياضياتالرياضيات15107Vدهبي سعيد 21539L
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سيدي سليمانالنهضةسيدي قاسمابن بصال 789325216/09/92 90 03/09/08الرياضياتالرياضيات15102Pالرحماني عمر 26316D

الحاجبيعقوب المنصورسيدي قاسمإعدادية الداخلة 1124711516/09/98 84 15/09/02أقدمية 12 سنةالرياضياتالرياضيات15107Vعبد اللطيف هنديز 04232Z

ثانوية أبي حامد الغزالي سيدي قاسمإعدادية توغيلت

العدادية

القنيطرة 1281664204/09/02 56 02/09/09إلتحاق بالزوجةالرياضياتالرياضيات22090Kالوردي  محمد 25989Y

سلالثانوية العدادية الياسمينسيدي قاسميوسف ابن تاشفين 15881281302/09/10 30 02/09/10الرياضياتالرياضيات21422Jحياة حرايشي 26622L

صفرومحمد السادسسيدي قاسمإعدادية جابر ابن حيان 16861461104/09/12 18 04/09/12الرياضياتالرياضيات15128Tالداودي رشيد 02448K

سيدي سليمانالوفاقسيدي قاسمإعدادية الكندي 1686529220/07/12 18 04/09/12الرياضياتالرياضيات21423Kعبد الفتاح اشريق 23017T

الثانوية العدادية يوسف بن سيدي قاسمإعدادية أولد نوال

تاشفين

سل 1692966103/09/13 15 03/09/13إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات25983Sهدى   زبار 01278N

مكناسالداخلةسيدي قاسمإعدادية سيدي عزوز 1691880103/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات25984Tرشيدة الشلحاوي 20941L

الحاجبابن رشدسيدي قاسمإعدادية ابن سينا 988620616/09/93 110 16/09/99أقدمية 12 سنةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض15098Kعبدالرحيم الكلخة 24483L

القنيطرةعبدا كنونسيدي قاسمإعدادية دار الكداري 1043588116/09/96 102 16/09/96إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض15114Cنجيب بحسينة 24622M

مكناسأحمد بن علي باسوسيدي قاسمإعدادية الداخلة 11241391116/09/98 78 15/04/10علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض15107Vعبد ا غريبلة 04090V

صفروابن الياسمينسيدي قاسمإعدادية جابر ابن حيان 1686169704/09/12 28 04/09/12علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض15128Tسكينة اجبلي 02440B

القنيطرةالمتنبيسيدي قاسمإعدادية الكندي 1597188205/09/11 25 05/09/11إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض21423Kرباب الوالي 26408D

سيدي قاسمابن بصالسيدي قاسمإعدادية الزيتون 1505431105/09/08 24 05/09/11علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض25461Zعثمان خلوقي 15102P

الحاجبمولي علي الشريفسيدي قاسمإعدادية النهضة 1691957503/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض15104Sجعفر صفاء 04227U

مكناسلحسن بن محمد بن مباركسيدي قاسمإعدادية سيدي عزوز 16930171003/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض25984Tغزلن مراوي 03945M

مكناسزينب النفزاويةسيدي قاسمإعدادية ابن رشد 175643116/09/85 116 27/09/99أقدمية 12 سنةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء15095Gمحمد الهواري 25267N

الحاجبابن خلدونسيدي قاسمإعدادية الداخلة 1261251604/09/02 80 04/09/06الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء15107Vالعزيماني  يوسف 04226T
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الجديدةالقصيبةسيدي قاسمإعدادية النهضة 16872321104/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء15104Sعزيزة مقداد 25854B

الثانوية العدادية ماء سيدي قاسمإعدادية جابر ابن حيان

العينين

سل 1404432905/09/07 12 03/09/13إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء15128Tفاطمة الزهراء ايت فاتح 26071M

بن امسيكخالد بن الوليدسيدي قاسمإعدادية أولد نوال 16925771003/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء25983Sكريمة  بوشكرة 01861X

الثانوية العدادية العلمة سيدي قاسمإعدادية سيدي عزوز

محمد بنعلي الدكالي

سل 1692654103/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء25984Tسعاد التيش 01285W

ثانوية الحسن الثاني سيدي قاسمإعدادية عبد المالك السعدي

العدادية

وزان 1282967101/01/02 60 02/09/10التربية السلميةالتربية السلمية15105Tعبد السلم الشابي 06419B

سيدي قاسمإعدادية النويراتسيدي قاسمإعدادية دار الكداري 1688151104/09/12 28 04/09/12التربية السلميةالتربية السلمية15114Cصهيب العروسي 23498R

القنيطرةالجاحضسيدي قاسمإعدادية جابر ابن حيان 1505189905/09/08 24 05/09/11التربية السلميةالتربية السلمية15128Tسعيد الحراك 11189L

سيدي سليمانالفارابيسيدي قاسمإعدادية الداخلة 1545233102/09/09 18 04/09/12التربية السلميةالتربية السلمية15107Vعباوي حميد 20985J

طنجة أصيلابن النفيسسيدي قاسمابن بصال 1280294307/09/04 76 14/10/04التربية الموسيقيةالتربية الموسيقية15102Pيونس شدغان 26574J

سيدي سليمانعمر بن الخطابسيدي قاسمإعدادية دار الكداري 1597899105/09/11 25 05/09/11إلتحاق بالزوجالتكنولوجياالتكنولوجيا15114Cبنطالب مريم 11185G

الصويرةوادي الدهبسيدي سليمانثانوية 11 يناير العدادية 1688119104/09/12 18 04/09/12اللغة اللمانيةاللغة اللمانية11190Mخالد  علوض 09868A

القنيطرةالمتنبيسيدي سليمانالفارابي 1308888505/09/03 73 05/09/03إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات20985Jالهكاري صباح 26408D

سيدي قاسمإعدادية دار الكداريسيدي سليمانالسلم 1447585105/09/07 18 04/09/12إلتحاق بالزوجةالجتماعياتالجتماعيات11186Hحكيم  الزرهوني 15114C

القنيطرةالمتنبيسيدي سليمانابن  ياسين 694245124/09/80 110 16/09/94أقدمية 20 سنةالرياضياتالرياضيات11183Eشنام محمد 26408D

القنيطرةالجاحضسيدي سليماناللعبيات 1685864204/09/12 18 04/09/12الرياضياتالرياضيات20070Pرشيد الحمري  11189L

سيدي سليمانالنهضةسيدي سليماناللعبيات 1176662106/09/00 36 05/09/11علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض20070Pفاطمة تحيح 26316D

الصخيرات تمارةمعاذ بن جبلسيدي سليمانالزلقة 1685174203/09/13 15 03/09/13إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض25990Zحنان إيزوغار 25469H

القنيطرةالمتنبيسيدي سليمانابن  ياسين 1544684602/09/09 28 04/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء11183Eعبد ا نعيجية 26408D
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سيدي سليمانالنهضةسيدي سليمانالقصيبية 1544666202/09/09 18 04/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء24831Pأكضى فاطمة  26316D

ثانوية علل بن عبد ا سيدي سليمانالقصيبية

العدادية

سيدي بنور 1685948104/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء24831Pسحنون بهيجة 08716Y

المحمديةالمروةسيدي سليمانالزلقة 1684918603/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء25990Zصفاء الحجي 26391K

مديونةالتحديسيدي سليمانجابر بن حيان 1691902403/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء11182Dالسايب أسماء 23761B

سيدي البرنوصيثريا السقاطسيدي سليماناللعبيات 1684975203/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء20070Pايمان نعمان 24939G

العرائشثانوية المام مالك العداديةسيدي سليمانالقصيبية 1589214102/09/10 40 02/09/10التربية السلميةالتربية السلمية24831Pعبدالمولى بوليس 05982B

ثانوية أبي حامد الغزالي سيدي سليمانجابر بن حيان

العدادية

القنيطرة 323127321/09/87 98 06/09/00أقدمية 12 سنةالتربية البدنيةالتربية البدنية11182Dتوفيق  لوريز 25989Y

سيدي سليمانالنهضةسيدي سليماناللعبيات 1686069204/09/12 28 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية20070Pالمكاوي مراد 26316D
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06

الثانوية العدادية ماء 

العينين

سلالثانوية العدادية الندلسبن سليمان 1123956316/09/98 84 10/09/08اللغة العربيةاللغة العربية07849Fنعيمة  البان 25857E

تاوريرتالكنديبن سليمانالثانوية العدادية  20 غشت 1309208924/09/03 74 24/09/03إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية07850Gفاتحة  قدوري 26210N

المحمديةفاطمة الفهريةبن سليمانالثانوية العدادية ابن باجة 1693001103/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية07851Hحكيمة الغربي 26334Y

الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيديبن سليمانالثانوية العدادية ابن باجة 12825421107/09/05 70 07/09/05اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07851Hنادية الياسمين 03790U

  الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

سلالثانوية العدادية البستانبن سليمان 1151340516/09/99 64 02/09/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24783Mمحمد  بولحيل 24190T

الثانوية العدادية علل بن 

عبد ا

مديونةعلي ابن أبي طالببن سليمان 1408837606/09/06 36 02/09/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية19575Bرجا رشيد 25348B

الثانوية العدادية علي بن  

الجيللي  الوهابي

مديونةعلي ابن أبي طالببن سليمان 1277612307/09/04 34 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية20016Fموساوي  مولي هشام 25348B

الثانوية العدادية علل بن 

عبد ا

المحمديةالمروةبن سليمان 1684910303/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية19575Bمينة محماش 26391K

الثانوية العدادية عمرو بن 

محمد بن علي

ثانوية سيدي الحضري بن سليمان

العدادية

الفقيه بنصالح 1684869102/09/13 13 02/09/13إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات24372Rسلمى المني 07677U

الثانوية العدادية علي بن  

الجيللي  الوهابي

بن سليمانالثانوية العدادية الزيايدةبن سليمان 148399216/10/80 98 06/09/00أقدمية 12 سنةالرياضياتالرياضيات20016Fمحمد  زهيدي 26023K

الثانوية العدادية علي بن  

الجيللي  الوهابي

مديونةالتحديبن سليمان 1448047205/09/07 12 03/09/13إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات20016Fكلثومة ادالحاج 23761B

الصخيرات تمارةمعاذ بن جبلبن سليمانالثانوية العدادية  20 غشت 1692394303/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض07850Gفاطمة الفاتحي 25469H

برشيدالثانوية العدادية لمباركيينبن سليمانالثانوية العدادية المنصورية 1409214106/09/06 50 05/09/08التربية السلميةالتربية السلمية23654Kحبيبة  زكي 24918J

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين

مولي رشيد سيدي علل الفاسيبن سليمان

عثمان

1544879102/09/09 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةالتربية السلميةالتربية السلمية07848Eيونس فرات 01846F

سطاتالفارابيخريبكةإعدادية حافظ ابراهيم 1409434113/10/06 46 02/09/09اللغة العربيةاللغة العربية12253Tعاتيق عمر 26586X

سطاتالثانوية التأهيلية العيونخريبكةالبراكسة 1598037605/09/11 24 05/09/11اللغة العربيةاللغة العربية24657Aفاطمة النوري  14636H

مديونةبدرخريبكةأحمد أمين 1692203303/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية22885Zالورق مينة 24695S

النواصرعبد ا الحداويخريبكةوادي الذهب 1692225103/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية12246Kزهير بشرى 25567P
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لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

المحمديةالبراهمةخريبكةسيدي  عبد  العزيز 1692586203/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية12245Jزروال بوشرى 01758K

بركانسيدي محمد بن عبد الرحمنخريبكةطارق  بن  زياد 363634116/09/89 140 16/09/89أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12252Sعمرو ملوك 04658M

الثانوية العدادية سيـــدي خريبكةمحمد  الخامس

عــبــدالـــله

الرحامنة 331422116/09/88 110 16/09/94أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12247Lمكريم شفيق 26548F

ثانوية الشهيد محمد 

العنصري العدادية

الجديدةعلل الفاسيخريبكة 1233647613/09/01 62 07/09/05إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية23668Aسميدة كلثوم 08713V

خريبكةمحمد  الخامسخريبكة القاديسية 1588093102/09/10 26 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية21593Vحسنة سمير 12247L

عين الشقفاطمة التهاميخريبكةالزرقطوني 1687766304/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18522Gمريم  موادي 25566N

  الثانوية العدادية حمان خريبكةالشهيد محمد كدامة

الفطواكي

بن سليمان 1687770204/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24362Eسناء شغوري 24783M

النواصرابن زهرخريبكةأحمد أمين 1684909303/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية22885Zبنوحاج حنان 26459J

ثانوية عباد المجاطي خريبكةوادي الذهب

العدادية

بني ملل 16851431003/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12246Kاسليماني حنانة 26436J

سلالثانوية العدادية أنوالخريبكةالمام  الشافعي 1544817702/09/09 34 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةاللغة النجليزية12255Vعلوي حليمة 25855C

بن سليمان الثانوية العدادية للمريمخريبكة القاديسية 1598066105/09/11 24 05/09/11اللغة اليطاليةاللغة اليطالية21593Vأسدي سلل 24373S

الخميساتالمام الغزاليخريبكةعمر  بن  الخطاب 1308799126/09/03 72 26/09/03أقدمية 12 سنةالجتماعياتالجتماعيات12243Gالعزاوي صباح 11570A

الناضورالعروي2خريبكةالزرقطوني 1447723305/09/07 52 25/10/10الجتماعياتالجتماعيات18522Gعلي اهراوي 21554C

سيدي سليمانالنهضةخريبكةإعدادية حافظ ابراهيم 1598350205/09/11 24 05/09/11الجتماعياتالجتماعيات12253Tمستقيم     عادل 26316D

ثانوية الشهيد الجيللي بن 

لبصير العدادية

النواصرالداخلةخريبكة 1544298302/09/09 18 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات23925Eالكانوني محمد 01681B

الجديدةعلل الفاسيخريبكةالشهيد محمد كدامة 1685813404/09/12 18 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات24362Eالتهامي الدوم 08713V

خريبكةسيدي  عبد  العزيزخريبكةاعدادية اولد عيسى 1688521104/09/12 18 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات25769Jهشام بن عيسى 12245J

عين الشقفاطمة التهاميخريبكةمحمد السادس 1692919103/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات24360Cفاطمة مفتاح 25566N
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خريبكةالساقية  الحمراءخريبكةخالد  بن  الوليد 178455119/10/81 150 17/09/84أقدمية 20 سنةالرياضياتالرياضيات12250Pلحسن أغزر 12256W

بن سليمانالثانوية التأهيلية السلمخريبكةابو  القاسم  السجلماسي 202161116/09/88 132 16/09/91أقدمية 20 سنةالرياضياتالرياضيات12248Mفكري السعيد 26292C

ثا. الشهيد صالح ورداني خريبكةإعدادية حافظ ابراهيم

العدادية

خريبكة 296282116/09/86 116 16/09/95أقدمية 20 سنةالرياضياتالرياضيات12253Tحرشاوي محمد 24658B

الناضوربدرخريبكةثانوية اولد فنان العدادية 1687062104/09/12 28 04/09/12الرياضياتالرياضيات25386Tتنداوي أسماء 25565M

الثانوية العدادية سيدي خريبكةإعدادية حافظ ابراهيم

حجاج

سطات 1685848804/09/12 18 04/09/12الرياضياتالرياضيات12253Tإبراهيم برمان 25824U

ملحقة جمعة مول البلد خريبكةالبراكسة

العدادية

الخميسات 1686538704/09/12 18 04/09/12الرياضياتالرياضيات24657Aخليل    عمران 24611A

ثانوية المختار السوسي خريبكةالشهيد محمد كدامة

العدادية

الفقيه بنصالح 1447044105/09/07 30 02/09/10علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض24362Eعبد الهادي خطيب 07691J

الخميسات20غشتخريبكةاعدادية اولد عيسى 1688195404/09/12 18 04/09/12علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض25769Jأ مزيغ هشام 11565V

الثانوية العدادية يوسف بن خريبكةالقاضي  عياض

تاشفين

بن سليمان 895638116/09/89 110 23/09/94أقدمية 20 سنةالتربية السلميةالتربية السلمية12236Zنعمان زهرة 07848E

ثانوية عباد المجاطي خريبكةعمر  بن  الخطاب

العدادية

بني ملل 1182270109/01/01 48 04/09/12التربية السلميةالتربية السلمية12243Gأمينة  كريت 26436J

الدريوشإع. مولي يوسفخريبكةالشهيد اعمربالحاج 1686998904/09/12 28 04/09/12التربية السلميةالتربية السلمية24361Dعبد المطلب  أشهبار 22741T

الثانوية العدادية محمد خريبكةمحمد السادس

عزيز الحبابي

سل 1597208205/09/11 24 05/09/11التربية السلميةالتربية السلمية24360Cبنلعريجة رضوان 26219Y

الجديدةمحمد السادسخريبكةالمام  الشافعي 1687010704/09/12 18 04/09/12التربية السلميةالتربية السلمية12255Vعبد الجلل  البوعيسي 08723F

تازةالزيتونخريبكةعمر  بن  الخطاب 1687026204/09/12 18 04/09/12التربية السلميةالتربية السلمية12243Gبدر المرابط 16679D

الثانوية العدادية عقبة بن خريبكةالشهيد اعمربالحاج

نافع

سل 1686720104/09/12 18 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية24361Dعبد السلم  دراجو 01275K

خريبكةالمسيرةخريبكةخالد  بن  الوليد 1233436106/09/01 76 07/09/04التربية التشكيليةالتربية التشكيلية12250Pحسن مروى 12239C

مديونةالمام الشاطبيخريبكةالمسيرة 1124668216/09/98 64 06/09/06التربية التشكيليةالتربية التشكيلية12239Cاوفاري السعدية 01870G

بن سليمان الثانوية العدادية للمريمخريبكةالقاضي  عياض 1598141305/09/11 24 05/09/11إلتحاق بالزوجالتربية الموسيقيةالتربية الموسيقية12236Zزينب بلمو 24373S



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

 الشاوية - ورديغة06

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

المادة

المطلوبة
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

خريبكةبدرخريبكةالمام  الشافعي 1409646106/09/06 54 06/09/06المعلومياتالمعلوميات12255Vالتجاني  أسماء 12242F

الثانوية العدادية أولد 

فارس

طنجة أصيلعبد ا ابن ياسينسطات 13095521119/09/03 82 19/09/03أقدمية 12 سنةاللغة العربيةاللغة العربية14629Aغزلن  غموض 26223C

الثانوية العدادية أولد 

فارس

طنجة أصيلابن النفيسسطات 11514881116/09/99 76 07/09/04اللغة العربيةاللغة العربية14629Aشكيب الناصري 26574J

مديونةعبد ا كنونسطاتالثانوية التأهيلية البروج 1544455402/09/09 46 02/09/09اللغة العربيةاللغة العربية14648Wخديجة العود 26113H

الثانوية العدادية أولد 

فارس

سيدي البرنوصيالشهيد حسن الصغيرسطات 1685962704/09/12 28 04/09/12اللغة العربيةاللغة العربية14629Aخديجة  السلماني 24451B

ثانوية سيدي الذهبي 

العدادية

النواصرحسن الصغيرسطات 16873341004/09/12 28 04/09/12اللغة العربيةاللغة العربية24140Nمريم لمرافح 26111F

خريبكةالساقية  الحمراءسطاتالثانوية التأهيلية العيون 1587911302/09/10 22 04/09/12إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةاللغة العربية14636Hأشرف سليم 12256W

الثانوية العدادية دار 

الشافعي

مراكشالويدانسطات 1686401604/09/12 19 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية21574Zغزلن صفصاف 23834F

مولي رشيد سيدي المهدي بن تومرتسطاتالثانوية العدادية بئر انزران

عثمان

1685128103/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية14646Uخديجة السعداوي 24901R

سيدي البرنوصيعبد الكريم الخطابيسطاتالثانوية العدادية بئر انزران 1692354103/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية14646Uالهام الخرطالي 01747Y

الثانوية العدادية أنس بن 

مالك

الثانوية العدادية اولد سطات

زيان

برشيد 1692353303/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية14624Vأمينة   كريم 21573Y

الثانوية العدادية محمد 

السادس

الحي الحسنيعبد ا كنونسطات 874748116/09/85 160 16/09/85أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14625Wشهيد زينب 01673T

الثانوية العدادية أولد سطاتالقاضي عياض

الصغير

سطات 212136117/09/84 80 05/09/08اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24788Tنور الدين بلدي 26583U

الثانوية العدادية أنس بن 

مالك

برشيدالثانوية العدادية لمباركيينسطات 1281422207/09/04 34 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14624Vهشام أبو شيبة 24918J

النواصردار بوعزةسطاتالثانوية التأهيلية البروج 1544590102/09/09 30 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14648Wمخلص عادل 01679Z

الثانوية العدادية مولي سطاتالثانوية العدادية بني خلوك

عبد الواحد العلوي

سيدي البرنوصي 1446903105/09/07 28 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14632Dأحمد الهمشي  01649S

بن سليمانالثانوية العدادية ابن باجةسطاتأولد فريحة 15984181305/09/11 24 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24920Lيثرب الكوط 07851H

النواصرابن عربيسطاتأولد فريحة 1687754104/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24920Lكوثر شمشام 26229J
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مديونةالمام الشاطبيسطاتالثانوية التأهيلية العيون 1684907103/09/13 15 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14636Hلمياء كناني 01870G

الثانوية العدادية إدريس سطاتأولد فريحة

بنزكري

سل 1544278402/09/09 36 02/09/09الجتماعياتالجتماعيات24920Lعمر فراح 21534F

سطاتالثانوية العدادية العروسيةسطاتالثانوية التأهيلية كيسر 1447531105/09/07 34 05/09/11الجتماعياتالجتماعيات14633Eايت حمو مراد 14619P

القنيطرةبني مالكسطاتالقاضي عياض 15984821105/09/11 34 05/09/11الجتماعياتالجتماعيات24788Tمجد عدي 23811F

الفداء مرس السلطانالمير مولي رشيدسطاتالثانوية التأهيلية كيسر 1598649405/09/11 34 05/09/11الجتماعياتالجتماعيات14633Eثورية الكداني 18588D

الثانوية العدادية محمد 

السادس

بن امسيكأبو عنانسطات 1685802504/09/12 28 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات14625Wباكنزيز أسماء 01864A

الثانوية العدادية سيدي 

حجاج

بن امسيكمحمد بلحسن الوزانيسطات 1685826204/09/12 28 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات25824Uغانمي ابتسام 01862Y

الحي الحسنيالهناءسطاتالثانوية العدادية بئر انزران 1685829204/09/12 28 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات14646Uفاطمة الزهراء جالوق 01672S

ثا نوية الشهيد الحاج 

الجيللي الساقي العدادية

الثانوية العدادية اولد سطات

زيان

برشيد 1685833504/09/12 28 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات24786Rخالد لييفات 21573Y

 ثانوية أبي بكر الرازي سطاتأولد فريحة

العدادية

وزان 1598476705/09/11 24 05/09/11الجتماعياتالجتماعيات24920Lعماد الزيتي 15111Z

الثانوية العدادية أولد 

فارس

ثانوية ابو الشتاء الصنهاجي سطات

العدادية

تاونات 1688515904/09/12 18 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات14629Aمحمد  قوقوش 15928M

ثانوية الحسن الول 

العدادية

الثانوية العدادية بني سطات

مسكين

سطات 1688519704/09/12 18 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات25825Vكريم الحسني 26585W

الثانوية العدادية محمد 

السادس

الثانوية العدادية واد سطات

النعناع

سطات 210182117/09/84 148 16/09/85أقدمية 20 سنةالرياضياتالرياضيات14625Wمومن محمد 26584V

الثانوية العدادية أولد سطاتالثانوية العدادية بني خلوك

الصغير

سطات 1050623116/09/97 90 16/09/99أقدمية 12 سنةالرياضياتالرياضيات14632Dانوار حسون 26583U

الثانوية العدادية دار 

الشافعي

الثانوية العدادية بني سطات

مسكين

سطات 1177219306/09/00 70 07/09/05الرياضياتالرياضيات21574Zمصطفى  دبيش 26585W

ثانوية الفاروق عمر بن 

الخطاب العدادية

تاوناتثانوية المسيرة العداديةسطات 121575117/09/84 40 02/09/10الرياضياتالرياضيات22354Xسعد فتال 15938Y

الثانوية العدادية اولد سطاتالثانوية العدادية بني خلوك

زيان

برشيد 1504609305/09/08 34 05/09/11الرياضياتالرياضيات14632Dمصطفى كسيري 21573Y

أزيللثانوية ولي العهد العداديةسطاتالثانوية التأهيلية العيون 1447088705/09/07 24 05/09/11الرياضياتالرياضيات14636Hعبد العزيز بلعيساوي 26401W
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مديونةآسية الوديعسطاتالثانوية التأهيلية راس العين 1504614205/09/08 19 04/09/12إلتحاق بالزوجةالرياضياتالرياضيات14630Bرضوان سعود                      26502F

الثانوية العدادية قصبة ابن سطات   امزورة

مشيش

برشيد 1447093305/09/07 18 04/09/12الرياضياتالرياضيات25315Rجواد الشاوي 23833E

الثانوية العدادية أولد 

فارس

سطاتالثانوية التأهيلية العيونسطات 1687452304/09/12 18 04/09/12الرياضياتالرياضيات14629Aوفاء السعدي 14636H

الشهيد جودار محمد ابن سطاتأولد فريحة

عبد ا

مديونة 16874661604/09/12 18 GHIZLANE MASBAHI24920L04/09/12إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات 23760A

 ثانوية سيدي محمد بن رحال 

العدادية

الثانوية العدادية أولد سطات

الصغير

سطات 139860117/09/84 122 16/09/96أقدمية 12 سنةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض14634Fمحمد حريري 26583U

الثانوية العدادية أولد 

فارس

سلالثانوية العدادية المحيطسطات 1587960102/09/10 31 02/09/10إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض14629Aفاطمة آيت بلل 25860H

الثانوية العدادية الساحل سطاتالثانوية التأهيلية راس العين

أولد حريز

برشيد 1447971205/09/07 24 05/09/11علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض14630Bسعيدة لشكاكي 26521B

برشيدالثانوية العدادية بن خلدونسطاتعبدالكريم الخطابي 1684929203/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض24378Xعتيقة لهديلي 14622T

عين الشقالشهيد محمد بن المكيسطاتالثانوية العدادية بئر انزران 1684847403/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض14646Uصبرا  لعل 24701Y

الفقيه بنصالحثانوية عمر بن الخطابسطاتالثانوية التأهيلية البروج 1545276602/09/09 12 03/09/13إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء14648Wشريف جليلة 07712G

الثانوية العدادية أولد 

فارس

الثانوية العدادية الشهيد سطات

المكي

برشيد 1261639117/09/02 78 17/09/02أقدمية 12 سنةالتربية السلميةالتربية السلمية14629Aحليمة  الصافي 24379Y

الثانوية التأهيلية سيدي سطاتالثانوية التأهيلية راس العين

العايدي

سطات 1241683113/09/01 68 04/09/07التربية السلميةالتربية السلمية14630Bليلى لغليمي 18641L

الثانوية العدادية دار 

الشافعي

اشتوكة ايت باهاثأ. الفضيلةسطات 1447420205/09/07 58 05/09/07التربية السلميةالتربية السلمية21574Zالوحماني عبد ا 25270S

الثانوية العدادية دار 

الشافعي

الثانوية العدادية بني سطات

مسكين

سطات 1598120105/09/11 34 05/09/11التربية السلميةالتربية السلمية21574Zوعل محمد 26585W

تاوناتثانوية بوهودة العداديةسطاتالثانوية التأهيلية البروج 1687030804/09/12 28 04/09/12التربية السلميةالتربية السلمية14648Wعثماني محمد 15930P

ثانوية الحسن الول 

العدادية

طنجة أصيلثانوية العوامة 2 العداديةسطات 1688135104/09/12 28 04/09/12التربية السلميةالتربية السلمية25825Vسعيد بنعليلو 24964J

الثانوية العدادية سيدي 

حجاج

القنيطرة  ثا ,إع , سيدي الطيبيسطات 1688146104/09/12 28 04/09/12التربية السلميةالتربية السلمية25824Uعادل  إيشير 23808C

الحي الحسنيابن عبادسطاتالثانوية التأهيلية باجة 181775120/09/83 168 20/09/83أقدمية 20 سنةالتربية البدنيةالتربية البدنية14642Pالرداد العروي 01675V
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الثانوية العدادية أولد 

فارس

شفشاونالثانوية العدادية الدردارةسطات 1686133204/09/12 28 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية14629Aقاسم زرقاوي 26535S

الفقيه بنصالح أم الربيعسطاتالثانوية العدادية بني خلوك 1598523805/09/11 24 05/09/11التربية البدنيةالتربية البدنية14632Dكروم عدنان 07687E

سيدي سليمانمحمد الزفزافسطات   امزورة 1598543105/09/11 24 05/09/11التربية البدنيةالتربية البدنية25315Rكمال حيود 25991A

مديونةعبد ا كنونسطاتالثانوية العدادية بئر انزران 1686045304/09/12 18 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية14646Uحسن الشاطبي 26113H

ثانوية مولي عبد ا سطاتالثانوية التأهيلية العيون

الشريف التاهيلية

وزان 1686062104/09/12 18 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية14636Hتوفيق الحجوجي 15126R

المضيق الفنيدقالمختار السوسيسطاتالثانوية العدادية العروسية 3681641216/09/89 130 16/09/89أقدمية 20 سنةالتربية التشكيليةالتربية التشكيلية14619Pمحمد سعيد فتوح 26299K

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

الحي الحسنيالسلمبرشيد 1447078205/09/07 48 05/09/07إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية24377Wفاطمة الزهراء نجدي 25641V

الثانوية التأهيلية المغرب 

العربي

الحي الحسنيعبد ا بن مسعودبرشيد 1408587129/09/06 46 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية24785Pامال الهام 26005R

عين الشقفاطمة التهاميبرشيدالثانوية العدادية اولد زيان 1544472102/09/09 29 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية21573Yخديجة الملياني 25566N

الثانوية العدادية مولي برشيدالثانوية العدادية اولد زيان

عبد الواحد العلوي

سيدي البرنوصي 1544458102/09/09 26 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية21573Yالهام شهاب 01649S

الثانوية التأهيلية خالد بن 

الوليد

سيدي البرنوصيأمنة بنت وهببرشيد 1446910305/09/07 58 05/09/07اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14647Vنوال وعديدو 25776S

الثانوية التأهيلية اولد حريز 

الغربية

مولي رشيد سيدي الرحالي الفاروقيبرشيد

عثمان

1408839106/09/06 34 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14649Xسميرة السلماني 24453D

الثانوية العدادية ابن 

الخطيب

مولي رشيد سيدي إبن سينابرشيد

عثمان

1684834103/09/13 15 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14635Gخديجة عنيبة 26400V

عين الشقالحسنىبرشيدالثانوية العدادية اولد زيان 1687774204/09/12 15 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية21573Yتشيش مريم 01664H

الثانوية التأهيلية خالد بن 

الوليد

عين السبع الحي ابن هانئبرشيد

المحمدي

1684833103/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14647Vرفيع نادية 01647P

الثانوية التأهيلية خالد بن 

الوليد

سيدي البرنوصيثانوية الرشيدالعداديةبرشيد 1684906303/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14647Vالودغيري فتيحة 01749A

الثانوية التأهيلية اولد حريز 

الغربية

الثانوية العدادية الساحل برشيد

أولد حريز

برشيد 1239958106/09/01 82 05/09/03أقدمية 12 سنةالجتماعياتالجتماعيات14649Xإدريس الميموني 26521B

الثانوية التأهيلية اولد حريز 

الغربية

عين السبع الحي ابن سينابرشيد

المحمدي

1588755202/09/10 31 02/09/10إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات14649Xفاطة  فقري 25893U
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الثانوية التأهيلية المغرب 

العربي

ثانوية عبد الفتاح سباطة برشيد

العدادية

الصخيرات تمارة 1587701202/09/10 30 02/09/10الجتماعياتالجتماعيات24785Pمحي الدين حجاج 26065F

مولي رشيد سيدي الندلسبرشيدالثانوية العدادية ابن سينا

عثمان

1685834104/09/12 28 05/09/12الجتماعياتالجتماعيات26275Jإلهام معروف 26614C

الثانوية التأهيلية اولد حريز 

الغربية

الثانوية العدادية الساحل برشيد

أولد حريز

برشيد 338213116/09/88 144 16/09/88أقدمية 20 سنةالرياضياتالرياضيات14649Xحمو لهليل 26521B

الثانوية العدادية اولد برشيدالثانوية العدادية الزرقطوني

امحمد

سطات 338272116/09/88 54 04/09/12الرياضياتالرياضيات22357Aحميد المدور 26587Y

الثانوية العدادية قصبة ابن 

مشيش

مولي رشيد سيدي الرحالي الفاروقيبرشيد

عثمان

1261595504/09/02 54 06/09/06إلتحاق بالزوجةالرياضياتالرياضيات23833Eمولي عثمان الماموني  24453D

مديونةتيط مليلبرشيدالثانوية العدادية بن خلدون 1409092106/09/06 26 05/09/12علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض14622Tاسماء المرابط 01752D

سيدي البرنوصيالحسن الثانيبرشيدالثانوية العدادية بن خلدون 1284557707/09/05 14 03/09/13إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض14622Tفتيحة اعيش 01755G

الثانوية العدادية الساقية 

الحمراء

الحي الحسنييوسف بن تاشفينبرشيد 1684932203/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض14623Uاوشيخ خديجة 25571U

سيدي بنورثانوية البارودي العداديةبرشيدالثانوية العدادية الشاطئ 1262085414/09/02 46 02/09/09الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء22355Yرزوق رشيد 08719B

الثانوية العدادية زينب 

النفزاوية

مولي رشيد سيدي أبي ذر الغفاريبرشيد

عثمان

1261720104/09/02 26 01/09/11إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء24793Yحلي عبد الرخمان 01859V

الثانوية العدادية ابن 

الخطيب

الثانوية العدادية وادي برشيد

المخازن

سل 1279367107/09/04 56 05/09/08التربية السلميةالتربية السلمية14635Gبحري رشيد 01280R

عين الشقفاطمة الفهريةبرشيدإعدادية جنان الدروة 1544896102/09/09 40 04/09/12التربية السلميةالتربية السلمية25683Rكلثوم تالعلوت 01665J

الثانوية العدادية قصبة ابن 

مشيش

الحي الحسنيملويةبرشيد 1544884102/09/09 28 04/09/12التربية السلميةالتربية السلمية23833Eجواد عبد الصمد 01674U

الثانوية العدادية ابن 

الخطيب

القنيطرةمحمد حجيبرشيد 1688157304/09/12 28 04/09/12التربية السلميةالتربية السلمية14635Gمهدي اوضبجي 26298J

سلالثانوية العدادية ابن رشدبرشيدالثانوية العدادية ابن سينا 1688140204/09/12 18 04/09/12التربية السلميةالتربية السلمية26275Jأبو بكر البابوري 01149Y

الحي الحسنييوسف بن تاشفينبرشيدالثانوية العدادية اولد زيان 973575430/03/81 72 06/09/03أقدمية 12 سنةالتربية البدنيةالتربية البدنية21573Yجميلة فنان 25571U

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

سيدي قاسمإعدادية دار الكداريبرشيد 1686123304/09/12 18 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية24377Wشراف الرحموني 15114C
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07

الجديدةالفرابيالحوزملحقة ازكور 1597287405/09/11 34 05/09/11اللغة العربيةاللغة العربية24047Mفتح ا السعدية 23942Y

أزيلل اغيرالحوزثانوية تنمل العدادية 15049311005/09/08 18 04/09/12اللغة العربيةاللغة العربية20938Hاهيشم عبد العالي 06857C

مراكشالماورديالحوزالثانوية التأهيلية الفراهيدي 1597630705/09/11 21 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03790Uنزهة ابن بار 02644Y

  الثانوية العداديةايت 

سيدي داود

الحوزالثانوية العدادية الجديدةالحوز 1241355106/09/01 72 09/10/06الجتماعياتالجتماعيات24042Gعبد اللطيف غراني 23526W

الثانوية العدادية سيدي عبد 

ا بن حساين

مراكشعلل بن عبد االحوز 1281328227/09/04 29 03/09/13إلتحاق بالزوجةالجتماعياتالجتماعيات18671Uجوهر فؤاد 24224E

مراكشعثمان بن عفانالحوزملحقة تيديلي 1597305105/09/11 24 05/09/11الجتماعياتالجتماعيات20935Eخالد باكر 02642W

ميدلتاملشيلالحوزالثانوية العدادية ويركان 16862731104/09/12 18 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات24045Kعثمان اهرفوف 19147L

الثانوية العدادية اولد 

امطاع

الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيديالحوز 1283811101/01/02 70 04/09/12الرياضياتالرياضيات18661Hمحمد حرود 03790U

الثانوية العدادية المعتمد الحوزملحقة تيديلي

ابن عباد

الحوز 1408274106/09/06 46 02/09/09الرياضياتالرياضيات20935Eعماد الصنهاجي 24823F

الحوزالثانوية العدادية التوامةالحوزالثانوية العدادية وزرقطن 1687460704/09/12 28 04/09/12الرياضياتالرياضيات24044Jمتوكل الحسين 20936F

مراكشالمجدالحوزجمال الدين الفغاني 210154117/09/84 116 16/09/95أقدمية 20 سنةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض03788Sحسن كروان 02628F

الثانوية العدادية المعتمد 

ابن عباد

مراكشإليا أبو ماضيالحوز 1044344116/09/96 104 16/09/96إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض24823Fالنكوة رضوان 25653H

الثانوية العدادية المعتمد الحوزحمان الفطواكي

ابن عباد

الحوز 1283876101/01/02 92 01/01/02أقدمية 12 سنةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض21861Lابراهيم الغدويني 24823F

الرحامنةواد المخازنالحوزالثانوية العدادية تزارت 1687371104/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض25057Kايت اكنان فاطمة 09343E

الثانوية العدادية علل الحوزالثانوية العدادية إبن زهر

الفاسي

الحوز 1687379104/09/12 18 04/09/12علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض24046Lلكرومي وسام 18464U

الرحامنةالفارابيالحوزثانوية تنمل العدادية 1692381103/09/13 15 03/09/13إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض20938Hهاجر ايت وكريم 23113X

مراكشالشرفاءالحوزملحقة تيديلي 1692436403/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء20935Eهاجر طريس 02643X

الثانوية العدادية المعتمد الحوزحمان الفطواكي

ابن عباد

الحوز 1283743101/01/02 92 01/01/02أقدمية 12 سنةالتربية السلميةالتربية السلمية21861Lمحمد ابو دريس 24823F
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تارودانتثإ. اضوارالحوزالثانوية العدادية سد نفيس 1283837201/01/02 92 01/01/02أقدمية 12 سنةالتربية السلميةالتربية السلمية21862Mسعيد الهوس 26305S

مراكشابن البناء المراكشيالحوزملحقة تيديلي 1447434105/09/07 50 05/09/07إلتحاق بالزوجةالتربية السلميةالتربية السلمية20935Eحميد الزبدي 02705P

الحوزحمان الفطواكيالحوزالثانوية العدادية وزرقطن 1588969102/09/10 40 02/09/10التربية السلميةالتربية السلمية24044Jأومقار محماد 21861L

مراكشالمسيرة 3الحوزالثانوية العدادية إبن زهر 1597579105/09/11 34 05/09/11التربية السلميةالتربية السلمية24046Lاد عبد ا او احمد 25462A

الثانوية العدادية مولي الحوزالثانوية العدادية التوامة

ابراهيم

الحوز 1688147204/09/12 28 04/09/12التربية السلميةالتربية السلمية20936Fرشيد اد مسعود 20939J

الثانوية العدادية سد مولي 

يوسف

خنيفرة13 نونبرالحوز 1597850205/09/11 24 05/09/11إلتحاق بالزوجالتربية السلميةالتربية السلمية20673Vفراح لعبا ب 24997V

الثانوية العدادية اولد 

امطاع

شيشاوةالثانوية العدادية القدسالحوز 942373116/09/78 94 16/09/98أقدمية 12 سنةالتربية البدنيةالتربية البدنية18661Hفتيحة حكوك 18663K

الثانوية العدادية سد مولي 

يوسف

شيشاوةالمنفلوطيالحوز 1261814104/09/02 24 05/09/11التربية البدنيةالتربية البدنية20673Vخياطي فاطمة 26623M

الثانوية التأهيلية المام 

البخاري

زاكورةثا. ترناتة العداديةشيشاوة 1270234204/09/02 80 07/09/04اللغة العربيةاللغة العربية03227Gادريس المنياني 24780J

الثانوية العدادية أنس بن 

مالك

مراكشالحسنىشيشاوة 1151284116/09/99 66 07/09/04إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية19022Aفاطمة حداني 26559T

شيشاوةالثانوية العدادية ابن سيناشيشاوةالثانوية العدادية ابن تومرت 1281778304/09/02 34 05/09/11اللغة العربيةاللغة العربية24640Gرضوان الكرطيط 24199C

مراكشالماورديشيشاوةالثانوية العدادية ابن سينا 1687828604/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية24199Cنادية بوزكية 02644Y

الثانوية العدادية الحسن 

الثاني

الجديدةعبد المالك السعديشيشاوة 16878371104/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية21853Cحفيظة جوادي  08726J

الثانوية العدادية محمد 

الخامس

اسفيقاسم أمينشيشاوة 15885761102/09/10 40 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24556Rمليكة حمداشي 25206X

انزكان ايت ملولثإ.ابن حنبلشيشاوةالثانوية العدادية ابن تومرت 1545122102/09/09 36 02/09/09إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24640Gليلى النائح 25597X

الصويرةتفتاشتشيشاوةالثانوية العدادية ابن تومرت 1545264102/09/09 36 02/09/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24640Gليلى الدوري 10397A

الجديدةالقصيبةشيشاوةالثانوية العدادية ابن سينا 16859151104/09/12 28 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24199Cإيمان نخيل 25854B

الثانوية العدادية سيدي 

المختار

سيدي بنورثانوية البارودي العداديةشيشاوة 1685917904/09/12 28 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03225Eايمان سباج 08719B
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الثانوية العدادية سيدي 

المختار

مراكشالويدانشيشاوة 1686496704/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03225Eفاضمة اسرير 23834F

الثانوية العدادية الحسن 

الثاني

افرانضاية عواشيشاوة 1687355804/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية21853Cهالة شيبوب 24740R

  الثانوية العداديةايت شيشاوةالثانوية العدادية ابن سينا

سيدي داود

الحوز 1751326902/09/14 8 02/09/14إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24199Cبادر بنعزي 24042G

الثانوية العدادية سيدي 

المختار

شيشاوةالثانوية العدادية ابن سيناشيشاوة 1283765201/01/02 48 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات03225Eعبد اللطيف اكربيل 24199C

تازةبني فراسنشيشاوةالثانوية العدادية ابن النفيس 15876831102/09/10 30 02/09/10الجتماعياتالجتماعيات18465Vعادل لشهب 16676A

القنيطرةابو القاسم  الشابيشيشاوةالثانوية العدادية ابن بطوطة 16865501104/09/12 18 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات24641Hامام عبد الحميد 23813H

اسفيابن طفيلشيشاوةالثانوية العدادية ابن تومرت 1505559905/09/08 52 05/09/08الرياضياتالرياضيات24640Gبشرى اعسيلة 19876D

تنغيرثأ.سيدي بويحيىشيشاوةالثانوية العدادية ابن النفيس 1588120502/09/10 30 02/09/10الرياضياتالرياضيات18465Vعادل أخرى 13499X

تنغيرثإ. إميضرشيشاوةثانوية الفارابي 1688234804/09/12 28 04/09/12الرياضياتالرياضيات24198Bجميل بناصر 22834U

الثانوية العدادية سيدي 

المختار

شيشاوةالزرقطونيشيشاوة 1597409105/09/11 24 05/09/11الرياضياتالرياضيات03225Eابتسام باسو 26628T

شيشاوةثانوية الفارابيشيشاوةالثانوية العدادية كماسة 1687177204/09/12 18 04/09/12الرياضياتالرياضيات25485Aعزام عبد الرحيم 24198B

الثانوية العدادية أسيف 

المال

الحوزالثانوية العدادية سد نفيسشيشاوة 1687202904/09/12 18 04/09/12الرياضياتالرياضيات25487Cخالد لهنى 21862M

الثانوية التأهيلية المام 

البخاري

مراكشالثانوية العدادية المحامد 9شيشاوة 342693216/09/88 110 18/09/94أقدمية 20 سنةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض03227Gمحمد دريان 25028D

الثانوية العدادية سيدي 

المختار

خنيفرةالقدسشيشاوة 1544647302/09/09 34 04/09/12علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض03225Eمحمد موساوي 11971L

سيدي بنورثانوية الوليدية العداديةشيشاوةالثانوي العدادية لل عزيزة 1687559104/09/12 19 04/09/12إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض25484Zسميرة اكرام 08727K

انزكان ايت ملولثإ.احمد المنصور الذهبيشيشاوةالثانوية العدادية ابن النفيس 1692137103/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض18465Vبدة وليلي 05102V

مراكشإليا أبو ماضيشيشاوةالثانوية التأهيلية ابن الهيثم 175847116/09/85 110 23/09/94إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء03228Hعبد الله رمز 25653H

الثانوية العدادية اولد 

مومنة

سيدي قاسمإعدادية الليمونشيشاوة 1687215104/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء25483Yجمعة ابو الفرج 15103R
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الثانوية العدادية سيدي 

المختار

الجديدةعلل الفاسيشيشاوة 1687219404/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء03225Eسماح البرحولي 08713V

شيشاوةالمنفلوطيشيشاوةالثانوية العدادية ابن بطوطة 1505482205/09/08 28 05/09/12التربية السلميةالتربية السلمية24641Hبوسلم بواتاي 26623M

  الثانوية العداديةايت شيشاوةالثانوية العدادية القدس

سيدي داود

الحوز 331207316/09/88 90 16/09/99أقدمية 12 سنةالتربية البدنيةالتربية البدنية18663Kعبد اللطيف وافير 24042G

الثانوية العدادية علل شيشاوةالثانوية التأهيلية الطلس

الفاسي

الحوز 1448233205/09/07 58 26/09/07التربية البدنيةالتربية البدنية23828Zيوسف باحو 18464U

الثانوية العدادية اولد 

مومنة

الحوزملحقة تيديليشيشاوة 1686791604/09/12 28 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية25483Yمحمد ادالحسين 20935E

الثانوية العدادية يوسف بن شيشاوةالثانوية العدادية ابن تومرت

تاشفين

شيشاوة 1688032304/09/12 18 04/09/12التربية التشكيليةالتربية التشكيلية24640Gأمينة  زمهان 23827Y

ثانوية الشهيد محمد شيشاوةالثانوية العدادية كماسة

العنصري العدادية

خريبكة 16883851104/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجالتكنولوجياالتكنولوجيا25485Aصدوق هاجر 23668A

قلعة السراغنةثانوية الجبيل العداديةقلعة السراغنةثانوية اشطيبة العدادية 1281924104/09/02 36 05/09/11اللغة العربيةاللغة العربية25452Pامال بروكي 26546D

مولي رشيد سيدي رحال المسكينيقلعة السراغنةثانوية اللدشرة

عثمان

15972721005/09/11 34 05/09/11اللغة العربيةاللغة العربية09349Lبن المزود غزلن 25322Y

قلعة السراغنةثانوية المربوح العداديةقلعة السراغنةالثانوية العدادية الهيادنة 1544918102/09/09 28 04/09/12اللغة العربيةاللغة العربية25454Sاحمد سعدي 22901S

الجديدةعبد ا العرويقلعة السراغنةثانوية العامرية التأهيلية 16859911104/09/12 28 04/09/12اللغة العربيةاللغة العربية09361Zسهام حولي 25802V

قلعة السراغنةثانوية الجوالة العداديةقلعة السراغنةثانوية اشطيبة العدادية 1685950204/09/12 18 04/09/12اللغة العربيةاللغة العربية25452Pفدوى بيار 24553M

مراكشالحسنىقلعة السراغنةثانوية  ابن الحجاج العدادية 242578116/09/85 146 16/09/85أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09360Yحسن برحيلة 26559T

مراكشالمركب التربوي تمنصورتقلعة السراغنةثانوية  ابن الحجاج العدادية 331229216/09/88 134 16/09/88أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09360Yأمل الخلوفي 25658N

قلعة السراغنةثانوية الجبيل العداديةقلعة السراغنةثانوية العامرية التأهيلية 1182216104/10/00 88 04/09/02أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09361Zعبد الرحيم النواوي 26546D

الرشيديةاعدادية الجرفقلعة السراغنةثانوية الرازي 1589138102/09/10 40 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية22312Bمولي الحسن بن الشريف 26201D

ثانوية سيدي عيسى بن 

سليمان العدادية

الثانوية العدادية علي بن  قلعة السراغنة

الجيللي  الوهابي

بن سليمان 1597256405/09/11 34 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24260Uالقاسمي مارية 20016F

ثانوية  اولد يعقوب قلعة السراغنةثانوية العامرية التأهيلية

العدادية

قلعة السراغنة 1588575102/09/10 30 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09361Zحنان فايق 22900R



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش - تانسيفت - الحوز07

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

المادة

المطلوبة
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

سيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيليةقلعة السراغنةثانوية لمزم العدادية 1597264505/09/11 24 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09348Kفاطمة  الزوين 18513X

خنيفرةمحمد الخامسقلعة السراغنةثانوية الصهريج العدادية 1687353104/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09347Jنجاة كرواو 11977T

اشتوكة ايت باهاثإ. 11 ينايرقلعة السراغنةثانوية لمزم العدادية 16876571304/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09348Kالهمام خديجة 05371M

الرحامنةسيدي بوعثمانقلعة السراغنةثانوية  سيدي موسى 1687854104/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية23112Wسعاد المعلوم 09350M

اسفيمولي رشيدقلعة السراغنةثانوية الرازي 1687929304/09/12 28 04/09/12اللغة النجليزيةاللغة النجليزية22312Bهشام الحيمر 13994K

قلعة السراغنةثانوية الجبيل العداديةقلعة السراغنةثانوية الرازي 1241306106/09/01 92 05/09/03أقدمية 12 سنةالجتماعياتالجتماعيات22312Bحميد لشقر 26546D

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

قلعة السراغنةثانوية ابن الهيثم العداديةقلعة السراغنة 1232814106/09/01 82 07/09/05الجتماعياتالجتماعيات09345Gالناجي بلفاسي 26544B

مراكشالداخلةقلعة السراغنةثانوية القدس العدادية 1284088201/01/05 58 16/09/10الجتماعياتالجتماعيات09339Aالعزيزة اولد بلحداد 02836G

الرشيديةيوسف أزواويقلعة السراغنةثانوية اشطيبة العدادية 1598328905/09/11 34 05/09/11الجتماعياتالجتماعيات25452Pالصديق الدعنوني 09841W

الخميساتزينب النفزويةقلعة السراغنةثانوية لمزم العدادية 1686284204/09/12 28 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات09348Kبو زياني ادريسي عبد العالي 23002B

ثانوية ابو بكر القادري 

العدادية

مراكشالحسنىقلعة السراغنة 116372322/10/83 152 16/09/87أقدمية 20 سنةالرياضياتالرياضيات09337Yمولي الحسن أبو الفضل 26559T

سيدي البرنوصيالفقيه القريقلعة السراغنةثانوية القدس العدادية 340452116/09/88 144 16/09/88أقدمية 20 سنةالرياضياتالرياضيات09339Aعبد العزيز دومة 01618H

خريبكةالمام  الشافعيقلعة السراغنةاثانوية الزيتون العدادية 90376916/09/95 76 02/09/10الرياضياتالرياضيات09338Zعبد العزيز الصالح 12255V

  الثانوية العداديةايت قلعة السراغنةثانوية اولد خلوف العدادية

سيدي داود

الحوز 15446641002/09/09 46 02/09/09الرياضياتالرياضيات24551Kخولة أولد الصياد 24042G

ثانوية سيدي عيسى بن 

سليمان العدادية

برشيدالثانوية العدادية الدروةقلعة السراغنة 1504600405/09/08 42 05/09/08الرياضياتالرياضيات24260Uالرجولة سناء 25968A

ثانوية  اولد يعقوب 

العدادية

النواصرالمام الشاطبيقلعة السراغنة 1504847905/09/08 42 05/09/08إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات22900Rكمال بنسليمان غيثة 25235D

الصخيرات تمارةابي الحسن المرينيقلعة السراغنةثانوية  سيدي موسى 1588132702/09/10 40 02/09/10الرياضياتالرياضيات23112Wمحمد حدسي 19628J

الجديدةسيدي اسماعيلقلعة السراغنةثانوية العامرية التأهيلية 1588664402/09/10 40 02/09/10الرياضياتالرياضيات09361Zعبد الرحيم حباش 08742B
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الصخيرات تمارةابي الحسن المرينيقلعة السراغنةثانوية لمزم العدادية 1587722202/09/10 30 02/09/10إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات09348Kمريم لخضر 19628J

قلعة السراغنةثانوية ابن الهيثم العداديةقلعة السراغنةثانوية  إبن بطوطة العدادية 1687965104/09/12 28 04/09/12الرياضياتالرياضيات25451Nطارق الديناري 26544B

الثانوية العدادية اولد علي قلعة السراغنةثانوية اللدشرة

منصور

الفقيه بنصالح 1598635105/09/11 24 05/09/11إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات09349Lالمتوكل فاطمة الزهراء 26047L

الجديدةطارق بن زيادقلعة السراغنةثانوية  ابن الحجاج العدادية 16858521004/09/12 18 04/09/12الرياضياتالرياضيات09360Yعمر بياضي 22462P

ثانوية  زمران الشرقية 

العدادية

قلعة السراغنةثانوية ابن الهيثم العداديةقلعة السراغنة 1685856604/09/12 18 04/09/12الرياضياتالرياضيات22899Pعمر شتيوي 26544B

ثانوية الشهيد البوهالي بن قلعة السراغنةثانوية الرازي

القائد العدادية

خريبكة 16865441104/09/12 18 04/09/12الرياضياتالرياضيات22312Bزكرياء مهراج 23846U

تازةالصنوبرقلعة السراغنةثانوية الرازي 1687233804/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءالرياضيات22312Bكريمة موساوي 24866C

الحوزجمال الدين الفغانيقلعة السراغنةثانوية اللدشرة 1545295902/09/09 46 02/09/09علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض09349Lفاطمة غزيز 03788S

أكادير إدا أوتناناعدادية علي بن أبي طالبقلعة السراغنةثانوية لوناسدة 1692129203/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض24259Tنوال هنشيري 23967A

قلعة السراغنةثانوية الجبيل العداديةقلعة السراغنةثانوية الرازي 1241289106/09/01 88 22/09/03أقدمية 12 سنةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء22312Bاحمد القريشي 26546D

ثانوية   محمد عابد الجابري قلعة السراغنةثانوية العامرية التأهيلية

العدادية

قلعة السراغنة 1408294206/09/06 54 06/09/06الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء09361Zحنان لعروسي 23592T

ثانوية ابو بكر القادري قلعة السراغنةثانوية لوناسدة

العدادية

قلعة السراغنة 1261456104/09/02 42 05/09/08الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء24259Tالشارف عبد الحليم 09337Y

ثانوية ابو بكر القادري قلعة السراغنةثانوية العامرية التأهيلية

العدادية

قلعة السراغنة 789936116/09/92 128 04/01/93أقدمية 20 سنةالتربية السلميةالتربية السلمية09361Zعبد الكبير خيي 09337Y

ثانوية  اولد يعقوب 

العدادية

مراكشالكتبيةقلعة السراغنة 1233702106/09/01 92 04/09/02أقدمية 12 سنةالتربية السلميةالتربية السلمية22900Rاسماعيل ترعامي  02709U

قلعة السراغنةثانوية الجبيل العداديةقلعة السراغنةثانوية الرازي 1270114104/09/02 70 07/09/04التربية السلميةالتربية السلمية22312Bأمال موكبي 26546D

ثانوية   محمد عابد الجابري قلعة السراغنةثانوية لوناسدة

العدادية

قلعة السراغنة 1283886104/09/02 54 05/09/08التربية السلميةالتربية السلمية24259Tعائشة ليكاوة 23592T

مراكشالماورديقلعة السراغنةثانوية الصهريج العدادية 1544899302/09/09 46 02/09/09التربية السلميةالتربية السلمية09347Jزهير محمد سالم 02644Y

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

بني مللثانوية التنمية العداديةقلعة السراغنة 1504886105/09/08 34 05/09/11التربية السلميةالتربية السلمية09345Gفوازسمير 26204G
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برشيدإعدادية جنان الدروةقلعة السراغنةثانوية  سيدي موسى 1597583405/09/11 34 05/09/11التربية السلميةالتربية السلمية23112Wاوعبل محمد 25683R

جرادة ثا الوحدة العداديةقلعة السراغنةثانوية لمزم العدادية 1687008204/09/12 18 04/09/12التربية السلميةالتربية السلمية09348Kالعمراوي عبد العالي 21435Y

ثانوية سيدي عيسى بن 

سليمان العدادية

الثانوية العدادية اولد قلعة السراغنة

زيان

برشيد 1505816905/09/08 52 05/09/08التربية البدنيةالتربية البدنية24260Uالبوق أمين 21573Y

ثانوية اولد عراض قلعة السراغنةثانوية  بويا عمر العدادية

العدادية

قلعة السراغنة 1598583205/09/11 34 05/09/11التربية البدنيةالتربية البدنية24555Pالخلوفي كمال 26547E

الدريوشاعدادية افرنيقلعة السراغنةثانوية اللدشرة 15985021205/09/11 24 05/09/11التربية البدنيةالتربية البدنية09349Lمحمد شتيوي 26291B

ميدلتاغبالوقلعة السراغنةثانوية  سيدي موسى 15985611405/09/11 24 05/09/11التربية البدنيةالتربية البدنية23112Wعبد الحق  زعيم 21051F

قلعة السراغنةثانوية ابن الهيثم العداديةقلعة السراغنةثانوية واركي العدادية 1598609105/09/11 24 05/09/11التربية البدنيةالتربية البدنية23591Sعبد ا اسنينة 26544B

ثانوية  زمران الشرقية 

العدادية

القنيطرةابو القاسم  الشابيقلعة السراغنة 1686024504/09/12 18 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية22899Pاحمد عللي 23813H

ثانوية  اولد اصبيح 

العدادية

خنيفرةحمان الفطواكيقلعة السراغنة 1686613104/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةالتربية البدنية25455Tايت عمر مصطفى 11967G

ورززاتملحقة ايمي نولونقلعة السراغنةثانوية واركي العدادية 16866141104/09/12 18 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية23591Sعبد العزيز ايت عربى 25230Y

ثانوية سيدي عيسى بن 

سليمان العدادية

الثانوية العدادية المعتمد قلعة السراغنة

ابن عباد

الحوز 1281385107/09/04 52 05/09/08التربية التشكيليةالتربية التشكيلية24260Uمومنسي مصطفى 24823F

الجديدةطارق بن زيادقلعة السراغنةثانوية  سيدي موسى 15978661105/09/11 25 05/09/11إلتحاق بالزوجالمعلومياتالمعلوميات23112Wسهام بركة 22462P

اسفيإعدادية الكنديالصويرةعمر بن جلون 1409441106/09/06 44 26/09/11إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية24221Bحسناء بدرون 26337B

الثانوية العدادية محمد 

زفزاف

الصويرةعمر بن جلونالصويرة 1598031405/09/11 34 05/09/11اللغة العربيةاللغة العربية24996Uبغمران حميد 24221B

الثانوية العدادية اولد الصويرةعبد الرحيم بوعبيد

مومنة

شيشاوة 1692559203/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية24218Yخديجة الفارس 25483Y

الصويرةمحمد السادسالصويرةأحد الدرى 296211116/09/86 126 16/09/94أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10398Bعبدا فكايري 10393W

الصويرةالثانوية العدادية الجديدةالصويرةأحد الدرى 896408117/09/90 108 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10398Bباشة بوخيرة 10394X

ملحقة إعدادية محمد الصويرةتفتاشت

السادس

سطات 1588282202/09/10 28 28/10/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10397Aاخلص    وعري 26476C



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش - تانسيفت - الحوز07

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

المادة

المطلوبة
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

اسفيالفقيه الجزوليالصويرةتالمست 1597242505/09/11 21 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10401Eمريم  عاوي 13996M

ثانوية يوسف بن تاشفين الصويرةسميمو

العدادية

سيدي بنور 1687163604/09/12 28 04/09/12اللغة النجليزيةاللغة النجليزية10399Cحسن ميارة 08715X

الصويرةوادي الدهبالصويرةالمير مولي رشيد 1283716101/01/02 72 01/10/11الجتماعياتالجتماعيات10404Hعبدا المتوكل 09868A

الصويرةالثانوية العدادية الجديدةالصويرةتفتاشت 1283699101/01/02 70 17/09/07الجتماعياتالجتماعيات10397Aالبركي   زهرة 10394X

الصويرةاعدادية مولي عبد االصويرةتمنار 1281311107/09/04 58 05/09/07الجتماعياتالجتماعيات10406Kالحبيب بيمزكان 25351E

الحي الحسنيمحمد عابد الجابريالصويرةتالمست 1588757102/09/10 38 28/10/11الجتماعياتالجتماعيات10401Eخالد غليم 26500D

تارودانتثإ. سيدي واعزيزالصويرةتمنار 1597308305/09/11 34 05/09/11الجتماعياتالجتماعيات10406Kعبد الصمد محمد بنقدور 24670P

سيدي قاسمإعدادية الداخلةالصويرةعلل الفاسي 1686320104/09/12 28 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات24217Xعماد الزعيمي 15107V

الثانوية العدادية ابن الصويرة  ملحقة ابن سينا

زيدون

ورززات 1687257404/09/12 18 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات24550Jرفيق حباضي 26303P

تيزنيتالثانوية العدادية افل اغيرالصويرةايت داوود 16873941204/09/12 18 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات23937Tلحسن افراض 23775S

سيدي البرنوصيثريا السقاطالصويرةوادي الدهب 243423229/04/88 81 04/09/02إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات09868Aالعرج  رابحة 24939G

الجديدةالعيونالصويرةأحد الدرى 1448060405/09/07 52 02/09/10الرياضياتالرياضيات10398Bعبد المالك  غنباجة 08720C

اشتوكة ايت باهاثإ. سيدي خليلالصويرةسميمو 15974361105/09/11 34 05/09/11الرياضياتالرياضيات10399Cمحمد بن الضاوية 21198R

تارودانتثإ.الشهيد علي بن الطاهرالصويرةعبد ا كنون 1597453205/09/11 34 05/09/11الرياضياتالرياضيات24827Kبوشعيب  نظارة 17289S

زاكورةثا. ترناتة العداديةالصويرةالمهدي بن بركة 1597975205/09/11 34 05/09/11الرياضياتالرياضيات24220Aعبد الله الزمزامي 24780J

اسفيإعدادية الكنديالصويرةالعهد الجديد 1588670202/09/10 31 02/09/10إلتحاق بالزوجةالرياضياتالرياضيات24828Lمحمد لميس 26337B

تنغيرثإ. ايت اوزينالصويرة  ملحقة ابن سينا 1588665402/09/10 30 02/09/10الرياضياتالرياضيات24550Jعبد المجيد حمى 26197Z

الثانوية العدادية محمد 

زفزاف

تنغيرثإ.ابن حزمالصويرة 1589177302/09/10 30 02/09/10الرياضياتالرياضيات24996Uمادوش علي 24666K
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الثانوية العدادية محمد 

زفزاف

تارودانت ثإ.زاوية سيدي الطاهرالصويرة 1589372602/09/10 30 02/09/10الرياضياتالرياضيات24996Uالدندا السعيد 26190S

أكادير إدا أوتناناعدادية عبد ا ابن العباسالصويرةعبد الرحيم بوعبيد 1685304303/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةالرياضياتالرياضيات24218Yعزيز بوفريوا 23968B

المحمديةالمعتمد بن عبادالصويرةجابر بن حيان 16924591303/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات25681Nلبطار إيمان 24331W

الصويرةالعبدريالصويرةمحمد عزيز الحبابي 1124198116/09/98 64 06/09/06علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض24215Vتوفيق الناصري 10395Y

الثانوية العدادية الحي الصويرةتفتاشت

الحسني

شيشاوة 1284006101/01/02 60 15/09/09علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض10397Aعبد المجيد البهالي 25486B

الصويرةاعدادية مولي عبد االصويرةتالمست 973320126/10/84 58 05/09/07علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض10401Eلطيفة جاد 25351E

الخميساتالمنصور الدهبيالصويرةمحمد السادس 732982116/09/93 53 05/09/07إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض10393Wربيعة نادي 11558M

الثانوية العدادية محمد 

زفزاف

القنيطرةيوسف بن تاشفينالصويرة 1544642802/09/09 46 02/09/09علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض24996Uحدوش كنزة 20984H

سيدي البرنوصيعبد ا العياشيالصويرةاعدادية مولي عبد ا 1409097106/09/06 44 02/11/11علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض25351Eدنيا كمال 24938F

الحوزالثانوية التأهيلية بئر انزرانالصويرةالمير مولي رشيد 1447042205/09/07 44 07/10/09علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض10404Hنجية   خلدون 03791V

الصويرةتفتاشتالصويرةالمهدي بن بركة 1596903105/09/11 34 05/09/11علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض24220Aابراهيم الكرضي 10397A

الخميسات11 ينايرالصويرةعبد الرحيم بوعبيد 1688208904/09/12 28 04/09/12علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض24218Yنعمان بوشتى 11579K

الرشيديةاعدادية الجرفالصويرةالعهد الجديد 16859841004/09/12 18 04/09/12علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض24828Lهشام أودو 26201D

بولمانالقاضي عياضالصويرة  ملحقة ابن سينا 1686191904/09/12 18 04/09/12علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض24550Jاسماعيل الكتاني 25256B

تارودانتثإ.ايت عبد االصويرةايت داوود 16875761404/09/12 18 04/09/12علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض23937Tعلي ابريان 20826L

الصويرةمحمد عزيز الحبابيالصويرةسميمو 1687721304/09/12 18 04/09/12علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض10399Cالحسين نايت سي 24215V

أكادير إدا أوتناناعدادية الفضيةالصويرةالمير مولي رشيد 1692396103/09/13 15 03/09/13إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض10404Hنعيمة الجعفري 05014Z

اشتوكة ايت باهاثإ. سيدي الحاج الحبيبالصويرةجابر بن حيان 16921161303/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض25681Nبوحساين فتيحة 05367H
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الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيديالصويرةايت داوود 1692144203/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض23937Tطالبي خديجة  03790U

مديونة عبد ا ابراهيمالصويرةالثانوية العدادية الجديدة 1283710601/01/02 72 30/09/11الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء10394Xعبد الرحيم لكريدي 25349C

شيشاوةالمنفلوطيالصويرةايت داوود 1284149301/01/02 68 05/09/07الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء23937Tزهرة النعامة 26623M

 الثانوية العدادية المختار الصويرةمحمد بن لحسن الوزاني

السوسي

اليوسفية 1588937102/09/10 30 02/09/10إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء24829Mسعاد زيان 20850M

الثانوية العدادية أحمد الصويرةابن سينا

بلفريج

سل 1688826104/09/12 18 04/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء23038Rفؤاد العروي 01281S

مديونةبدرالصويرةتفتاشت 1692572303/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء10397Aوفاء الراضي 24695S

مولي رشيد سيدي الندلسالصويرةالمهدي بن بركة

عثمان

1684894203/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء24220Aسلوة  الطائف 26614C

تنغيرثإ.زايد احمادالصويرةالمركب التربوي طه حسين 1687299104/09/12 28 04/09/12التربية السلميةالتربية السلمية25870Uالحاجي محمد 13514N

ثانوية  إبن بطوطة الصويرةعبد الرحيم بوعبيد

العدادية

قلعة السراغنة 1687815104/09/12 28 04/09/12التربية السلميةالتربية السلمية24218Yمحمد مفتاح 25451N

الثانوية العدادية سيدي الصويرةعبد الرحيم بوعبيد

الشاهد

مولي يعقوب 15985951205/09/11 34 05/09/11التربية البدنيةالتربية البدنية24218Yخالد جبوري 25978L

الثانوية العدادية محمد 

زفزاف

الثانوية العدادية الرازي الصويرة

ملحقة سيدي احمد اوموسى

تيزنيت 1686802904/09/12 28 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية24996Uعبد ا جعنيض 25707S

ميدلتاملشيلالصويرةتالمست 15985101105/09/11 24 05/09/11التربية البدنيةالتربية البدنية10401Eرواح عقى 19147L

تازةالريفالصويرةالمهدي بن بركة 1685337203/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةالتربية البدنية24220Aالحمزاوي  حسن 23556D

ثانوية علل الفاسي الصويرةالمركب التربوي طه حسين

العدادية

تاونات 1686336704/09/12 18 04/09/12التربية الموسيقيةالتربية الموسيقية25870Uالبزور حسن 15926K

مراكشجبل جليزمراكشالداخلة 178243216/09/83 154 16/09/83أقدمية 20 سنةالجتماعياتالجتماعيات02836Gأبوسيد حسن 25655K

مراكشزينب النفزاويةمراكشالمنفلوطي 178184120/09/83 96 16/09/05الجتماعياتالجتماعيات02641Vالتسافي  مولي رشيد 26435H

مراكشالشرفاءمراكشعبد المومن 1152023216/09/99 58 02/09/09الجتماعياتالجتماعيات02701Kهشام  بن الزاواك 02643X

طنجة أصيلثانوية العوامة 2 العداديةمراكشجبل جليز 1597312505/09/11 13 03/09/13إلتحاق بالزوجةالجتماعياتالجتماعيات25655Kعبدالعزيز  بومسهول 24964J
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مراكشالفاقمراكشالقدس 209955117/09/84 150 17/09/84أقدمية 20 سنةالرياضياتالرياضيات02629Gالحسين  بعني 25464C

مراكشالمركب التربوي تمنصورتمراكشعبد المومن 667135117/09/79 158 16/09/82أقدمية 20 سنةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض02701Kمحمد  تيزولى 25658N

عين الشقعبدالمالك السعديمراكشالنصر 1589230102/09/10 32 04/09/12التربية السلميةالتربية السلمية25337Pمنهل  الكرعاني 24173Z

الثانوية العدادية رياض مراكشالمنصورية

مرتيل

المضيق الفنيدق 1051138116/09/97 60 05/09/07إلتحاق بالزوجالتربية البدنيةالتربية البدنية24225Fمريم  ازانة 26512S

المركب التربوي المندمج 

انزالت لعظم

النواصرابن عربيالرحامنة 1545372202/09/09 38 23/09/11اللغة العربيةاللغة العربية25500Sلطيفة ادناصر 26229J

مراكشالفاقالرحامنةسيدي بوعثمان 242285216/09/85 144 16/09/88أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09350Mخليل العبيد 25464C

القنيطرةابو القاسم  الشابيالرحامنةالصخور 1544596902/09/09 36 02/09/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09362Aليلى حلوي 23813H

ثانوية اولد حسون  

العدادية

تازة2 اكتوبر 1955الرحامنة 1587703502/09/10 40 02/09/10الجتماعياتالجتماعيات24552Lنورالدين  هروش 16690R

المركب التربوي المندمج 

بوشان

ثانوية حمان الفطواكي الرحامنة

العدادية

سيدي بنور 1685818104/09/12 18 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات25660Rجواد الكوش 08710S

لملركب التربوي المندمج 

لمحرة

صفرولل سكينةالرحامنة 1686287204/09/12 18 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات25677Jعبد الرحيم القرسي 02441C

الخميساتالباروديالرحامنةراس العين 1686316404/09/12 18 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات09352Pعبد السلم صلبي 18692S

النواصرابن زهرالرحامنةلبريكيين 1504592105/09/08 42 05/09/08إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات24258Sسلمى الدهبي 26459J

اشتوكة ايت باها جابر بن حيانالرحامنةالصخور 1544313102/09/09 37 02/09/09إلتحاق بالزوجةالرياضياتالرياضيات09362Aبدري عبد الكريم 19752U

الرحامنةالثانوية العدادية النهضةالرحامنةالصخور 1544660102/09/09 34 02/09/12الرياضياتالرياضيات09362Aكمال لشهب 25482X

مولي رشيد سيدي عبد الرحيم بوعبيدالرحامنةالصخور

عثمان

1588652302/09/10 31 02/09/10إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات09362Aبوزيان مونا 23629H

المركب التربوي المندمج 

انزالت لعظم

الرحامنةالثانوية العدادية بن جريرالرحامنة 1685883104/09/12 18 04/09/12الرياضياتالرياضيات25500Sمحمد حسني 26549G

لملركب التربوي المندمج 

لمحرة

الرحامنةالثانوية العدادية بن جريرالرحامنة 1685890104/09/12 18 04/09/12الرياضياتالرياضيات25677Jجمال سراخ  26549G

المركب التربوي المندمج 

بوشان

ثانوية الحسن الول الرحامنة

العدادية

سطات 1686520304/09/12 18 04/09/12الرياضياتالرياضيات25660Rأبو الفضل طريق 25825V
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المركب التربوي المندمج 

الجعافرة

 الثانوية العدادية السلطان الرحامنة

مولي الحسن

اليوسفية 1692563103/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجةالرياضياتالرياضيات25792Jبنلعالية زكرياء 13995L

مراكشفدوى طوقانالرحامنةراس العين 1241616125/09/01 81 26/09/03إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض09352Pفاطمة اشروش 25659P

الحوزجمال الدين الفغانيالرحامنةالصخور 1447031905/09/07 48 05/09/07علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض09362Aالملولي زينب 03788S

المركب التربوي المندمج 

بوشان

مراكشعبد المومنالرحامنة 1545291102/09/09 28 23/09/11إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض25660Rعائشة بطراح 02701K

المركب التربوي المندمج 

بوشان

ثانوية علل بن عبد ا الرحامنة

العدادية

سيدي بنور 1687384104/09/12 18 04/09/12علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض25660Rعبد الخالق ليزول 08716Y

المركب التربوي المندمج 

انزالت لعظم

الرحامنةأحمد المنصور الدهبيالرحامنة 1544320102/09/09 46 09/12/13الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء25500Sاشويخي سعيد 09342D

مراكشزينب النفزاويةالرحامنةسيدي بوعثمان 1261440104/09/02 21 04/09/12إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء09350Mديديش امبارك 26435H

الثانوية العدادية واد الرحامنةالصخور

النعناع

سطات 1685241303/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء09362Aفاطمة لوريشي 26584V

مراكشابن يوسفالرحامنةراس العين 1279369116/09/04 46 02/09/09التربية السلميةالتربية السلمية09352Pسميرة بنيزة 02711W

المركب التربوي المندمج 

انزالت لعظم

الخميسات مارس3الرحامنة 1589220102/09/10 40 02/09/10التربية السلميةالتربية السلمية25500Sيوسف البحري 11562S

لملركب التربوي المندمج 

لمحرة

مراكشالحسنىالرحامنة 1687025204/09/12 28 04/09/12التربية السلميةالتربية السلمية25677Jعبد الرحيم كني 26559T

المركب التربوي المندمج 

الجعافرة

مراكشزينب النفزاويةالرحامنة 1687796104/09/12 18 04/09/12التربية السلميةالتربية السلمية25792Jبوشريط عبد الصادق 26435H

الحوزحمان الفطواكيالرحامنةالصخور 1588260502/09/10 40 02/09/10التربية البدنيةالتربية البدنية09362Aيونس كركوش 21861L

تاوناتثانوية اولد داود العداديةالرحامنةالشريف الدريسي 1587929602/09/10 40 02/09/10المعلومياتالمعلوميات24554Nحساني يسرى 23921A
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08

وجدة انجادإع. تيفاريتيبركانسيدي محمد بن عبد الرحمن 298648116/09/86 136 17/11/94أقدمية 20 سنةالجتماعياتالجتماعيات04658Mفوزي  الصفراوي 26404Z

وجدة انجادإع. الوحدةبركانالقدس 668541111/09/79 172 16/09/81أقدمية 20 سنةاللغة العربيةالتربية السلمية04656Kيحيى هطهوطي 04384P

ثانوية عمر بن جلون فيكيكتفاريتي

العدادية

جرادة 1447652905/09/07 46 02/10/09إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية24150Zبن شيبة اسمهان 04799R

الرشيديةادريس المحمديفيكيكمولي علي بن العابد 1686441304/09/12 18 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10529Uابراهيم عمري 22617H

الفقيه بنصالحثانوية 2 مارس العداديةفيكيكأبي عنان 1505224105/09/08 34 02/09/10الجتماعياتالجتماعيات10530Vمليكة عزيزي 07679W

ثانوية عمر بن جلون فيكيكتفاريتي

العدادية

جرادة 1261875104/09/02 58 05/09/07الرياضياتالرياضيات24150Zالحسين لزعر 04799R

تاوريرتعبدالخالق الطريسفيكيكبدر 1588658102/09/10 40 02/09/10الرياضياتالرياضيات10531Wعبدالله الحاضي 26073P

تاوريرتالسلمفيكيكبدر 1587853402/09/10 30 02/09/10الرياضياتالرياضيات10531Wمحمد ويخلف 26312Z

قلعة السراغنةثانوية الجبيل العداديةفيكيكابن خلدون 1684930203/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض10532Xربيع رازق 26546D

سيدي بنور ثانوية السلم العداديةفيكيكابن خلدون 1588698802/09/10 30 02/09/10إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء10532Xاحمد   بوزيد 08721D

الحوزملحقة تيديليفيكيكمولي علي بن العابد 1687500504/09/12 18 04/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء10529Uمولي اسماعيل قوبي 20935E

بني مللثانوية تانوغة العداديةفيكيكبدر 1687514304/09/12 18 04/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء10531Wساعيد عزيز  26274H

بني مللثانوية التفاح التأهيليةفيكيكإعدادية بومريم 16875171104/09/12 18 04/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء24149Yحميد بن عمر 24288Z

وجدة انجادإع. تيفاريتيفيكيكابن خلدون 877281116/09/85 134 16/09/91أقدمية 20 سنةالتربية السلميةالتربية السلمية10532Xإسلمي مالكة 26404Z

الثانوية العدادية مولي فيكيكبدر

رشيد

سل 1687012204/09/12 28 04/09/12التربية السلميةالتربية السلمية10531Wلحسن الغازي 26205H

إعدادية سيدي محمد بن فيكيكمولي علي بن العابد

عبدا

جرادة 1687521704/09/12 28 04/09/12التربية السريةالتربية السرية10529Uوداد  البسيس 04797N

تارودانتثإ. محمد الدرفوفيفيكيكالفتح 1596980105/09/11 24 05/09/11إلتحاق بالزوجالتربية السريةالتربية السرية10528Tديبو نورة 17288R

الرشيديةالحسن الول اوفوسفيكيكتفاريتي 1597029305/09/11 34 05/09/11المعلومياتالمعلوميات24150Zرزاقى    سليمة 09855L
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وجدة انجادإع. الداخلةجرادةإعدادية عبد الكريم الخطابي 279638116/09/85 148 16/09/10أقدمية 20 سنةاللغة العربيةاللغة العربية24117Nقيسي محمد 26394N

ثانوية عبد الفتاح سباطة جرادة ثا الوحدة العدادية

العدادية

الصخيرات تمارة 1151388116/09/99 46 05/09/08إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية21435Yأنيسة المريزق 26065F

إعدادية سيدي محمد بن 

عبدا

وجدة انجادإع. عبد المالك السعديجرادة 896307117/09/90 126 17/09/90أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية04797Nصلعي فتيحة 25569S

إعدادية سيدي محمد بن 

عبدا

وجدة انجادإع. عبد المالك السعديجرادة 177532116/09/83 140 18/04/92أقدمية 20 سنةالجتماعياتالجتماعيات04797Nاغبال محمد 25569S

بركانلعتامنةجرادةإعدادية المام البخاري 306197521/09/87 148 21/09/87أقدمية 20 سنةالرياضياتالرياضيات04798Pشراق ميمون 21398H

وجدة انجادإع. مولي سليمانجرادةإعدادية ابن الهيثم 398888130/10/91 114 07/09/04أقدمية 12 سنةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض23656Mبنكيطون عبد العالي 25568R

وجدة انجادإع. عبد المالك السعديجرادةإعدادية ابن الهيثم 1123960116/09/98 96 07/09/04أقدمية 12 سنةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض23656Mرشيدي  وفاء 25569S

وجدة انجادإع. الرياضجرادةإعدادية عبد الكريم الخطابي 1233712106/09/01 64 24/09/10إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض24117Nزعزاع صليحة 04380K

تاوريرتسيدي مخوخ الجديدةجرادةإعدادية جرادة 1270153104/09/02 58 17/09/08علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض22266Bالطاهري حدهم 24753E

 ملحقة اعدادية المام 

البخاري

طنجة أصيلخلبج طنجةجرادة 1686198104/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض21437Aالتومي حنان 15343B

وجدة انجادإع. مولي سليمانجرادةإعدادية عبد الكريم الخطابي 398276116/09/91 136 02/09/10أقدمية 20 سنةالتربية السلميةالتربية السلمية24117Nصالحي مراد 25568R

إعدادية سيدي محمد بن 

عبدا

وجدة انجادإع. سيدي يحيىجرادة 874719116/09/85 136 16/09/88أقدمية 20 سنةالتربية السلميةالتربية السلمية04797Nالعثماني زليخة 04382M

وجدة انجادإع. مصطفى المشرافيجرادةإعدادية المام البخاري 892793116/09/89 130 16/09/89أقدمية 20 سنةالتربية السلميةالتربية السلمية04798Pشوطنة فتيحة 26406B

إعدادية سيدي محمد بن 

عبدا

تاوريرتسيدي مخوخجرادة 1285363207/09/05 60 07/09/05التربية السريةالتربية السرية04797Nمزدي مجدولين 04666W

الخميسات مارس3الناضورالعروي2 1693321403/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية21554Cمونية عيادي 11562S

وجدة انجادإع. علل الفاسيالناضورعلل الفاسي 1 241822116/09/85 146 16/09/85أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12736Tخديجة جدير 04381L

وجدة انجادإع. الوحدةالناضورالزرقطوني 331236116/09/88 144 16/09/88أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12738Vكريمة قاسمي 04384P

الثانوية العدادية سلوان 

الجديدة

بركانأغبالالناضور 789835316/09/92 102 06/09/00أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية20105Cفاتحة بنحادين 19583K



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

 الشرقية08

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

المادة

المطلوبة
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

الثانوية العدادية سلوان الناضورتاوريرت بوستة

الجديدة

الناضور 1050806116/09/97 76 05/09/08اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24407Dهدى ابن الخياط الزكالري 20105C

الناضورتاوريرت بوستةالناضورالثانوية العدادية النجاح 1233145106/09/01 64 13/10/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12735Sاليماني فاطمة 24407D

كرسيفابن رشدالناضوراعدادية أنوال 1687105104/09/12 28 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24974Vاسباعي سناء 16661J

الناضورإعدادية الريفالناضورمحمد الفاسي 1686429104/09/12 18 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية23398Gقجاج  وردة 25831B

جرادةثانوية ابن سينا العداديةالناضورمحمد الفاسي 1177207506/09/00 78 06/09/05الجتماعياتالجتماعيات23398Gفتوحي اكرام 26279N

تاوناتثانوية 11 يناير العداديةالناضوراعزانن 15983201005/09/11 34 05/09/11الجتماعياتالجتماعيات22742Uنعيم بلعربي 15939Z

بركانكيسالناضورالزرقطوني 242228416/09/85 156 16/09/85أقدمية 20 سنةالرياضياتالرياضيات12738Vيحيى الداودي 23709V

أكادير إدا أوتناناعدادية النبعاثالناضورفرخانة 242271116/09/85 156 16/09/85أقدمية 20 سنةالرياضياتالرياضيات12758Sمحمد   زروقي 24985G

بركان3 مارسالناضورالزرقطوني 243121416/09/85 152 08/10/87أقدمية 20 سنةالرياضياتالرياضيات12738Vالماحي رشيد 04669Z

الناضورايكسانالناضوراعزانن 15051061005/09/08 24 05/09/11الرياضياتالرياضيات22742Uربيع بنهاري 26278M

انزكان ايت ملولثإ.الخوارزميالناضورفرخانة 1687061504/09/12 19 04/09/12إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات12758Sطاهري مونية 19135Y

وجدة انجادإع. ابن باجةالناضورعلل الفاسي 1 280321116/09/85 156 16/09/85أقدمية 20 سنةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض12736Tعبد الحميد بريشي 04251V

عين الشقالمام الهبطيالناضورالمسيرة 1261332704/09/02 56 06/09/13إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض12731Mآمال بزاوي 18131G

تطوانأبو العلء المعريالناضورابن الهيثم 12829011201/01/02 34 05/09/11علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض12757Rالشرنوبي عبد الكريم 23521R

تازةالمام مالكالناضورمحمد الفاسي 1587800102/09/10 31 02/09/10إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض23398Gلحجاجي  نوال 16658F

تازةوادي أمليلالناضوراصبانن 1587813302/09/10 30 20/09/10علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض23914Tالحسن الصاكر   16665N

سلالثانوية العدادية المحيطالناضوراصبانن 1152393116/09/99 88 17/10/05الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء23914Tالـزناني خاليد                         25860H

سطاتالقاضي عياضالناضورتزطوطين 1597957505/09/11 34 05/09/11الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء22743Vلعطور عبد الرزاق 24788T
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الثانوية العدادية ابن الناضورفرخانة

الخطيب

برشيد 1598718905/09/11 34 05/09/11الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء12758Sالزنيبي عبدالرحيم 14635G

الفحص أنجرةالثانوية العدادية الجوامعةالناضورإع ابي بكر الرازي 1685261803/09/13 22 03/09/13الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء24976Xالسوسي عمر 25253Y

ثانوية المولى عبد العزيز الناضورإع ابي بكر الرازي

العدادية

تاونات 1687133304/09/12 18 04/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء24976Xالهجري محمد 15940A

سيدي سليماناللعبياتالناضوربني شيكر 1687496104/09/12 18 04/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء19352Jمحسين القريفي 20070P

تاوريرتالسلمالناضورالخوارزمي 1687498403/09/12 18 03/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء23399Hنور الدين   بوجطاط 26312Z

الناضورالثانوية العدادية النجاحالناضوربني نصار 1050611116/09/97 74 09/10/06التربية البدنيةالتربية البدنية12756Pالعلمي عبد الحبيب 12735S

بولمانالخوارزميالناضورالكندي 15879241302/09/10 28 29/09/11المعلومياتالمعلوميات12728Jمحمد الموسوي 25803W

الفحص أنجرةيوسف بن تاشفينالناضورالخوارزمي 16884831403/09/12 18 03/09/12المعلومياتالمعلوميات23399Hعصام  فالح 25973F

طنجة أصيلالزهراءالناضورإع ابي بكر الرازي 1597907505/09/11 24 05/09/11التكنولوجياالتكنولوجيا24976Xالعل لي رضوان 15346E

الشهيد عبد العالي بن وجدة انجادإع. عقبة بن نافع

شقرون

فاس 125077616/09/81 124 09/09/10أقدمية 12 سنةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء04390Wالحسن الصيدي 02241K

النواصرعبد المالك السعديوجدة انجادملحقة لبصارة 1262141204/09/02 79 02/10/02إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء21529Aسامر اسماء 25972E

جرادةإعدادية قنفودةوجدة انجادإع. عبد الخالق الطريس 788767116/09/92 128 16/09/92أقدمية 20 سنةالتكنولوجياالتكنولوجيا04393Zعباسي ادريس 04801T

وجدة انجادإع. مولي سليمانتاوريرتإدريس الول 210259123/10/84 150 29/10/84إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةاللغة العربية04665Vحسن   فتحي 25568R

تاوريرتإدريس الولتاوريرتواد زا 893499116/09/89 98 16/09/97أقدمية 12 سنةاللغة العربيةاللغة العربية04664Uكريمة كروج 04665V

جرادة ثا الوحدة العداديةتاوريرتعبد الكريم الخطابي 13093981218/09/03 30 16/09/10إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية25598Yمسيوي نسرين 21435Y

اسفيثانوية الفارابي العداديةتاوريرتعبد الكريم الخطابي 1691987203/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية25598Yرشيدة  خلدي 19455W

جرادة ثا الوحدة العداديةتاوريرتبدر 7483421216/09/93 52 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية04663Tربيعة ادياس 21435Y

جرادةإعدادية المام البخاريتاوريرتعبد الكريم الخطابي 1684749103/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية25598Yفطيمة  دوردور 04798P
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جرادةإعدادية ابن الهيثمتاوريرتمستكمار 1684754103/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية21090Yسعدية حورش 23656M

وجدة انجادإع. عبد المالك السعديتاوريرتبدر 968760116/09/82 158 16/09/82أقدمية 20 سنةالرياضياتالرياضيات04663Tفاطمة بزة 25569S

المضيق الفنيدقمحمد الزرقطونيتاوريرتبدر 1262230604/09/02 46 02/09/09الرياضياتالرياضيات04663Tزهواني رشيد 23520P

كرسيفالدريسيتاوريرتحمان الفطواكي 1278205107/09/04 40 05/09/11الرياضياتالرياضيات25645Zمحمد قربيع 16660H

الثانوية العدادية 25 تاوريرتعبد الكريم الخطابي

مارس

العيون 1447764705/09/07 28 04/09/12الرياضياتالرياضيات25598Yالعايدي يحيى 24992P

تاوريرتمستكمارتاوريرتالمغرب العربي 1544379302/09/09 38 07/09/11علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض04662Sيوسف حامة 21090Y

وجدة انجادملحقة لبصارةتاوريرتواد زا 122345121/09/79 140 16/09/89أقدمية 20 سنةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء04664Uعبد الرحيم بطاوي 21529A

تاوريرتالشريف أمزيانتاوريرتالكندي 149786116/09/82 112 09/09/14أقدمية 12 سنةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء26210Nالعيد  مدبوحي 26320H

خنيفرةسيدي يحيى وسعدتاوريرتإدريس الول 16883521104/09/12 28 05/09/12التكنولوجياالتكنولوجيا04665Vواحي  حسن 11968H

جرادة ثا الوحدة العداديةالدريوشإع عين الزهرة 12834151201/01/05 92 07/10/06أقدمية 12 سنةاللغة العربيةاللغة العربية21551Zفوزية    مولودي 21435Y

طنجة أصيلخلبج طنجةالدريوشإع. عزيز امين 1176727206/09/00 88 04/09/02أقدمية 12 سنةاللغة العربيةاللغة العربية12745Cالمومني أسماء 15343B

طنجة أصيلمغوغةالدريوشإع. عزيز امين 1232912206/09/01 88 05/10/09أقدمية 12 سنةاللغة العربيةاللغة العربية12745Cمنير بوزكو 26222B

تاوريرتحمان الفطواكيالدريوشإع. ابن بطوطة 1308691905/09/03 57 06/09/06إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية12748Fزينب شحلل 25645Z

جرادةإعدادية عبد الكريم الخطابيالدريوشإع. تروكوت 1176815606/09/00 42 03/09/08إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية21552Aصباح كرار 24117N

الناضوربدرالدريوشإع. ابن الطيب 789867716/09/92 50 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12742Zقاسمي مصطفى 25565M

تاوريرتالسلمالدريوشإع. ادريس الول 1504645105/09/08 42 05/09/08إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12743Aفاطمة الزهراء القرع 26312Z

مولي يعقوبالثانوية العدادية سبوالدريوشإع عين الزهرة 15253061203/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية21551Zمحمد السهيلي 25976J

أكادير إدا أوتنانثانوية لل مريمالدريوشثا. تفرسيت 1505288205/09/08 42 05/09/08إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات20104Bليلى يوسفي 05029R
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الناضورإعدادية الريفالدريوشإع. ابن الطيب 1589180302/09/10 26 05/09/11الرياضياتالرياضيات12742Zياسين توزيني 25831B

تاوريرتبدرالدريوشالثانوية العدادية قسيطة 1687043104/09/12 18 04/09/12الرياضياتالرياضيات12296Pشافعي عبد اللطيف 04663T

الناضوراعزاننالدريوشثا. بودينار 16870551304/09/12 18 04/09/12الرياضياتالرياضيات12744Bحميد مشيدة 22742U

الحسيمةمحمد الطرهوشيالدريوشثا. تفرسيت 1687064604/09/12 18 04/09/12الرياضياتالرياضيات20104Bزوكاغ نبيلة 23420F

وجدة انجادإع. الداخلةالدريوشثا. تفرسيت 1123991316/09/98 96 16/09/00أقدمية 12 سنةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض20104Bبوعيادي  محمد 26394N

الحسيمةاعدادية النصرالدريوشإع. ابن الطيب 1504717405/09/08 24 05/09/11علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض12742Zعبد المجيد المحراوي 25789F

الثانوية العدادية حمان الدريوشإع. ابن الطيب 2

الفطواكي

مولي يعقوب 1597198505/09/11 24 05/09/11علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض24405Bمحمد مهداوي 21830C

تازةمغراوةالدريوشثا. بودينار 16859671104/09/12 18 04/09/12علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض12744Bبويفري اشرف 16670U

برشيدالثانوية العدادية الشاطئالدريوشثانوية الفرابي العدادية 1504633705/09/08 52 05/09/08الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء12746Dلفضل الزيواني 22355Y

فاسالجواهرالدريوشإع. عزيز امين 1688034404/09/12 28 04/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء12745Cعلي عايدي 25834E

أكادير إدا أوتناناعدادية الرياضالدريوشإع. ابن بطوطة 15987051105/09/11 24 05/09/11الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء12748Fيونس السباعي 24770Y

تازةبني فراسنالدريوشإع. ابن بطوطة 1687139804/09/12 18 04/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء12748Fجواد لشقر 16676A

مولي يعقوبالثانوية العدادية سبوالدريوشإع. ابن الطيب 2 1688451404/09/12 18 04/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء24405Bعوشيشة الحسين 25976J

تاوريرتسيدي مخوخ الجديدةالدريوشإع. ابن الطيب 2 1505187405/09/08 52 05/09/08التربية السلميةالتربية السلمية24405Bعبداللطيف العمراوي 24753E

الناضوراولد ستوتالدريوشإع. مولي يوسف 1309614205/09/03 42 19/09/11التربية السلميةالتربية السلمية22741Tصغير عادل 26207K

بركانالقدسالدريوشثانوية الفرابي العدادية 1588392102/09/10 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةالتربية السلميةالتربية السلمية12746Dعبد الرحيم عبد القدوس 04656K

جرادة ثا الوحدة العداديةالدريوشإع. ابن الطيب 2 1176530406/09/00 52 03/09/08التربية البدنيةالتربية البدنية24405Bعبد الرحماني يحيى 21435Y

بركانالشويحيةالدريوشثا. بودينار 11765611106/09/00 26 05/09/11إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةالتربية البدنية12744Bمصطفى  العيدي 24396S
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تنغيرتأ. عسو باسلمالدريوشإع تزغين 15884841302/09/10 30 02/09/10التكنولوجياالتكنولوجيا21123Jعادل هزاز 22994T
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09

طنجة أصيلجابر بن حيانأنفاابن بطوطة 209810126/10/84 132 30/09/91أقدمية 20 سنةاللغة العربيةاللغة العربية01470Xكريم رضوان 26009V

الحي الحسنيملويةأنفاالمنار 891316116/09/88 144 16/09/88أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية01466Tالبيلني لطيفة 01674U

المحمديةفاطمة الفهريةأنفافاطمة اعزير النجد 210502216/09/84 90 25/10/99أقدمية 12 سنةالرياضياتالرياضيات01478Fابن دحمان بوعجاجي 26334Y

المحمديةالبراهمةأنفاابن حبوس 61210216/09/94 120 16/09/94أقدمية 20 سنةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء01473Aهشماوي  حسن 01758K

أكادير إدا أوتناناعدادية النبعاثالفداء مرس السلطانالتحدي 365449116/09/89 96 16/09/01أقدمية 12 سنةاللغة العربيةاللغة العربية01552Lقرموش عبد الغني 24985G

مراكشالميرة للمريمالفداء مرس السلطانالجاحظ 1589519102/09/10 30 02/09/10اللغة اللمانيةاللغة اللمانية01546Eقصاوي طارق 02627E

الثانوية العدادية عبد الفداء مرس السلطانالمير مولي رشيد

الرحمان حجي

سل 1598051205/09/11 12 02/09/13إلتحاق بالزوجاللغة اللمانيةاللغة اللمانية18588Dايت محمد خد يجة 01273H

الجديدةالمام مسلمالفداء مرس السلطانمحمد الشيخ 644899216/09/78 140 28/09/90أقدمية 20 سنةالرياضياتالرياضيات01554Nالمختار عبد الباقي 22461N

النواصرالمام مسلمالفداء مرس السلطانمحمد الشيخ 988556116/09/93 110 16/09/94أقدمية 20 سنةالتربية البدنيةالتربية البدنية01554Nحميد عاشير 23800U

عين السبع الحي يوسف بن تاشفين

المحمدي

بني مللثانوية الزيتون 1589604102/09/10 30 02/09/10اللغة السبانيةاللغة السبانية22961Gالدفيلي محسن 21224U

عين السبع الحي جمال الدين القفطي

المحمدي

المحمديةالمحمدية 1182384117/01/02 82 17/01/02أقدمية 12 سنةالجتماعياتالجتماعيات01648Rسعاد  تبــاع 01907X

عين السبع الحي المام الشافعي

المحمدي

مراكشتانسيفت 938924116/09/78 166 16/09/82أقدمية 20 سنةالرياضياتالرياضيات01643Kعائشة ليبة 18547J

عين السبع الحي ابن سينا

المحمدي

تطوانسيدي طلحة 296614116/09/86 124 02/09/14أقدمية 20 سنةالرياضياتالرياضيات25893Uمحمد  يليد 05405Z

عين السبع الحي الشابي

المحمدي

مولي رشيد سيدي الندلس

عثمان

699766507/11/78 78 04/09/02أقدمية 12 سنةاللغة العربيةالتربية السلمية01640Gالعربي الطاهري 26614C

المحمديةصلح الدين اليوبيعين الشقابوبكر الصديق 1153179116/09/99 100 16/09/99أقدمية 12 سنةالتربية البدنيةالتربية البدنية01676Wوفاء الخطيب 26618G

المحمديةالمروةعين الشقابن عربي 57241216/09/94 88 11/10/10التربية البدنيةالتربية البدنية24952Wعبد الواحد حسايني 26391K

سلالثانوية العدادية المجدعين الشقالشهيد محمد بن المكي 1688193304/09/12 18 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية24701Yنبيل الزكاري 25318U

الجديدةالمصببن امسيكعلل الرحماني 154109316/09/82 168 16/09/82أقدمية 20 سنةاللغة العربيةاللغة العربية01865Bمحمد سيف الدين الهنتاتي 25458W
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الثانوية العدادية مولي بن امسيكمحمد بلحسن الوزاني

رشيد

تيزنيت 1408818714/09/06 54 30/10/06اللغة اللمانيةاللغة اللمانية01862Yحسن والهينت 17241P

الثانوية التأهيلية اولد حريز بن امسيكالمام الغزالي

الغربية

برشيد 1240972106/09/01 58 05/09/07الجتماعياتالجتماعيات23763Dالسعيد الشقاف 14649X

مولي رشيد سيدي العقيد العلم

عثمان

النواصرحمان الفطواكي 716539116/09/92 114 16/09/93أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية01856Sلل فاطمة الزهراء العلوي الهاشمي 26458H

مولي رشيد سيدي الرحالي الفاروقي

عثمان

أنفاالمنار 885883116/09/87 79 05/09/07إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24453Dرشدي نعيمة 01466T

مولي رشيد سيدي ثريا السقاط

عثمان

مديونةآسية الوديع 1261167104/09/02 66 07/09/04اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية23739Cأكراد أمال 26502F

مولي رشيد سيدي علل بن عبد ا

عثمان

الحي الحسنيابن النديم 1151578116/09/99 90 16/09/99أقدمية 12 سنةالجتماعياتالجتماعيات01848Hليلى رضواني 23738B

مولي رشيد سيدي إفريقيا

عثمان

الحي الحسنيالسلم 1233195106/09/01 82 06/09/01أقدمية 12 سنةالجتماعياتالجتماعيات01858Uفاضل سميرة 25641V

مولي رشيد سيدي  20 غشت

عثمان

بن امسيكابن المعتز 1182201104/10/00 72 05/09/03أقدمية 12 سنةالجتماعياتالجتماعيات01860Wلقتيب حميد 01863Z

مولي رشيد سيدي القاضي عياض

عثمان

عين الشقفاطمة الفهرية 1241492116/11/01 82 17/11/01أقدمية 12 سنةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض01795Aعضمي خديجة 01665J

مولي رشيد سيدي لل مريم

عثمان

الثانوية العدادية زينب 

النفزاوية

برشيد 864794117/09/84 118 08/10/92أقدمية 20 سنةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء01852Mزبيدة بزاغلي 24793Y

مولي رشيد سيدي علل الفاسي

عثمان

سيدي البرنوصيالحنصالي 297412116/09/86 130 16/09/89أقدمية 20 سنةالتربية البدنيةالتربية البدنية01846Fسمير شلبي 01754F

الحي الحسنيمحمد عابد الجابريسيدي البرنوصيعبد الكريم الخطابي 988901116/09/93 112 16/09/94أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية01747Yسعيدة غزلي 26500D

عين السبع الحي يوسف بن تاشفينسيدي البرنوصيابن سينا

المحمدي

1052050116/09/97 94 16/09/99إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات20030Wأمال فاتيحي 22961G

المحمديةعبد الرحمان شنافسيدي البرنوصيطرفة بن العبد 1043813116/09/96 92 06/09/00أقدمية 12 سنةالجتماعياتالجتماعيات19750Sمحمد احليوة 01903T

طنجة أصيلالزمخشريسيدي البرنوصيالبحتري 1270400104/09/02 58 05/09/07الجتماعياتالجتماعيات24699Wنور الدين أمين 15167K

عين السبع الحي جمال الدين القفطيسيدي البرنوصيالبحتري

المحمدي

743747116/09/93 38 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات24699Wنعيمة الوافي 01648R

عين الشقالشيخ أحمد الهيبةسيدي البرنوصيثريا السقاط 1447538105/09/07 30 01/09/10الجتماعياتالجتماعيات24939Gحميد بن مالك 26084B

الجديدةالساحلسيدي البرنوصيالبحتري 1050622116/09/97 88 23/09/05الرياضياتالرياضيات24699Wجمال حسني 23363U
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الحي الحسنيخالد بن الوليدسيدي البرنوصيطرفة بن العبد 242405416/09/85 86 16/09/00أقدمية 12 سنةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض19750Sابوماضي نورالدين 25768H

مراكشالثانوية العدادية السعادةسيدي البرنوصيابن حزم 1051883416/09/97 102 25/10/99أقدمية 12 سنةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء01651Uالناصري سعيد 21474R

بركانالخوارزميسيدي البرنوصيعبد الكريم الخطابي 1232815713/09/01 92 13/09/01أقدمية 12 سنةالتربية السلميةالتربية السلمية01747Yعادل بالفاطمي 04660P

المحمديةالجولنسيدي البرنوصيالحسن الثاني 1182188110/10/00 86 10/10/00أقدمية 12 سنةالتربية السلميةالتربية السلمية01755Gخديجة جلول 01886Z

المحمديةحمان الفطواكيسيدي البرنوصيالثانوية التأهيلية الزهر 1447426105/09/07 31 02/09/10إلتحاق بالزوجةالتربية السلميةالتربية السلمية23764Eمحمد نادر 26390J

الثانوية العدادية المنصور سيدي البرنوصيالسلم

الذهبي

برشيد 365461116/09/89 72 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية24944Mعبد الرحبم استعداد 26609X

عين الشقالشهيد محمد بن المكيمديونةالمام الشاطبي 306195121/09/87 118 17/09/92أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية01870Gبلجاوي لكبير 24701Y

مولي رشيد سيدي العقيد العلممديونةعلي ابن أبي طالب

عثمان

1232973106/09/01 50 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية25348Bالبوعزاوي     دوبي 01856S

بن امسيكمولي سليمانمديونةتيط مليل 1409145105/09/06 28 13/09/11الجتماعياتالجتماعيات01752Dالحسين محايط 23659R

بن امسيكمولي سليمانمديونةالتحدي 1233567413/09/01 63 07/09/05إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات23761Bرزاق نجاة 23659R

بن امسيكشاعر الحمراءمديونةالمام الشاطبي 210872117/09/84 128 16/09/92أقدمية 20 سنةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض01870Gحميدي عبد المجيد 01866C

مولي رشيد سيدي رحال المسكينيمديونةتيط مليل

عثمان

213338116/09/84 94 16/09/98أقدمية 12 سنةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض01752Dعرفي بوشعيب 25322Y

الجديدةسيدي اسماعيلمديونةالمام الشاطبي 1242239206/09/01 24 05/09/11التربية السلميةالتربية السلمية01870Gسعاد مشاوي 08742B

ثانوية سيدي يحيى بني مديونة عبد ا ابراهيم

زروال العدادية

تاونات 16869221204/09/12 28 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية25349Cزركان يوسف 25361R

المضيق الفنيدقحمان الفطواكيالمحمديةالبراهمة 1182200506/10/00 86 06/10/00أقدمية 12 سنةاللغة العربيةاللغة العربية01758Kأسماء الخميسي 24845E

الثانوية العدادية ماء المحمديةشكيب أرسلن

العينين

بن سليمان 1239937106/09/01 82 05/09/03أقدمية 12 سنةاللغة العربيةاللغة العربية07857Pمحمد اصغير 07849F

الناضوراعدادية أنوالالمحمديةأولد مومن 1279843307/09/04 48 10/09/07اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24333Yعادل فاطمة 24974V

مولي رشيد سيدي علل بن عبد االمحمديةأولد مومن

عثمان

1504394105/09/08 28 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات24333Yحنان عطواني 01848H
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المحمديةفاطمة الفهريةالمحمديةيعقوب المنصور 267362106/03/85 124 16/09/95أقدمية 20 سنةالتربية السلميةالتربية السلمية01905Vالبوعناني جمال الدين 26334Y

المحمديةالجولنالمحمديةأولد مومن 1160874110/12/99 68 14/09/07التربية السلميةالتربية السلمية24333Yبوفرن ثورية 01886Z

عين الشقمولي عبدالرحمانالنواصرابن عربي 890125116/09/88 60 10/09/14إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية26229Jحياة بعنو 01662F

عين السبع الحي   بدرالنواصرعبد ا الحداوي

المحمدي

1284034101/01/03 20 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية25567Pنادية العلوي 24700X

الحي الحسنيمحمد عابد الجابريالنواصرعبد ا الحداوي 1545364102/09/09 15 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية25567Pفائزة       عيلول   26500D

سيدي البرنوصيعبد الكريم الخطابيالنواصرعبد ا الحداوي 1447525105/09/07 22 06/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية25567Pصديقي هند 01747Y

المحمديةالمسيرة الخضراءالنواصردار بوعزة 885990116/09/87 12 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية01679Zالغمري زهرة 24330V

الحي الحسنيأبو ذر الغفاريالنواصربوسكورة 1446928105/09/07 48 07/09/07الجتماعياتالجتماعيات01678Yكوثر شبيبا 26004P

المحمديةفاطمة الفهريةالنواصرالداخلة 1261759204/09/02 34 29/09/10الجتماعياتالجتماعيات01681Bإدريسي وفاء 26334Y

الحي الحسنيابن زهرالنواصرالمام مسلم 1504411105/09/08 18 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات23800Uعائشة الحجوجي 23330H

الحي الحسنيأبو ذر الغفاريالنواصراحمد المنصور الذهبي 1261469109/09/02 36 16/10/09علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض25072Bفاطمة الزهراء العبيدي 26004P

النواصرابن زهرالنواصردار بوعزة 970327316/09/82 48 05/09/11الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء01679Zالحسنية أبو عقيل 26459J

الثانوية العدادية مولي النواصرعبد المالك السعدي

عبد الواحد العلوي

سيدي البرنوصي 1409025206/09/06 18 03/09/13إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء25972Eمريم الخاتم 01649S

الحي الحسنيابن زهرالنواصرالمام مسلم 219039111/01/83 98 29/09/11إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةالتربية البدنية23800Uحسن الزاوي 23330H

الحي الحسنيالسلمالنواصرتوفيق الحكيم 1448223205/09/07 28 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية01677Xنبيل  عيشوش 25641V

الحي الحسنيخالد بن الوليدالنواصرعبد ا الحداوي 1686118104/09/12 18 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية25567Pعزيز أهني 25768H

سلالثانوية العدادية الوحدةالنواصربوسكورة 1688164104/09/12 18 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية01678Yمحسن عشور 01277M
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10

الثانوية العدادية محمد الخميسات11 يناير

الزفزاف

سل 1241550318/09/01 76 07/09/04اللغة العربيةاللغة العربية11579Kحميد بلعبار 25858F

الصخيرات تمارةالمنفلوطيالخميساتالمام الغزالي 1182197109/10/00 36 02/09/09إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية11570Aعائشة لخماشي 25501T

الخميساتمجمع الطلبةالخميسات20غشت 1409442106/09/06 36 02/09/09اللغة العربيةاللغة العربية11565Vبن حدو حنان 26196Y

مكناسأحمد بن شقرونالخميساتفاطمة الزهراء 323025916/09/87 124 16/09/93أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11568Yعبد الرفيع الهاشمي 03944L

المحمديةعبد الرحمان شنافالخميساتمحمد الناصر 710614116/09/92 43 02/09/09إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24980Bفاطمة حرار 01903T

النواصرخالد بن الوليدالخميساتفاطمة الزهراء 1405662301/02/08 14 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11568Yفينت محمد 26526G

الحاجبعبد الكريم الخطابيالخميساتالجاحظ 177856420/09/83 110 10/10/07الجتماعياتالجتماعيات11564Uعبد العالي توفيق 04229W

سلالثانوية العدادية الجاحظالخميساتالمام الغزالي 1177037206/09/00 58 05/09/07الجتماعياتالجتماعيات11570Aماجيد مقران 01266A

الخميساتزينب النفزويةالخميساتالبارودي 1505032105/09/08 24 05/09/11الجتماعياتالجتماعيات18692Sنادية هاشمي 23002B

الخميساتالخميساتالخميسات11 يناير 1050731116/09/97 104 16/09/99أقدمية 12 سنةالرياضياتالرياضيات11579Kعبد النبي حدادي 25783Z

ثانوية المام البوصيري 

العدادية

الخميساتمجمع الطلبةالخميسات 1160931116/09/99 76 29/10/03أقدمية 12 سنةالرياضياتالرياضيات11567Xمجاب عائشة 26196Y

مكناسابن حزمالخميساتالزيتون 58385116/09/94 57 23/04/07إلتحاق بالزوجةالرياضياتالرياضيات11572Cياسيرالزياني 23880F

سلالثانوية العدادية الياسمينالخميساتيوسف بن تاشفين 15449591102/09/09 28 04/09/12الرياضياتالرياضيات22130Dطارق البراكي 26622L

الخميساتالجاحظالخميساتعبد الرحمن بن عوف 1407952107/09/05 18 04/09/12الرياضياتالرياضيات22128Bفريد زحتي 11564U

ثانوية المام البوصيري 

العدادية

النواصرعبد ا الحداويالخميسات 16874631204/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات11567Xايمان طائشة 25567P

الثانوية العدادية رضى الخميساتالبارودي

السلوي

سل 738148116/09/93 98 16/09/97إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض18692Sسمية دواح 24608X

وجدة انجادإع. تيفاريتيالخميساتعبد الرحمان الزاكي 1052414116/09/97 92 06/09/01أقدمية 12 سنةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض11578Jبالقاضي محمد 26404Z

العيونالثانوية العدادية الشاطىءالخميسات مارس3 1045249216/09/96 84 16/09/10علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض11562Sلحسن عزاب 06471H
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لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

الخميساتالمغرب العربيالخميساتالمير مولي رشيد 1270205104/09/02 74 06/10/04علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض11581Mالسعدية واعلي 23915U

الخميسات مارس3الخميسات11 يناير 1270208104/09/02 64 20/10/09علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض11579Kجمال لحسيني 11562S

ملحقة جمعة مول البلد 

العدادية

ثانوية الحسن الثاني الخميسات

العدادية

وزان 1282106104/09/02 40 05/09/10علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض24611Aاحمد اسمنو 06419B

سيدي سليمانمحمد الزفزافالخميسات20غشت 1589447502/09/10 13 03/09/13إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض11565Vفاطنة بوطيب 25991A

الخميساتمجمع الطلبةالخميسات11 يناير 1447010105/09/07 24 05/09/11الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء11579Kصديق عبد الكريم 26196Y

الثانوية العدادية عبدالكبير الخميساتالمام مالك

الخطيبي

سل 1283784601/01/05 19 05/09/12إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء11559Nالمصطفى بنواحي 21513H

المحمديةفاطمة الفهريةالخميساتفاطمة الزهراء 1684917303/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء11568Yهند الطاهري 26334Y

القنيطرةالمتنبيالخميسات مارس3 893476116/09/89 131 16/09/89إلتحاق بالزوجالتربية السلميةالتربية السلمية11562Sنعيمة كلوط 26408D

الخميساتالجاحظالخميساتالمير مولي رشيد 1159442616/09/99 88 06/09/02أقدمية 12 سنةالتربية السلميةالتربية السلمية11581Mبوطعام الهاشم 11564U

الخميساتابن الثيرالخميساتابن اجروم 1261616104/09/02 58 05/09/08التربية السلميةالتربية السلمية11563Tيونس المساوي 20128C

الخميساتسجلماسةالخميساتعبد الرحمن بن عوف 1270204104/09/02 34 05/09/11التربية السلميةالتربية السلمية22128Bعبد الكريم عميمي 23003C

الخميسات مارس3الخميساتمحمد القري 1504891205/09/08 34 05/09/11التربية السلميةالتربية السلمية20510Tقاسي حسن 11562S

القنيطرةأبو الحسن المرينيالخميساتفاطمة الزهراء 1688132104/09/12 18 04/09/12التربية السلميةالتربية السلمية11568Yالسعدية اسرنانس 25985U

الخميساتمحمد القريالخميساتمحمد الناصر 1262179204/09/02 40 02/09/10التربية البدنيةالتربية البدنية24980Bعبد الرزاق تفراوت 20510T

الخميساتزينب النفزويةالخميساتمحمد الناصر 1309325105/09/03 40 02/09/10التربية البدنيةالتربية البدنية24980Bالمامون عمر 23002B

سلالثانوية العدادية الكتبيةالخميساتمولي ادريس أغبال 1409254206/09/06 39 02/09/09إلتحاق بالزوجالتربية الموسيقيةالتربية الموسيقية24708Fفدوى بوعجاج 24721V

ثانوية المام البوصيري 

العدادية

الصخيرات تمارةسيدي المدني بلحسنيالخميسات 1407996217/10/05 46 02/09/09التكنولوجياالتكنولوجيا11567Xعبد ا الخواتر 23101J

الصخيرات تمارة11 ينايرالرباطابراهيم الروداني 244334101/04/88 134 14/10/88أقدمية 20 سنةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض01135Hلزعر حياة 01379Y
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الثانوية العدادية عبد ا سلالثانوية العدادية إبن عباد

كنون

سل 889594116/09/88 118 30/09/92أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية01272Gفاطمة سفيني 18599R

الناضورعلل الفاسي 1سلالثانوية العدادية المام علي 1283427501/01/05 12 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية01269Dبنساسي نجاة 12736T

الثانوية العدادية حليمة 

السعدية

الصخيرات تمارةعبدالسلم عامرسل 1176783106/09/00 38 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات20908Aعبد الغاني  الحضري 26346L

الثانوية العدادية السيدة 

الحرة

الصخيرات تمارةعبد ا كنونسل 748488116/09/93 110 23/09/94أقدمية 20 سنةالرياضياتالرياضيات01284Vكريم خديجة 01381A

الثانوية العادية المام 

البخاري

الرباطابراهيم الرودانيسل 175916416/10/81 106 15/09/95أقدمية 20 سنةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض01286Xعبد العزيز تحفي 01135H

الثانوية العادية المام 

البخاري

سلالثانوية العدادية الياسمينسل 1113437216/09/97 60 28/09/10الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء01286Xالحاجي  كريم 26622L

الثانوية العدادية عبد المالك  

السعدي

سلالثانوية العدادية الشاطبيسل 1160656127/09/99 36 04/09/12التربية السلميةالتربية السلمية23446Jالراشدي عبد العزيز 21536H

أكادير إدا أوتناناعدادية جمال الدين الفغانيسلالثانوية العدادية المجد 1152658116/09/99 21 01/09/12إلتحاق بالزوجالتربية السلميةالتربية السلمية25318Uمينة  اشعيب 22951W

الثانوية العدادية سيدي 

محمد بن عبد ا

الثانوية العدادية ماء سل

العينين

بن سليمان 1684718202/09/13 14 02/09/13إلتحاق بالزوجالتربية السلميةالتربية السلمية01287Yفاطمة الزهراء الدريسي 07849F

الثانوية العدادية سيدي 

محمد بن عبد ا

الثانوية العدادية محمد سل

عزيز الحبابي

سل 90565116/09/95 98 16/09/97أقدمية 12 سنةالتربية البدنيةالتربية البدنية01287Yبوتفيسي ليلى 26219Y

الثانوية التأهيلية العباس 

مفتاح

الثانوية العدادية يوسف بن سل

تاشفين

سل 90379116/09/95 96 23/10/98أقدمية 12 سنةالتربية البدنيةالتربية البدنية01294Fتوفيق حامية 01278N

سلالثانوية العدادية الندلسسلالثانوية العدادية الهناء 1152096116/09/99 24 05/09/11التربية البدنيةالتربية البدنية25324Aلطيفة الداودي 25857E

الثانوية العدادية المنصور 

الذهبي

الثانوية العدادية محمد سل

الزفزاف

سل 1261602204/09/02 18 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية23034Lعبد الرحيم المكاوي 25858F

الصخيرات تمارة 18 نونبرالصخيرات تمارةالدريسي 886693116/09/86 120 28/10/94أقدمية 20 سنةاللغة العربيةاللغة العربية01384Dحليمة الناهي 24896K

الثانوية العدادية  معاد بن الصخيرات تمارةالبطحاء

جبل

سل 1685078203/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية25468Gسهام قربال 01279P

فاسأبي العباس السبتيالصخيرات تمارةعمار بن ياسر 1692310303/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات25226Uالسامري فاطمة 01975W

الصخيرات تمارةيعقوب المنصورالصخيرات تمارةابي الحسن المريني 55247116/09/94 104 16/09/98أقدمية 12 سنةالرياضياتالرياضيات19628Jخليد هاشمي 25467F

الصخيرات تمارةمعاذ بن جبلالصخيرات تمارةابي الحسن المريني 344840616/09/88 88 04/09/02أقدمية 12 سنةالرياضياتالرياضيات19628Jبونهر حسن 25469H
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الصخيرات تمارةمرس الخيرالصخيرات تمارةسيدي المدني بلحسني 90473116/09/95 64 13/02/09الرياضياتالرياضيات23101Jاحمد مومو 24604T

سلالثانوية العدادية المقاومةالصخيرات تمارةالدريسي 1240123203/02/99 15 03/09/13إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات01384Dرضوان كريمة 24715N

الثانوية العدادية إدريس الصخيرات تمارةالبطحاء

بنزكري

سل 1587986302/09/10 13 03/09/13إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض25468Gمجدولين هايمون 21534F

الثانوية العدادية أولد الصخيرات تمارةمولي ادريس الزهر

الصغير

سطات 1685238103/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء25227Vحنان سبيل 26583U

الرباطحليمة السعديةالصخيرات تمارةمرس الخير 1176755106/09/00 52 05/09/08التربية السلميةالتربية السلمية24604Tعبدالكريم  السامي 01107C

الرباطلل عائشةالصخيرات تمارةالدريسي 1240245106/09/01 46 05/09/08التربية السلميةالتربية السلمية01384Dعجاجة أحمد 01091K

طنجة أصيلالحسنيالصخيرات تمارةسيدي المدني بلحسني 1688174304/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجالتربية البدنيةالتربية البدنية23101Jالهبلي حسناء 26010W
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11

الجديدةسيدي محمد بن عبد االجديدةلل حسناء 1124451116/09/98 82 25/09/07التربية السلميةاللغة العربية08701Gالعياشي المادني 08702H

سيدي بنورثانوية البارودي العداديةالجديدةطارق بن زياد 1589002402/09/10 30 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية22462Pالدرقاوي مريمة 08719B

مديونةالتحديالجديدةعبد ا العروي 16873391304/09/12 18 04/09/12اللغة العربيةاللغة العربية25802Vحليمة صدقوني 23761B

مولي رشيد سيدي لل مريمالجديدةخالد بن الوليد

عثمان

1692351302/09/13 13 02/09/13إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية19833Gحنان الربوع 01852M

انزكان ايت ملولثإ.البوشواريينالجديدةالمجاهد العياشي 860376116/09/84 140 16/09/89أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08704Kرقية المشيشي 26433F

مكناسادريس الولالجديدةعلل الفاسي 366426216/09/89 60 05/09/08إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08713Vالملياني خالد 03937D

مديونةتيط مليلالجديدةخالد بن الوليد 1448200105/09/07 24 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية19833Gوديان سائح 01752D

الحاجبالثانوية العدادية بويسمسادالجديدةمحمد السادس 15971001205/09/11 24 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةاللغة النجليزية08723Fاسماء العسري 26590B

الثانوية العدادية علل الجديدةالساحل

الفاسي

اليوسفية 1544578102/09/09 46 02/09/09اللغة السبانيةاللغة السبانية23363Uفاطمة كمدون 13991G

فاسالنسيمالجديدةالعيون 1598222105/09/11 25 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة السبانيةاللغة السبانية08720Cحجيبة بنمسعود 24498C

المحمديةعلل بن عبد االجديدةمحمد السادس 1505785105/09/08 52 05/09/08الجتماعياتالجتماعيات08723Fعبد الجليل ناجي 01909Z

الثانوية العدادية ماء الجديدةعلل الفاسي

العينين

سل 1447576205/09/07 42 15/10/11الجتماعياتالجتماعيات08713Vنورالدين اوشكير 26071M

الثانوية العدادية حمزة بن الجديدةمحمد السادس

عبد المطلب

سل 1598481505/09/11 24 05/09/11إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات08723Fليلى حرحر 01264Y

سيدي البرنوصيثانوية الرشيدالعداديةالجديدةطارق بن زياد 1685800104/09/12 18 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات22462Pعادل ابرصو 01749A

الجديدةابن باجةالجديدةعبد المالك السعدي 1685821304/09/12 18 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات08726Jنادية العثماني 25095B

سيدي بنورثانوية الطلس العداديةالجديدةسيدي اسماعيل 176470224/10/84 58 16/09/07الرياضياتالرياضيات08742Bبوشعيب بوربكة 21786E

الجديدةالوردالجديدةطارق بن زياد 1447030105/09/07 58 05/09/07علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض22462Pأحمد المهدوي 08717Z

ثانوية أحمد الراشدي الجديدةسيدي اسماعيل

التأهيلية

العرائش 1283819601/01/05 36 02/09/09علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض08742Bعمر عرفاوي 05993N
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طنجة أصيلالزمخشريالجديدةمحمد السادس 1597396205/09/11 24 05/09/11إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض08723Fخنساء الحو 15167K

مولي رشيد سيدي المهدي بن تومرتالجديدةوادي الذهب

عثمان

1684938103/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض24732Gخديجة القاسم 24901R

الجديدةحليمة السعديةالجديدةالبكري 1233360106/09/01 68 02/09/10التربية السلميةالتربية السلمية25262Hالمصطفى  كيتو 08705L

اسفياحمد الطيب بنهيمةالجديدةابن طفيل 1241684112/09/01 68 05/09/07التربية السلميةالتربية السلمية24582Uنعيمة عنزوري 13979U

الجديدةمارس3الجديدةخالد بن الوليد 1589225101/09/10 40 02/09/10التربية السلميةالتربية السلمية19833Gيونس المهني 25274W

الجديدةعبد الكريم الخطابيالجديدةسيدي عابد 1589226102/09/10 40 02/09/10التربية السلميةالتربية السلمية24584Wيونس العفطاوي 08073Z

اسفيمولي يوسفالجديدةمحمد السادس 1505501105/09/08 34 05/09/11التربية السلميةالتربية السلمية08723Fمحمد حنون 13981W

النواصرالمام مسلمالجديدةسيدي اسماعيل 1588972102/09/10 32 04/09/12التربية السلميةالتربية السلمية08742Bصارف علي 23800U

الثانوية العدادية الساحل الجديدةسيدي اسماعيل

أولد حريز

برشيد 1692848203/09/13 15 03/09/13إلتحاق بالزوجالتربية السلميةالتربية السلمية08742Bفاطمة الزهراء حمور 26521B

الثانوية العدادية عثمان بن الجديدةوادي الذهب

عفان

العيون 1691783103/09/13 12 RHAMADI WARDIA24732G03/09/13إلتحاق بالزوجالتربية السلميةالتربية السلمية 25881F

الرشيديةبئر أنزرانالجديدةسيدي اسماعيل 11248761116/09/98 98 21/09/01أقدمية 12 سنةالتربية البدنيةالتربية البدنية08742Bرضوان الداهي 09834N

سلملحقة المام البخاريالجديدةطارق بن زياد 1684986803/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجالمعلومياتالمعلوميات22462Pنور الهدى مسعودي 24834T

الجديدةطارق بن زياداسفيثانوية الفارابي العدادية 1280983207/09/04 36 02/09/09اللغة العربيةاللغة العربية19455Wالهادي ليلى 22462P

الثانوية العدادية ماء اسفيثانوية الفارابي العدادية

العينين

سل 1545363802/09/09 12 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية19455Wسناء أيت لحمادي 26071M

اسفيإعدادية الكندياسفيالفقيه الجزولي 340896116/09/88 134 16/09/88أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13996Mكمات فؤاد 26337B

وادي الذهباعدادية وادي الدهباسفيقاسم أمين 241804116/09/85 40 01/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية25206Xعبد اللطيف بوالبتول 13524Z

القنيطرةصلح الدين اليوبياسفيمولي رشيد 1447629405/09/07 54 05/10/09اللغة النجليزيةاللغة النجليزية13994Kإدريس المومني 11187J

القنيطرةمحمد حجياسفيالبحتري 1505010305/09/08 42 05/09/08الجتماعياتالجتماعيات24576Mعبد السلم الدهبي 26298J
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الثانوية العدادية علل اسفيابن طفيل

الفاسي

الحوز 1544282202/09/09 36 02/09/09إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات19876Dزينب زانفي 18464U

المحمديةعين حرودةاسفيابن طفيل 1598262205/09/11 34 05/09/11الجتماعياتالجتماعيات19876Dيوسف مصباح الدريسي 01756H

اسفيابن عباداسفيابن زيدون 1687247104/09/12 18 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات19877Eفاطمة بناني 13993J

اسفيالسعدييناسفيمولي رشيد 152371116/09/82 152 25/09/86أقدمية 20 سنةالرياضياتالرياضيات13994Kعبداللطيف حاضر 25801U

العيونالثانوية العدادية النهضةاسفيالمولى ادريس الول 346548116/09/88 64 06/09/06الرياضياتالرياضيات24133Fالديب  احمد 06468E

اسفيواد المخازناسفيابن منظور 90117116/09/95 82 16/09/05علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض23702Mفوزي بهداوي 24575L

اسفيالسعدييناسفيابن رشد 1152417216/09/99 80 23/01/09علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض13997Nمحمد بوجمل 25801U

مراكشزينب النفزاويةاسفيابن منظور 1261348117/09/02 76 27/09/04إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض23702Mنزهة بودى 26435H

اسفيعقبة ابن نافعاسفيالرازي 1240030106/09/01 68 06/09/08علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض23701Lنور الدين  بونوار 24730E

المحمديةإبن رشيقاسفيالمام علي 1233461117/09/01 62 20/10/11علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض13985Aعزيزة موهوب 01904U

اسفيسيدي عبد الكريماسفيالرازي 1123841316/09/98 60 07/09/05علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض23701Lميلود مفتاوي 13986B

اسفيابن رشداسفيابن حنبل 1447039105/09/07 44 13/10/09علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض24577Nنجاة جلل 13997N

اسفيابن منظوراسفيثانوية الفارابي العدادية 1545299602/09/09 36 02/09/09علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض19455Wسمية الميس 23702M

اسفيثانوية الفارابي العداديةاسفيالمولى ادريس الول 1597401505/09/11 24 11/10/11علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض24133Fايمان لعليوي 19455W

اسفيالسعدييناسفيابن طفيل 1182065127/09/00 66 06/09/04التربية السلميةالتربية السلمية19876Dرشيدة بوطالب 25801U

اسفيالسعدييناسفيعثمان بن عفان 1309610105/09/03 58 21/10/11التربية السلميةالتربية السلمية18516Aسموح هشام 25801U

اسفياحمد الطيب بنهيمةاسفيالبحتري 1283993101/01/05 36 10/10/11التربية السلميةالتربية السلمية24576Mعائشة فرحاني 13979U

اسفيالحنصالياسفياحمد أمين 1588974102/09/10 30 14/09/10التربية السلميةالتربية السلمية24581Tطواف محمد 13982X
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شفشاونالثانوية العدادية أمتاراسفيقاسم أمين 1687797604/09/12 28 04/09/12التربية السلميةالتربية السلمية25206Xجلل بوراص 26212R

اسفيالسعدييناسفيهارون الرشيد 1124877116/09/98 76 05/09/07التربية البدنيةالتربية البدنية24580Sاسماعبل كهكة 25801U

سيدي قاسمإعدادية النهضةاسفيثانوية الفارابي العدادية 16861071104/09/12 28 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية19455Wيوسف مرديوي 15104S

الثانوية العدادية ماء اسفيالمام الشافعي

العينين

سل 1151914616/09/99 27 03/09/13إلتحاق بالزوجالتربية البدنيةالتربية البدنية26007Tصباح طاهري 26071M

اسفيالسعديينسيدي بنورثانوية أولد عمران التأهيلية 749896316/09/93 43 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةاللغة العربية08722Eعبد المزيان الفاني 25801U

الخميسات مارس3سيدي بنورثانوية العرفان العدادية 1589099802/09/10 40 02/09/10اللغة العربيةاللغة العربية24586Yنورة العبودي 11562S

اسفيثانوية الفارابي العداديةسيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيلية 15975981105/09/11 26 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية18513Xلل خديجة العباسي 19455W

ثانوية أولد عمران سيدي بنور ثانوية السلم العدادية

التأهيلية

سيدي بنور 1505462505/09/08 18 05/09/12اللغة العربيةاللغة العربية08721Dيوسف زين الدين 08722E

الجديدةابن باجةسيدي بنورثانوية القسطلني العدادية 988214516/09/93 124 22/04/10أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08728Lفاطنة دمان 25095B

الجديدةخالد بن الوليدسيدي بنور ثانوية السلم العدادية 1522871016/09/82 62 22/04/10إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08721Dعبد الكريم حمدات 19833G

النواصرعبد الخالق الطريسسيدي بنورثانوية البارودي العدادية 15970221505/09/11 34 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08719Bهند لفحل 26525F

اسفيابن منظورسيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيلية 1588571502/09/10 31 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18513Xسلمى المجاهد 23702M

ثانوية يوسف بن تاشفين 

العدادية

المحمديةصلح الدين اليوبيسيدي بنور 16874291304/09/12 19 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةاللغة النجليزية08715Xزينب الشاهدي 26618G

ثانوية حمان الفطواكي 

العدادية

الجديدة القاضي عياضسيدي بنور 143583116/09/82 168 22/04/10أقدمية 20 سنةالجتماعياتالجتماعيات08710Sعبد الكريم تغبولة 08740Z

تازةيوسف بن تاشفينسيدي بنورثانوية القسطلني العدادية 1588771102/09/10 40 02/09/10الجتماعياتالجتماعيات08728Lسلوى الرحماني 16678C

الثانوية التأهيلية خالد بن سيدي بنور ثانوية السلم العدادية

الوليد

برشيد 1598646105/09/11 34 05/09/11الجتماعياتالجتماعيات08721Dسناء خوداري 14647V

ثانوية أربعاء العونات 

العدادية

بن امسيكالمام الغزاليسيدي بنور 1685836204/09/12 28 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات08729Mخديجة  مرسلي 23763D

العرائشثانوية عزيز بلل  العداديةسيدي بنورثانوية العرفان العدادية 15982591205/09/11 24 05/09/11الجتماعياتالجتماعيات24586Yمراد المساري 24426Z



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

دكالة - عبدة11

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

المادة

المطلوبة
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

الخميساتالقدسسيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيلية 1598312205/09/11 24 05/09/11الجتماعياتالجتماعيات18513Xأبرهموش محمد 11569Z

مولي رشيد سيدي عبد الخالق الطريسسيدي بنور ثانوية السلم العدادية

عثمان

1685827104/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات08721Dابتسام جفال 01849J

ثانوية لل فاطمة الزهراء 

العدادية

الثانوية العدادية مولي سيدي بنور

عبد ا

سطات 1684878103/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات08711Tأعظيمي صالحة 14618N

ثانوية علل بن عبد ا 

العدادية

وجدة انجادإع. أبي عنان المرينيسيدي بنور 210247116/09/84 160 22/04/10أقدمية 20 سنةالرياضياتالرياضيات08716Yالعزاوي محمد 04386S

اسفيالمولى ادريس الولسيدي بنورثانوية الفضيلة العدادية 1687181804/09/12 28 04/09/12الرياضياتالرياضيات21787Fشامة بودالية 24133F

ثانوية الفاروق عمر بن سيدي بنورثانوية أولد عمران التأهيلية

الخطاب العدادية

سطات 15986191105/09/11 24 05/09/11الرياضياتالرياضيات08722Eنورالدين الموحد 22354X

قلعة السراغنةثانوية الجبيل العداديةسيدي بنورثانوية الفضيلة العدادية 1685873204/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات21787Fفاطمة النادري 26546D

المحمديةالبراهمةسيدي بنورثانوية الوليدية العدادية 1685224403/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات08727Kلمياء الزين 01758K

ثانوية لل فاطمة الزهراء 

العدادية

الجديدةعبد الكريم الخطابيسيدي بنور 974418117/09/84 150 22/04/10إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض08711Tخديجة أزوكا 08073Z

ثانوية علل بن عبد ا 

العدادية

الجديدةالمصبسيدي بنور 363088116/09/89 110 22/04/10أقدمية 20 سنةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض08716Yلطفي المصطفى 25458W

الجديدةمحمد الحنصاليسيدي بنورثانوية الطلس العدادية 1152958216/09/99 81 22/04/10إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض21786Eسميرة غطوس 08708P

الثانوية العادية المام سيدي بنورثانوية الزيتونة العدادية

البخاري

سل 1261597716/09/02 74 22/04/10علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض24583Vرجاء المنديلي 01286X

الخميساتزينب النفزويةسيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيلية 1589439402/09/10 40 02/09/10علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض18513Xابتسام بنسعدا 23002B

الحي الحسنيمحمد عابد الجابريسيدي بنور ثانوية السلم العدادية 1596906105/09/11 34 05/09/11علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض08721Dنجيمة المجدوت 26500D

القنيطرةمحمد حجيسيدي بنورثانوية الوليدية العدادية 1598014305/09/11 34 05/09/11علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض08727Kهيبة غزلن 26298J

سيدي البرنوصيطرفة بن العبدسيدي بنورثانوية النصر العدادية 1687548104/09/12 28 04/09/12علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض25816Kحبيبة جامة 19750S

ثانوية يوسف بن تاشفين 

العدادية

خريبكةخالد  بن  الوليدسيدي بنور 1504538205/09/08 24 05/09/11إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض08715Xالبيضوري زينب 12250P

ثانوية علل بن عبد ا 

العدادية

الجديدةالمام عليسيدي بنور 176494616/09/83 132 22/04/10أقدمية 20 سنةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء08716Yكراع سعيد 23362T
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اسفيثانوية الفارابي العداديةسيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيلية 1282794101/01/05 46 22/04/10التربية السلميةالتربية السلمية18513Xعبدالواحد المليلي 19455W

ثانوية علل بن عبد ا 

العدادية

الرحامنةالثانوية العدادية النهضةسيدي بنور 1687309104/09/12 28 04/09/12التربية السلميةالتربية السلمية08716Yيوسف مسافر 25482X

ثانوية لل فاطمة الزهراء 

العدادية

الثانوية العدادية المنصور سيدي بنور

الذهبي

سل 1688131104/09/12 28 04/09/12التربية السلميةالتربية السلمية08711Tعبد الرزاق أسملل 23034L

ثانوية حمان الفطواكي 

العدادية

الجديدةالمام مسلمسيدي بنور 115255215/11/78 158 22/04/10أقدمية 20 سنةالتربية البدنيةالتربية البدنية08710Sعبد المولى بلحراكة 22461N

الثانوية العدادية اولد سيدي بنور ثانوية السلم العدادية

زيان

برشيد 1693087103/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجالتربية البدنيةالتربية البدنية08721Dبنموسى سكينة 21573Y

ثانوية المختار السوسي 

العدادية

بن سليمانالثانوية التأهيلية السلمسيدي بنور 1050819116/09/97 96 22/04/10أقدمية 12 سنةالتربية التشكيليةالتربية التشكيلية08712Uعبد العالي وزين 26292C

الجديدةالمسيرةاليوسفية الثانوية العدادية البيروني 15452671002/09/09 36 02/09/09إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية21943Aجغال سناء 08724G

 الثانوية العدادية يعقوب 

المنصور

اسفيعقبة ابن نافعاليوسفية 1408607106/09/06 34 04/10/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية20848Kفاطمة الزهراء الجائل 24730E

 الثانوية العدادية ابو بكر 

الصديق

خريبكةعمر  بن  الخطاباليوسفية 1686506104/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13998Pحنان الفضل 12243G

 الثانوية العدادية يعقوب 

المنصور

القنيطرةأبو الحسن المرينياليوسفية 1408565917/10/06 56 17/10/06إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةاللغة النجليزية20848Kفاطمة الزهراء بوكيلي 25985U

الجديدةمحمد السادساليوسفيةالثانوية العدادية 30 يوليوز 1597375905/09/11 34 05/09/11اللغة النجليزيةاللغة النجليزية23699Jعبد انعيم عبد الفتاح 08723F

العرائشثانوية عياشة العداديةاليوسفية الثانوية العدادية البيروني 1588435502/09/10 30 02/09/10الجتماعياتالجتماعيات21943Aالدرياسي عبد الله 26300L

 الثانوية العدادية المام 

الغزالي

خنيفرة11 ينايراليوسفية 1686306304/09/12 28 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات22512Uوشا سعيد 11974P

 الثانوية العدادية السلطان 

مولي الحسن

الجديدةابن طفيلاليوسفية 694039216/09/80 176 16/09/80أقدمية 20 سنةالرياضياتالرياضيات13995Lعمر موجود 24582U

الثانوية العدادية علل 

الفاسي

مراكشالكندياليوسفية 342625216/09/88 134 16/09/88أقدمية 20 سنةالرياضياتالرياضيات13991Gعبد العزيز احميمة 24222C

الثانوية العدادية الميرة لل 

عائشة

الرحامنةواد المخازناليوسفية 1544310202/09/09 32 20/09/11إلتحاق بالزوجةالرياضياتالرياضيات13992Hأرشيد عبد الخالق 09343E

 الثانوية العدادية السلطان 

مولي الحسن

ثانوية أولد عمران اليوسفية

التأهيلية

سيدي بنور 1588645802/09/10 30 02/09/10الرياضياتالرياضيات13995Lعبد المنيف نورة 08722E

 الثانوية العدادية السلطان 

مولي الحسن

مديونة عبد ا ابراهيماليوسفية 1687481504/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات13995Lأسماء مصباح 25349C
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 الثانوية العدادية المام 

الغزالي

ثانوية ابو بكر القادري اليوسفية

العدادية

قلعة السراغنة 1692637103/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات22512Uسناء قصباوي 09337Y

 الثانوية العدادية المام 

الغزالي

ثانوية ابن الخطيب اليوسفية

العدادية

الفقيه بنصالح 1587991102/09/10 40 02/09/10علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض22512Uنبتي نوال 25770K

 الثانوية العدادية السلطان 

مولي الحسن

الثانوية العدادية ماء اليوسفية

العينين

سل 1687376704/09/12 19 04/09/12إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض13995Lكلثوم   بطاش 26071M

صفرو اعدلدية 6 نونبراليوسفية الثانوية العدادية ابن المعتز 16861791204/09/12 18 04/09/12علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض24134Gهشام العطار 20024P

 الثانوية العدادية المام 

الغزالي

المحمديةالجولناليوسفية 1686458104/09/12 18 04/09/12علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض22512Uاحمد فكاك 01886Z

 الثانوية العدادية المام 

الغزالي

الجديدةالساحلاليوسفية 1687812404/09/12 28 04/09/12التربية السلميةالتربية السلمية22512Uجلولي ادريس 23363U

الثانوية العدادية مولي اليوسفية الثانوية العدادية البيروني

عبد الواحد العلوي

سيدي البرنوصي 1688828105/09/12 28 05/09/12التربية السلميةالتربية السلمية21943Aحسن ايت ايعيش 01649S

 الثانوية العدادية يعقوب 

المنصور

القنيطرةبني مالكاليوسفية 1687803404/09/12 18 04/09/12التربية السلميةالتربية السلمية20848Kالسعيد البشاني 23811F

 الثانوية العدادية ابو بكر 

الصديق

طنجة أصيليعقوب المنصوراليوسفية 1686049304/09/12 28 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية13998Pشريفي علوي يونس 25010J

الدريوشاعدادية ازلفاليوسفية الثانوية العدادية العقاد 16869121404/09/12 28 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية24579Rيجبر سمير 26290A

 الثانوية العدادية السلطان 

مولي الحسن

سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجياليوسفية 1686053604/09/12 18 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية13995Lياسين  العالي 23499S

بولمانملويةاليوسفية الثانوية العدادية ابن المعتز 1686130104/09/12 18 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية24134Gزهير  سحيمي 08050Z

العرائشثانوية السواكن العداديةاليوسفية الثانوية العدادية البيروني 16867291105/09/12 18 05/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية21943Aياسين البادسي 26216V
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12

ثانوية شللت أزود 

العدادية

خريبكةوادي الذهبأزيلل 1685958804/09/12 28 04/09/12اللغة العربيةاللغة العربية24601Pالوردي حسناء 12246K

أزيللثانوية ابن الهيثم العداديةأزيللثانوية الزرقطوني التأهيلية 1597591205/09/11 24 05/09/11اللغة العربيةاللغة العربية18480Lامينة عقي 22058A

مراكشابن خلدونأزيللثانوية المام علي العدادية 323298121/09/87 148 21/09/87أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07281Nمصطفى ازمركو 24223D

ثانوية  اولد ادريس أزيللثانوية الزرقطوني التأهيلية

العدادية

الفقيه بنصالح 1282239807/09/05 48 16/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18480Lشيشان المهدي 25201S

ملحقة ثانوية مولي عيسى 

بن ادريس العدادية أسمسيل

الثانوية العدادية اولد علي أزيلل

منصور

الفقيه بنصالح 1597244105/09/11 34 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية23628Gحكيمة أزروال 26047L

أزيللثانوية تشيبيت العداديةأزيللثانوية الطلس العدادية 1587873102/09/10 30 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24600Nعتيقة الغازي 22057Z

أزيللثانوية تشيبيت العداديةأزيللثانوية الزرقطوني التأهيلية 1588627102/09/10 30 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18480Lليلى أيتلحسن 22057Z

أزيللثانوية ولي العهد العداديةأزيللثانوية آيت امحمد التأهيلية 1161038122/12/99 86 06/10/01أقدمية 12 سنةاللغة النجليزيةاللغة النجليزية07278Kولدي عبد الرحيم 26401W

خريبكةالمام  الشافعيأزيللثانوية آيت امحمد التأهيلية 16871641404/09/12 18 04/09/12اللغة النجليزيةاللغة النجليزية07278Kعزيز  موزوني 12255V

الخميساتالمسيرةأزيللالثانوية الجديدة العدادية 1688118704/09/12 18 04/09/12اللغة اليطاليةاللغة اليطالية21712Zرجاء مدلج 11560P

أزيلل اغيرأزيللثانوية الخوارزمي العدادية 1283581101/01/02 76 02/09/09الجتماعياتالجتماعيات25051Dاجبلي عبد اللطيف 06857C

الناضوربني نصارأزيللثانوية الحسن الول التأهيلية 15883751202/09/10 30 02/09/10الجتماعياتالجتماعيات07286Uميمون لشعل 12756P

الناضوراعزاننأزيللثانوية آيت أوقبلي العدادية 15883871402/09/10 30 02/09/10الجتماعياتالجتماعيات24303Rمحمد الطاهري 22742U

ميدلتزايدةأزيللثانوية ابن خلدون العدادية 1686294704/09/12 18 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات07282Pعزيز حمي 18476G

سلالثانوية العدادية 6نونبرأزيللثانوية ابن المقفع العدادية 988392116/09/93 114 16/09/93أقدمية 20 سنةالرياضياتالرياضيات07276Hعزيز التياويل 26217W

طنجة أصيلاعدادية السانيةأزيللالثانوية الجديدة العدادية 55051116/09/94 86 20/09/11الرياضياتالرياضيات21712Zعبد الرزاق السبايسي 26011X

ثانوية مولي اسماعيل 

العدادية

الحوزالثانوية التأهيلية بئر انزرانأزيلل 1504698105/09/08 52 05/09/08الرياضياتالرياضيات22055Xازياد فيصل 03791V

ملحقة إعدادية محمد أزيللثانوية الخوارزمي العدادية

السادس

سطات 1588113202/09/10 40 02/09/10الرياضياتالرياضيات25051Dياسين حسني 26476C
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الثانوية العدادية حمان أزيللثانوية الزيتون العدادية

الفطواكي

برشيد 1588119402/09/10 30 02/09/10الرياضياتالرياضيات22059Bابراهيم اضريس 24377W

ثانوية جابر بن حيان أزيللثانوية الزرقطوني التأهيلية

العدادية

أزيلل 1588612102/09/10 30 02/09/10الرياضياتالرياضيات18480Lانوار  ادراسن 25827X

ثانوية عمر ابن عبد العزيز أزيللثانوية آيت ماجدن العدادية

العدادية

الفقيه بنصالح 1687471404/09/12 28 04/09/12الرياضياتالرياضيات23460Zمحمد ارشيد 24800F

الفقيه بنصالحملحقة الوحدةأزيللثانوية تيفاريتي التأهيلية 1687478704/09/12 28 04/09/12الرياضياتالرياضيات07295Dوسعدن عبد الكبير 21220P

ثانوية شللت أزود 

العدادية

اليوسفية الثانوية العدادية العقادأزيلل 15974101205/09/11 24 05/09/11الرياضياتالرياضيات24601Pبن الزاوية الفاطمي 24579R

ملحقة ثانوية مولي عيسى 

بن ادريس العدادية بتسقي

تارودانت ثإ.ايكديأزيلل 15974211105/09/11 24 05/09/11الرياضياتالرياضيات22056Yعبد ا الصنهاجي 24676W

ثانوية حمان الفطواكي 

العدادية

ثانوية المام الغزالي أزيلل

العدادية

الفقيه بنصالح 1687468604/09/12 18 04/09/12الرياضياتالرياضيات07277Jنور الدين صفياني 25864M

بني مللثانوية تانوغة العداديةأزيللثانوية الحسن الول التأهيلية 1281918301/01/02 80 05/09/07علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض07286Uمحمد شرفي 26274H

ثانوية حمان الفطواكي 

العدادية

خنيفرة13 نونبرأزيلل 1232729211/09/01 70 16/09/05علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض07277Jامعطي المصطفى 24997V

أزيلل اغيرأزيللثانوية الزرقطوني التأهيلية 1283612101/01/02 70 28/04/08علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض18480Lفاطمة اعوينتو 06857C

ثانوية حمان الفطواكي أزيللثانوية الخوارزمي العدادية

العدادية

أزيلل 139942128/10/83 46 02/09/09علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض25051Dمحمد ابوسهماين 07277J

أزيللثانوية الخوارزمي العداديةأزيللثانوية ابن خلدون العدادية 1240001106/09/01 46 02/09/09علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض07282Pمحمد لزاز 25051D

ملحقة ثانوية مولي عيسى 

بن ادريس العدادية أسمسيل

افرانعمر بن عبد العزيزأزيلل 1597200705/09/11 34 05/09/11علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض23628Gزوهير صباح 10787Z

خنيفرةالزاويةأزيللثانوية الزيتون العدادية 1687386704/09/12 28 04/09/12علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض22059Bاسرير سعيدة 26226F

ملحقة ثانوية مولي عيسى 

بن ادريس العدادية بتسقي

ثانوية المام الغزالي أزيلل

العدادية

الفقيه بنصالح 1283600101/01/02 78 03/10/08الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء22056Yمحمد قدار 25864M

ملحقة ثانوية مولي عيسى 

بن ادريس العدادية أسمسيل

خريبكةالساقية  الحمراءأزيلل 1504521305/09/08 44 05/09/08إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء23628Gاشراق راجل 12256W

أزيلل اغيرأزيللثانوية الخوارزمي العدادية 1281964101/01/02 76 02/09/09التربية السلميةالتربية السلمية25051Dايت الداود السعيد 06857C

ثانوية حمان الفطواكي أزيللثانوية ابن خلدون العدادية

العدادية

أزيلل 1589237102/09/10 36 04/09/12التربية السلميةالتربية السلمية07282Pرشيد ابزو 07277J
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أزيللثانوية الخوارزمي العداديةأزيللثانوية تبانت العدادية 1598100205/09/11 24 05/09/11التربية السلميةالتربية السلمية21711Yمحمد بنعلي 25051D

أزيللثانوية المام علي العداديةأزيللثانوية تنانت العدادية 1687278204/09/12 18 04/09/12التربية السلميةالتربية السلمية25786Cعبد الرحيم  أبو سلمة 07281N

الفحص أنجرةإع.تاغرامتأزيللثانوية آيت أوقبلي العدادية 16878141204/09/12 18 04/09/12التربية السلميةالتربية السلمية24303Rسعيد قجون 24424X

ثانوية جابر بن حيان 

العدادية

الثانوية العدادية أحمد أزيلل

الناصري

سل 1045374116/09/96 108 16/09/97أقدمية 12 سنةالتربية البدنيةالتربية البدنية25827Xمحمد جميل 01276L

الحوزحمان الفطواكيأزيللثانوية تيفاريتي التأهيلية 1123652616/09/98 104 16/09/98أقدمية 12 سنةالتربية البدنيةالتربية البدنية07295Dرشيد  حلمي 21861L

افرانضاية عواأزيللثانوية الزرقطوني التأهيلية 15882361302/09/10 40 02/09/10التربية البدنيةالتربية البدنية18480Lسليمان بورزاق 24740R

سيدي سليمانجابر بن حيانأزيللثانوية الحسن الول التأهيلية 1588217302/09/10 30 02/09/10التربية البدنيةالتربية البدنية07286Uزاكي غديدو 11182D

ميدلتموسى بن نصيرأزيللثانوية تيفاريتي التأهيلية 1686084104/09/12 28 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية07295Dحمي سكو 11988E

الدريوشإع. ابن الطيب 2أزيللثانوية آيت امحمد التأهيلية 16867361204/09/12 28 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية07278Kمحمد  المغاري 24405B

مولي يعقوبالثانوية العدادية سبوأزيللالثانوية الجديدة العدادية 16860371204/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةالتربية البدنية21712Zسعد  بودرة 25976J

الحوزالثانوية العدادية التوامةأزيللثانوية المام علي العدادية 1686669304/09/12 18 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية07281Nعبد الرحمان بن سمينة 20936F

بولمان2اكتوبرأزيللثانوية واد العبيد التأهيلية 1686743904/09/12 18 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية07290Yعزالدين الدريسي 08054D

ثانوية حمان الفطواكي 

العدادية

خريبكةايت عمارأزيلل 15969691105/09/11 24 05/09/11إلتحاق بالزوجالتربية السريةالتربية السرية07277Jقسوي   سهام 24659C

ثانوية مولي اسماعيل 

العدادية

النواصرخالد بن الوليدأزيلل 15057421405/09/08 52 05/09/08التربية التشكيليةالتربية التشكيلية22055Xكوللي عمر 26526G

ثانوية ابن الخطيب أزيللثانوية تشيبيت العدادية

العدادية

الفقيه بنصالح 1278161707/09/04 70 05/09/07المعلومياتالمعلوميات22057Zسميحة بندراك 25770K

ثانوية موحا و سعيد 

العدادية

الثانوية العدادية أولد بني ملل

الصغير

سطات 1598041205/09/11 24 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية07682Zالهام حدادي 26583U

بني مللثانوية ابن المقفع العداديةبني مللثانوية تاكزيرت التأهيلية 306018121/09/87 148 21/09/87أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07711Fسعد غفو 07675S

ثانوية مولي اسماعيل بني مللثانوية أم الرمان التأهيلية

التأهيلية

بني ملل 1409073406/09/06 42 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07708Cسهام ملين 07707B
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ثانوية علل بن عبد ا بني مللثانوية التفاح التأهيلية

التأهيلية

الفقيه بنصالح 1685138203/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24288Zالواثق مريم 07696P

الحاجبابن بطوطةبني مللثانوية الزيتون 1544579302/09/09 36 02/09/09اللغة السبانيةاللغة السبانية21224Uالفزازي  محسن 04228V

تارودانتثإ.بئر أنزرانبني مللثانوية أم الرمان التأهيلية 15447091402/09/09 36 02/09/09اللغة اللمانيةاللغة اللمانية07708Cعلي أيت الوالي 23315S

بني مللتانوية فم وودي العداديةبني مللمركزية ادوز 1283465201/01/02 74 11/10/05الجتماعياتالجتماعيات07543Yسعاد المغراوي 26293D

الفقيه بنصالحثانوية الموحدينبني مللثانوية أم الرمان التأهيلية 1687450304/09/12 28 04/09/12الرياضياتالرياضيات07708Cاكيري فظمة 07694M

بني مللثانوية تانوغة العداديةبني مللثانوية التفاح التأهيلية 1687462204/09/12 18 04/09/12الرياضياتالرياضيات24288Zالماش سهام 26274H

مراكشالمام الشافعيبني مللثانوية التفاح التأهيلية 16852071103/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات24288Zايمان كرو 02645Z

ثانوية موحا و سعيد 

العدادية

مديونةيوسف ابن تاشفينبني ملل 1692454303/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات07682Zفردوس حيال 25350D

ثانوية ادريس بن زكري بني مللثانوية الزيتون

العدادية

بني ملل 343963116/09/88 118 06/09/01أقدمية 12 سنةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض21224Uمحمد شوقي 24798D

أكادير إدا أوتناناعدادية العقادبني مللثانوية أم الرمان التأهيلية 16851581003/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض07708Cابو العيش الزهرة 19982U

أزيللثانوية أفورار العداديةبني مللثانوية تاكزيرت التأهيلية 1239974506/09/01 48 04/09/12التربية السلميةالتربية السلمية07711Fاحماد          اوحني 07283R

خنيفرةمولي رشيدبني مللثانوية التفاح التأهيلية 1280863607/09/04 64 05/09/07التربية البدنيةالتربية البدنية24288Zعبد الكريم   قاسيمي 11984A

افراناعدادية الملبني مللثانوية أم الرمان التأهيلية 15058331005/09/08 36 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية07708Cحميد يجعوتن 25260F

ثانوية سيدي اعمر أوحلي 

التأهيلية

ثانوية  اولد ادريس بني ملل

العدادية

الفقيه بنصالح 1688183304/09/12 18 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية23666Yعبد الغفور فتحي 25201S

النواصرابن مالكبني مللثانوية التفاح التأهيلية 1409053406/09/06 55 06/09/06إلتحاق بالزوجالتربية السريةالتربية السرية24288Zفتاح  دنيا 26527H

ثانوية سيدي اعمر أوحلي 

التأهيلية

الثانوية العدادية الميرة لل بني ملل

عائشة

اليوسفية 1596891205/09/11 25 05/09/11إلتحاق بالزوجةالتربية التشكيليةالتربية التشكيلية23666Yمحمد البركمي 13992H

ثانوية سيدي اعمر أوحلي 

التأهيلية

خريبكةابو  القاسم  السجلماسيبني ملل 15981481005/09/11 34 05/09/11التربية الموسيقيةالتربية الموسيقية23666Yبن لعلوي محمد 12248M

ثانوية علل بن عبد ا 

التأهيلية

بني مللثانوية المحمدية العداديةالفقيه بنصالح 306929116/09/87 148 16/09/87أقدمية 20 سنةاللغة العربيةاللغة العربية07696Pالحسن الحلواني 07669K
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ثانوية المام الغزالي 

العدادية

الحوزالثانوية العدادية سد نفيسالفقيه بنصالح 310800416/09/87 148 16/09/87أقدمية 20 سنةاللغة العربيةاللغة العربية25864Mلشكر سعيد 21862M

مراكشالشرفاءالفقيه بنصالحثانوية الحسن الول التأهيلية 895492216/09/89 130 16/09/89أقدمية 20 سنةاللغة العربيةاللغة العربية07710Eمليكة بومعيز 02643X

ثانوية المام الغزالي الفقيه بنصالحثانوية ابن خلدون العدادية

العدادية

الفقيه بنصالح 675053115/11/77 120 16/09/94أقدمية 20 سنةاللغة العربيةاللغة العربية07678Vمحمد  دعنون 25864M

ثانوية ادريس بن زكري الفقيه بنصالحثانوية عمر بن الخطاب

العدادية

بني ملل 1050244116/09/96 106 16/09/98أقدمية 12 سنةاللغة العربيةاللغة العربية07712Gالطنطاوي سهام 24798D

ثانوية علل بن عبد ا الفقيه بنصالحثانوية أبو تمام العدادية

التأهيلية

الفقيه بنصالح 1589264102/09/10 32 04/09/12اللغة العربيةاللغة العربية24895Jمحمد زيداني 07696P

النواصرعبد ا الحداويالفقيه بنصالح أم الربيع 16859521004/09/12 18 04/09/12اللغة العربيةاللغة العربية07687Eسلمان بولهيب 25567P

ملحقة جمعة مول البلد الفقيه بنصالح  الثانوية العدادية لمغارير

العدادية

الخميسات 1686585304/09/12 18 04/09/12اللغة العربيةاللغة العربية25202Tيونس فرشي 24611A

ثانوية المختار السوسي 

العدادية

ثانوية سيدي الحضري الفقيه بنصالح

العدادية

الفقيه بنصالح 1688082804/09/12 18 04/09/12اللغة العربيةاللغة العربية07691Jحميد الزيتوني 07677U

ثانوية علل بن عبد ا 

التأهيلية

ثانوية موحى وحمو الفقيه بنصالح

التأهيلية

بني ملل 297901116/09/86 142 16/09/86أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07696Pمحمد شكيب 07705Z

اسفيالسعديينالفقيه بنصالحثانوية عمر بن الخطاب 988312116/09/93 124 16/09/93أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07712Gبوسكوت المصطفى 25801U

ثانوية يوسف بن تاشفين 

العدادية

الفقيه بنصالحثانوية المام علي العداديةالفقيه بنصالح 1281165207/09/04 40 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07693Lازوين     حسام 21225V

ثانوية  اولد ادريس 

العدادية

ثانوية معاد بن جبل الفقيه بنصالح

العدادية

بني ملل 1280488107/09/04 31 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية25201Sحليم خديجة 25477S

سطاتالثانوية العدادية بني خلوكالفقيه بنصالح  الثانوية العدادية لمغارير 1685899404/09/12 18 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية25202Tالمصطفى البغدادي 14632D

ثانوية سيدي الحضري 

العدادية

خريبكةمولي  رشيدالفقيه بنصالح 1544699102/09/09 37 02/09/09إلتحاق بالزوجاللغة اليطاليةاللغة اليطالية07677Uديواني  مليكة 12238B

ثانوية المنصور الذهبي 

العدادية

مراكشعبد المومنالفقيه بنصالح 1052060116/09/97 90 06/10/04الجتماعياتالجتماعيات23623Bخائف مليكة 02701K

ثانوية يوسف بن تاشفين 

العدادية

ثانوية ادريس بن زكري الفقيه بنصالح

العدادية

بني ملل 1282120101/01/02 76 07/09/05الجتماعياتالجتماعيات07693Lعمر امهلة 24798D

ثانوية عبد ا بن ياسين 

العدادية

الناضورالمسيرةالفقيه بنصالح 1545199102/09/09 36 02/09/09الجتماعياتالجتماعيات24289Aالعباسي محمد 12731M

ثانوية المام الغزالي 

العدادية

الرشيدية بادوالفقيه بنصالح 16862881104/09/12 28 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات25864Mالمتوكل العلوي اسليمان 20956C
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ثانوية عمر ابن عبد العزيز 

العدادية

بولمانالشريف الدريسيالفقيه بنصالح 1597821705/09/11 24 05/09/11الجتماعياتالجتماعيات24800Fيونس رشيد 08047W

ثانوية ابن الخطيب الفقيه بنصالحثانوية عمر الخيام العدادية

العدادية

الفقيه بنصالح 1686295504/09/12 18 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات24799Eجبور عبد الحكيم 25770K

ثانوية علل بن عبد ا 

التأهيلية

تاوناتثانوية فناسة العداديةالفقيه بنصالح 1686313204/09/12 18 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات07696Pعبدالعزيز صابر 24408E

جرادةإعدادية جرادةالفقيه بنصالحثانوية الموحدين 1686939104/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجةالجتماعياتالجتماعيات07694Mخالد دغو 22266B

تاوريرتإدريس الولالفقيه بنصالحثانوية التغناري التأهيلية 1686953204/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجةالجتماعياتالجتماعيات07692Kفحشوش يونس 04665V

ثانوية عمر ابن عبد العزيز 

العدادية

قلعة السراغنةثانوية القدس العداديةالفقيه بنصالح 1687502104/09/12 18 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات24800Fالزو عبد الصمد 09339A

الثانوية التأهيلية عمر الفقيه بنصالحثانوية التغناري التأهيلية

المختار

المحمدية 214967317/09/84 160 17/09/84أقدمية 20 سنةالرياضياتالرياضيات07692Kفريد راشد 25583G

خنيفرةمحمد الخامسالفقيه بنصالحثانوية عمر الخيام العدادية 1544484602/09/09 46 02/09/09الرياضياتالرياضيات24799Eمجنون  يونس 11977T

ثانوية عمر ابن عبد العزيز 

العدادية

ثانوية المنصور الذهبي الفقيه بنصالح

العدادية

الفقيه بنصالح 1408632306/09/06 36 02/09/09الرياضياتالرياضيات24800Fاوضرى عبد العزيز 23623B

الثانوية العدادية عمر بن الفقيه بنصالح أم الربيع

عبد العزيز

برشيد 1504583205/09/08 34 12/09/10الرياضياتالرياضيات07687Eعبوي مصطفى 21572X

اسفيابن زيدونالفقيه بنصالحثانوية أبو تمام العدادية 15974151105/09/11 34 26/09/11الرياضياتالرياضيات24895Jيوسف الشقيف 19877E

ثانوية يوسف بن تاشفين 

العدادية

الفقيه بنصالحثانوية المام علي العداديةالفقيه بنصالح 1408853206/09/06 28 04/09/12الرياضياتالرياضيات07693Lبالنجار صالح 21225V

ثانوية المام الغزالي 

العدادية

الجديدةوادي الذهبالفقيه بنصالح 15886771102/09/10 22 04/09/12الرياضياتالرياضيات25864Mسعيد السمللي 24732G

الثانوية العدادية اولد علي 

منصور

بني مللثانوية ابن طفيل التأهيليةالفقيه بنصالح 1408619306/09/06 14 03/09/13إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات26047Lهند  بلكومري 07684B

ثانوية المختار السوسي 

العدادية

الصخيرات تمارةابي الحسن المرينيالفقيه بنصالح 1152479816/09/99 90 16/09/99أقدمية 12 سنةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض07691Jنادية حفضي 19628J

بني مللثانوية السلم العداديةالفقيه بنصالحثانوية الحسن الول التأهيلية 1270190504/09/02 82 07/09/05علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض07710Eسميرة الزهر 07685C

ثانوية المام الغزالي 

العدادية

بني مللتانوية فم وودي العداديةالفقيه بنصالح 1152541216/09/99 78 04/09/02أقدمية 12 سنةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض25864Mفوزية المعطاوي 26293D

ثانوية عبد ا بن ياسين 

العدادية

ثانوية المنصور الذهبي الفقيه بنصالح

العدادية

الفقيه بنصالح 1178857106/09/00 54 06/09/06علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض24289Aمحمد لكرنفي 23623B
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لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

خنيفرةابن الخطيبالفقيه بنصالح  الثانوية العدادية لمغارير 16864671004/09/12 28 04/09/12علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض25202Tوفاء تدغي 11972M

بني مللتانوية فم وودي العداديةالفقيه بنصالحثانوية الوحدة العدادية 212477117/09/84 118 16/09/95أقدمية 20 سنةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء07688Fعبد الحق ايت واراس 26293D

الفقيه بنصالحإعدادية عثمان بن عفانالفقيه بنصالحثانوية عمر الخيام العدادية 1262010104/09/02 28 04/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء24799Eنوري خالد 26542Z

ثانوية المام الغزالي 

العدادية

الحوزملحقة تيديليالفقيه بنصالح 1687983604/09/12 18 04/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء25864Mايت طاطا هشام 20935E

سيدي البرنوصيعبد ا العياشيالفقيه بنصالحثانوية الموحدين 1684900403/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء07694Mليلى منجد 24938F

خريبكةخالد  بن  الوليدالفقيه بنصالحثانوية ابن عباد  العدادية 1692651503/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء21222Sالمتقي موتعة 12250P

ثانوية المام الغزالي 

العدادية

بني مللثانوية وادي الذهب التأهيليةالفقيه بنصالح 1281902201/01/02 76 06/09/05التربية السلميةالتربية السلمية25864Mكمال لكبير 07683A

ثانوية عقبة بن نافع 

العدادية

بني مللثانوية ابن طفيل التأهيليةالفقيه بنصالح 1283688301/01/02 44 01/09/10التربية السلميةالتربية السلمية20127Bشادية بقني 07684B

الحوزالثانوية العدادية سد نفيسالفقيه بنصالح أم الربيع 1597235705/09/11 34 05/09/11التربية السلميةالتربية السلمية07687Eابراهيم السوسي 21862M

ثانوية يوسف بن تاشفين 

العدادية

أنفاالمنارالفقيه بنصالح 1687792204/09/12 28 04/09/12التربية السلميةالتربية السلمية07693Lايت تضامنة هشام 01466T

الثانوية العدادية عبد الفقيه بنصالحثانوية عمر الخيام العدادية

الرحمان حجي

سل 1687798104/09/12 28 04/09/12التربية السلميةالتربية السلمية24799Eبراهمي عبد ا 01273H

الثانوية العدادية أولد الفقيه بنصالحثانوية أبو تمام العدادية

الصغير

سطات 1687817104/09/12 28 04/09/12التربية السلميةالتربية السلمية24895Jصلح الدين أعل 26583U

مكناسعين كرمةالفقيه بنصالحثانوية ابن خلدون العدادية 346553516/09/88 144 16/09/88أقدمية 20 سنةالتربية البدنيةالتربية البدنية07678Vعبد اللطيف زريدي 04089U

ثانوية ابن الخطيب الفقيه بنصالحثانوية الموحدين

العدادية

الفقيه بنصالح 1051642116/09/97 108 16/09/97أقدمية 12 سنةالتربية البدنيةالتربية البدنية07694Mعبد العزيز بوبناد 25770K

ميدلتزايدةالفقيه بنصالحثانوية عمر الخيام العدادية 1686845404/09/12 28 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية24799Eاحفيض مباريك 18476G

سطاتالثانوية العدادية العروسيةالفقيه بنصالحثانوية التغناري التأهيلية 1596896105/09/11 24 05/09/11إلتحاق بالزوجةالتربية التشكيليةالتربية التشكيلية07692Kالدريسي عبد اللطيف 14619P

ثانوية المنصور الذهبي 

العدادية

النواصرخالد بن الوليدالفقيه بنصالح 14477881405/09/07 58 06/09/07التربية الموسيقيةالتربية الموسيقية23623Bمحمد بصارة 26526G

ثانوية محمد السادس 

العدادية

سيدي سليمانالفارابيالفقيه بنصالح 1598190105/09/11 34 05/09/11التربية الموسيقيةالتربية الموسيقية07676Tنبيل الرگيبي 20985J
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13

طنجة أصيلمغوغة الصغيرةمكناسأمشيوط سلم بن بوشتى 1692810703/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات03942Jابرجي أمينة 26576L

النواصراحمد المنصور الذهبيمكناسلحسن بن محمد بن مبارك 2024811016/09/85 76 07/09/04الرياضياتالرياضيات03945Mالمرموق جواد 25072B

الصخيرات تمارةالبطحاءمكناسأحمد بن علي باسو 1692104103/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض04090Vفاطمة اغيلس 25468G

مكناسصهريج السوانيمكناسادريس الول 302602116/09/86 120 16/09/94أقدمية 20 سنةالتربية السلميةالتربية السلمية03937Dقشيش  عبد المجيد 04077F

الحي الحسنيالدريسيمكناسخيبر 1684667103/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجالتربية السلميةالتربية السلمية03938Eهدى ايوكو 01670P

الصخيرات تمارةعزيزامينالحاجبابن خلدون 1408713506/09/06 55 06/09/06إلتحاق بالزوجاللغة السبانيةاللغة السبانية04226Tبنطلبة كريمة 21502W

مكناسالزهراويالحاجبالطلس 1284836120/10/05 19 04/09/12إلتحاق بالزوجةاللغة اللمانيةاللغة اللمانية18514Yالعسري كريم 03930W

ثانوية آسية الوديع الحاجبابن بطوطة

العدادية

الصخيرات تمارة 893426116/09/89 138 16/09/93أقدمية 20 سنةالجتماعياتالجتماعيات04228Vثورية الدقاقي 26066G

مكناسطه حسينالحاجبابن اجروم 177463215/10/81 120 20/09/94أقدمية 20 سنةالجتماعياتالجتماعيات04231Yحكيم الدغوغي 04085P

مكناسزينب النفزاويةالحاجبعمر ابن الخطاب 1505045605/09/08 44 05/09/08إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات04230Xسعاد الكرضة 25267N

الحاجبابن رشدالحاجبيوسف ابن تاشفين 212856116/09/84 82 13/09/01أقدمية 12 سنةالرياضياتالرياضيات19893Xبنعيسى رمال 24483L

مكناسالمام عليالحاجبمولي علي الشريف 1043726116/09/96 85 15/10/01إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض04227Uنزهة بغدي 03954X

الحاجبالخوارزميالحاجبابن خلدون 1045070116/09/96 98 16/09/98أقدمية 12 سنةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء04226Tالقرقوري نادية 25470J

الثانوية العدادية اولد الحاجبطارق ابن زياد

زيدان

برشيد 1588047402/09/10 32 04/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء24743Uانظام عبدالصمد 24792X

الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيديالحاجبالخوارزمي 15888351202/09/10 32 04/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء25470Jادمنصور  عبد  الحكيم 03790U

الصخيرات تمارةعبدالسلم عامرالحاجبابن بطوطة 341152116/09/88 140 17/09/90أقدمية 20 سنةالتربية البدنيةالتربية البدنية04228Vعبد اللطيف زهري 26346L

الخميساتمولي ادريس أغبالالحاجبعمر ابن الخطاب 12803681407/09/04 58 07/09/06التربية الموسيقيةالتربية الموسيقية04230Xالعمري علي 24708F

مكناسالزيتونالرشيديةمولي رشيد 364367316/09/89 136 07/10/91أقدمية 20 سنةاللغة العربيةاللغة العربية09829Hعبد ربي عبد العالي 21539L
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الرشيديةابن حزمالرشيديةالحسن الول اوفوس 1153210216/09/99 90 12/11/01أقدمية 12 سنةاللغة العربيةاللغة العربية09855Lاغوار فاطمة الزهراء 20960G

الرشيديةعلل الفاسيالرشيديةالعيون 1241551120/09/01 82 05/09/03أقدمية 12 سنةاللغة العربيةاللغة العربية20961Hببنيمور عبد اللطيف 24749A

كرسيفابن رشدالرشيديةالمام الهواري 1308752105/09/03 82 05/09/03أقدمية 12 سنةاللغة العربيةاللغة العربية21115Aدحاوي المداني 16661J

سيدي سليمانعمر بن الخطابالرشيديةعلل الفاسي 1279573107/09/04 50 05/09/11اللغة العربيةاللغة العربية24749Aالقريشي نوال 11185G

ثانوية سيدي محمد الرشيديةسجلماسة

المغراوي العدادية

تاونات 1177061806/09/00 60 16/12/08اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09842Xمريد ماجدة 15932S

مديونةعبدالواحد المراكشيالرشيديةمحمد السادس 1284778707/09/05 56 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09832Lهاني جليلة 22720V

ثانويةالحسن الثاني الرشيديةالنهضة

العدادية

وادي الذهب 1409564106/09/06 55 06/09/06إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية23380Mسعدي خديجة 13533J

كرسيفالدريسيالرشيديةالحسن الول اوفوس 1589116202/09/10 38 28/02/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09855Lالدريسي مصطفى 16660H

خنيفرةالخوارزميالرشيديةابو بكر الصديق 1686444504/09/12 28 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18475Fوسبيغ لطيفة 23547U

كرسيفابن رشدالرشيديةالغرفة 1597696105/10/11 24 05/10/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18474Eجميلة علم 16661J

أكادير إدا أوتناناعدادية الموزالرشيديةالميرة للة خديجة 1598416105/09/11 24 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24751Cداني زوليخة 19981T

الحاجب20  غشتالرشيديةبئر أنزران 1686440304/09/12 19 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09834Nمساعد سندوس 26220Z

سيدي بنورثانوية البارودي العداديةالرشيديةالعيون 1692046803/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية20961Hهشام رجاء 08719B

القنيطرةالثانوية العدادية الركالرشيديةالحنصالي 1692692103/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية20957Dبن دحمان عبد الرزاق 25986V

طنجة أصيلخلبج طنجةالرشيديةالحنصالي 1692888103/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية20957Dانفد السعيد 15343B

ميدلتاعدادية الشهداءالرشيديةمحمد الخامس 1241517112/11/01 90 14/09/02أقدمية 12 سنةاللغة النجليزيةاللغة النجليزية09853Jأولبنا مولي المصطفى 23879E

الرشيديةعلل الفاسيالرشيديةالنخيل 1232873106/09/01 78 06/09/02أقدمية 12 سنةالجتماعياتالجتماعيات23381Nالخلفة بوعلي 24749A

أكادير إدا أوتناناعدادية الفضيةالرشيديةيوسف أزواوي 1447550405/09/07 50 05/09/07إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات09841Wالحسناوي دنية 05014Z
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صفروالمام عليالرشيديةالوحدة 1504812205/09/08 44 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات09837Sسعدي عمر 23569T

الصخيرات تمارةالمنفلوطيالرشيديةاولد شاكر 1151428116/09/99 96 16/09/00أقدمية 12 سنةالرياضياتالرياضيات19888Sفاقيهي سيدي محمد 25501T

بني مللثانوية أم الرمان التأهيليةالرشيديةالوحدة 1447597305/09/07 52 02/09/10الرياضياتالرياضيات09837Sفولكي يونس 07708C

بولمانثانوية 18 ماي العداديةالرشيديةابن حزم 1544418102/09/09 30 04/09/12الرياضياتالرياضيات20960Gلعبيدي عبد الرحيم 23664W

الرشيدية الزيتونالرشيديةادريس المحمدي 1123985116/09/98 98 16/09/00أقدمية 12 سنةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض22617Hبن داود احمد 22902T

الرشيديةالمام الهواريالرشيديةادريس المحمدي 1261922104/09/02 70 05/09/11علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض22617Hماطوطو محمد 21115A

وزانثانوية المام مالك العداديةالرشيديةالمسيرة 369613116/09/89 52 05/09/08علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض09830Jعبدالرؤوف  المجدوبي 15100M

تنغيرثأ.عبد ا بن حساينالرشيديةبئر أنزران 1587801302/09/10 30 02/09/10إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض09834Nابتسام  المرابطي 13518T

سيدي قاسمإعدادية الزيتونالرشيديةاكلي 1504714305/09/08 25 05/09/11إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض23618Wرشيدة  البوقاعي 25461Z

بني مللثانوية الزيتونالرشيديةمعركة البطحاء 1684879503/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض21733Xمحمد  مراس 21224U

مكناسابن المناصفالرشيديةالنهضة 1261600613/09/02 86 05/09/03أقدمية 12 سنةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء23380Mالمسعودي عبد العالي 04086R

ثإ العدادية المنصور الرشيديةالحسن الثاني تنجداد

الذهبي

ورززات 1232745106/09/01 72 05/09/08الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء09854Kعمراوي الحسين 13492P

تنغيرثأ.عبد ا بن حساينالرشيديةمعركة البطحاء 1598708405/09/11 24 05/09/11الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء21733Xالتقليدي  خالد 13518T

تطوانابن ماجةالرشيديةافغ 1688042704/09/12 18 04/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء21736Aالحمداوي سعيد 26396R

الخميسات11 ينايرالرشيديةافغ 1588966302/09/10 40 02/09/10التربية السلميةالتربية السلمية21736Aقاسي عبد الرحيم 11579K

الشهيد مولي الطيب بن 

مولي لكبير

ثانوية مولي عبد ا الرشيدية

الشريف التاهيلية

وزان 1588145902/09/10 40 02/09/10المعلومياتالمعلوميات09849Eكوثر بوتشار 15126R

الخميساتملحقة المنصور الدهبيالرشيديةالحسن الول اوفوس 1687449804/09/12 28 04/09/12المعلومياتالمعلوميات09855Lفركاني مريم 20847J

افرانالفارابيالرشيديةافغ 16883831304/09/12 18 04/09/12التكنولوجياالتكنولوجيا21736Aالسموم هشام 22654Y
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سيدي سليمانمحمد الزفزافافرانالفارابي 1588297302/09/10 32 04/09/12اللغة العربيةاللغة العربية22654Yعباد يونس 25991A

الصخيرات تمارةابي الحسن المرينيافرانعمر بن عبد العزيز 1504817705/09/08 30 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10787Zبودزا نجلء 19628J

برشيدالثانوية العدادية بن خلدونافرانالرز 1589605102/09/10 40 02/09/10اللغة السبانيةاللغة السبانية10792Eمحمد حدو 14622T

خنيفرةأنوالافرانابن سينا 895753116/09/89 114 16/09/94أقدمية 20 سنةالجتماعياتالجتماعيات10789Bبارحال جميلة 26225E

وجدة انجادإع. باستورافرانعمر بن عبد العزيز 1408441106/09/06 54 06/09/06إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض10787Zرشيدة    الوردي 04389V

خنيفرةالخوارزميافرانابن سينا 1261142104/09/02 36 05/09/11الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء10789Bعلي اعسين 23547U

فاسالوحدةافرانعمر بن عبد العزيز 1544674702/09/09 28 05/09/11الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء10787Zرشيد  برهى 19830D

فاسعلل بن عبداافرانضاية عوا 1597845305/09/11 24 16/09/11التربية السلميةالتربية السلمية24740Rعبد العالي الزهواني 02059M

كرسيفابن الهيثمافرانالفارابي 1687024104/09/12 18 04/09/12التربية السلميةالتربية السلمية22654Yمحمد قادي 25459X

الناضورالمسيرةافرانالفارابي 1589324102/09/10 30 02/09/10إلتحاق بالزوجالتكنولوجياالتكنولوجيا22654Yنسرين الهادفي 12731M

تازةتيزي وسليخنيفرةالمنصور الدهبي 16870671104/09/12 28 04/09/12اللغة العربيةاللغة العربية11987Dعبيبو حفيظة 16667R

الدريوشإع. عزيز امينخنيفرة20 غشت 1686386104/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية11969Jسناء بن عقة 12745C

انزكان ايت ملولثإ.علل الفاسيخنيفرةالمنصور الدهبي 1687094104/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية11987Dنهاري حسناء 05052R

القنيطرةالملخنيفرةالحسن الول 1685090903/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية21912Sمليكة عكالة 22061D

خريبكةسيدي  عبد  العزيزخنيفرةمحمد الخامس 1505759205/09/08 34 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11977Tوهبي نورة 12245J

خنيفرةالقدسخنيفرةالحسن الول 1686446404/09/12 18 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية21912Sسميرة صالحي 11971L

خنيفرة13 نونبرخنيفرةسيدي يحيى وسعد 1240717106/09/01 60 07/09/05الجتماعياتالجتماعيات11968Hالعابدي علوي  محمد  24997V

افرانابن سيناخنيفرة13 نونبر 1408153407/09/05 25 04/09/12إلتحاق بالزوجةالجتماعياتالجتماعيات24997Vرشيد الحميم 10789B
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فاسالدارسةخنيفرةالمنصور الدهبي 1598353305/09/11 25 05/09/11إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات11987Dرشيدي لطيفة 24726A

 الثانوية التأهيلية الحاج خنيفرةالزاوية

محمد بن احساين الحضري

شفشاون 15057841305/09/08 18 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات26226Fمرادي الحسين 06413V

ميدلتزايدةخنيفرةمولي رشيد 1686308504/09/12 18 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات11984Aأوسليمان حفيظة 18476G

مكناسالزرقطونيخنيفرةالمير مولي عبدا 151618116/09/82 168 17/10/82أقدمية 20 سنةالرياضياتالرياضيات11962Bبابا أحمد رشيد 03936C

خريبكةابو  القاسم  السجلماسيخنيفرةابن الخطيب 789840116/09/92 128 16/09/92أقدمية 20 سنةالرياضياتالرياضيات11972Mالوادي عبدالواحد 12248M

فاسالجواهرخنيفرةمحمد الخامس 374129517/09/90 110 23/09/94أقدمية 20 سنةالرياضياتالرياضيات11977Tعبد الحق بنخدة 25834E

خريبكةاعدادية اولد عيسىخنيفرةالمنصور الدهبي 1124609316/09/98 92 06/09/01أقدمية 12 سنةالرياضياتالرياضيات11987Dمحمد بلحاج 25769J

الخميساتابن اجرومخنيفرةابن الخطيب 1686542104/09/12 28 04/09/12الرياضياتالرياضيات11972Mمدير محمد 11563T

أزيللثانوية ابن المقفع العداديةخنيفرةالزاوية 1687465104/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات26226Fليلي   فاطمة 07276H

خنيفرةمحمد السادسخنيفرةالقدس 1178113106/09/00 72 15/11/11علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض11971Lوعبد وس محمد 11985B

خنيفرةأنوالخنيفرةابن الخطيب 1153281116/09/99 64 15/09/08علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض11972Mبن عل زولي 26225E

القنيطرةالتقدمخنيفرةأنوال 1052045116/09/97 96 07/09/00أقدمية 12 سنةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء26225Eمحمد قيطر 11206E

مكناسالمام مالكخنيفرةالخوارزمي 1176665111/09/00 88 07/09/04أقدمية 12 سنةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء23547Uادريس أبغور 04097C

خنيفرة13 نونبرخنيفرةسيدي يحيى وسعد 1544687302/09/09 46 02/09/09الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء11968Hأسمانة عبد الرحيم 24997V

صفروعين الشفاءخنيفرة20 غشت 1686470204/09/12 18 04/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء11969Jماجدة أركو 02444F

مكناسأحمد بن علي باسوخنيفرةالحسن الول 16864881104/09/12 18 04/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء21912Sأسماء لعليط 04090V

الحاجبالثانوية العدادية بويسمسادخنيفرةحمان الفطواكي 889833816/09/88 88 06/09/06التربية السلميةالتربية السلمية11967Gورحو زهور 26590B

             ثانوية المركب خنيفرةالخوارزمي

التربوي العدلدية اغبالو

الحوز 1409479106/09/06 64 06/09/06التربية السلميةالتربية السلمية23547Uاسعيد رشيد    23084R
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مكناسخيبرخنيفرةابن الخطيب 15452371002/09/09 46 02/09/09التربية السلميةالتربية السلمية11972Mبعزاوي  محمد 03938E

الخميساتابن اجرومخنيفرةالمنصور الدهبي 1597826305/09/11 34 05/09/11التربية السلميةالتربية السلمية11987Dعبد الحق ايت ايبيبي 11563T

فاسمحمد بالعربي العلويخنيفرة13 نونبر 1588405202/09/10 26 04/09/12التربية السلميةالتربية السلمية24997Vالمساتي  سهيل 02062R

فاسالجواهرخنيفرةحمان الفطواكي 339724116/09/88 144 16/09/88أقدمية 20 سنةالتربية البدنيةالتربية البدنية11967Gالمحمودي عزيز 25834E

سيدي قاسمإعدادية دار الكداريخنيفرةالمنصور الدهبي 15885081302/09/10 40 02/09/10التكنولوجياالتكنولوجيا11987Dالوخيدي خليل 15114C

شيشاوةالثانوية العدادية كماسةخنيفرةسيدي يحيى وسعد 15979311505/09/11 34 05/09/11التكنولوجياالتكنولوجيا11968Hالزيداني  خديجة 25485A

الصخيرات تمارةأحمدالنجاعيميدلتاعدادية العياشي 971642116/09/82 140 16/09/91أقدمية 20 سنةاللغة العربيةاللغة العربية11965Eالقندوسي حورية 23796P

ميدلتالمير مولي رشيدميدلتالقيروان 151495105/01/81 82 16/09/03أقدمية 12 سنةاللغة العربيةاللغة العربية11970Kمحمد تيلولوت 11980W

ميدلتإعدادية النزالةميدلتزيــز 1588583102/09/10 40 02/09/10اللغة العربيةاللغة العربية21735Zسعيدي  مصطفى 26575K

الحاجبالثانوية العدادية بويسمسادميدلتزايدة 1688073203/09/12 20 03/09/12إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية18476Gحسني نجاة 26590B

الصويرةعمر بن جلونميدلتعبد المومن 1685989104/09/12 18 04/09/12اللغة العربيةاللغة العربية11975Rبن باري عبد الغاني 24221B

الرشيديةاعدادية الجرفميدلتزيــز 1686577804/09/12 18 04/09/12اللغة العربيةاللغة العربية21735Zباقي محسن 26201D

ميدلتزايدةميدلتالثانوية العدادية اوتربات 1687088104/09/12 18 04/09/12اللغة العربيةاللغة العربية25251Wايجي غزلن 18476G

الحاجبالثانوية العدادية بويسمسادميدلتايت اومغار 1279821123/09/04 68 23/09/04إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية19921Cخديجة اوطاهر 26590B

خنيفرة ابراهيم الراجيميدلتموسى بن نصير 1278363407/09/04 52 05/09/08اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11988Eبوانزة مصطفى 24998W

سيدي سليمانمحمد الزفزافميدلتالثانوية العدادية اوتربات 1686408704/09/12 28 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية25251Wامهوض رشيدة 25991A

سلالثانوية العدادية إبن عبادميدلتالبحيرة 1686433204/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18477Hالمهيدي رجاء 01272G

الثانوية العدادية ماء ميدلتايت عتو

العينين

سل 1687693804/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية21734Yأمال حرشي 26071M
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الخميسات20غشتميدلتاملشيل 1685085403/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية19147Lزعمومي فاطمة الزهراء 11565V

ميدلتإعدادية النزالةميدلتزيــز 1687115204/09/12 6 02/09/14اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية21735Zحميني عبد القادر 26575K

الخميساتابن اجرومميدلتاعدادية الشهداء 1279828723/09/04 76 21/09/05اللغة النجليزيةاللغة النجليزية23879Eمصطفى طهير 11563T

خنيفرةالمير مولي عبداميدلتايت عتو 1409528106/09/06 55 06/09/06إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةاللغة النجليزية21734Yهنشيش عائشة 11962B

الرشيديةالنخيلميدلتاملشيل 1588445402/09/10 40 02/09/10الجتماعياتالجتماعيات19147Lاسماعيلي لحبيب 23381N

الصخيرات تمارةابي الحسن المرينيميدلتزايدة 1544441502/09/09 36 02/09/09إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات18476Gالخنش صفاء 19628J

ميدلتإعدادية النزالةميدلتزيــز 1505046505/09/08 28 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات21735Zعبد الصمد محمودي 26575K

فاسالملميدلتاملشيل 16862721104/09/12 28 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات19147Lعبد الله غبد ا 02064T

تطوانسعد بن أبي وقاصميدلتالثانوية العدادية اوتربات 1598323105/09/11 24 05/09/11إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات25251Wبوكبوط صفاء 25476R

ميدلتزيــزميدلتاملشيل 1598337605/09/11 24 05/09/11الجتماعياتالجتماعيات19147Lمريم فاكيري 21735Z

سيدي قاسمثانوي محمد الزرقطونيميدلتموسى بن نصير 1686960304/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات11988Eمهداوي فاطمة الزهراء 15106U

خنيفرةجابر بن حيانميدلتعبد المومن 1588620202/09/10 30 02/09/10الرياضياتالرياضيات11975Rأبا حنيني محمد 26228H

الرشيديةالنهضةميدلتاعدادية الشهداء 1588614202/09/10 25 02/09/13إلتحاق بالزوجةالرياضياتالرياضيات23879Eلحسيني رشيد 23380M

الناضوراعدادية أنوالميدلت احمد الحنصالي 1687041304/09/12 18 04/09/12الرياضياتالرياضيات24999Xسارة بعمالي 24974V

الرشيديةالــدويرةميدلتاملشيل 1685056403/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجةالرياضياتالرياضيات19147Lبنحساين عز العرب 23957P

الخميساتعبد الرحمن بن عوفميدلت احمد الحنصالي 1692314503/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجةالرياضياتالرياضيات24999Xرفيق لحسن 22128B

طنجة أصيلاع الزياتنميدلتزايدة 1693024103/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات18476Gاليدري أفيلل وفاء 26339D

ميدلتإعدادية النزالةميدلتابي سليم العياشي 154870108/11/80 166 08/11/80أقدمية 20 سنةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض09838Tزايد ايت اوعيشى 26575K
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مكناسالزهراويميدلتالمير مولي رشيد 202028416/09/85 140 16/09/89أقدمية 20 سنةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض11980Wبوطالب عبد العزير 03930W

الثانوية العدادية بئر ميدلتموسى بن نصير

انزران

سطات 15887211202/09/10 30 02/09/10الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء11988Eخطابي رضوان 14646U

الصخيرات تمارةالفردوسميدلتموسى بن نصير 1589059202/09/10 30 02/09/10الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء11988Eنازير   المصطفى 22642K

الثانوية العدادية حمزة بن ميدلتزيــز

عبد المطلب

سل 1692578103/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء21735Zالليموني محمد 01264Y

الثانوية العدادية علل ميدلتموسى بن نصير

الفاسي

الحوز 1447406205/09/07 58 05/09/07التربية السلميةالتربية السلمية11988Eاكلكل عصام 18464U

برشيدإعدادية جنان الدروةميدلتالبحيرة 1589208302/09/10 40 02/09/10التربية السلميةالتربية السلمية18477Hاحنيش محمد 25683R

العرائشثانوية العوامرة العداديةميدلت احمد الحنصالي 1598105405/09/11 34 05/09/11التربية السلميةالتربية السلمية24999Xادرييب عبد العزيز 05986F

مكناسادريس الولميدلتالمام الغزالي 15981071105/09/11 34 05/09/11التربية السلميةالتربية السلمية24750Bالطلسي محمد 03937D

الناضورالقصبةميدلتزايدة 1588394702/09/10 30 02/09/10التربية السلميةالتربية السلمية18476Gازوكاغ فكري 26631W

تنغيرثأ ابو ذر الغفاريميدلتاملشيل 1687282104/09/12 28 04/09/12التربية السلميةالتربية السلمية19147Lمصطفى ايت عل 22828M

الحاجبالثانوية العدادية بويسمسادميدلتموسى بن نصير 748296416/09/93 100 16/09/97إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةالتربية البدنية11988Eشريش عبد ا 26590B

مكناسادريس الولميدلتزايدة 906081116/09/95 92 16/09/99إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةالتربية البدنية18476Gعبد المالك الزوهري 03937D

ميدلتيوسف بن تاشفينميدلتالمام علي 1261342104/09/02 68 17/10/07التربية البدنيةالتربية البدنية09839Uبوعنزة حفيظة 25497N

الناضوراعزاننميدلتاغبالو 15881771302/09/10 40 02/09/10التربية البدنيةالتربية البدنية21051Fعمر حماني 22742U

تنغيرثإ.الملميدلتاملشيل 16867901104/09/12 28 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية19147Lفاطمة ابيسو 20959F

مكناسخيبرميدلتاغبالو 1588688302/09/10 30 02/09/10الفيزياء والكيمياءالمعلوميات21051Fهشام بعل 03938E
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14

صفرواعدادية موحى وحو الزيانيبولمانعبد الكريم الخطابي 178921117/09/84 104 16/09/98أقدمية 12 سنةاللغة العربيةاللغة العربية08042Rحسن لهبوب 26543A

فاسابن زيدونبولمان3مارس 1308832405/09/03 72 05/09/03أقدمية 12 سنةاللغة العربيةاللغة العربية08045Uفتيحة الفزازي 02246R

صفروالمام عليبولمانالقاضي عياض 1447194405/09/07 50 05/09/11اللغة العربيةاللغة العربية25256Bسعيدة يحياوي 23569T

صفروإعدادية صنهاجةبولمان3مارس 1052560316/09/97 36 02/09/09اللغة العربيةاللغة العربية08045Uحميدة امال 26075S

صفرومحمد القريبولمانعبد الكريم الخطابي 180683517/09/84 148 17/09/90أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08042Rادريس  حجيج 02449L

الثانوية التأهيلية بولمانالشريف الدريسي

المنصورية

بن سليمان 1686448304/09/12 19 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08047Wفاطمة سقلي 25208Z

ميدلتايت اومغاربولمانالفتح 1686236304/09/12 18 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية23372Dبثينة بورايس 19921C

الحي الحسنيعبد العزيز مزيان بلفقيهبولمانملوية 1686248304/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08050Zعواطف خربوش 25570T

الحاجبابن اجرومبولمان3مارس 1309011605/09/03 66 06/09/06الجتماعياتالجتماعيات08045Uيونس الزرقي 04231Y

صفروسيدي بومدينبولمانالخوارزمي 1281708104/09/02 58 05/09/12الجتماعياتالجتماعيات25803Wحميد اولد الصحراوي 02439A

بركانكيسبولمانمحمد السادس 242004316/09/85 156 16/09/85أقدمية 20 سنةالرياضياتالرياضيات08044Tعاشور البرودي 23709V

تازةعبد الكريم الخطابيبولمانالخوارزمي 213379316/09/85 146 05/09/12أقدمية 20 سنةالرياضياتالرياضيات25803Wخاليد العيساوي 16659G

الحاجبابن اجرومبولمانالنصر 1152231516/09/99 100 16/09/99أقدمية 12 سنةالرياضياتالرياضيات08048Xمبارك سليماني 04231Y

صفروإعدادية الرفايفبولمانثانوية 18 ماي العدادية 1279864307/09/04 76 01/10/04التربية التشكيليةالرياضيات23664Wرغيد عبد الهادي 26074R

مولي يعقوبالثانوية العدادية الزيتونةبولمانموسى بن نصير 1278202607/09/04 52 05/09/08الرياضياتالرياضيات08046Vسعيد لمي 25977K

صفروعين الشفاءبولمانملوية 1544414902/09/09 46 02/09/09الرياضياتالرياضيات08050Zعبد الواحد الحسوني 02444F

فاسابن زيدونبولمان2اكتوبر 1686137604/09/12 19 04/09/12إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات08054Dاخلص عياش 02246R

صفرومحمد السادسبولمانصلح الدين اليوبي 16861531304/09/12 18 04/09/12الرياضياتالرياضيات18432Jكريمة العمراني 02448K
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صفروعائشة أم المؤمنينبولمانعبد الكريم الخطابي 974646120/09/83 102 16/09/96أقدمية 12 سنةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض08042Rخديجة قيدي 25572V

بولمان3مارسبولمانمحمد السادس 1504704105/09/08 28 04/09/12علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض08044Tالميسي  محمد 08045U

الحاجبابن بطوطةبولمانملوية 1691952703/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض08050Zربيعة الفقير 04228V

مكناسابن حزمبولمانثانوية 18 ماي العدادية 1261928104/09/02 88 05/09/08أقدمية 12 سنةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء23664Wعبد الحق مهداوي 23880F

الحاجبابن بطوطةبولمانالفتح 1589502202/09/10 40 02/09/10الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء23372Dرشيد العيساوي 04228V

الحاجبطارق ابن زيادبولمانملوية 1589055302/09/10 30 02/09/10الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء08050Zالمهدي كبزبز 24743U

فاسالمختار السوسيبولمانابن طفيل 1597951705/09/11 24 28/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء25760Zياسر البراهمي 24727B

تاوريرتالكنديبولمانسيدي بوطيب 1447702705/09/07 48 05/09/07التربية السلميةالتربية السلمية08049Yعبد الصمد الغربي 26210N

مكناسلحسن بن محمد بن مباركبولمانالفتح 1588395802/09/10 40 02/09/10التربية السلميةالتربية السلمية23372Dيوسف بن شنوف 03945M

بركانالقدسبولمانالنصر 15452571002/09/09 37 02/09/09إلتحاق بالزوجالتربية السلميةالتربية السلمية08048Xفريدة اومحمد 04656K

ميدلتإعدادية النزالةبولمان2اكتوبر 1598548505/09/11 34 05/09/11التربية البدنيةالتربية البدنية08054Dعائشة السهلوي 26575K

طنجة أصيلاع الزياتنبولمان2اكتوبر 1686060104/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجالتربية البدنيةالتربية البدنية08054Dسارة الكندوز 26339D

الحاجبخالد ابن الوليدبولمانموسى بن نصير 1446882905/09/07 58 05/09/07التربية التشكيليةالتربية التشكيلية08046Vعدنان جابير 23476S

الرحامنةالشريف الدريسيبولمانالخوارزمي 16884761304/09/12 28 04/09/12المعلومياتالمعلوميات25803Wبوشرى الشرقي 24554N

افرانعمر بن عبد العزيزفاسعين هارون 1692352803/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية02243Mعتيقة الصدراتي 10787Z

الجديدةالساحلفاسالنسيم 1687875104/09/12 18 04/09/12اللغة السبانيةاللغة السبانية24498Cمليكة مشكوري 23363U

فاسالطلسفاسالمل 894505116/09/89 122 16/09/96أقدمية 20 سنةالجتماعياتالجتماعيات02064Tامينة مفيد 01972T

فاسالجواهرفاسعبد المالك السعدي 1281686204/09/02 40 01/09/10الجتماعياتالجتماعيات25046Yالوزاني الشاهدي عبد العزيز 25834E
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الشهيد عبد العالي بن 

شقرون

طنجة أصيلابن النفيسفاس 1505052105/09/08 30 13/10/11إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات02241Kكوثر أولد حميدان 26574J

مديونةيوسف ابن تاشفينفاسالمغرب العربي 1684973503/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءالرياضيات22674Vحسناء اللود 25350D

فاس عبد الهادي التازيفاسسيدي جواد الصقلي 947448117/09/79 152 08/04/89أقدمية 20 سنةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض02244Nنجية شوفيه 01920L

الصخيرات تمارةابن سيناءفاسابن بطوطة 1153354116/09/99 78 04/09/02أقدمية 12 سنةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء02061Pرجاء نجمي 23102K

الشهيد عبد العالي بن 

شقرون

سلالثانوية العدادية إبن عبادفاس 1684783203/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء02241Kنبيلة  الخلدي 01272G

طنجة أصيلابن تومرتفاسعبد المالك السعدي 1151787416/09/99 46 01/09/09التربية السلميةالتربية السلمية25046Yعبد الحق الخلفي 23231A

المحمديةصلح الدين اليوبيفاسالنسيم 289247116/09/86 18 04/02/13التربية السلميةالتربية السلمية24498Cالمهدي لهبيبي 26618G

الصخيرات تمارةيعقوب المنصورفاسالقرويين 1280704807/09/04 66 07/09/04إلتحاق بالزوجالتربية الموسيقيةالتربية الموسيقية02261Gسهام وزان 25467F

الشهيد عبد العالي بن 

شقرون

اسفيالحنصاليفاس 1233689111/09/01 24 05/09/11التربية السلميةالتكنولوجيا02241Kمنير تمودن 13982X

فاسسيدي جواد الصقليصفروموسى بن نصير 1407948507/09/05 44 05/09/08إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية02443Eتكشميطة جميلة 02244N

الثانوية العدادية عمر صفروعين سبو

الجيدي

شفشاون 12785431405/10/04 66 05/10/04اللغة النجليزيةاللغة النجليزية02442Dفاطمة المومن 06416Y

فاسعمر المختارصفروسيدي بومدين 298520216/09/86 118 16/09/92أقدمية 20 سنةالجتماعياتالجتماعيات02439Aرحباوي محمد 26468U

فاسعلل بن عبداصفروبئر طمطم 1505012505/09/08 24 05/09/11الجتماعياتالجتماعيات24314Cالعمارتي رضوان 02059M

الثانوية العدادية الحزام صفرومحمد السادس

الخضر

سل 641810116/09/78 178 24/09/81أقدمية 20 سنةالرياضياتالرياضيات02448Kرابح  صحراوي 24969P

صفروإعدادية الرفايفصفروعين الشفاء 242084116/09/85 116 16/09/95أقدمية 20 سنةالرياضياتالرياضيات02444Fعبد العزيز عبادي 26074R

فاسالفقيه التاوديصفروطارق بن زياد 899983216/09/92 128 16/09/92أقدمية 20 سنةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض02451Nنادية الطوسي 24499D

صفرواعدادية موحى وحو الزيانيصفرو اعدلدية 6 نونبر 364582416/09/89 100 16/09/99أقدمية 12 سنةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض20024Pمومن عبد الكريم 26543A

فاسالدارسةصفروابن الياسمين 1587804102/09/10 19 03/09/13إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض02440Bمليح  مينة 24726A
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صفرواعدادية موحى وحو الزيانيصفرو اعدلدية 6 نونبر 1233247106/09/01 68 05/09/07الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء20024Pالمصطفى حواش 26543A

مولي يعقوبالثانوية العدادية عين اصفروبئر طمطم 1505407105/09/08 36 24/10/11الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء24314Cخونة وفاء 02253Y

فاسالنسيمصفروابن الياسمين 1261400604/09/02 28 04/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء02440Bمحمد الشيخي 24498C

سيدي البرنوصيالحنصاليصفروموسى بن نصير 1686473104/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء02443Eبالعزري زهرة 01754F

مولي يعقوب إعدادية الحسن الولصفرووادي الذهب 1544801108/10/09 36 08/10/09إلتحاق بالزوجالتربية السريةالتربية السرية02438Zالمقتصر ايمان 24722W

الثانوية العدادية علل 

الوديي

فاسابن زيدونمولي يعقوب 1598349305/09/11 24 05/09/11الجتماعياتالجتماعيات24310Yليلــــى مفتــــاحــي 02246R

صفروأبو سالم العياشيمولي يعقوبالثانوية العدادية أنوال 687867616/09/80 130 03/10/01أقدمية 12 سنةالرياضياتالرياضيات21175Rخالد سلوي 02452P

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

فاسالجواهرمولي يعقوب 1233011110/09/01 15 03/09/13إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض21830Cرشيدة الزهار 25834E

العرائشثانوية العوامرة العداديةمولي يعقوبالثانوية العدادية سبو 1691914203/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء25976Jسكية الولني 05986F

مديونةعبد ا كنونمولي يعقوب إعدادية الحسن الول 12804191411/10/04 54 26/09/08إلتحاق بالزوجالتربية السريةالتربية السرية24722Wسومية جبار 26113H

الثانوية العدادية علل بن 

عبد ا

تاوريرتإدريس الولمولي يعقوب 1505691905/09/08 52 05/09/08التكنولوجياالتكنولوجيا02255Aدنيا مرزاق 04665V
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15

وجدة انجادإع. باستورالحسيمةالحسن الثاني 973190116/09/83 154 16/09/83أقدمية 20 سنةاللغة العربيةاللغة العربية06817Jنعيمة مخلوق ا 04389V

الدريوشاعدادية امجاوالحسيمةتانوية تمساوت العدادية 15892031602/09/10 40 02/09/10اللغة العربيةاللغة العربية24420Tسعدية ميري 26288Y

تازةالصنوبرالحسيمةزرقت 1589139402/09/10 40 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية25242Lفاطمة بوعقاب 24866C

تنغيرثأ ابو ذر الغفاريالحسيمةالحسن الثاني 1686499104/09/12 28 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06817Jحميد شاكوش 22828M

سيدي بنورثانوية النصر العداديةالحسيمةإعدادية بني حذيفة 16871001204/09/12 28 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06819Lهشام آيت عدي 25816K

سطاتالثانوية التأهيلية العيونالحسيمةالزاوية 16871091104/09/12 18 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية25239Hمحمد الباهية 14636H

الثانوية العدادية محمد الحسيمةإعدادية بني حذيفة

السادس

سطات 1687116104/09/12 18 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06819Lحمزة حسناوي 14625W

ثانوية المختار السوسي الحسيمةالرواضي

العدادية

الفقيه بنصالح 1687363604/09/12 18 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18518Cأعتاب محمد 07691J

شيشاوةالثانوية العدادية ابن سيناالحسيمةاعدادية النصر 1687852704/09/12 18 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية25789Fياسين دندوني 24199C

قلعة السراغنةثانوية واركي العداديةالحسيمةاساكن 1688094804/09/12 18 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06822Pمحمد الغوساني 23591S

ثانوية عمر ابن عبد العزيز الحسيمةإعدادية بني بونصار

العدادية

الفقيه بنصالح 1688808304/09/12 18 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية23423Jمستغيت المصطفى 24800F

مولي رشيد سيدي الندلسالحسيمةأعدادية سيدي بوتميم

عثمان

1684888303/09/13 15 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24418Rالمرابط عبد الصماد 26614C

النواصرعبد ا الحداويالحسيمةبني عبد ا 1692700203/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية23422Hفدوى الحضري 25567P

بني مللثانوية اولد سعيد العداديةالحسيمةاربعاء تاوريرت 1692882403/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية21562Lالحوض صلح الدين 07695N

الدريوشاعدادية افرنيالحسيمةتغزوت 16869831204/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجةاللغة النجليزيةاللغة النجليزية25240Jمحمد حيدة 26291B

الناضورالزرقطونيالحسيمةإعدادية القدس 1589590302/09/10 31 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة السبانيةاللغة السبانية06816Hليمي كوثر 12738V

العرائشثانوية المام مسلم العداديةالحسيمةعقبة بن نافع 1589594602/09/10 30 02/09/10اللغة السبانيةاللغة السبانية06814Fاسماعيل العلوي 05978X

صفروعائشة أم المؤمنينالحسيمةإعدادية انوال 1544711102/09/09 36 02/09/09اللغة اللمانيةاللغة اللمانية24417Pالكعابي أناس 25572V
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مكناسأمشيوط سلم بن بوشتىالحسيمةاكاون 12701471104/09/02 82 07/09/05الجتماعياتالجتماعيات21563Mعبد الكريم الغزال 03942J

مراكشالماورديالحسيمةالحسن الثاني 1686946104/09/12 28 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات06817Jهند الحسناوي 02644Y

مولي رشيد سيدي الزلقةالحسيمةإعدادية كتامة

عثمان

1598265305/09/11 24 05/09/11الجتماعياتالجتماعيات24419Sجلل المنصوري 01850K

فاسعبد القادر الفاسيالحسيمةأعدادية سيدي بوتميم 1598314205/09/11 24 05/09/11الجتماعياتالجتماعيات24418Rعاشر عثمان 19582J

وجدة انجادإع. علل الفاسيالحسيمةالعدادية الجديدة 151740116/09/82 160 23/09/86أقدمية 20 سنةالرياضياتالرياضيات06812Dمصطفى بوشنة 04381L

الناضوراصباننالحسيمةالعدادية الجديدة 282588116/09/86 152 16/09/86أقدمية 20 سنةالرياضياتالرياضيات06812Dمحمد أعلل 23914T

الدريوشإع. ابن الطيب 2الحسيمةثانوية امرابطن التأهيلية 1687057204/09/12 28 04/09/12الرياضياتالرياضيات06821Nمحمد مامس 24405B

ثانوية موحا و سعيد الحسيمةاساكن

العدادية

بني ملل 1688430204/09/12 28 04/09/12الرياضياتالرياضيات06822Pصابر علي 07682Z

ملحقة اعدادية المغرب الحسيمةتيزي تشين

العربي إمي نفاست

سيدي إفني 15986311305/09/11 24 05/09/11الرياضياتالرياضيات24983Eببكر بوفوس 22803K

طنجة أصيلآسية الوديعالحسيمةاعدادية سنادة 1686136104/09/12 18 04/09/12الرياضياتالرياضيات25788Eعادل أيتفلي 26392L

الناضورالعروي2الحسيمةإعدادية محمد السادس 1687036604/09/12 18 04/09/12الرياضياتالرياضيات06815Gاوراغ سامية 21554C

تطوانالمقاومةالحسيمة)بني جميل )إعدادية 16879411104/09/12 18 04/09/12الرياضياتالرياضيات24984Fبلعياشي مصطفى 26199B

خنيفرةابن الخطيبالحسيمةإعدادية كتامة 16882241204/09/12 18 04/09/12الرياضياتالرياضيات24419Sجواد بوشتاوي 11972M

ميدلت احمد الحنصاليالحسيمةتيزي تشين 16882421204/09/12 18 04/09/12الرياضياتالرياضيات24983Eمصطفى سافيري 24999X

القنيطرةالمشاتلالحسيمةإعدادية محمد السادس 1261494204/09/02 51 05/09/07إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض06815Gآسية الباشا 25277Z

صفرومحمد السادسالحسيمةإعدادية بني بونصار 16862001204/09/12 28 04/09/12علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض23423Jالزعيم فوزية 02448K

ثانوية المير مولي رشيد الحسيمةاكاون

العداية

تاونات 1687388104/09/12 28 04/09/12علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض21563Mشادية طيبي 15929N

تازةعقبة بن نافعالحسيمة)بني جميل )إعدادية 1688213404/09/12 28 04/09/12علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض24984Fالروداني أحلم 16675Z
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الناضورالمسيرةالحسيمةاعدادية النصر 1686196104/09/12 20 04/09/12إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض25789Fمعتصم وفاء 12731M

العرائشثانوية العوامرة العداديةالحسيمةإعدادية بني حذيفة 1686184304/09/12 18 04/09/12علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض06819Lوفاء القدوري 05986F

تاوناتثانوية 11 يناير العداديةالحسيمةإعدادية كتامة 1686186504/09/12 18 04/09/12علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض24419Sفتيحة القائدي 15939Z

بولمانالفتحالحسيمةبني بوفراح 1686187104/09/12 18 04/09/12علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض06818Kخديجة الكحل 23372D

الثانوية العدادية الساحل الحسيمةايت قمرة

أولد حريز

برشيد 1588711902/09/10 40 02/09/10الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء23421Gالناصري عزيز 26521B

سطاتالثانوية العدادية بني خلوكالحسيمةالرواضي 1598716305/09/11 34 05/09/11الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء18518Cعبد ا الوراد 14632D

طنجة أصيلالثانوية العدادية بدرالحسيمةاعدادية النصر 1687510704/09/12 28 04/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء25789Fحمضي هشام 25811E

اشتوكة ايت باهاثإ. سيدي خليلالحسيمةالحسن الثاني 1598692305/09/11 24 05/09/11الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء06817Jعبد المجيد هموش 21198R

خنيفرةالمقاومةالحسيمةالعدادية الجديدة 1687125104/09/12 18 04/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء06812Dمحمد أكضى 24475C

قلعة السراغنةثانوية لعثامنة العداديةالحسيمةالعدادية الجديدة 1687996504/09/12 18 04/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء06812Dمحمد خبة 24256P

فاسابن بطوطةالحسيمةالعدادية الجديدة 16884541204/09/12 18 04/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء06812Dالحسن عوشيشة 02061P

مراكشالمركب التربوي تمنصورتالحسيمةاربعاء تاوريرت 1692415203/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء21562Lتوفيق بالشكر 25658N

الحسيمةأعدادية سيدي بوتميمالحسيمةثانوية الهادي الطيب حمو 1588393102/09/10 30 02/09/10التربية السلميةالتربية السلمية25100Gإسماعيل أمكارو 24418R

الحسيمةإعدادية سيدي بوعفيفالحسيمةالعدادية الجديدة 212151105/10/82 150 17/09/84أقدمية 20 سنةالتربية البدنيةالتربية البدنية06812Dمحند فراجي 24421U

الحي الحسنيالمختار السوسيالحسيمة)بني جميل )إعدادية 1588267202/09/10 30 02/09/10إلتحاق بالزوجالتربية البدنيةالتربية البدنية24984Fامنة  لمجون 24703A

تاوناتثانوية النهضة العداديةالحسيمةإعدادية كتامة 1544856502/09/09 44 02/09/10المعلومياتالمعلوميات24419Sيونس بوجلبان 15925J

الناضورالخوارزميالحسيمةإعدادية بني بونصار 1597153205/09/11 24 05/09/11إلتحاق بالزوجالمعلومياتالمعلوميات23423Jسارة السفيري 23399H

اليوسفيةالزبير بن العوامالحسيمةأعدادية سيدي بوتميم 16888091204/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجةالمعلومياتالمعلوميات24418Rمحمد رضى وعزيز  13585R
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ثانوية سيدي محمد المغراوي 

العدادية

فاسلحسن اليوسيتاونات 885263216/09/87 138 16/09/87أقدمية 20 سنةاللغة العربيةاللغة العربية15932Sنعيمة داكر 25574X

فاسالوفاقتاوناتثانوية 2 مارس العدادية 1240630106/09/01 88 05/09/03أقدمية 12 سنةاللغة العربيةاللغة العربية15941Bادريسية اعماروش 23863M

فاسعين هارونتاوناتثانوية البيبان العدادية 1283378701/01/02 80 05/09/07اللغة العربيةاللغة العربية23281Eعبد العزيز جلولي 02243M

مولي يعقوبالثانوية العدادية أنوالتاوناتثانوية الزريزر العدادية 1447187305/09/07 44 03/09/09اللغة العربيةاللغة العربية21906Kمجدوب نجوى 21175R

صفرومحمد السادستاونات  ثانوية 20 غشت العدادية 15049591005/09/08 34 05/09/11اللغة العربيةاللغة العربية15935Vمينة إلبا 02448K

الدريوشاعدادية ازلفتاوناتثانوية تامضيت العدادية 15983701505/09/11 34 05/09/11اللغة العربيةاللغة العربية24888Bحنان قدوري 26290A

تازةتاهلةتاوناتثانوية  تبودة  العدادية 1597777205/09/11 24 05/09/11اللغة العربيةاللغة العربية21905Jزريوح غزلن 16663L

ثانوية سيدي يحيى بني 

زروال العدادية

تاوريرتعبد الكريم الخطابيتاونات 1687087204/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية25361Rاحبيش حفيظة 25598Y

تطوانعمر بن عبد العزيزتاوناتثانوية بوهودة العدادية 1281719104/09/02 66 05/09/08اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15930Pتورية دحيمن 05659A

سيدي بنورثانوية العرفان العداديةتاوناتثانوية تامضيت العدادية 1685907204/09/12 18 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24888Bعلي جلجالي 24586Y

سيدي بنورثانوية القسطلني العداديةتاوناتثانوية راس الواد العدادية 1686225304/09/12 18 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية21902Fأبوحفص إيمان 08728L

ثانوية الحسن الثاني تاونات ثانوية الغوازي العدادية

العدادية

تاونات 1688399204/09/12 18 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية23282Fالمصطفى زروال 15934U

ثانوية سيدي المخفي 

العدادية

ميدلتابي سليم العياشيتاونات 1692024203/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية20039Fسناء السماعيلي 09838T

تاوناتثانوية لل مريم العداديةتاوناتثانوية أنوال العدادية 1686018704/09/12 28 04/09/12اللغة النجليزيةاللغة النجليزية15947Hتوفيق زروق 15927L

صفروعين سبوتاوناتبوعادل 16931761103/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة النجليزيةاللغة النجليزية25690Yدخيل عماد 02442D

طنجة أصيلالمغرب العربيتاوناتثانوية القدس العدادية 1688125104/09/12 28 04/09/12اللغة اللمانيةاللغة اللمانية15931Rالسي محمد ملوع 26338C

ثانوية المولى عبد العزيز 

العدادية

ورززات ثإ ع الغزاليتاونات 16881261004/09/12 18 04/09/12اللغة اللمانيةاللغة اللمانية15940Aمحمد أوقاس 13493R

صفرواعدادية موحى وحو الزيانيتاوناتثانوية 11 يناير العدادية 1179022106/09/00 82 05/09/07الجتماعياتالجتماعيات15939Zعادل العمراوي 26543A
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سيدي سليمانالسلمتاونات  ثانوية 20 غشت العدادية 1283322101/01/02 70 05/09/07الجتماعياتالجتماعيات15935Vالتايس ربيعة 11186H

تاوناتثانوية الزريزر العداديةتاوناتثانوية خللفة العدادية 1283379201/01/02 70 05/09/07الجتماعياتالجتماعيات22682Dعبد العظيم الطالب 21906K

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

الحاجبعمر ابن الخطابتاونات 12401011106/09/01 62 06/09/07الجتماعياتالجتماعيات15934Uعبدالحكيم احساين 04230X

مولي يعقوب إعدادية الحسن الولتاوناتثانوية اوطابوعبان العدادية 1504991705/09/08 52 05/09/08الجتماعياتالجتماعيات24411Hعنتر  لحسن 24722W

المضيق الفنيدقالمختار السوسيتاوناتثانوية الجبابرة العدادية 1589570702/09/10 40 02/09/10الجتماعياتالجتماعيات24410Gبرغازي نور الدين 26299K

صفروطارق بن زيادتاوناتثانوية كلز العدادية 1597792805/09/11 34 05/09/11الجتماعياتالجتماعيات20040Gسناء بورمطان 02451N

ثانوية المير مولي رشيد 

العداية

تازةالعهد الجديدتاونات 1587699102/09/10 26 05/09/12إلتحاق بالزوجةالجتماعياتالجتماعيات15929Nمحمد رضى اللبي 16652Z

كرسيفالنهضةتاوناتثانوية البيبان العدادية 1597816505/09/11 25 05/09/11إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات23281Eحنان النجاري 18527M

ثانوية المير مولي رشيد 

العداية

الحاجبابن بطوطةتاونات 1597803305/09/11 24 05/09/11إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات15929Nاليوسفي نزهة 04228V

الثانوية العدادية يوسف بن تاوناتثانوية 11 يناير العدادية

تاشفين

مولي يعقوب 1545392902/09/09 18 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات15939Zطارق الشريكي 25975H

محمد بن عبد الكريم تاوناتثانوية الجبابرة العدادية

الخطابي

فاس 1686950104/09/12 18 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات24410Gلمياء الوردي 25047Z

كرسيفالدريسيتاوناتثانوية فناسة العدادية 1692311103/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات24408Eحكيمة الطيبي 16660H

الثانوية العدادية محمد تاوناتثانوية النهضة العدادية

الزرقطوني

مولي يعقوب 242098116/09/85 156 16/09/85أقدمية 20 سنةالرياضياتالرياضيات15925Jالمصطفى الحجاجي 02254Z

مولي عبد السلم بن تاوناتثانوية القدس العدادية

مشيش

فاس 151670620/09/83 154 20/09/83أقدمية 20 سنةالرياضياتالرياضيات15931Rعبد القادر قزادري 02071A

ثانوية سيدي محمد المغراوي 

العدادية

مكناسزينب النفزاويةتاونات 864547117/09/84 150 17/09/84أقدمية 20 سنةالرياضياتالرياضيات15932Sفاطمة اكعبون 25267N

مكناسلحسن بن محمد بن مباركتاوناتثانوية 2 مارس العدادية 1151896916/09/99 100 16/09/99أقدمية 12 سنةالرياضياتالرياضيات15941Bجمال البداوي 03945M

بولمان3مارستاوناتثانوية راس الواد العدادية 1587854102/09/10 36 04/09/12الرياضياتالرياضيات21902Fمحمد  رفيق 08045U

ثانوية عبد العزيز الفشتالي 

العدادية

تاوناتثانوية القدس العداديةتاونات 15893631002/09/10 30 02/09/10الرياضياتالرياضيات15933Tأحمادي سفيان 15931R
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فاسالمغرب العربيتاوناتثانوية خللفة العدادية 1597735305/09/11 24 05/09/11إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات22682Dزينب بن داود 22674V

ثانوية المير مولي رشيد 

العداية

مولي يعقوبالثانوية العدادية أنوالتاونات 16861451204/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجةالرياضياتالرياضيات15929Nعبد الحميد الدريوش 21175R

ثانوية عين معطوف 

العدادية

افرانعمر بن عبد العزيزتاونات 1686148604/09/12 18 04/09/12الرياضياتالرياضيات21795Pعبد اللطيف البوسعيدي 10787Z

ثانوية سيدي المخفي 

العدادية

تاوناتثانوية الزريزر العداديةتاونات 1686155104/09/12 18 04/09/12الرياضياتالرياضيات20039Fعز الدين العزوزي 21906K

ثانوية سيدي المخفي 

العدادية

اليوسفيةالشروقتاونات 1687194804/09/12 18 04/09/12الرياضياتالرياضيات20039Fسعيد الغيتي 26022J

تازةالزيتونتاوناتثانوية اوطابوعبان العدادية 1447249105/09/07 48 05/09/07علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض24411Hبنعبو   حنان 16679D

ثانوية عبد العزيز الفشتالي 

العدادية

الثانوية العدادية محمد تاونات

الزرقطوني

سل 1587777102/09/10 30 02/09/10إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض15933Tالعزوزي حنان 01274J

ثانوية سيدي المخفي 

العدادية

سلالثانوية العدادية إبن عبادتاونات 1587803102/09/10 22 04/09/12إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض20039Fخديجة المدهون 01272G

مولي يعقوبالثانوية العدادية سبوتاوناتثانوية الجبابرة العدادية 1588993302/09/10 22 04/09/12علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض24410Gالصنهاجي الرشيق محمد بدر 25976J

فاسمحمد الفاسيتاوناتثانوية القدس العدادية 1597199305/09/11 22 03/09/13إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض15931Rنورا المستريح 02057K

الصخيرات تمارةعبد ا كنونتاوناتثانوية عين مديونة العدادية 1685986504/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض25220Mكريمة السديد 01381A

  ثانوية 20 غشت تاوناتثانوية أنوال العدادية

العدادية

تاونات 1686185104/09/12 18 04/09/12علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض15947Hجهاد الكحلوي 15935V

ثانوية ابو الشتاء الصنهاجي 

العدادية

صفروطارق بن زيادتاونات 1691942203/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض15928Mالصلصي خديجة 02451N

ثانوية المولى عبد العزيز 

العدادية

القنيطرةثا.20غشت العدادبةتاونات 116408126/10/82 92 16/09/01أقدمية 12 سنةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء15940Aالحسين افقير 11181C

سيدي البرنوصيالفقيه القريتاوناتثانوية الولجة العدادية 1151659116/09/99 91 16/09/99إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء20038Eإدريس الوطاسي 01618H

ثانوية المير مولي رشيد 

العداية

مكناسعلل الفاسيتاونات 1262204104/09/02 88 04/09/02أقدمية 12 سنةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء15929Nعبدا طوبطو 04078G

الجديدةالساحلتاونات ثانوية الغوازي العدادية 1596950305/09/11 24 05/09/11إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء23282Fاحمد الداكر 23363U

ورززاتثا العدادية تيشكاتاوناتثانوية 16 نوفمبر العدادية 15986981105/09/11 24 05/09/11الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء15937Xنورالدين النمراني 24665J
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صفروبئر طمطمتاوناتثانوية بوهودة العدادية 1686481504/09/12 18 04/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء15930Pالبشير الواضحي 24314C

ثانوية الشهيد البوهالي بن تاوناتثانوية  تبودة  العدادية

القائد العدادية

خريبكة 16874991104/09/12 18 04/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء21905Jهكوي محمد 23846U

طنجة أصيلابن الهيثمتاوناتثانوية أنوال العدادية 1688441604/09/12 18 04/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء15947Hفؤاد القلوبي 15352L

اليوسفيةالشروقتاوناتثانوية تامضيت العدادية 1692765803/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء24888Bميلود العضلي 26022J

تاوناتثانوية اولد داود العداديةتاوناتبوعادل 1283370201/01/02 80 05/09/07التربية السلميةالتربية السلمية25690Yحميد   امطيط 23921A

تطوانسادس  نوفمبرتاوناتثانوية لل مريم العدادية 1283391101/01/02 76 07/09/05إلتحاق بالزوجالتربية السلميةالتربية السلمية15927Lفحصي زهور 05666H

ثانوية سيدي المخفي 

العدادية

كرسيفالدريسيتاونات 1240561106/09/01 36 03/09/13إلتحاق بالزوجةالتربية السلميةالتربية السلمية20039Fشرف احميدو 16660H

ثانوية عبد العزيز الفشتالي 

العدادية

فاسعمر بن الخطابتاونات 1687019104/09/12 28 04/09/12التربية السلميةالتربية السلمية15933Tعبد الله المسكيني 22746Y

فاسعبد ا بن ياسينتاونات  ثانوية 20 غشت العدادية 138517510/12/79 180 10/12/79أقدمية 20 سنةالتربية البدنيةالتربية البدنية15935Vعبد المجيد   النغايم 02248T

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

مكناسخيبرتاونات 11248511116/09/98 92 16/09/99إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةالتربية البدنية15934Uعبد الخالق  الغرماوي 03938E

ثانوية سيدي محمد المغراوي 

العدادية

مولي يعقوبالثانوية العدادية عين اتاونات 1175729106/09/00 74 29/10/07إلتحاق بالزوجالتربية البدنيةالتربية البدنية15932Sابتسام عبادي 02253Y

تازة20غشتتاوناتثانوية  تبودة  العدادية 15985251105/09/11 34 05/09/11التربية البدنيةالتربية البدنية21905Jمحمد رمضاني 24102X

سلالثانوية العدادية لل حسناءتاوناتثانوية خللفة العدادية 15058421017/12/08 24 05/09/11التربية البدنيةالتربية البدنية22682Dعدنان الوافي 01270E

ثانوية سيدي يحيى بني 

زروال العدادية

تازةأجديرتاونات 16868151104/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجالتربية البدنيةالتربية البدنية25361Rمونية خنتاش 16666P

صفرووادي الذهبتاوناتثانوية كلز العدادية 1284661107/09/05 60 07/09/05التربية السريةالتربية السرية20040Gوداد عمراوي 02438Z

الحاجبالثانوية العدادية بويسمسادتاوناتثانوية المام علي العدادية 14477831205/09/07 48 05/09/07التربية الموسيقيةالتربية الموسيقية15936Wربيع بلعباس 26590B

سيدي قاسمابن بصالتاوناتثانوية الزريزر العدادية 15981651305/09/11 34 05/09/11التربية الموسيقيةالتربية الموسيقية21906Kالكايدي محمد 15102P

مولي يعقوبالثانوية العدادية 11 ينايرتاوناتثانوية كلز العدادية 1598198805/09/11 34 05/09/11التربية الموسيقيةالتربية الموسيقية20040Gهجر الطالبي العلمي 20232R
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 ثانوية المهدي بن بركة تاوناتثانوية علل الفاسي العدادية

العدادية

العرائش 1589352602/09/10 31 02/09/10إلتحاق بالزوجالتربية الموسيقيةالتربية الموسيقية15926Kريهام سعايدي 24427A

تاوناتثانوية سلس العداديةتاوناتثانوية النهضة العدادية 1309034105/09/03 54 06/09/11المعلومياتالمعلوميات15925Jالطاهري أحمد 20982F

ثانوية سيدي محمد تاوناتثانوية سلس العدادية

المغراوي العدادية

تاونات 1544404102/09/09 28 04/09/12المعلومياتالمعلوميات20982Fعبد الحكىم الخروبى 15932S

النواصراحمد المنصور الذهبيتاوناتثانوية كلز العدادية 1505680305/09/08 42 05/09/08إلتحاق بالزوجالتكنولوجياالتكنولوجيا20040Gجكداري وفاء 25072B

ثانوية عين معطوف تاوناتثانوية أنوال العدادية

العدادية

تاونات 1588498302/09/10 40 02/09/10التكنولوجياالتكنولوجيا15947Hحميد نوري 21795P

ثانوية عين معطوف 

العدادية

الثانوية العدادية علل بن تاونات

عبد ا

مولي يعقوب 15893311202/09/10 40 02/09/10التكنولوجياالتكنولوجيا21795Pحميد الناجي 02255A

ثانوية المولى عبد العزيز 

العدادية

شفشاونالثانوية العدادية أدرارتاونات 1688302504/09/12 18 04/09/12التكنولوجياالتكنولوجيا15940Aيونس مسنوي 24755G

مكناسزينب النفزاويةتازةتاهلة 177892326/09/83 152 14/10/84أقدمية 20 سنةاللغة العربيةاللغة العربية16663Lسماش محمد 25267N

تازة الزراردةتازةالمغرب العربي 1687072104/09/12 18 04/09/12اللغة العربيةاللغة العربية20174Cبوطيب رقية 16671V

وجدة انجادإع. مولي سليمانتازةوادي أمليل 333970116/09/88 126 16/09/90أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16665Nزايدي فوزية 25568R

صفروإعدادية صنهاجةتازةبني فراسن 1589529302/09/10 22 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16676Aسناء الشكري 26075S

الثانوية العدادية حمان تازةبني فراسن

الفطواكي

مولي يعقوب 16847111003/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16676Aاجوادري ليلى 21830C

تازةالمجدتازة2 اكتوبر 1955 1685998204/09/12 18 04/09/12اللغة النجليزيةاللغة النجليزية16690Rاسمهان عنينو 16664M

تاوناتثانوية اولد عياد العداديةتازةأجدير 1686002504/09/12 18 04/09/12اللغة النجليزيةاللغة النجليزية16666Pهدى شقرون 21796R

وجدة انجادإع. مالكة الفاسيتازةالعهد الجديد 210385117/09/84 160 17/09/84أقدمية 20 سنةالجتماعياتالجتماعيات16652Zعبد الجبار ميموني 18471B

تازةمغراوةتازةتمورغوت المركز 1241405106/09/01 78 22/09/03أقدمية 12 سنةالجتماعياتالجتماعيات16371Uاشملل خديجة 16670U

تازةنوفمبر 6تازةوادي أمليل 55438116/09/94 96 06/09/00أقدمية 12 سنةالرياضياتالرياضيات16665Nعزوز التويزني 26037A

الثانوية التأهيلية اولد حريز تازةأجدير

الغربية

برشيد 1278505107/09/04 66 07/09/04الرياضياتالرياضيات16666Pنعيمة الخزاني 14649X
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تازةباب مرزوقةتازةالصنوبر 1261362904/09/02 60 05/09/08الرياضياتالرياضيات24866Cمحمد بوقطيطة 16674Y

تارودانتنواة إداوكماضتازةالفرابي 1596997805/09/11 24 05/09/11الرياضياتالرياضيات25367Xيوسف تامراوي 25068X

تارودانتثإ. أساكيتازةالمل 15979771305/09/11 24 05/09/11الرياضياتالرياضيات24416Nعبد المالك   حنداين 24982D

الجديدةالفرابيتازةابن حزم 1598629105/09/11 24 05/09/11الرياضياتالرياضيات16672Wحنكر  مصطفى 23942Y

سيدي بنورثانوية الفضيلة العداديةتازةالفرابي 16874731305/09/12 18 05/09/12الرياضياتالرياضيات25367Xرشيد نادر 21787F

زاكورةثا. المام البخاري العداديةتازة20غشت 1687613204/09/12 18 04/09/12الرياضياتالرياضيات24102Xحميد بلوكي 19376K

سيدي سليمانمحمد الزفزافتازة20غشت 1688236204/09/12 18 04/09/12الرياضياتالرياضيات24102Xيوسف مقسط 25991A

سيدي قاسمإعدادية الداخلةتازةالزيتون 1692327203/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات16679Dالقرشي هند 15107V

الناضورتاوريرت بوستةتازةعقبة بن نافع 1685060101/09/12 12 03/09/13إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات16675Zأسماء الهروتي 24407D

سيدي البرنوصيعبد الكريم الخطابيتازةوادي أمليل 1048283716/09/96 76 02/09/14علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض16665Nحفيضة العكرادي 01747Y

الحاجبالثانوية العدادية بويسمسادتازةالزيتون 12832391001/01/05 72 02/11/06علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض16679Dحنافي لحسن 26590B

فاسسيدي جواد الصقليتازةالمجد 1283260401/01/02 72 13/10/06علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض16664Mحادة أقرطيط 02244N

كرسيفالجاحظتازةمغراوة 1693262103/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض16670Uقورطيط فوزية 16669T

سيدي بنورثانوية ابن سينا العداديةتازةبني فراسن 1504622605/09/08 52 05/09/08الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء16676Aعزيز عدراوي 24585X

تازةالصنوبرتازةأجدير 1589047402/09/10 30 02/09/10الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء16666Pاليندوزي سهيل 24866C

تاوريرتواد زاتازةأجدير 1687135104/09/12 18 04/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء16666Pسعيدة فقري 04664U

الثانوية العدادية الحسين تازةباب مرزوقة

ابن علي

مولي يعقوب 1241402706/09/01 78 05/09/03أقدمية 12 سنةالتربية السلميةالتربية السلمية16674Yمنتصر الباز 25793K

تاوريرتالمغرب العربيتازةبني فراسن 1588397302/09/10 40 02/09/10التربية السلميةالتربية السلمية16676Aعبد الرحمان بودخيل 04662S
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لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

مولي يعقوبالثانوية العدادية عين اتازةالمغرب العربي 1598103305/09/11 34 05/09/11التربية السلميةالتربية السلمية20174Cحبيب شقرون 02253Y

تازةعقبة بن نافعتازةالمل 1447158505/09/07 58 05/09/07المعلومياتالمعلوميات24416Nالعباسي محسن 16675Z

سيدي قاسمإعدادية عبد المالك السعديتازة20غشت 16874351204/09/12 18 04/09/12المعلومياتالمعلوميات24102Xزكرياء نعيم 15105T

تاوريرتواد زاكرسيفالنهضة 1589198102/09/10 22 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية18527Mجبوري رشيدة 04664U

تاوريرتبدركرسيفابن الهيثم 1270126104/09/02 70 02/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية25459Xمحمد الحياني 04663T

تنغيرثأ.س,م,بن عبد اكرسيفالجاحظ 1598428305/09/11 34 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16669Tعثمان رامي 13505D

سطاتالفارابيكرسيفالجاحظ 1685902604/09/12 28 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16669Tعبد المنعم فتيحي 26586X

تازة ابن المـقــفـــعكرسيف      11يناير 1589536302/09/10 26 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16662Kجهان الفارسى 23555C

الفقيه بنصالح  الثانوية العدادية لمغاريركرسيفالجاحظ 16858951004/09/12 18 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16669Tهشام عمار 25202T

تازةوادي أمليلكرسيفابن الهيثم 1686253304/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية25459Xاسمينة مونية 16665N

المحمديةعلل بن عبد اكرسيفابن الهيثم 1686504104/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية25459Xالكنكي زينب 01909Z

تاوريرتإدريس الولكرسيفبوسكور 1409567206/09/06 35 06/09/11إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات16668Sشكري مونيا 04665V

تاوريرتواد زاكرسيفالنهضة 1597812105/09/11 25 05/09/11إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات18527Mإيمان لكحال 04664U

تاوريرتحمان الفطواكيكرسيفابن رشد 297581116/09/86 124 16/09/94أقدمية 20 سنةالرياضياتالرياضيات16661Jعبد القادر الناصر  25645Z

كرسيفابن رشدكرسيفالمتنبي 1687059604/09/12 18 04/09/12الرياضياتالرياضيات23554Bمسعودي عبد العزيز 16661J

وزانالثانوية العدادية ونانةكرسيفابن رشد 1588001702/09/10 26 04/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء16661Jبدر حجاج 26439M

مكناسالبيرونيكرسيفابن الهيثم 1240501206/09/01 72 01/09/11التربية السلميةالتربية السلمية25459Xحميد شبلو 03939F

كرسيفالدريسيكرسيفالمتنبي 1283275101/01/02 66 02/09/09التربية السلميةالتربية السلمية23554Bفتيحة حماني 16660H
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لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

تاوريرتالسلمكرسيفالدريسي 1261148104/09/02 50 04/09/09التربية السلميةالتربية السلمية16660Hعبدوس حليمة 26312Z

الناضورالمسيرةكرسيفالزرقطوني 1280690427/09/04 24 05/09/11التربية السريةالتربية السرية16688Nفاطمة الطيبي 12275S
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لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

16

م/م عبد العالي بنشقرون 

_المنصورة

مكناسأحمد بن إدريس ملوليشفشاون 12401571106/09/01 92 06/09/01أقدمية 12 سنةاللغة العربيةاللغة العربية06073Aحميلة جوهري 03943K

الثانوية العدادية رياض شفشاونم/م أغرمالك

مرتيل

المضيق الفنيدق 1282076601/01/02 92 01/01/02أقدمية 12 سنةاللغة العربيةاللغة العربية21986Xعبد الله مومني 26512S

شفشاونالثانوية العدادية الدردارةشفشاونم/م بني عشير 1282797101/01/02 92 01/01/02أقدمية 12 سنةالتربية السلميةاللغة العربية06219Jأحمد القشتول 26535S

الثانوية التأهيلية محمد عبد 

الرحمان زيطان

شفشاونالثانوية العدادية الدردارةشفشاون 1048374116/09/96 88 04/09/02أقدمية 12 سنةاللغة العربيةاللغة العربية22909Aعبد المنعم الهراس 26535S

الثانوية العدادية طارق بن 

زياد

طنجة أصيليعقوب المنصورشفشاون 1282865101/01/02 64 02/09/10اللغة العربيةاللغة العربية24756Hمحسن الستامي 25010J

الثانوية العدادية طارق بن 

زياد

الجديدةخالد بن الوليدشفشاون 15972711005/09/11 24 05/09/11اللغة العربيةاللغة العربية24756Hعبد الرحيم بلكاني 19833G

تطوانعزيز بللشفشاونالثانوية العدادية بواحمد 1597772305/09/11 24 05/09/11اللغة العربيةاللغة العربية25457Vتهراست سليمان 26191T

الثانوية التأهيلية محمد 

الزرقطوني

تطوانأبو بكر القادريشفشاون 1597774605/09/11 24 05/09/11اللغة العربيةاللغة العربية21606Jرشيد تكرومت 26309W

الفقيه بنصالحثانوية 2 مارس العداديةشفشاونالثانوية العدادية بواحمد 1685994904/09/12 18 04/09/12اللغة العربيةاللغة العربية25457Vمحمد سلمة 07679W

الثانوية التأهيلية البحر 

البيض المتوسط

الثانوية العدادية اولد شفشاون

زيان

برشيد 1687340104/09/12 18 04/09/12اللغة العربيةاللغة العربية24927Uالتيهامي عصام 21573Y

الثانوية التأهيلية عبد الكريم 

الخطابي

طنجة أصيلحسان بن ثابتشفشاون 1685099103/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية06420Cمنى بصدوك 15347F

الثانوية التأهيلية عبد الكريم 

الخطابي

الثانوية العدادية  معاد بن شفشاون

جبل

سل 16851171303/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية06420Cفاطمة الزعيم 01279P

شفشاونالثانوية العدادية كرانسيفشفشاونم/م سيدي يلصو _ لخزانة 1241468106/09/01 82 06/09/01أقدمية 12 سنةعلوم الحياة والرضاللغة الفرنسية06170Fوحساين عائشة 26227G

الثانوية العدادية محمد 

البقالي

القنيطرةالسعادةشفشاون 15984471005/09/11 34 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية23862Lزكريا صبري 25488D

الثانوية العدادية قاع 

أسراس

طنجة أصيلمغوغةشفشاون 1597240505/09/11 24 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية22910Bيونس احميمو 26222B

الثانوية العدادية طارق بن 

زياد

ثانوية المولى عبد العزيز شفشاون

العدادية

تاونات 1598414305/09/11 24 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24756Hالبركاوي نبيل 15940A

المضيق الفنيدقابن بطوطةشفشاونالثانوية العدادية بواحمد 1598446305/09/11 24 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية25457Vوسيمة مرتجي 05671N

 الثانوية التأهيلية الحاج 

محمد بن احساين الحضري

شفشاونالثانوية العدادية الدردارةشفشاون 1686254204/09/12 18 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06413Vالطيبي السعدية 26535S
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لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

الثانوية التأهيلية محمد 

الزرقطوني

قلعة السراغنةثانوية تمللت التأهيليةشفشاون 1686501104/09/12 18 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية21606Jيوسف البحراوي 09346H

الثانوية العدادية سيدي شفشاونالثانوية العدادية بني فغلوم

المختار

شيشاوة 1687847304/09/12 18 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24447Xمحمد ايت منصور 03225E

الرحامنةثانوية الطلوح العداديةشفشاونالثانوية العدادية بني فغلوم 1687869804/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24447Xعبد العزيز سكاتي 26063D

قلعة السراغنةثانوية ابن الهيثم العداديةشفشاوننواة اعدادية بني سلمان 1687870204/09/12 18 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية23860Jتنضوفت هشام 26544B

تطوانأبو بكر القادريشفشاونالثانوية العدادية أونان 1687899304/09/12 18 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24924Rمحمد الشقر 26309W

 الثانوية التأهيلية الحاج 

محمد بن احساين الحضري

الحسيمةتغزوتشفشاون 15977261105/09/11 24 05/09/11اللغة النجليزيةاللغة النجليزية06413Vفاطمة الزهرة موزوني 25240J

الثانوية العدادية طارق بن 

زياد

شفشاونالثانوية العدادية الدردارةشفشاون 1241151106/09/01 78 05/09/08الجتماعياتالجتماعيات24756Hعبد الله بن سليمان 26535S

الثانوية التأهيلية البحر 

البيض المتوسط

الفحص أنجرةيوسف بن تاشفينشفشاون 12831161001/01/02 66 02/09/09الجتماعياتالجتماعيات24927Uالمساوي رشيدة 25973F

تطوانعبد ا ابراهيمشفشاونالثانوية العدادية بني فغلوم 15052611105/09/08 34 05/09/11الجتماعياتالجتماعيات24447Xابراهيم جبرون 26328S

الثانوية التأهيلية محمد 

الزرقطوني

الثانوية العدادية عمرو بن شفشاون

محمد بن علي

بن سليمان 1685832504/09/12 18 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات21606Jنبيل كتابي 24372R

ثانوية سيدي احمد بن شفشاونالثانوية العدادية سجلما سة

عجيبةالعدادية

الفحص أنجرة 16869491304/09/12 18 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات24754Fعبد الحق الوافي 21916W

الدريوشثانوية الفرابي العداديةشفشاونالثانوية العدادية سجلما سة 1686954304/09/12 18 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات24754Fعبد الحكيم حيداوي 12746D

الثانوية التأهيلية البحر 

البيض المتوسط

تنغيرثإ تابرخاشتشفشاون 15892921002/09/10 30 02/09/10الرياضياتالرياضيات24927Uمحمد تبرامت 24857T

المضيق الفنيدقعبد الكريم الخطابيشفشاونالثانوية العدادية أدرار 1588778702/09/10 28 05/09/11الرياضياتالرياضيات24755Gالعمراويين عدنان 21023A

سيدي بنورثانوية الوليدية العداديةشفشاونالثانوية العدادية بني فغلوم 1687185804/09/12 28 04/09/12الرياضياتالرياضيات24447Xأمين الشيخ 08727K

الثانوية العدادية طارق بن 

زياد

طنجة أصيلعبد ا ابن ياسينشفشاون 1598407505/09/11 24 05/09/11الرياضياتالرياضيات24756Hجمال زياني 26223C

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين

جرادة ثا الوحدة العداديةشفشاون 16870581104/09/12 18 04/09/12الرياضياتالرياضيات24446Wميمون مهدي 21435Y

طنجة أصيليعقوب المنصورشفشاونالثانوية العدادية سجلما سة 1687946104/09/12 18 04/09/12الرياضياتالرياضيات24754Fمحمد سعيد السبياع 25010J
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لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

خنيفرةابن الخطيبشفشاونالثانوية العدادية أونان 16882331304/09/12 18 04/09/12الرياضياتالرياضيات24924Rجلل عزيز 11972M

الثانوية العدادية أحمد 

الزرقطوني

طنجة أصيلمغوغة الصغيرةشفشاون 16882441004/09/12 18 04/09/12الرياضياتالرياضيات24925Sتحماد حسن 26576L

الثانوية التأهيلية الوحدة 

الفريقية

المضيق الفنيدق ابن تومرتشفشاون 1688803404/09/12 18 04/09/12الرياضياتالرياضيات06415Xعبد الصمد باحسين 25744G

الثانوية العدادية شفشاونالثانوية العدادية بواحمد

الزرقطوني

برشيد 1693028203/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات25457Vاميمة العثماني 22357A

 الثانوية التأهيلية الحاج 

محمد بن احساين الحضري

ثانوية أبي حامد الغزالي شفشاون

العدادية

القنيطرة 1124614616/09/98 88 04/09/02أقدمية 12 سنةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض06413Vاحمد السحتري 25989Y

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين

شفشاونالثانوية العدادية الدردارةشفشاون 1282801201/01/02 72 20/09/11علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض24446Wعدنان البوقمحي 26535S

الثانوية التأهيلية محمد 

الزرقطوني

الفحص أنجرةيوسف بن تاشفينشفشاون 15877951002/09/10 40 02/09/10علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض21606Jحمديني صابر 25973F

الثانوية العدادية محمد 

البقالي

سلالثانوية العدادية الياسمينشفشاون 1544631802/09/09 36 02/09/09علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض23862Lبلقاضي فاطمة الزهراء 26622L

الثانوية العدادية يوسف بن شفشاوننواة اعدادية بني سلمان

تاشفين

شفشاون 1597190205/09/11 24 05/09/11علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض23860Jاليزروري مريم 24446W

القنيطرةيوسف بن تاشفينشفشاونالثانوية العدادية بني فغلوم 1688209104/09/12 18 04/09/12علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض24447Xمحمد النية 20984H

الثانوية التأهيلية محمد عبد 

الرحمان زيطان

سيدي البرنوصيابن حزمشفشاون 12329021206/09/01 90 12/09/02أقدمية 12 سنةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء22909Aبحسين بوردو 01651U

الثانوية العدادية عمر 

الجيدي

طنجة أصيلعمر بن عبد العزيزشفشاون 1282013204/09/02 82 21/11/05الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء06416Yطارق مهدي 15334S

شفشاونالثانوية العدادية الدردارةشفشاونالثانوية التأهيلية تنقوب 1283146201/01/02 74 02/09/10الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء24928Vالمليلي عمر 26535S

سيدي سليمانجابر بن حيانشفشاونالثانوية العدادية بني فغلوم 1687491104/09/12 28 04/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء24447Xمانع بن دادي 11182D

الصخيرات تمارةمحمدبن زاكورشفشاونالثانوية العدادية أونان 1282973101/01/02 66 02/09/09التربية السلميةالتربية السلمية24924Rمجيدة خطاب 01302P

 الثانوية التأهيلية الحاج 

محمد بن احساين الحضري

شفشاونالثانوية العدادية بواحمدشفشاون 1686999105/09/12 28 05/09/12التربية السلميةالتربية السلمية06413Vاشندير محمد 25457V

الثانوية التأهيلية المام 

الشادلي للتعليم الصيل

تطوانالقاضي ابن العربيشفشاون 892489116/09/88 78 13/10/03إلتحاق بالزوجالتربية البدنيةالتربية البدنية06423Fسالمة الركراكي 05418N

طنجة أصيلعبد ا ابن ياسينشفشاونالثانوية العدادية بني فغلوم 1544527302/09/09 46 02/09/09التربية البدنيةالتربية البدنية24447Xيوسف أمزيان 26223C



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنجة - تطوان16

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

المادة

المطلوبة
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

تطوانأبو بكر القادريشفشاونالثانوية العدادية بني فغلوم 16860831104/09/12 28 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية24447Xعبد ا حمادي 26309W

 الثانوية التأهيلية الحاج 

محمد بن احساين الحضري

الحسيمةإعدادية بني بونصارشفشاون 16866251104/09/12 28 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية06413Vاكوح سمير 23423J

الثانوية التأهيلية محمد عبد 

الرحمان زيطان

طنجة أصيلابن النفيسشفشاون 1686826204/09/12 28 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية22909Aعبد المطلب العسري 26574J

الثانوية التأهيلية محمد 

الزرقطوني

الناضورالكنديشفشاون 1597147105/09/11 34 05/09/11المعلومياتالمعلوميات21606Jشهيرة مصلوحي 12728J

الثانوية العدادية قاع 

أسراس

بولمانالمسيرة الخضراءشفشاون 15885311002/09/10 28 05/09/11المعلومياتالمعلوميات22910Bالهدروبي محمد 08043S

المضيق الفنيدقطه حسينشفشاونالثانوية العدادية أدرار 1588479202/09/10 38 10/10/11التكنولوجياالتكنولوجيا24755Gفاقيري محمد 24734J

الثانوية التأهيلية محمد 

الزرقطوني

الفحص أنجرةالثانوية العدادية الجوامعةشفشاون 1597914905/09/11 34 05/09/11التكنولوجياالتكنولوجيا21606Jياسين الزبير 25253Y

المضيق الفنيدقالمام العزفيالفحص أنجرةإع.تاغرامت 1686442304/09/12 18 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24424Xاعبد الخال رشيد 05672P

طنجة أصيلثانوية العوامة 2 العداديةالفحص أنجرةخميس أنجرة 1687901504/09/12 18 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية21284Jالخراز خولة 24964J

وادي الذهبالفرابيالفحص أنجرةخميس أنجرة 1052922116/09/97 34 03/09/11الجتماعياتالجتماعيات21284Jبنطيب أحمد 25233B

ثانوية القصر الصغير 

العدادية

تطوانابن سيناالفحص أنجرة 1598232105/09/11 26 05/09/11إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات24963Hمريم العبودي 05669L

تطوانعبد ا كنونالفحص أنجرةإع.تاغرامت 1505274105/09/08 25 05/09/11إلتحاق بالزوجةالجتماعياتالجتماعيات24424Xاليمني هشام 25473M

الثانوية العدادية مولي عبد 

ا

طنجة أصيلالحسنيالفحص أنجرة 1278277107/09/04 46 29/09/11الرياضياتالرياضيات25255Aعبد ا بلكوش 26010W

ثانوية القصر الصغير 

العدادية

طنجة أصيلمغوغةالفحص أنجرة 1544955302/09/09 28 05/09/11الرياضياتالرياضيات24963Hيونس  بعوضة 26222B

تطوانالفراهيديالفحص أنجرةخميس أنجرة 1241145106/09/01 52 02/09/10إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض21284Jعبد المجيد البقالي 26516W

طنجة أصيلالفارابيالفحص أنجرةيوسف بن تاشفين 1692894303/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض25973Fسارة المرابط 20600R

ثانوية القصر الصغير 

العدادية

ملحقة ثانوية مولي عيسى الفحص أنجرة

بن ادريس العدادية 

أزيلل 1687513804/09/12 18 04/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء24963Hرضوان نوري 23628G

تطوانسعد بن أبي وقاصالعرائشأبي المحاسن 883351116/09/88 122 16/09/91أقدمية 20 سنةاللغة العربيةاللغة العربية05977Wبهيجة  الطالب 25476R
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برشيدالثانوية العدادية الدروةالعرائشثانوية العوامرة العدادية 1597274105/09/11 34 05/09/11اللغة العربيةاللغة العربية05986Fرشيدة بهوش 25968A

ثانوية محمد بن عبدالكريم 

الخطابي العدادية

المضيق الفنيدقمحمد الزرقطونيالعرائش 1504950105/09/08 31 01/09/12إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية05984Dبنعتو عائشة 23520P

تاوناتثانوية الزريزر العداديةالعرائشثانوية عزيز بلل  العدادية 1686405204/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية24426Zمريم زروقي 21906K

الثانوية التأهيلية محمد العرائشثانوية عزيز بلل  العدادية

اليزيدي

سيدي إفني 16876431404/09/12 18 04/09/12اللغة العربيةاللغة العربية24426Zعادل ضرضوري 17247W

الثانوية العدادية علل بن العرائشثانوية ريصانة العدادية

عبد ا

بن سليمان 1597255205/09/11 34 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية05988Hنجوى حنين 19575B

الثانوية العدادية علل بن العرائشثانوية ريصانة العدادية

عبد ا

بن سليمان 1597262205/09/11 34 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية05988Hيوسف رباك 19575B

تطوانالفقيه أحمد الحدادالعرائشثانوية المام مالك العدادية 1589561102/09/10 26 15/09/11إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات05982Bالكاروس حفيظة 05667J

ثانوية الحسن الثاني العرائشثانوية ريصانة العدادية

العدادية

العرائش 1505108105/09/08 34 05/09/11الرياضياتالرياضيات05988Hالشاهد عبد العزيز 05981A

ثانوية وادي المخازن العرائشثانوية العوامرة العدادية

العدادية

العرائش 1505114105/09/08 34 05/09/11الرياضياتالرياضيات05986Fمعاد المريني 05983C

الصخيرات تمارةالمعتمد بن عبادالعرائشثانوية بني جرفط العدادية 1589362102/09/10 30 02/09/10إلتحاق بالزوجةالرياضياتالرياضيات21846Vأكلل عبد العزيز 21503X

العرائشثانوية العوامرة العداديةالعرائشثانوية ريصانة العدادية 1447216105/09/07 18 04/09/12الرياضياتالرياضيات05988Hعادل الرويجل 05986F

الثانوية العدادية علي بن  العرائشثانوية عزيز بلل  العدادية

الجيللي  الوهابي

بن سليمان 16865241104/09/12 18 04/09/12الرياضياتالرياضيات24426Zجواد امين 20016F

طنجة أصيلابن النفيسالعرائشثانوية القلة العدادية 1687937104/09/12 18 04/09/12الرياضياتالرياضيات24884Xهاشم عبد الصماد 26574J

تطوانالفرابيالعرائشثانوية الطبري العدادية 1283039101/01/02 49 05/09/08إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض23610Mجليلة التليدي 26624N

برشيدالثانوية العدادية بن خلدونالعرائشثانوية العوامرة العدادية 1597173105/09/11 34 05/09/11علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض05986Fسناء بوجعوب 14622T

تطوانأبو العلء المعريالعرائشثانوية عزيز بلل  العدادية 1685966504/09/12 28 04/09/12علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض24426Zأسماء بنزكي 23521R

الخميسات20غشتالعرائشثانوية بني جرفط العدادية 1688207504/09/12 28 04/09/12علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض21846Vسكينة محدوث 11565V

المضيق الفنيدقالمام العزفيالعرائشثانوية الزوادة  العدادية 1685978904/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض21844Tكمية هناء 05672P
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مديونةآسية الوديعالعرائشثانوية الوفاء العدادية 11780762006/09/00 78 06/09/04الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء22610Aحنان الصريدي 26502F

طنجة أصيلمحمد السادسالعرائشثانوية المام مالك العدادية 1588011102/09/10 36 03/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء05982Bعبد اللطيف الريطب 15339X

صفروابن الياسمينالعرائشثانوية العوامرة العدادية 1686471730/06/12 28 27/07/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء05986Fخديجة أرمل 02440B

القنيطرةصلح الدين اليوبيالعرائشثانوية عزيز بلل  العدادية 1687486804/09/12 18 04/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء24426Zهشام النخيلي 11187J

القنيطرةيوسف بن تاشفينالعرائشثانوية القلة العدادية 16874881004/09/12 18 04/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء24884Xزيدان الظريف 20984H

سلالثانوية العدادية البستانالعرائشثانوية الزوادة  العدادية 1688045104/09/12 18 04/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء21844Tابراهيمي أحمد 24190T

ثانوية مولي عبدالسلم بن 

مشيش العدادية

فاسعبد المالك السعديالعرائش 1688456304/09/12 18 04/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء05987Gالعطار يوسف 25046Y

مكناسمالكة الفاسيالعرائشثانوية المام مالك العدادية 304818521/09/87 64 06/09/06التربية السلميةالتربية السلمية05982Bالمصطفى سعيدي 03941H

فاسالنسيمالعرائشالثانوية التأهيلية المحمدية 180371120/09/83 154 20/09/83أقدمية 20 سنةالتربية البدنيةالتربية البدنية05990Kعبد الله فلحي 24498C

ثانوية مولي عبدالسلم بن العرائشثانوية عزيز بلل  العدادية

مشيش العدادية

العرائش 1688173104/09/12 18 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية24426Zمراد ادريدر 05987G

ثانوية مولي عبدالسلم بن 

مشيش العدادية

تطوانابن البيطارالعرائش 1688178304/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجالتربية البدنيةالتربية البدنية05987Gسناء المروني 26398T

النواصرابن زهرطنجة أصيلالمام الصيلي 16873331204/09/12 18 04/09/12اللغة العربيةاللغة العربية15348Gأنس العقلي 26459J

طنجة أصيلمولي سليمانطنجة أصيلخلبج طنجة 884168121/09/87 114 16/09/94أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15343Bنزيهة بخات أفضيل 15360V

العرائشأبي المحاسنطنجة أصيلثانوية العوامة 2 العدادية 1686247104/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24964Jالعلوي سناء القاسمي 05977W

طنجة أصيلثانوية العوامة 2 العداديةطنجة أصيلملحقة دار الشاوي العدادية 1278369207/09/04 30 02/09/10اللغة النجليزيةاللغة النجليزية21179Vماجدة أملس 24964J

طنجة أصيلملحقة دار الشاوي العداديةطنجة أصيلإعدادية سيدي اليماني 1544361102/09/09 28 04/09/12اللغة النجليزيةاللغة النجليزية15350Jمساسي محمد 21179V

النواصرابن زهرطنجة أصيلاعدادية السانية 16929401603/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةاللغة النجليزية26011Xسارة بولوز 26459J

طنجة أصيلخلبج طنجةطنجة أصيلإعدادية سيدي اليماني 1283054601/01/02 50 07/09/08الجتماعياتالجتماعيات15350Jالعلمي الشربي 15343B
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تطوانمحمد عابد الجابريطنجة أصيلابن تومرت 1407836107/09/05 36 10/09/11الرياضياتالرياضيات23231Aوسيمة شفراو 25475P

القنيطرةمعاذ بن جبلطنجة أصيلالنهضة 1693026103/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات15349Hبيدي سهام 23471L

الصخيرات تمارة 18 نونبرطنجة أصيلثانوية العوامة 2 العدادية 1589488502/09/10 32 02/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء24964Jهشام ازناك 24896K

الثانوية التأهيلية محمد طنجة أصيلالفارابي

الجزولي ملحقة أيت أحمد

تيزنيت 16859471204/09/12 18 04/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء20600Rمحمد رياض 21358P

تطوانالسيدة الحرةطنجة أصيلابن تومرت 1282031504/09/02 50 04/09/09إلتحاق بالزوجالتربية السلميةالتربية السلمية23231Aالذهبي فاطمة 20400Y

المحمديةالمعتمد بن عبادطنجة أصيلثانوية العوامة 2 العدادية 342107416/09/88 46 02/09/09التربية البدنيةالتربية البدنية24964Jالفائز محمد 24331W

الحسيمة)بني جميل )إعداديةطنجة أصيلابن الهيثم 1685363203/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةالتربية البدنية15352Lالعيساوي شكير 24984F

وجدة انجادإع. عبد الخالق الطريسطنجة أصيلالزهراء 1152229216/09/99 96 05/09/00أقدمية 12 سنةالتكنولوجياالتكنولوجيا15346Eحلومي محمدين 04393Z

برشيدالثانوية العدادية ابن سيناتطوانأبو العلء المعري 16862501104/09/12 18 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية23521Rلغامو اسمهان 26275J

تطوانابن الياسمينتطوانأبو العلء المعري 1687102704/09/12 18 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية23521Rأمغار فاطمة 26193V

المضيق الفنيدقعبد الخالق الطريستطوانعبد ا كنون 1282057104/09/02 37 03/09/13إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات25473Mفاطمة كطي 25479U

ثانوية علل بن عبدا تطوان3 مارس

العدادية

العرائش 1408060107/09/05 27 04/09/12إلتحاق بالزوجةالجتماعياتالجتماعيات05673Rجواد محمد بيزا 05979Y

الخميساتابن اجرومتطوانالفقيه المرير 297168116/09/86 82 06/09/01أقدمية 12 سنةالرياضياتالرياضيات05665Gعبد العزيز ازطوطي 11563T

طنجة أصيلعائشة أم المؤمنينتطوانمعاذ بن جبل 1504853105/09/08 24 05/09/11إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات25474Nالسطي عائشة 15330M

تازةجابر بن حيانتطوانأبو العلء المعري 1544370902/09/09 28 04/09/12علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض23521Rهشام بن غلم 24104Z

المضيق الفنيدقالمام العزفيتطوانمعاذ بن جبل 1598009105/09/11 16 03/09/13إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض25474Nالعلوي فيصل 05672P

تطوانالمقاومةتطوانأبو العلء المعري 1283135101/01/02 48 04/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء23521Rمحمد احمامو 26199B

الثانوية العدادية اولد تطوانمعاذ بن جبل

امحمد

سطات 1597963205/09/11 34 05/09/11الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء25474Nالمصطفى صريح 26587Y
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تطوانأبو بكر القادريتطوانمعاذ بن جبل 1688041204/09/12 18 04/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء25474Nرندة البغوري 26309W

سلالثانوية العدادية أنوالتطوان3 مارس 1408553106/09/06 34 05/09/11التربية البدنيةالتربية البدنية05673Rصغوان عبد ا 25855C

الثانوية العدادية الحسن المضيق الفنيدقمحمد الزرقطوني

الول

العيون 1283241101/01/02 28 05/09/12اللغة العربيةاللغة العربية23520Pبونخالي عمر 06466C

ثانوية أبي حامد الغزالي المضيق الفنيدقابن بطوطة

العدادية

القنيطرة 866481416/09/85 114 16/09/93أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية05671Nسعدية رشيد 25989Y

الثانوية العدادية طارق بن المضيق الفنيدقالمام العزفي

زياد

شفشاون 1281997104/09/02 56 02/09/10الجتماعياتالجتماعيات05672Pعبد الخالق حمدون 24756H

تطوانسادس  نوفمبرالمضيق الفنيدقحمان الفطواكي 90965116/09/95 76 05/09/08الرياضياتالرياضيات24845Eهشام حوضي 05666H

الصخيرات تمارةابن سيناءالمضيق الفنيدقعبد الكريم الخطابي 1151346716/09/99 56 02/09/10الرياضياتالرياضيات21023Aدركول سي محمد 23102K

تطوانالندلسالمضيق الفنيدقمحمد الزرقطوني 1152817116/09/99 48 12/09/07الرياضياتالرياضيات23520Pمصطفى أوكرين 21285K

تطوانأبو بكر القادريالمضيق الفنيدقابن زيدون 1447224105/09/07 34 05/09/11الرياضياتالرياضيات25478Tنبيل الحائك 26309W

تطوانابن الياسمينالمضيق الفنيدق ابن تومرت 1588651302/09/10 32 04/09/12الرياضياتالرياضيات25744Gبوحصون جمال 26193V

تاوناتثانوية النهضة العداديةالمضيق الفنيدقالمام العزفي 1050820116/09/97 13 03/09/13إلتحاق بالزوجةالرياضياتالرياضيات05672Pعبد القادر حبيبي 15925J

تارودانتثأ. الحسن الثانيالمضيق الفنيدقالمام العزفي 1598001105/09/11 24 05/09/11إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض05672Pامال أزكاغ 17468L

طنجة أصيلثانوية ماء العينين العداديةالمضيق الفنيدقالمام العزفي 298206116/09/86 49 04/09/12إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةالتربية البدنية05672Pمحمد كربان 15331N

طنجة أصيلالزمخشريوزانثانوية الهباجين العدادية 1277995207/09/04 58 05/09/07اللغة العربيةاللغة العربية24445Vمخشان فاطمة 15167K

ثانوية عمر ابن عبد العزيز 

العدادية

الجديدةالقصيبةوزان 16873251104/09/12 18 04/09/12اللغة العربيةاللغة العربية15112Aعبد الحق بوحمامي 25854B

الجديدةعبد ا العرويوزانثانوية ازغيرة العدادية 16873291104/09/12 18 04/09/12اللغة العربيةاللغة العربية23497Pياسين فخرالدين 25802V

سيدي قاسمإعدادية عمر الخياموزانثانوية 11يناير العدادية 1693309603/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةاللغة العربية15113Bعبد الرفيع الهواري 15109X

ثانوية مولي عبد ا 

الشريف التاهيلية

المحمديةأولد مومنوزان 1233722606/09/01 70 03/10/06اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15126Rزموني رمزي 24333Y
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الرحامنةلبريكيينوزانموحى أو حمو الزياني 16878631004/09/12 28 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية22908Zعبد الجليل العيادي 24258S

ثانوية سيدي احمد الشريف 

العدادية

أزيللثانوية ولي العهد العداديةوزان 1685908404/09/12 18 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية23500Tعبد الصديق مرواني  26401W

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

الثانوية العدادية ابن وزان

تومرت

شيشاوة 16878571304/09/12 18 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06419Bعبد اللطيف الصاحبي 24640G

ثانوية محمد السادس 

العدادية

سيدي بنورثانوية ابن عباد العداديةوزان 1687904304/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06418Aأنس بنخديم 23943Z

طنجة أصيلآسية الوديعوزانموحى أو حمو الزياني 1692678203/09/13 16 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية22908Zالتيجي مديحة 26392L

طنجة أصيلاعدادية السانيةوزانثانوية الهباجين العدادية 1687915504/09/12 28 04/09/12اللغة النجليزيةاللغة النجليزية24445Vنور الدين غبلة 26011X

ثانوية القاضي الطيب 

الزواقي العدادية

سيدي قاسمإعدادية ابن رشدوزان 1504358305/09/08 26 06/09/11إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةاللغة النجليزية20612Dمرزوق لمياء 15095G

الحاجبابن بطوطةوزانم م الفقيه القري 1282835301/01/02 82 01/01/02إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات06368Wحنان العزوزي 04228V

الخميسات مارس3وزانثانوية 11يناير العدادية 1598469102/09/11 24 02/09/11إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات15113Bأمينة العواد 11562S

ثانوية محمد السادس 

العدادية

الثانوية العدادية رياض وزان

مرتيل

المضيق الفنيدق 1283034101/01/02 82 06/09/06الرياضياتالرياضيات06418Aالخواجة عبد الحفيظ 26512S

الثانوية التأهيلية القرطبي 

للتعليم الصيل

سيدي قاسمابن بصالوزان 296497216/09/86 40 02/09/10الرياضياتالرياضيات15127Sادريس اعليلو 15102P

الثانوية عمر بن جلون 

العدادية

ثانوية مولي عبد ا وزان

الشريف التاهيلية

وزان 1544966102/09/09 32 05/09/11الرياضياتالرياضيات24926Tعيسى  رولو 15126R

ثانوية محمد السادس 

العدادية

تازةعمر الخياموزان 1598457102/09/11 24 02/09/11إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات06418Aالعبودي هاجر 16686L

الثانوية العدادية علي بن  وزانثانوية ازغيرة العدادية

الجيللي  الوهابي

بن سليمان 16865231104/09/12 18 04/09/12الرياضياتالرياضيات23497Pعبد الكبير امين 20016F

 ثانوية أبي بكر الرازي 

العدادية

الثانوية التأهيلية القرطبي وزان

للتعليم الصيل

وزان 1686536104/09/12 18 04/09/12الرياضياتالرياضيات15111Zالمؤذن فيروز 15127S

الرحامنةالصخوروزانثانوية ازغيرة العدادية 1688231304/09/12 18 04/09/12الرياضياتالرياضيات23497Pعلي الرامي 09362A

 ثانوية أبي بكر الرازي 

العدادية

ثانوية عبد الخالق الطريس وزان

العدادية

وزان 1283166101/01/05 56 02/09/09علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض15111Zمحمد  لطفي 22089J

مكناسالزهروزانثانوية علل الفاسي التاهيلية 1447967105/09/07 49 05/09/07إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض06424Gالزهراء إنكاش 04076E
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ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

الصخيرات تمارةالمنفلوطيوزان 1597167205/09/11 24 05/09/11إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض06419Bفاطمة اطرطار 25501T

مكناسأحمد بن شقرونوزانثانوية 11يناير العدادية 1686194304/09/12 19 04/09/12إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض15113Bحياة الوكيلي 03944L

خريبكةالشهيد المعلم العربيوزانثانوية المام مالك العدادية 1124229116/09/98 56 16/09/06إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء15100Mرشيدة  زردوني 24656Z

ثانوية عمر ابن عبد العزيز 

العدادية

النواصرعبد الخالق الطريسوزان 1261825604/10/02 54 06/09/06الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء15112Aطارق كوسي 26525F

سلالثانوية العدادية لل حسناءوزانثانوية ازغيرة العدادية 1688053504/09/12 28 04/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء23497Pهشام فضول 01270E

مكناسصهريج السوانيوزانثانوية ازغيرة العدادية 1686486104/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء23497Pبثينة احنيني 04077F

الثانوية عمر بن جلون 

العدادية

الثانوية العدادية المام وزان

علي

سل 1692744403/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء24926Tعبدالكريم كوزة 01269D

ثانوية القاضي الطيب 

الزواقي العدادية

العرائشثانوية الوفاء العداديةوزان 1684941103/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء20612Dيونس راشدي 22610A

الثانوية التأهيلية القرطبي وزانثانوية إبن رشد التاهيلية

للتعليم الصيل

وزان 1177988106/09/00 84 06/09/01أقدمية 12 سنةالتربية السلميةالتربية السلمية06417Zسعاد شتواني 15127S

ثانوية عبد الخالق الطريس 

العدادية

وزانثانوية المام مالك العداديةوزان 1544508102/09/09 40 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية22089Jعبد الواحد الوافي 15100M

سيدي سليمانجابر بن حيانوزانثانوية ازغيرة العدادية 1598559505/09/11 24 05/09/11التربية البدنيةالتربية البدنية23497Pلخضر سعيد 11182D

ثانوية عبد الخالق الطريس 

العدادية

المضيق الفنيدقالمختار السوسيوزان 1598280105/09/11 24 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة العربيةالتربية التشكيلية22089Jخلود عللي 26299K

ثانوية مولي عبد ا 

الشريف التاهيلية

الثانوية العدادية صفي وزان

الدين الحلي

سيدي البرنوصي 1598160202/09/11 24 05/09/11إلتحاق بالزوجالتربية الموسيقيةالتربية الموسيقية15126Rهجر شميخوا 01750B

 ثانوية أبي بكر الرازي 

العدادية

العرائشثانوية الزوادة  العداديةوزان 1588139502/09/10 30 02/09/10إلتحاق بالزوجالمعلومياتالمعلوميات15111Zإكرام عمور 21844T

ثانوية خالد ابن الوليد 

العدادية

الخميساتالمسيرةوزان 1589334802/09/10 30 02/09/10التكنولوجياالتكنولوجيا15110Yمحسن التاجي 11560P


