
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 التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

01

بن امسيكفاطمة الفهريةأوسردالتيرس 159252

2

401/03/11 30 01/03/11الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء25865Nرضوان احمامي 21568T

بوجدورثانوية جابر ابن حيان التأهيليةوادي الذهبثانويةالفتح التأهيلية 159158

5

108/12/10 40 08/12/10اللغة العربيةاللغة العربية19180Xالحبيب كركش 26030T

تنغيرالورودوادي الذهبالخليج 167954

2

101/03/11 30 01/03/11اللغة العربيةاللغة العربية25638Sفرطاس عمر 13516R

الثانوية المرجعية لل 

خديجة

 الثانوية التأهيلية محمد وادي الذهب

السادس

الفداء مرس السلطان 115150

4

216/09/99 30 07/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24879Sأمينة الكاملي 01548G

ثانويةالحسن الثاني 

التأهيلية

القنيطرةابن عبادوادي الذهب 167953

2

101/03/11 30 01/03/11إلتحاق بالزوجةاللغة النجليزيةاللغة النجليزية13534Kعادل دغوغي 11173U

الحاجبابن سيناوادي الذهبإبن رشد 167954

4

701/03/11 32 01/03/11إلتحاق بالزوجاللغة السبانيةاللغة السبانية25237Fمرتاح فاطمة الزهراء 04236D

كلميمثانوية طارق ابن زياد التأهيليةوادي الذهبابن طفيل 168740

2

504/09/12 28 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات24930Xصالح فؤاد 10660L

المحمديةالثانوية التأهيلية الخوارزميوادي الذهبابن طفيل 168583

5

504/09/12 18 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات24930Xمحمد ماهي 25661S

ثانويةالحسن الثاني 

التأهيلية

فاسعبد الرحيم بوعبيدوادي الذهب 175499216/09/85 148 16/09/87أقدمية 20 سنةالرياضياتالرياضيات13534Kمولي عبد العزيز حسيب 01983E

مراكشالعزوزيةوادي الذهبثانويةالفتح التأهيلية 141006

3

106/09/06 64 06/09/06الرياضياتالرياضيات19180Xمصطافى برتيت 25518L

الثانوية المرجعية لل 

خديجة

اشتوكة ايت باهاثأ. المسيرة الخضراءوادي الذهب 144440

1

421/01/08 58 21/01/08العلوم القتصادية والتدبيرالعلوم القتصادية والتدبير24879Sحسن ايت همو 05374R

الثانوية المرجعية لل 

خديجة

بن امسيكطه حسينوادي الذهب 167952

2

401/03/11 30 01/03/11الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء24879Sالمزاوي عبدا 26238U

ثانويةالمام مالك 

التأهيلية

اليوسفيةالثانوية التأهيلية المعرفةوادي الذهب 167954

7

1301/03/11 30 01/03/11الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء13535Lمحمد لعبق 26260T

ثانويةالمام مالك 

التأهيلية

اشتوكة ايت باهاثأ. المرابطينوادي الذهب 168068

1

904/09/12 28 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية13535Lمحمد كورما 25412W

ثانويةالحسن الثاني 

التأهيلية

ثانـويــة عـلل الفـــاسي وادي الذهب

الـتـــأهيــلـيـــة

افران 168071

6

904/09/12 28 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية13534Kرشيد وخايشو 21882J

ميدلتالمير مولي رشيدوادي الذهباعدادية الحي الجديد 159857

7

505/09/11 24 05/09/11التربية البدنيةالتربية البدنية13528Dادريس بوخريص 11980W

الثانوية المرجعية لل 

خديجة

شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن الهيثموادي الذهب 158626

9

1302/09/10 40 22/09/14المعلومياتالمعلوميات24879Sزهير الحضاري 03228H

1





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 التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني
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رمزها
مادة

التدريس
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نوع
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تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

الثانوية المرجعية لل 

خديجة

الخميساتعبد ا كنونوادي الذهب 159264

7

901/03/11 40 01/03/11الفلسفةالفلسفة24879Sكريم الصامتي 11571B

ثانويةالمام مالك 

التأهيلية

الجديدةابن خلدونوادي الذهب 169174

3

101/03/11 30 01/03/11إلتحاق بالزوجةالفلسفةالفلسفة13535Lحميد سليم 08731P

أكادير إدا أوتنانثانوية أوريروادي الذهبإبن رشد 154627

8

101/01/10 13 03/09/13إلتحاق بالزوجةالفلسفةالفلسفة25237Fالطائع صديق 23965Y

الثانوية المرجعية لل 

خديجة

الثانوية التقنية ابن سليمان وادي الذهب

الرسموكي

تيزنيت 158744

5

118/10/10 40 18/10/10العلوم والتكنولوجيات الكهربائيةالعلوم والتكنولوجيات الكهربائية24879Sالمهدي مونيسي 17254D

2





المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

العيون - بوجدور - الساقية الحمراء02

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

02

 ثانوية احمد بن محمد 

الراشدي التأهيلية

وزانثانوية محمد الخامس التاهيليةبوجدور 158652

5

402/09/10 40 02/09/10اللغة العربيةاللغة العربية06481Uحمزة  عبد الباري 06422E

 ثانوية احمد بن محمد 

الراشدي التأهيلية

تارودانتثأ.سيدي وسيديبوجدور 167886

1

101/03/11 40 01/03/11اللغة العربيةاللغة العربية06481Uحفيط النجوم 17299C

 ثانوية احمد بن محمد 

الراشدي التأهيلية

تارودانتثأ. النهضةبوجدور 167886

3

201/03/11 40 01/03/11اللغة العربيةاللغة العربية06481Uخديجة زريول 17302F

سيدي قاسمثانوية فلسطينبوجدور ثانوية النصر التأهيلية 167887

0

1301/03/11 40 01/03/11اللغة العربيةاللغة العربية21569Uصابر فؤاد 25525U

قلعة السراغنةثانوية  تساوت التأهيليةبوجدور ثانوية النصر التأهيلية 158631

4

102/09/10 40 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية21569Uاسماء الخليل 09356U

 ثانوية احمد بن محمد 

الراشدي التأهيلية

المضيق الفنيدقمحمد السادسبوجدور 150353

3

106/09/08 52 06/09/08اللغة النجليزيةاللغة النجليزية06481Uايت حمو ابراهيم 05679X

سيدي بنورثانوية 30 يوليوز التأهيليةبوجدور ثانوية النصر التأهيلية 159132

7

126/07/10 30 26/07/10الجتماعياتالجتماعيات21569Uزينب البركاوي 25813G

 ثانوية احمد بن محمد 

الراشدي التأهيلية

سيدي بنورثانوية 30 يوليوز التأهيليةبوجدور 159132

9

126/07/10 30 26/07/10الجتماعياتالجتماعيات06481Uابراهيم بدري 25813G

 ثانوية احمد بن محمد 

الراشدي التأهيلية

سيدي البرنوصيولدةبوجدور 159338

2

605/09/11 24 05/09/11الرياضياتالرياضيات06481Uرضوان خلن 25780W

أزيللثانوية تزكي التأهيليةبوجدور ثانوية النصر التأهيلية 158718

8

1201/01/10 46 01/01/10علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض21569Uعبد العزيز بادي 26422U

وزانثانوية ابن زهر التاهيليةبوجدور ثانوية النصر التأهيلية 159132

2

126/07/10 40 26/07/10علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض21569Uمساوي عبد الرحمان 15121K

وزانثانوية عمر الخيام التاهيليةبوجدور ثانوية النصر التأهيلية 159209

2

1101/03/11 40 01/03/11التربية السلميةالتربية السلمية21569Uعبد الفتاح زغلول 22092M

الثانوية العدادية سد مولي بوجدورثانوية البقالي التأهيلية

يوسف

الحوز 168072

4

1204/09/12 18 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية25874Yصبار أناس محمد 20673V

تطوانالقاضي عياضبوجدورثانوية البقالي التأهيلية 159913

6

605/09/11 34 05/09/11الفلسفةالفلسفة25874Yمحسين بوزيان 05681Z

ثانوية الرحالي الفاروق بوجدور ثانوية النصر التأهيلية

التأهيلية

قلعة السراغنة 159877

4

105/09/11 24 05/09/11إلتحاق بالزوجالفلسفةالفلسفة21569Uبشرى احديدي 09358W

الثانوية التأهيلية 

الحسن الثاني

طنجة أصيلالثانوية التأهيلية المام الغزاليالعيون 111864

3

116/09/98 85 30/09/04إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية06472Jنائلة  بن احمد 25312M

الثانوية التأهيلية حي 

القسم

أكادير إدا أوتنانثانوية أجديرالعيون 117109

6

124/10/00 72 05/09/03إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية06467Dنعيمة   التراحي 25818M

3





المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

العيون - بوجدور - الساقية الحمراء02

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

الثانوية التأهيلية 

الحسن الثاني

العرائشثانوية شعبان التأهيليةالعيون 144477

6

111/02/08 56 26/09/08اللغة العربيةاللغة العربية06472Jاحمد المحجوب 26242Y

الثانوية التأهيلية حي 

القسم

القنيطرةالتقدمالعيون 127673

8

105/09/03 72 22/09/04إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06467Dفاطيمة   أمحودر 11206E

الثانوية التأهيلية 

الساقية الحمراء

خريبكةابن  رشدالعيون 158717

4

101/01/10 46 01/01/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06426Jمصطفى كبدي 12266G

الثانوية التأهيلية 

التقنية

سيدي سليمانالمير مولي عبد االعيون 150353

1

706/09/08 44 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية25071Aعبد الهادي ايت حقي 11203B

الثانوية التأهيلية محمد 

الخامس

ثانوية علل بن عبد ا العيون

التأهيلية

الفقيه بنصالح 126926

2

504/09/02 28 16/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06473Kخالد الريزاني 07696P

الثانوية التأهيلية 

المرسى

انزكان ايت ملولثأ.المام مالكالعيون 159353

3

405/09/11 25 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24876Nفتيحة مرزوقي 26356X

الثانوية التأهيلية 

موسى إبن نصير

قلعة السراغنةثانوية اللدشرةالعيون 169072

4

104/09/13 12 04/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية25882Gخالد فريس 09349L

الثانوية التأهيلية 

المرسى

العيونالثانوية التأهيلية المصلىالعيون 159898

6

105/09/11 24 05/09/11اللغة النجليزيةاللغة النجليزية24876Nحسن بلعكيد 06474L

الثانوية التأهيلية بابا 

احمد بن محمد يحظيه

كلميمباب الصحراءالعيون 144636

4

105/09/07 58 15/10/14اللغة السبانيةاللغة السبانية06434Tحميد ابناي 10662N

الثانوية التأهيلية 

التنمية

سلالثانوية التأهيلية غانديالعيون 143911

6

303/01/07 54 03/01/07الرياضياتالرياضيات06469Fمحمد باطر 20906Y

الثانوية التأهيلية 

المرسى

طنجة أصيلبئر انزرانالعيون 158687

8

202/09/10 30 02/09/10إلتحاق بالزوجةالرياضياتالرياضيات24876Nيوسف رباح 26577M

الثانوية التأهيلية 

التنمية

الثانوية التأهيلية الجنرال العيون

الكتاني

برشيد 159130

9

226/07/10 30 29/11/10الرياضياتالرياضيات06469Fياسين اعويدات 26522C

الثانوية التأهيلية 

الساقية الحمراء

تطوانعثمان بن عفانالعيون 159131

2

326/07/10 30 29/11/10الرياضياتالرياضيات06426Jالمبارك الديب 26518Y

الثانوية التأهيلية إبن 

زهر

سيدي البرنوصيخديجة أم المؤمنينالعيون 169084

9

103/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةالرياضياتالرياضيات25883Hزكرياء ملح 21157W

الثانوية التأهيلية محمد 

الخامس

خريبكةالمقاومةالعيون 363730616/09/89 108 16/09/97أقدمية 12 سنةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض06473Kعبد الرحيم  الناصري 25987W

الثانوية التأهيلية محمد 

الخامس

اسفيابن سيناالعيون 92875620/11/95 106 16/09/00أقدمية 12 سنةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض06473Kسعيد البازي 14007Z

الثانوية التأهيلية 

المصلى

قلعة السراغنةثانوية المربوح العداديةالعيون 159133

6

1226/07/10 30 29/11/10علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض06474Lصلح الدين الصمري 22901S

الثانوية التأهيلية 

المصلى

الحي الحسنيعمر الخيامالعيون 167886

4

301/03/11 30 01/03/11علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض06474Lزكرياء ازكردح 25581E

4





المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

العيون - بوجدور - الساقية الحمراء02

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

الثانوية التأهيلية 

الساقية الحمراء

برشيدالثانوية التأهيلية الجديدةالعيون 167886

0

601/03/11 40 01/03/11الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء06426Jحفيظ الشتوكي 25830A

الثانوية التأهيلية 

المصلى

سيدي قاسمثانوية زكوطةالعيون 167884

8

1301/03/11 30 01/03/11إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء06474Lرشيد اجدع 24357Z

الثانوية العدادية 

الخنساء

القنيطرةالمير مولي الحسنالعيون 144477

4

511/02/08 54 10/11/09التربية السلميةالتربية السلمية06470Gمحمد بنكاضي 25284G

الثانوية التأهيلية 

المرسى

اسفيابن مولي الحاجالعيون 168073

6

404/09/12 28 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية24876Nزكرياء ازواهري 25089V

الثانوية التأهيلية 

المرسى

الجديدة6 نونبرالعيون 168067

7

704/09/12 18 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية24876Nعبد الهادي العمري العلوي 08739Y

الفقيه بنصالحثانوية عمر بن الخطابطرفايةصلح الدين اليوبي 158800

0

402/09/10 40 04/09/12علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض25872Wعبدو الطالب أحمد 07712G

ثانوية علي بن ابي 

طالب التاهيلية

الحي الحسنيعمرو بن العاصطرفاية 159245

0

301/03/11 40 01/03/11علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض06477Pنسيم طاسو 24177D

ثانوية علي بن ابي 

طالب التاهيلية

الرباطابراهيم الرودانيطرفاية 168067

3

604/09/12 18 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية06477Pمحمد أمين البكوري 01135H

5





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 التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

03

ثانوية عوينة لهنا 

العدادية

اشتوكة ايت باهاثأ. النخيلأسا الزاك 158573

2

102/09/10 40 02/09/10اللغة العربيةاللغة العربية24804Kجامع اكرام 05372N

تاوناتثانوية ابن خلدون التأهيلةأسا الزاكوادي الصفا 144680

3

205/09/07 58 05/09/07اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24387Gفاطمة الغرباوي 15943D

ثانوية عوينة لهنا 

العدادية

تازةأجديرأسا الزاك 158638

2

1102/09/10 30 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24804Kمحمد الوليدي 16666P

الثانوية التأهيلية الفقيه أسا الزاكعقبة بن نافع

المريني

سل 168915

1

303/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة النجليزيةاللغة النجليزية20022Mالزهيري عبدالهادي 01267B

الحاجبابن الخطيبأسا الزاكوادي الصفا 169053

2

303/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة النجليزيةاللغة النجليزية24387Gنور الدين منياني 04233A

الحاجب16  نونبرأسا الزاكارغيوة 144522

5

920/02/08 58 20/02/08الجتماعياتالجتماعيات20023Nرشيد اليملولي 23475R

بن امسيكطه حسينأسا الزاكعقبة بن نافع 159337

4

405/09/11 24 05/09/11الرياضياتالرياضيات20022Mالخضاري   عبد المجيد 26238U

تاوناتثانوية ابن خلدون التأهيلةأسا الزاكعقبة بن نافع 167932

6

101/03/11 40 01/03/11علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض20022Mالبوطي    خالد 15943D

تاوناتثانوية مولي بوشتى التأهيليةأسا الزاكوادي الصفا 167934

8

301/03/11 30 01/03/11علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض24387Gمنير سهيل 26602P

الخميساتفاطمة الزهراءأسا الزاكوادي الصفا 159119

5

1026/07/10 40 26/07/10الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء24387Gعز الدين الدريسي الحسني 11568Y

شفشاونالثانوية الثأهيلية فيفيأسا الزاكارغيوة 158578

0

302/09/10 30 02/09/10إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء20023Nيونس علوي 26323L

الناضورالشريف محمد أمزيانأسا الزاكارغيوة 158601

3

602/09/10 30 02/09/10التربية السلميةالتربية السلمية20023Nنصير بوطيبي 12730L

قلعة السراغنة اثانوية  سيدي رحال التأهيليةأسا الزاكوادي الصفا 168070

7

517/07/12 18 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية24387Gخالد نظير 18677A

ثانوية عوينة لهنا 

العدادية

تطوانطارق بن زيادأسا الزاك 158970

9

202/09/10 30 02/09/10المعلومياتالمعلوميات24804Kموعاد الحراق 25512E

أكادير إدا أوتنان ثانوية محمد  الدرفوفيالسمارةحي مولي رشيد 58316116/09/94 120 16/09/96أقدمية 20 سنةالعلوم القتصادية والتدبيراللغة العربية10412Sاوتركا الحسن 19980S

أنفاشوقيالسمارةالمغرب العربي 168783

3

103/09/12 18 03/09/12اللغة العربيةاللغة العربية21257Eرضوان القدري 01484M

كرسيفالزرقطونيالسمارةانس بن مالك 158583

1

802/09/10 30 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية25264Kجلل العتيد 16688N

6





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 التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

القنيطرةالمير مولي الحسنالسمارةالمجاهد ناضل الهاشمي 158596

6

502/09/10 30 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية23457Wامحمد بعلم 25284G

سيدي بنورثانوية سيدي بنور التأهيليةالسمارةانس بن مالك 159918

9

105/09/11 25 05/09/11إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية25264Kياسر الشناوي 08736V

الثانوية التأهيلية بابا احمد بن السمارةوادي الساقية الحمراء

محمد يحظيه

العيون 117108

6

101/09/00 82 05/09/03أقدمية 12 سنةاللغة النجليزيةاللغة النجليزية10419Zحمداني سيدي سيدي محمد 06434T

الحسيمةمولي اسماعيلالسمارةانس بن مالك 159246

9

101/03/11 40 01/03/11اللغة النجليزيةاللغة النجليزية25264Kعمر معبش 06825T

الحاجبثانوية بطيط التأهيليةالسمارةانس بن مالك 158645

1

1202/09/10 30 02/09/10إلتحاق بالزوجةاللغة السبانيةاللغة السبانية25264Kعبد ا أكوجيل 26550H

الثانوية التأهيلية رحال السمارةالمجاهد ناضل الهاشمي

المسكني

سطات 167940

1

101/03/11 40 01/03/11الجتماعياتالجتماعيات23457Wمحمد حليم 24143S

الثانوية التأهيلية الشريف السمارةانس بن مالك

الدريسي

بن سليمان 159963

2

105/09/11 24 05/09/11الرياضياتالرياضيات25264Kعصام حجيب 07853K

ميدلتالبحيرةالسمارةانس بن مالك 158647

1

902/09/10 28 19/09/11علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض25264Kرشيد غانم 18477H

قلعة السراغنةثانوية لمزم العداديةالسمارةانس بن مالك 168904

3

1503/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض25264Kالموباركي علي 09348K

أزيللثانوية أزود التأهيليةالسمارةالمير مولي رشيد 154532

8

402/09/09 40 14/09/12التربية السلميةالتربية السلمية10418Yمحمد ازيو 07274F

الدريوشالثانوية الجديدةالسمارةالمجاهد ناضل الهاشمي 158660

0

1502/09/10 30 16/09/10التربية السلميةالتربية السلمية23457Wحسام قدوري 26052S

مكناسعين كرمةالسمارةالمير مولي رشيد 168068

4

301/09/12 18 05/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية10418Yالحمزاوي حمزة 04089U

ثانوية المنصور الذهبي السمارةانس بن مالك

التأهيلية

تاونات 168978

7

503/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةالتربية البدنية25264Kمحمد بوعزة 15944E

سيدي بنورثانوية محمد الخامس التأهيليةالسمارةانس بن مالك 154604

4

401/01/10 46 25/04/11المعلومياتالمعلوميات25264Kعبد الموجود لخليفي 24967M

سيدي البرنوصيالمختار السوسيالسمارةالمجاهد ناضل الهاشمي 169089

3

203/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةالفلسفةالفلسفة23457Wعبد العالي نقري 01759L

انزكان ايت ملولثأ.السعادةكلميمالشيخ المدني الناصري 123662

5

106/09/01 92 06/09/01أقدمية 12 سنةالتربية البدنيةاللغة العربية10568Lالمعتمد  الحسن  19134X

خنيفرةالمجدكلميمثانوية افركط التأهيلية 169152

4

1003/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةاللغة العربية22872Kهيبة ا عثمان 25532B

المام علي بن ابي 

طالب

كلميملل مريمكلميم 112280

6

116/09/98 90 16/09/99أقدمية 12 سنةالتربية البدنيةاللغة الفرنسية10649Zرشيد اوعدي 10663P

7





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 التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

الثانوية التأهيلية اولد حريز كلميمالعرفان

الغربية

برشيد 159285

6

501/03/11 40 01/03/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية22869Gسعيد مسعاد 14649X

المضيق الفنيدقعبد الرحيم بوعبيدكلميمباب الصحراء 154601

4

301/01/10 38 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10662Nغزال رضوان 25510C

طنجة أصيلثانوية الرياضيينكلميمالخوارزمي 154606

9

101/01/10 36 01/01/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية21917Xايت باسو  زكرياء 26594F

تاوناتثانوية ابن خلدون التأهيلةكلميممحمد الخامس 154607

1

401/01/10 36 18/09/14اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24649Sناجي المصطفى 15943D

الثانوية التأهيلية الجنرال كلميممولي رشيد

الكتاني

برشيد 159668

3

118/11/11 34 18/09/14اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10665Sرعود مصطفى 26522C

تارودانتثأ.الداخلةكلميمالعرفان 158658

0

902/09/10 30 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية22869Gجبري رشيد 17304H

وزانثانوية ابن زهر التاهيليةكلميمباب الصحراء 158970

1

102/09/10 31 02/09/10إلتحاق بالزوجةاللغة السبانيةاللغة السبانية10662Nالبكــراوي نــورالديـــن 15121K

سيدي البرنوصيعثمان بن عفانكلميممحمد الخامس 154268

8

106/04/09 42 05/10/09الجتماعياتالجتماعيات24649Sغمادي رشيدة 20393R

تارودانتثأ. النهضةكلميمالعرفان 167929

4

201/03/11 40 01/03/11الجتماعياتالجتماعيات22869Gالحسن فس 17302F

ثانوية طارق ابن زياد 

التأهيلية

بن سليمانالثانوية التأهيلية ابن خلدونكلميم 167938

4

101/03/11 40 02/09/14الجتماعياتالجتماعيات10660Lرشيد قرنوبل 07855M

ملحقة ثانوية التأهيلية عثمان كلميملل مريم

بن عفان

برشيد 167936

6

301/03/11 30 01/03/11الجتماعياتالجتماعيات10663Pعبد اللطيف غضيف 14037G

بن امسيكابن رشدكلميمالحسن الثاني 159255

2

401/03/11 40 01/03/11الرياضياتالرياضيات10664Rخديجة زين الدين 01868E

بن امسيكالشريف الدريسيكلميم اداي 158724

9

101/01/10 36 01/01/10الرياضياتالرياضيات21918Yامين تيقة 01878R

الصويرةمحمد الخامسكلميمالتميز التقنية 159674

8

601/11/11 34 03/11/11الرياضياتالرياضيات24651Uوهيب فاطمة 10402F

الصويرةنورس موكادوركلميملل مريم 159671

1

218/11/11 24 27/12/11الرياضياتالرياضيات10663Pحفيظ الركاني 24830N

تاوناتثانوية العهد الجديد التأهيليةكلميم إبن سينا 167931

4

301/03/11 30 01/03/11علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض25650Eبدر الدين مزور 25691Z

الحوزالثانوية التأهيلية أسنــيكلميمالحسن الثاني 158678

8

1102/09/10 40 02/09/10الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء10664Rمساوي الهاشمي 25279B

انزكان ايت ملولثأ.المعريكلميممحمد الخامس 159673

7

801/03/11 30 01/03/11الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء24649Sعبد الوهاب الديب 25997G

8





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 التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

سيدي البرنوصيمولي يوسفكلميمالعرفان 167933

0

101/03/11 30 01/03/11الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء22869Gخليل لدغم 26083A

مراكشالكتبيةكلميمثانوية افركط التأهيلية 144524

6

120/02/08 48 26/09/12التربية السلميةالتربية السلمية22872Kصلح الدين بالمقدم 02709U

برشيدالثانوية التأهيلية الجديدةكلميم إبن سينا 159242

7

101/03/11 40 01/03/11التربية السلميةالتربية السلمية25650Eمحمد زاوي 25830A

برشيدالثانوية التأهيلية الحسن الثانيكلميمالعرفان 168071

9

204/09/12 18 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية22869Gقانيت عبد الفتاح 24142R

ثانوية علل بن عبد ا كلميم اداي

التأهيلية

الفقيه بنصالح 168072

5

604/09/12 18 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية21918Yمحمد الصاديق 07696P

انزكان ايت ملولثأ.المعرفةكلميمالخوارزمي 127691

9

505/09/03 82 05/09/03أقدمية 12 سنةالمعلومياتالمعلوميات21917Xهلل جمال 20002R

خنيفرةام الربيعكلميمالبنات / الصداقة 150408

6

308/09/08 52 02/09/10المعلومياتالمعلوميات18934Eامبارك خوجمان 11981X

تاوريرتلقمان الحكيمكلميمالمل 158721

5

101/01/10 36 01/01/10إلتحاق بالزوجةالفلسفةالفلسفة24383Cمولود البيكم 04446G

خنيفرةالحسين بولنواركلميمالحسن الثاني 158688

3

1102/09/10 30 02/09/10الفلسفةالفلسفة10664Rحميد راشد 20932B

القنيطرةابن الثيركلميمالمختار السوسي 159243

0

801/03/11 30 01/03/11الفلسفةالفلسفة25782Yنعيم لحريري 23814J

مراكشابن البناء المراكشيكلميمالعرفان 159966

3

105/09/11 24 05/09/11الفلسفةالفلسفة22869Gمحمد حاوري 02705P

تطوانالمام الغزاليكلميمالتميز التقنية 168960

7

203/09/13 14 06/09/13إلتحاق بالزوجةالفنون التطبيقيةالفنون التطبيقية24651Uوسام المفيد 05675T

الثانوية التأهيلية محمد كلميمالتميز التقنية

البردوزي

سل 154233

6

302/02/09 42 02/02/09إلتحاق بالزوجةالعلوم والتكنولوجيات الميكانيكيةعلوم المهندس24651Uأحمد الغزلني 24833S

تاوناتثانوية أم القرى التأهيليةطنطانالشيخ محمد الغظف 154613

7

1201/01/10 36 01/01/10اللغة العربيةاللغة العربية24388Hبلقاسم زياني 26561V

اشتوكة ايت باهاثأ. سيدي الحاج الحبيبطنطانمحمد الخامس 167934

5

301/03/11 40 01/03/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15388Aسلوى بابو 24253L

تاوناتثانوية الخوارزمي التأهيليةطنطانالقدس 158616

3

202/09/10 38 16/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15389Bعبد الوهاب البكوري 25692A

الفقيه بنصالحثانوية الكندي التأهيليةطنطانالشيخ محمد الغظف 159674

5

521/10/11 24 01/11/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24388Hالمصطفى السعلوي 07706A

الثانوية التأهيلية ابراهيم طنطانالشيخ محمد الغظف

وخزان

تيزنيت 154612

3

601/01/10 46 01/01/10اللغة النجليزيةاللغة النجليزية24388Hعبد الرحمان باعزيز 20741U

9





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 التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

الرحامنةعبدا ابراهيمطنطانالشيخ محمد الغظف 169030

0

1103/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة النجليزيةاللغة النجليزية24388Hاحمد الحسيب 09341C

القنيطرةالمير مولي الحسنطنطانثانوية  محمد السادس 159253

7

201/03/11 30 01/03/11الرياضياتالرياضيات25013Mبنعزوز  ابو الحسن 25284G

الحي الحسنيالمنصور الدهبيطنطانالشيخ محمد الغظف 159881

5

205/09/11 24 05/09/11الرياضياتالرياضيات24388Hعبد الرحمان ايت الطالب 26421T

أكادير إدا أوتناناعدادية الكويرةطنطانالسلم 154611

9

501/01/10 36 01/01/10إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض15387Zزكنون عبد ا  05021G

سيدي بنورثانوية دكالة االتأهيليةطنطانابن بطوطة 154613

4

1201/01/10 36 01/01/10علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض06805Wالمصطفى الشطاطبي  21069A

القنيطرةابن الثيرطنطانثانوية  محمد السادس 167931

9

801/03/11 32 01/03/11إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض25013Mيوسف ترتوش 23814J

الشهيد محمد  

الزرقطوني

فاسالمهدي المنجرةطنطان 167936

4

1101/03/11 30 01/03/11إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض15390Cعبد العالي بابا خويا  26454D

الحي الحسنيرحمة الساميطنطانابن بطوطة 159229

4

201/03/11 30 01/03/11الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء06805Wمنير الشرقاوي 25764D

اشتوكة ايت باهاثإ. خميس إداوكنظيفطنطانالشيخ محمد الغظف 159279

4

1101/03/11 30 01/03/11الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء24388Hسعيد الحيان 05373P

مولي رشيد سيدي عبد الرحمان بلقرشيطنطانالشيخ محمد الغظف

عثمان

167934

7

101/03/11 30 01/03/11الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء24388Hسليمان عراك 01847G

سيدي قاسمثانوية جرف الملحةطنطانثانوية  محمد السادس 167938

3

1301/03/11 30 01/03/11إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء25013Mفيصل الهردوزي 24463P

انزكان ايت ملولثإ.الحنصاليطنطانثانوية  محمد السادس 168958

7

603/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء25013Mالبقالي عبد المالك 24238V

تيزنيت  الرازيطنطانالشيخ محمد الغظف 158590

7

1102/09/10 40 02/09/10التربية السلميةالتربية السلمية24388Hفتبحة بلقائد 20739S

أكادير إدا أوتناناعدادية الرياضطنطانابن بطوطة 159368

5

305/09/11 34 20/09/11التربية البدنيةالتربية البدنية06805Wاسماعيل الطاهر 24770Y

الرشيديةمحمد الخامسطنطانالقدس 168071

3

204/09/12 18 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية15389Bوليلي   أمين 09853J

الشهيد محمد  

الزرقطوني

سيدي البرنوصيحسان بن تابثطنطان 127702

2

105/09/03 68 01/09/10المعلومياتالمعلوميات15390Cعبد الله ربيك 23766G

انزكان ايت ملولثأ.المام مالكطنطانمحمد الخامس 158724

0

101/01/10 46 02/01/10المعلومياتالمعلوميات15388Aأمسحل نور الدين 26356X

الحوزالثانوية التأهيلية ابطيحطاطاابن الهيثم 150355

9

305/09/08 52 05/09/08اللغة العربيةاللغة العربية24678Yطارق عل 03789T
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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 التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

ثانوية المنصور الدهبي طاطاالثانوية الجديدة

التأهيلية

العرائش 154619

3

101/01/10 46 18/09/09اللغة العربيةاللغة العربية16089Mزيان محمد 05976V

سيدي قاسمثانوية الوحدةطاطاابن خلدون 159225

2

1101/03/11 40 01/03/11اللغة العربيةاللغة العربية20917Kعمر المغراوي 15129U

الناضورطه حسينطاطاابن خلدون 167933

8

1501/03/11 40 01/03/11اللغة العربيةاللغة العربية20917Kرضى  العموري 12752K

الخميساتمحمد السادسطاطاالثانوية الجديدة 154619

2

1301/01/10 36 01/01/10اللغة العربيةاللغة العربية16089Mالقطيبي طارق 11580L

طنجة أصيلالملك فهد بن عبد العزيزطاطاالمل 168965

7

603/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةاللغة العربية23441Dحسن بنعباس 15353M

أكادير إدا أوتناناعدادية الرياضطاطاالعيون 159252

7

1101/03/11 40 01/03/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية23718Eاوبها الحسن 24770Y

الفقيه بنصالحثانوية الخوارزميطاطاالعيون 154615

9

901/01/10 36 01/01/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية23718Eخليل أشباني 07700U

شفشاونالثانوية الثأهيلية السطيحةطاطاالسلم 168953

7

103/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية23983Tحياني الخليل 26325N

الصخيرات تمارةالمام البخاريطاطاالمنصور الذهبي 159264

2

101/03/11 40 01/03/11الجتماعياتالجتماعيات20916Jالشاعر عبد السلم 24606V

سيدي قاسمثانوي محمد الزرقطونيطاطاالعيون 167931

8

201/03/11 40 01/03/11الجتماعياتالجتماعيات23718Eتاج الدين الرحماني 15106U

العرائشثانوية الليكسوس التأهيليةطاطاالثانوية الجديدة 167934

1

501/03/11 40 01/03/11الجتماعياتالجتماعيات16089Mزين العابدين زريوح 26243Z

سيدي قاسمثانوية جرف الملحةطاطاالمنصور الذهبي 169173

3

201/03/11 40 01/03/11الجتماعياتالجتماعيات20916Jالدريوش عبد الوهاب 24463P

تاوناتثانوية ابن سينا التأهيليةطاطاالمل 169045

5

103/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةالجتماعياتالجتماعيات23441Dزهير  الزهني 24887A

الحوزالثانوية التأهيلية ابن ماجةطاطاالمسيرة 159880

1

505/09/11 34 05/09/11الرياضياتالرياضيات16088Lايت الهاشمي عبد اللطيف 22142S

الفقيه بنصالحثانوية  اولد ادريس العداديةطاطاابن خلدون 159895

5

105/09/11 24 05/09/11الرياضياتالرياضيات20917Kالمصطفى بكاني 25201S

أكادير إدا أوتناناعدادية علي بن أبي طالبطاطاالثانوية الجديدة 154390

5

202/09/09 46 02/09/09علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض16089Mلفرخ علي 23967A

سيدي بنورثانوية أولد عمران التأهيليةطاطاالثانوية الجديدة 154614

8

1201/01/10 46 01/01/10علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض16089Mالرابع عبد اللطيف 08722E

وزانثانوية ابن زهر التاهيليةطاطاالسلم 158723

5

1001/01/10 46 01/01/10علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض23983Tمحمد فنكور 15121K
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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 التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

الثانوية التأهيلية ابراهيم طاطاالسلم

وخزان

تيزنيت 158610

9

502/09/10 40 02/09/10علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض23983Tحسن العباسي 20741U

بولمانأبو حنيفةطاطاالقدس 167938

9

1401/03/11 40 01/03/11علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض18750Eمحمد التاقي 25257C

وزانثانوية عمر الخيام التاهيليةطاطاالمل 159227

3

1101/03/11 40 01/03/11الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء23441Dعبد العالي رصوان 22092M

سيدي بنورثانوية أولد عمران التأهيليةطاطاالثانوية الجديدة 158661

0

1202/09/10 30 02/09/10الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء16089Mكنعان الحسين 08722E

برشيدالثانوية التأهيلية الغنيميينطاطاالسلم 158665

0

1202/09/10 30 02/09/10الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء23983Tعبد العالي العروصي 22358B

بن امسيكابن امسيكطاطاالمسيرة 167927

9

101/03/11 30 01/03/11الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء16088Lاحمد شجراوي 01879S

ثانوية محمد السادس 

التأهيلية

تيزنيت  الرازيطاطا 167935

2

1201/03/11 30 01/03/11الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء25538Hطاهري الحبيب 20739S

وزانثانوية ابن ياسين التاهيليةطاطاالعيون 169091

7

1003/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء23718Eفاروق بوهرارة 26015B

الثانوية التأهيلية عبد الرحيم طاطاالسلم

بوعبيد

سل 158672

9

102/09/10 33 02/09/10إلتحاق بالزوجةالتربية السلميةالتربية السلمية23983Tالمصطفى المالكي 24720U

ميدلتطارق بن زيادطاطاابن خلدون 158643

2

1502/09/10 30 02/09/10التربية السلميةالتربية السلمية20917Kحســن فاضلي 09856M

سطاتالثانوية التأهيلية كيسرطاطاالسلم 159283

5

301/03/11 30 01/03/11التربية السلميةالتربية السلمية23983Tهشام الحسوني 14633E

تاوناتثانوية أم القرى التأهيليةطاطاالمنصور الذهبي 168065

7

804/09/12 28 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية20916Jمحمد بن كيران 26561V

ميدلتالمير مولي رشيدطاطاابن الهيثم 168067

0

104/09/12 18 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية24678Yعثمان الدرقاوي 11980W

بولمانابو بكر الرازيطاطاالثانوية الجديدة 168068

6

704/09/12 18 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية16089Mرضوان عمراني 24281S

الرباطابن رشدطاطاالمل 159210

3

101/03/11 30 01/03/11إلتحاق بالزوجةالفلسفةالفلسفة23441Dحاتم الزحت 01128A
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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 التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

04

اشتوكة ايت باهاالثانوية التأهيلية ابن سيناأكادير إدا أوتنانثانوية المل 340410116/09/88 66 16/09/09الجتماعياتالجتماعيات25077Gفوقص امبارك 26538V

اعدادية علي بن أبي 

طالب

عين السبع الحي المام مالكأكادير إدا أوتنان

المحمدي

150363

4

205/09/08 52 05/09/08علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض23967Aبللي فاطمة 01658B

م.م الساقية 

الحمراء-إنـرارن

الفقيه بنصالحثانوية بئر انزرانأكادير إدا أوتنان 112302

6

316/09/98 78 02/10/02أقدمية 12 سنةالعلوم القتصادية والتدبيرالعلوم القتصادية والتدبير18747Bبناصر والتهامي 07701V

قلعة السراغنةثانوية اولد خلوف العداديةأكادير إدا أوتنانثانوية المل 127050

7

620/03/03 61 01/09/09إلتحاق بالزوجةالتربية السلميةالتربية السلمية25077Gاحمد العبادي 24551K

ثانوية عبد الكريم 

الخطابي

الرباطابراهيم الرودانيأكادير إدا أوتنان 117153

1

410/09/01 58 05/09/07التربية البدنيةالتربية البدنية05013Yبشرى الحافظ 01135H

الخميساتعبد ا كنونأكادير إدا أوتنانثانوية أورير 158683

6

102/09/10 30 02/09/10الفلسفةالفلسفة23965Yمحمد  اعقا 11571B

اعدادية الزبير ابن 

العوام

انزكان ايت ملولثأ.حمان الفطواكي التأهيليةأكادير إدا أوتنان 144814

6

205/09/07 58 05/09/07العلوم والتكنولوجيات الكهربائيةالعلوم والتكنولوجيات الكهربائية05022Hمصطفى اليقوتي 05113G

ثإ. حمادي مبارك بن 

بوبكر

أكادير إدا أوتناناعدادية الكويرةاشتوكة ايت باها 366321116/09/89 60 02/09/10اللغة العربيةاللغة العربية05368Jعبد ا محسين 05021G

الناضورسلوان الحسانياشتوكة ايت باهاثأ. المويين 154628

3

301/01/10 36 01/01/10اللغة العربيةاللغة العربية26050Pعيسى ادريوشي 24406C

الثانوية العدادية سيدي عبد اشتوكة ايت باهاثأ. القدس

ا غيات

الحوز 158601

7

602/09/10 31 02/09/14إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية26234Pنزهة بوزكيطة 20672U

الحي الحسنيابن ا لهيثماشتوكة ايت باهاثأ. النخيل 159216

9

101/03/11 24 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية05372Nبشرى غيلن 01684E

اشتوكة ايت باهاثأ. المسيرة الخضراءاشتوكة ايت باهام. النهضة 117770

0

506/09/00 72 04/09/12العلوم القتصادية والتدبيراللغة الفرنسية05156Dتهامي وارغن 05374R

سيدي قاسمثانوية 20 غشتاشتوكة ايت باهاثأ. الفضيلة 144653

2

705/09/07 30 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية25270Sبريبري عزوز 15115D

انزكان ايت ملولثأ. عبدا الشفشاوني التأهيليةاشتوكة ايت باهاثأ. النخيل 154629

9

301/01/10 37 01/01/10إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةاللغة النجليزية05372Nفاطنة لحويضري 25891S

اشتوكة ايت باهاثأ. المرابطيناشتوكة ايت باهام.م  إمزيلن 64206116/09/95 102 16/09/97أقدمية 12 سنةالجتماعياتالجتماعيات05146Tمحمد دحماني 25412W

اشتوكة ايت باهاثأ. سيدي الحاج الحبيباشتوكة ايت باهاثأ. آيت باها 154300

7

102/09/09 36 02/09/09الجتماعياتالجتماعيات23874Zعابي محمد 24253L

انزكان ايت ملولثأ.الفتحاشتوكة ايت باهاثأ. المرابطين 150438

5

608/09/08 24 05/09/11الجتماعياتالجتماعيات25412Wتوفيق أبو ناصر 23791J
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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 التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

تاوناتثانوية عين عائشة التأهيليةاشتوكة ايت باهاثأ. المويين 154670

3

101/01/10 38 22/09/11الرياضياتالرياضيات26050Pحميد البوشتي 21797S

ثإ. حمادي مبارك بن 

بوبكر

انزكان ايت ملولثأ.عبد ا بن ياسيناشتوكة ايت باها 144434

8

307/01/08 36 02/09/10الرياضياتالرياضيات05368Jخالد  ايدوش 05111E

عين الشقالمصلىاشتوكة ايت باهاثأ. النخيل 159382

6

105/09/11 26 05/09/11إلتحاق بالزوجةالرياضياتالرياضيات05372Nمحسين التلجاوي 01682C

اشتوكة ايت باهاثأ. العربي  البناياشتوكة ايت باهاثأ. المسيرة الخضراء 150351

4

105/09/08 24 02/09/11علوم الحياة والرضالرياضيات05374Rمولود اكرام 05376T

اسفيابن سينااشتوكة ايت باهاثأ. الجولن 154631

5

301/01/10 42 22/09/11علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض05375Sدراركي عبد السلم 14007Z

الثانوية التأهيلية ابي بكر اشتوكة ايت باهاثأ. إبن زهر

القادري

سل 167908

4

801/03/11 30 01/03/11إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض21200Tسمية الهيسوفي 25856D

عين الشقالمصلىاشتوكة ايت باهاثأ. المسيرة الخضراء 167916

6

101/01/12 40 01/01/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء05374Rعدناني يونس 01682C

سيدي بنورثانوية 11 يناير التأهيليةاشتوكة ايت باهاثأ. الجولن 159105

6

1226/07/10 30 26/07/10الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء05375Sياسين  الخطفي 26232M

المحمديةالكندياشتوكة ايت باهاثأ. المسيرة الخضراء 159213

9

201/03/11 30 01/03/11التربية السلميةالتربية السلمية05374Rمريني محسين 26430C

مراكشالوفاقاشتوكة ايت باهاثأ. الخوارزمي 150423

0

705/09/08 52 05/09/08التربية البدنيةالتربية البدنية21199Sسارة أوزيد 25515H

انزكان ايت ملولثأ.الحسن بن محمد الخياطاشتوكة ايت باهاثإ. عبدا الشفشاوني 140853

9

506/09/06 42 02/09/09التربية البدنيةالتربية البدنية05370Lالتهيمة علي 05112F

انزكان ايت ملولثإ.احمد المنصور الذهبياشتوكة ايت باهاثأ. المرابطين 158680

4

202/09/10 24 03/09/12إلتحاق بالزوجالتربية البدنيةالتربية البدنية25412Wنعيم جميلة 05102V

الثانوية التأهيلية زينب اشتوكة ايت باهاثأ. الفضيلة

النفزاوية

الحوز 168982

0

903/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةالتربية البدنية25270Sعبد العزيز ايتباباحماد 25261G

كلميمالخوارزمياشتوكة ايت باهاثأ. الفضيلة 159789

1

105/09/11 34 05/09/11المعلومياتالمعلوميات25270Sحليمة الصبار 21917X

الخميساتواد الدهباشتوكة ايت باهاثأ. الجولن 167907

8

901/03/11 40 01/03/11الفلسفةالفلسفة05375Sفاطمة المعطاوي 11573D

انزكان ايت ملولثأ.الحسن بن محمد الخياطاشتوكة ايت باهاثأ. الفضيلة 158587

1

302/09/10 30 02/09/10الفلسفةالفلسفة25270Sعبد السلم  بلحسن 05112F

أزيللثانوية تيفاريتي التأهيليةاشتوكة ايت باهاثأ. سيدي الحاج الحبيب 159912

1

105/09/11 24 05/09/11الفلسفةالفلسفة24253Lعبد الغني بوستة 07295D

طنجة أصيلالمرابطيناشتوكة ايت باهاثأ. العربي  البناي 159917

7

105/09/11 24 05/09/11الفلسفةالفلسفة05376Tشري ابراهيم 26578N
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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 التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

العرائشالثانوية التأهيلية المحمديةانزكان ايت ملولثأ.الصفاء 154632

5

501/01/10 46 01/01/10اللغة العربيةاللغة العربية25586Kعبد السلم دخان 05990K

القنيطرةابن الثيرانزكان ايت ملولثأ.الفتح 167906

5

403/01/11 40 03/01/12اللغة العربيةاللغة العربية23791Jالكاملة الحمري 23814J

سيدي سليمانابن زيدونانزكان ايت ملولثأ.طارق بن زياد 154260

6

406/04/09 52 06/04/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية23385Tالجرطي محمد 11201Z

ثأ.الحسن بن محمد 

الخياط

الثانوية التأهيلية ابراهيم انزكان ايت ملول

الموصلي

سل 988258116/09/93 100 16/09/00أقدمية 12 سنةاللغة النجليزيةاللغة النجليزية05112Fسعاد لطفي 25859G

سلالثانوية التأهيلية العباس مفتاحانزكان ايت ملولثأ.المعرفة 115175

8

316/09/99 90 16/09/99أقدمية 12 سنةاللغة النجليزيةاللغة النجليزية20002Rالعلمي كنزه 01294F

تطوانالسيدة الحرةانزكان ايت ملولثأ.المجد 159247

3

1101/03/11 40 01/03/11الجتماعياتالجتماعيات23790Hمحمد الرحماني 20400Y

الثانوية التأهيلية ابي بكر انزكان ايت ملولثأ.عبد ا بن ياسين

القادري

سل 330943116/09/88 126 17/09/90أقدمية 20 سنةالرياضياتالرياضيات05111Eعبد الصمد مني 25856D

طنجة أصيلالمرابطينانزكان ايت ملولثأ.فيصل بن عبد العزيز 143924

8

106/02/07 24 05/09/11إلتحاق بالزوجةالرياضياتالرياضيات05106Zالمعوني محمد 26578N

الخميساتعبد الرحمان الزاكيانزكان ايت ملولثأ.المعري 150567

8

1405/09/08 42 05/09/08الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء25997Gطارق احنين 11578J

الصويرةالثانوية التاهيلية المجدانزكان ايت ملولثأ.المعري 143846

5

302/01/07 52 02/09/14التربية السلميةالتربية السلمية25997Gعتيق ديمه 25352F

الثانوية العدادية سيدي عبد انزكان ايت ملولثإ.الياسمين

ا غيات

الحوز 159150

9

408/12/10 30 08/12/10إلتحاق بالزوجالتربية السلميةالتربية السلمية22701Zأمال إيهيري 20672U

أكادير إدا أوتنانثانوية الزرقطونيانزكان ايت ملولثأ.الفتح 140989

0

106/09/06 38 02/09/10المعلومياتالمعلوميات23791Jعزيز اكرام 05027N

مراكشصلح الدين اليوبيانزكان ايت ملولثأ.الفتح 128471

8

107/09/05 62 05/09/07الفلسفةالفلسفة23791Jمصطفى شفيق 02653H

سيدي سليمانابن زيدونانزكان ايت ملولثأ.المجد 123786

0

406/09/01 46 02/09/09الفلسفةالفلسفة23790Hفتيحة خريشة 11201Z

بوجدورثانوية البقالي التأهيليةانزكان ايت ملولثأ.المجد 154743

1

202/09/09 36 02/09/09الفلسفةالفلسفة23790Hمحمد الزاوي 25874Y

الخميساتمحمد بلحسن الوزانيانزكان ايت ملولثأ.عبد ا بن ياسين 159210

6

1001/03/11 34 05/09/11الفلسفةالفلسفة05111Eدودوش عائشة 19265P

برشيدالثانوية التأهيلية الخوارزميانزكان ايت ملولثأ.عبد ا بن ياسين 158681

5

502/09/10 30 02/09/10الفلسفةالفلسفة05111Eحميد نقاش 24381A

مراكشالزرقطونيانزكان ايت ملولثأ.عمر الخيام 297035116/09/86 34 05/09/11الترجمةالترجمة05114Hاحمد  بومليك 02647B
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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 التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

ثا العدادية سيدي 

احمد بناجي

تارودانتثأ. عبد ا الشفشاونيورززات 144729

2

105/09/07 58 05/09/07اللغة العربيةاللغة العربية24516Xصالح بن الشيخ 17300D

ثإ العدادية الشهيد 

المدني شفيق

الثانوية التأهيلية المغرب ورززات

العربي

برشيد 154647

6

107/09/09 36 07/09/09اللغة العربيةاللغة العربية13503Bتهوش يونس 24785P

ورززاتثا التأهيلية ابو بكر الصديقورززاتثا التأهيلية الرازي 159960

4

105/09/11 24 05/09/11اللغة العربيةاللغة العربية21895Yكازي عتيقة 24086E

تارودانتثأ.العرفانورززاتم.م. كوركودا 158133

4

902/09/10 30 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13152Vالحسن أبوها 18582X

ورززاتثا التأهيلية المام مالكورززاتثا التأهيلية الرازي 158655

2

102/09/10 30 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية21895Yرشيدة هناش 26257P

تاوناتثانوية أم القرى التأهيليةورززاتثا التأهيلية الرازي 159944

8

205/09/11 24 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية21895Yالورطاطي سعيد 26561V

سيدي قاسمثانوية أحدورززاتثا ت مولي رشيد 130986

8

127/09/03 82 21/10/03أقدمية 12 سنةاللغة النجليزيةاللغة النجليزية13512Lالصغير الخليل 15118G

ثإ مولي الطاهر بن 

عبد الكريم

مراكشالمغرب العربيورززات 128244

7

106/09/05 70 06/09/05اللغة النجليزيةاللغة النجليزية13502Aطيبي مولي عبد ا 20648T

ثإ مولي الطاهر بن 

عبد الكريم

ورززاتثا ت مولي رشيدورززات 130950

1

105/09/03 70 07/09/05اللغة النجليزيةاللغة النجليزية13502Aرشيد أوحميدوش 13512L

ثإ مولي الطاهر بن 

عبد الكريم

سلالثانوية التأهيلية جابر بن حيانورززات 154644

4

101/01/10 46 01/01/10الجتماعياتالجتماعيات13502Aخالد بدراوي 01298K

ثإ مولي الطاهر بن 

عبد الكريم

ورززاتثا التأهيلية المام مالكورززات 159276

7

101/03/11 40 01/03/11الجتماعياتالجتماعيات13502Aسعيد ايت عبد الواحد 26257P

ورززاتثا التأهيلية المام مالكورززاتثا التأهيلية الرازي 158574

4

102/09/10 30 02/09/10الجتماعياتالجتماعيات21895Yرشيدة عيسى أوحدو 26257P

ثإ مولي الطاهر بن 

عبد الكريم

تارودانتثانوية أولوز التأهيليةورززات 159731

1

205/09/11 24 05/09/11الجتماعياتالجتماعيات13502Aحسن بهيش 24080Y

مراكشلمحاميد 9ورززاتثا التأهيلية الرازي 128528

0

107/09/05 70 07/09/05الرياضياتالرياضيات21895Yتسعد مارية 25338R

الحوزالثانوية التأهيلية ابن ماجةورززاتثا التأهيلية الرازي 144670

3

805/09/07 56 10/01/09الرياضياتالرياضيات21895Yلعيوني عبد الكريم 22142S

سيدي البرنوصيابن الروميورززاتثا التأهيلية الرازي 154263

4

706/04/09 42 06/04/09الرياضياتالرياضيات21895Yاسماعيل محمدين 24940H

ثا العدادية ابن العربي 

الحاتمي

سطاتالثانوية التأهيلية العيونورززات 159374

6

1305/09/11 24 05/09/11الرياضياتالرياضيات13517Sسعد سحنون 14636H

ثا العدادية ابن العربي 

الحاتمي

العرائشثانوية شعبان التأهيليةورززات 159895

9

505/09/11 24 05/09/11الرياضياتالرياضيات13517Sبخدة محسين 26242Y
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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 التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

ثا العدادية ابن العربي 

الحاتمي

سطاتالثانوية التأهيلية راس العينورززات 159927

8

1105/09/11 24 05/09/11الرياضياتالرياضيات13517Sعبد العالي الشوب 14630B

ثا العدادية ابن العربي 

الحاتمي

اسفيابن سيناورززات 159240

5

501/03/11 40 01/03/11علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض13517Sعمر بومعليف 14007Z

تاوناتثانوية عين عائشة التأهيليةورززاتثإ القاضي عياض 154321

8

302/09/09 36 02/09/09علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض13501Zعبد الخالق بلخيري 21797S

المضيق الفنيدقمحمد السادسورززات م.م. الحرية 115793

4

416/09/99 88 12/10/00أقدمية 12 سنةالعلوم القتصادية والتدبيرالعلوم القتصادية والتدبير13174Uعادل النعيمي 05679X

بركانثانوية الكندي التأهيليةورززاتثا التأهيلية  سيدي داود 150356

1

305/09/08 46 22/09/11الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء13511Kأمين علوي 25982R

ثإ العدادية الشهيد 

المدني شفيق

برشيدالثانوية التأهيلية الخيايطةورززات 158604

5

802/09/10 30 02/09/10الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء13503Bعزيز الشرقي 26520A

الحي الحسنيالمنصور الدهبيورززاتثا التأهيلية ابي القاسم 159246

3

101/03/11 30 01/03/11الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء13510Jكمال   العرايكي 26421T

ثا التأهيلية ابو بكر 

الصديق

ميدلتاعدادية العياشيورززات 168072

6

404/09/12 28 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية24086Eمحمد سعيدي 11965E

ورززاتثا التأهيلية ابو بكر الصديقورززاتثا التأهيلية الرازي 168067

5

104/09/12 18 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية21895Yسفيان الكحل 24086E

ورززاتثا التأهيلية المام مالكورززاتثا التأهيلية الرازي 169077

4

103/09/13 12 03/09/13التربية البدنيةالتربية البدنية21895Yدادي أسماء 26257P

أكادير إدا أوتنانثانوية الخليــجورززاتثا ت محمد السادس 144500

4

202/01/08 56 23/06/09المعلومياتالمعلوميات13507Fعلي فضل   أحمد 05028P

اشتوكة ايت باهاثأ. سيدي الحاج الحبيبورززاتثا التأهيلية الرازي 111848

2

316/09/98 104 16/09/98أقدمية 12 سنةالفلسفةالفلسفة21895Yعزيز بنحدوش 24253L

مراكشابن عبادورززاتثا التأهيلية ابي القاسم 154644

6

107/09/09 36 07/09/09الفلسفةالفلسفة13510Jسعيد بلعضيش 02654J

انزكان ايت ملولثأ. عبدا الشفشاوني التأهيليةتارودانتتلمكانت 139906

4

707/09/05 60 07/09/05التربية السلميةاللغة العربية17485Eعبد ا ابوزي 25891S

برشيدالثانوية التأهيلية الحسن الثانيتارودانتثأ. مولي يوسف 112096

0

116/09/98 46 02/09/09اللغة العربيةاللغة العربية21262Kكريم بلد 24142R

الثانوية  العسكرية الملكية تارودانتثأ.العرفان

الولى

القنيطرة 154264

6

106/04/09 42 06/04/09إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية18582Xمينة الوزاني الشاهدي 11205D

اشتوكة ايت باهاثأ. المرابطينتارودانتثانوية أولوز التأهيلية 154648

5

901/01/10 36 01/01/10اللغة العربيةاللغة العربية24080Yليلى الدمناتي 25412W

سيدي البرنوصيالداخلةتارودانتثأ. عبد ا الشفشاوني 167911

8

101/03/11 30 01/03/11إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةاللغة العربية17300Dمجاد خاليد 01620K
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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 التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

خنيفرةالحسين بولنوارتارودانتثأ. ابن ماجة 167922

2

1401/03/11 30 01/03/11اللغة العربيةاللغة العربية21261Jهشام عزيز 20932B

خنيفرةالمنصور الدهبيتارودانتثأ.الرك 159945

6

1305/09/11 24 05/09/11اللغة العربيةاللغة العربية17297Aعبد العزيز اليوسفي العلوي 11987D

الخميساتفاطمة الزهراءتارودانتثإ. أوناين 154650

2

101/01/10 46 01/01/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية25067Wشكير يوسف 11568Y

برشيدالثانوية التأهيلية الجديدةتارودانتثانوية أولوز التأهيلية 154658

3

101/01/10 46 01/01/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24080Yجناح سمية 25830A

برشيدالثانوية التأهيلية الجديدةتارودانتثانوية أولوز التأهيلية 154658

4

101/01/10 46 01/01/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24080Yعبد ا السلمي 25830A

سلالثانوية التأهيلية ام الربيعتارودانتثأ. النهضة 158659

5

402/09/10 40 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17302Fقابول عبد ا 25862K

ثانوية محمد الخامس 

للتعليم الصيل

الثانوية التأهيلية عبد الرحيم تارودانت

بوعبيد

سل 150366

9

705/09/08 38 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17303Gبرحو عبد العزيز  24720U

تطوانعمر بن الخطابتارودانتثأ. النهضة 159377

9

505/09/11 34 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17302Fعبدالحق الصدوك 23170J

ورززاتثا التأهيلية المام مالكتارودانتثأ. مولي يوسف 154672

4

201/01/10 28 20/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية21262Kحفيظة فلحي 26257P

الفقيه بنصالحثانوية التغناري التأهيليةتارودانتثأ.العرفان 159960

2

105/09/11 26 05/09/11إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18582Xرشيد بوجيجة 07692K

سيدي قاسمثانوية بلقصيريتارودانتثأ.الرازي 159890

5

905/09/11 24 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية21258Fاسعيدي رضا 25305E

تطوانالحسن الثانيتارودانتثأ.الداخلة 159954

5

105/09/11 24 05/09/11إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17304Hمنصف الصنهاجي 05678W

سيدي سليمانالمير مولي عبد اتارودانتثأ.العرفان 169070

6

103/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18582Xيمينة عيادي 11203B

بركانثانوية السعيدية التأهيليةتارودانتثأ.ايت اعزا 127670

8

105/09/03 82 05/09/03أقدمية 12 سنةاللغة النجليزيةاللغة النجليزية23774Rحنان عدار 26416M

بركانثانوية الكندي التأهيليةتارودانتثأ.ايت اعزا 127677

0

405/09/03 74 07/09/05اللغة النجليزيةاللغة النجليزية23774Rعبد الكريم بلعابد 25982R

تارودانتثأ.المجدتارودانتثأ. عبد ا الشفشاوني 141045

5

106/09/06 50 10/09/08اللغة النجليزيةاللغة النجليزية17300Dلحسن قرمود 17296Z

الجديدةالقدستارودانتثأ.الرك 159238

5

101/03/11 30 01/03/11إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةاللغة النجليزية17297Aابتسام بوحمامة 08735U

تارودانتثأ. عبد ا الشفشاونيتارودانتثأ.المعرفة 154510

8

302/09/09 28 20/09/11اللغة النجليزيةاللغة النجليزية17294Xسميرة الحريري 17300D
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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 التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

انزكان ايت ملولثأ.الحسن بن محمد الخياطتارودانتثانوية أولوز التأهيلية 159922

3

405/09/11 25 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةاللغة النجليزية24080Yالضعيف لطيفة 05112F

 ثانوية احمد بن محمد تارودانتثأ.الرك

الراشدي التأهيلية

بوجدور 140981

6

120/10/06 64 20/10/06الجتماعياتالجتماعيات17297Aحـميـنــا  أ حـمـد 06481U

الخميساتواد الدهبتارودانتثأ.ايت اعزا 141063

0

206/09/06 46 02/09/09الجتماعياتالجتماعيات23774Rصالح واخير 11573D

الصخيرات تمارةالمعطي بوعبيدتارودانتثأ.الرازي 150353

8

405/09/08 42 05/09/08الجتماعياتالجتماعيات21258Fاحمد ايت اعلي 24605U

برشيدالثانوية التأهيلية الخيايطةتارودانتثانوية أولوز التأهيلية 167918

2

101/03/11 40 01/03/11الجتماعياتالجتماعيات24080Yالخضري لحسن 26520A

الثانوية التأهيلية حسان بن تارودانتثأ.سيدي وسيدي

تابث

برشيد 167915

1

501/03/11 30 01/03/11الجتماعياتالجتماعيات17299Cعبد الرحيم أيت علي 21570V

قلعة السراغنةثانوية تمللت التأهيليةتارودانتثانوية أولوز التأهيلية 168919

2

903/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجةالجتماعياتالجتماعيات24080Yعبد الحي المفيض 09346H

مراكشعبد ا ابراهيمتارودانتثأ.العرفان 128512

4

107/09/05 74 07/09/05الرياضياتالرياضيات18582Xالخويت مصطفى 23829A

القنيطرةسيدي عيسىتارودانتثأ. الحسن الثاني 144363

3

905/09/07 58 05/09/07الرياضياتالرياضيات17468Lمعمور ابراهيم   11204C

الحاجبثانوية بطيط التأهيليةتارودانتثأ.المعرفة 144434

5

707/01/08 54 02/09/09الرياضياتالرياضيات17294Xعبد الحق ابحيحي 26550H

ثانوية محمد الخامس للتعليم تارودانتثأ.ابن سليمان الروداني

الصيل

تارودانت 372812117/09/90 50 02/09/09الرياضياتالرياضيات17298Bم.عمر بوبكر ي 17303G

انزكان ايت ملولثأ.السعادةتارودانتثأ.المجد 154334

1

502/09/09 46 02/09/09الرياضياتالرياضيات17296Zمحمد شكيري 19134X

شيشاوةالثانوية التأهيلية الخوارزميتارودانتثأ.سيدي وسيدي 154387

7

902/09/09 46 02/09/09الرياضياتالرياضيات17299Cزكرياء كنيدي 23486C

خنيفرةام الربيعتارودانتثأ. مولي يوسف 154649

3

601/01/10 42 03/10/11الرياضياتالرياضيات21262Kجلل بن ا حميدان 11981X

عين الشقعبدا العياشيتارودانتثإ.اسن 154651

0

301/01/10 36 01/01/10الرياضياتالرياضيات24535Tمحمد الباز 24460L

سيدي بنورثانوية محمد الخامس التأهيليةتارودانتثأ. محمد السادس 159885

1

405/09/11 24 05/09/11الرياضياتالرياضيات17305Jأمين العبقري 24967M

وزانثانوية ابن زهر التاهيليةتارودانتثأ.العرفان 159888

2

605/09/11 24 05/09/11الرياضياتالرياضيات18582Xعثمان امرو 15121K

انزكان ايت ملولثأ.المام مالكتارودانتثأ.ايت اعزا 159888

8

105/09/11 24 05/09/11الرياضياتالرياضيات23774Rعبدالرحيم انكيد 26356X
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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 التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

بركانثانوية السعيدية التأهيليةتارودانتثأ. عبد ا الشفشاوني 144512

5

202/01/08 54 28/09/09علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض17300Dهشام محمدي 26416M

القنيطرةسيدي عيسىتارودانتثأ. محمد السادس 167914

5

1401/03/11 40 01/03/11العلوم القتصادية والتدبيرالعلوم القتصادية والتدبير17305Jعبد الله بوعياد 11204C

خنيفرةالقدستارودانتثأ. محمد السادس 144434

4

1407/01/08 58 07/01/08الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء17305Jعزيز أمرار 11971L

انزكان ايت ملولثأ.طارق بن زيادتارودانتثأ. الحسن الثاني 154261

0

106/04/09 52 06/04/09الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء17468Lلحويضري بوجمعة 23385T

تارودانتثأ. محمد السادستارودانتثانوية أولوز التأهيلية 154403

9

102/09/09 38 02/09/11الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء24080Yنيت منصور الحبيب 17305J

سيدي بنورثانوية النصر التأهيليةتارودانتثأ. محمد السادس 168957

5

103/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء17305Jمحمد فرجي 25814H

تارودانتثأ.الشابيتارودانتثأ. عبد ا الشفشاوني 117129

3

227/11/00 56 02/09/11التربية السلميةالتربية السلمية17300Dاحمد اسماكي 17293W

الخميساتادريس بنزكريتارودانتثأ.الشابي 150364

3

205/09/08 52 05/09/08التربية السلميةالتربية السلمية17293Wمحمد بنعيش 24610Z

تاوناتثانوية مولي بوشتى التأهيليةتارودانتثأ. مولي يوسف 150433

5

105/09/08 52 05/09/08التربية السلميةالتربية السلمية21262Kرضوان زروال 26602P

وزانثانوية معاد بن جبل التاهيليةتارودانتثأ. محمد السادس 159209

3

601/03/11 40 01/03/11التربية السلميةالتربية السلمية17305Jادريس المرصني 15123M

النواصرفهدة بنت العاصتارودانتثأ.الشابي 150389

3

105/09/08 52 05/09/08التربية البدنيةالتربية البدنية17293Wأمين المستقيم 24933A

سيدي قاسمثانوية مولي رشيدتارودانتثأ.ايت اعزا 154418

4

102/09/09 38 20/09/11التربية البدنيةالتربية البدنية23774Rمحمد عبد الصمد السكاكري 15119H

سيدي قاسمثانوية مولي رشيدتارودانتثأ.ايت اعزا 159369

3

105/09/11 34 05/09/11التربية البدنيةالتربية البدنية23774Rإيمان رشادي 15119H

خريبكةالمام  عليتارودانتثأ.المعرفة 168065

4

404/09/12 28 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية17294Xخديجة أمعضور 12270L

خريبكةابن  طفيلتارودانتثأ.الرازي 168067

4

604/09/12 28 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية21258Fحمزة الفارق 12263D

ثانوية المنصور الدهبي تارودانتثأ.الرك

التأهيلية

العرائش 168073

3

204/09/12 18 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية17297Aيونس ولخيري 05976V

انزكان ايت ملولثإ.رحال بن احمدتارودانتثأ.المجد 168971

8

503/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةالتربية البدنية17296Zإلياس إشاوي 05104X

الثانوية التاهيلية المهدي بن تارودانتثأ. الحسن الثاني

بركة

تيزنيت 154257

6

306/04/09 42 06/04/09المعلومياتالمعلوميات17468Lالوادي العربي 19538L
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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 التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

أكادير إدا أوتناناعدادية احمد شوقيتارودانتثأ.ايت اعزا 144696

2

105/09/07 40 20/09/11المعلومياتالمعلوميات23774Rابراهيم لمدن 22756J

أكادير إدا أوتنانثانوية بدرتارودانتثأ.الفضيلة 159879

3

105/09/11 34 05/09/11المعلومياتالمعلوميات14747Dفاطمة أيت بل 18744Y

انزكان ايت ملولثأ.عبد ا بن ياسينتارودانتثأ.المعرفة 159360

3

205/09/11 34 05/09/11الفلسفةالفلسفة17294Xمحمد مساعدي 05111E

ميدلتاعدادية العياشيتارودانتثأ.ايت اعزا 158635

6

302/09/10 30 02/09/10الفلسفةالفلسفة23774Rيوسف المودن 11965E

مكناسأحمد بن علي باسوتارودانتثأ.سيدي وسيدي 159939

7

505/09/11 25 05/09/11إلتحاق بالزوجةالفلسفةالفلسفة17299Cخالد الخو 04090V

وزانثانوية مقريصات التاهيليةتارودانتثأ.سيدي وسيدي 159920

2

1205/09/11 24 05/09/11الفلسفةالفلسفة17299Cعبد الغني شنيتر 25791H

الخميساتعبد الرحمان الزاكيتارودانتثأ.ايت اعزا 159961

6

405/09/11 24 05/09/11الفلسفةالفلسفة23774Rجمال كراب 11578J

انزكان ايت ملولثأ.حمان الفطواكي التأهيليةتارودانتثأ. عبد ا الشفشاوني 169121

3

103/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجالفلسفةالفلسفة17300Dمريم بردهام 05113G

ثانوية محمد الخامس 

للتعليم الصيل

تارودانتثأ.الشابيتارودانت 218639124/10/84 100 10/09/08الترجمةالترجمة17303Gحفا محمد 17293W

الثانوية التأهيلية 

المسيرة الخضراء

الحسيمةابن رشدتيزنيت 390255416/09/91 132 16/09/91أقدمية 20 سنةاللغة العربيةاللغة العربية17253Cأشهبار سعيد 21560J

الثانوية التأهيلية 

ابراهيم وخزان

مكناسأحمد بن علي باسوتيزنيت 144682

7

505/09/07 49 05/09/07إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية20741Uالجامعي ايمان 04090V

الثانوية التاهيلية 

الوحدة

بركانالليمونتيزنيت 130990

8

109/10/03 36 02/09/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17242Rعبد الواحد معاشو 04673D

الثانوية العدادية افل 

اغير

عين الشقعثمان ابن عفانتيزنيت 169073

5

103/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية23775Sفاطمة خيزران 01687H

الثانوية التأهيلية 

المسيرة الخضراء

تطوانخديجة أم المؤمنينتيزنيت 112510

5

116/09/98 84 09/09/08اللغة النجليزيةاللغة النجليزية17253Cخالد دين 05682A

الثانوية التاهيلية 

الجديدة

الجديدةأم الربيعتيزنيت 154662

6

207/09/09 46 01/01/10اللغة النجليزيةاللغة النجليزية24265Zفراطي عمر 08730N

الثانوية التأهيلية 

ابراهيم وخزان

ثانوية المنصور الذهبي تيزنيت

التأهيلية

تاونات 123560

0

106/09/01 22 03/09/13اللغة النجليزيةاللغة النجليزية20741Uالسعدية شرغيني 15944E

الثانوية التاهيلية ابن 

خلدون

الناضورمقدم بوزيانتيزنيت 159937

6

1105/09/11 24 20/10/11اللغة السبانيةاللغة السبانية17248Xاحمد القدوري 12740X

الثانوية التاهيلية 

الوحدة

مكناسالزيتونتيزنيت 128066

0

126/03/04 66 18/10/06الجتماعياتالجتماعيات17242Rلمحسني سهام 04094Z
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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 التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

الثانوية التاهيلية 

الجديدة

برشيدالثانوية التأهيلية الجديدةتيزنيت 154405

3

202/09/09 46 05/09/09الجتماعياتالجتماعيات24265Zالنوالي محمد 25830A

الثانوية التاهيلية 

الجديدة

انزكان ايت ملولثأ.المجدتيزنيت 154658

7

401/01/10 46 01/01/10الجتماعياتالجتماعيات24265Zياسين عبد العزيز 23790H

الثانوية التأهيلية 

ادريس الثاني

سيدي قاسمثانوية 20 غشتتيزنيت 154659

6

601/01/10 36 01/01/10الجتماعياتالجتماعيات22802Jالكوخ لحسن 15115D

الثانوية العدادية 

الطلس ملحقة تهالة

تيزنيتالثانوية التاهيلية ابن خلدونتيزنيت 150439

1

505/09/08 28 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات24263Xعبد الوارت اجكرير 17248X

الثانوية التاهيلية 

الحسن الثاني

الرحامنةالشهيد صالح السرغينيتيزنيت 144508

0

1002/01/08 44 02/09/09الرياضياتالرياضيات17256Fبلعروبي الشرقي 09357V

الثانوية التاهيلية 

المهدي بن بركة

خريبكةالمغرب الكبيرتيزنيت 158598

1

102/09/10 40 02/09/10الرياضياتالرياضيات19538Lعبد العزيز بوفقير 25995E

الثانوية التاهيلية 

الجديدة

الحي الحسنيعمرو بن العاصتيزنيت 167913

0

301/03/11 40 01/03/11الفيزياء والكيمياءالرياضيات24265Zحمزة ريصان 24177D

الثانوية التاهيلية  

محمد الجزولي

اشتوكة ايت باهاثأ. إبن زهرتيزنيت 154419

8

602/09/09 46 02/09/09علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض17246Vمحمد السوسي 21200T

الثانوية التاهيلية 

الجديدة

بركانثانوية الكندي التأهيليةتيزنيت 167905

5

401/03/11 30 01/03/11إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض24265Zرشيدة اشريفي 25982R

الثانوية التأهيلية 

ادريس الثاني

النواصرمحمد الزرقطونيتيزنيت 169100

4

103/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض22802Jسارة فتحي 25342V

الثانوية التاهيلية  

محمد الجزولي

سيدي البرنوصيولدةتيزنيت 158664

0

102/09/10 30 02/09/10الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء17246Vعبد الهادي قطري 25780W

الثانوية التاهيلية ابن 

خلدون

تيزنيتالثانوية التأهيلية أركانتيزنيت 105267

8

116/09/97 80 20/10/11التربية السلميةالتربية السلمية17248Xمناس احمد 26036Z

الثانوية التاهيلية ابن 

خلدون

الحوزالثانوية التأهيلية بئر انزرانتيزنيت 150359

4

705/09/08 48 02/09/10التربية البدنيةالتربية البدنية17248Xعبدالرزاق ازلماض 03791V

الثانوية التاهيلية 

الجديدة

الثانوية التأهيلية الجنرال تيزنيت

الكتاني

برشيد 168064

7

104/09/12 18 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية24265Zالمهدي أباصالح 26522C

الثانوية التاهيلية  

محمد الجزولي

الرحامنةالثانوية التأهيلية السلمتيزنيت 168070

5

903/09/12 18 03/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية17246Vعبد العالي مومن 25514G

الثانوية التاهيلية 

المهدي بن بركة

ميدلتاعدادية العياشيتيزنيت 141009

6

1006/09/06 64 06/09/06المعلومياتالمعلوميات19538Lيونس بوغبى 11965E

النواصرابن العربيتيزنيتالثانوية التأهيلية السلم 159903

9

105/09/11 24 05/09/11الفلسفةالفلسفة18734Mعبد الكريم    بنيس 25232A

افرانأبي بكر الصديقزاكورةثا. بن مهدي الجراري 154266

5

1206/04/09 42 06/04/09اللغة العربيةاللغة العربية20698Xابي بكر الجبوري 10791D
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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 التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

جرادةثانوية ابن خلدون التأهيليةزاكورةثا. اولد يحيى لكراير 158694

3

202/09/10 40 02/09/10اللغة العربيةاللغة العربية25018Tمحمد صالحي 04806Y

سيدي قاسمثانوية 20 غشتزاكورةثا. الجاحظ 167906

1

501/03/11 40 01/03/11اللغة العربيةاللغة العربية24245Cمحمد الحسناوي 15115D

سيدي بنورثانوية سيدي بنور التأهيليةزاكورةثا. بن مهدي الجراري 167915

2

101/03/11 32 04/09/12اللغة العربيةاللغة العربية20698Xبوكري عبدالرحيم 08736V

القنيطرةالميرة لل خديجةزاكورةثا. الرازي 167908

1

401/03/11 30 01/03/11إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةاللغة العربية24242Zعبد الحميد النجاري 25283F

الخميساتالمير مولي رشيدزاكورةثا. الجاحظ 167916

4

401/03/11 30 01/03/11اللغة العربيةاللغة العربية24245Cعبيد لبروزين 11581M

وزانثانوية ابن زهر التاهيليةزاكورةثا. سيدي عمرو 171959

7

111/11/13 12 11/11/13إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية13520Vفاطمة الزهراء طهور 15121K

مراكشسحنونزاكورةم.م تمتيك 123909

0

106/09/01 88 20/10/03أقدمية 12 سنةالفلسفةاللغة الفرنسية13443Lم عبد الكريم رضوان 02651F

برشيدالثانوية التأهيلية الخوارزميزاكورةثا. سيدي أحمد بناصر 144677

9

105/09/07 58 05/09/07اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13513Mالزهر الدريسي اسماء 24381A

الصخيرات تمارةالمهدي المنجرةزاكورةثا. المجد 154673

0

401/01/10 46 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية23929Jمحمد سعد 26627S

ثانوية المنصور الدهبي زاكورةثا. سيدي صالح

التأهيلية

العرائش 159339

5

205/09/11 34 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13519Uجواد خراز 05976V

زاكورةثا. المجدزاكورةم.م اغلل 158220

7

102/09/10 28 02/09/11علوم الحياة والرضاللغة الفرنسية13428Vعبد المنعم المالكي 23929J

بولمانميسور المختلطةزاكورةالمحاميد الجديدة 159368

8

105/09/11 24 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24244Bعلي اترجا 08052B

الفقيه بنصالحثانوية الكندي التأهيليةزاكورةثا. ادريس الول 159374

0

605/09/11 24 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13509Hصديق هشام 07706A

سلالثانوية التأهيلية سلمة مصدقزاكورةثا. بن مهدي الجراري 159940

9

305/09/11 24 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية20698Xياسين الملهوف 25648C

أزيللتانوية القاضي عياض التأهيليةزاكورةثا. الرازي 169042

9

103/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24242Zعبد العزيز نادي 18481M

الصخيرات تمارةالمنصور الدهبيزاكورةثا. المسيرة 169040

3

503/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية26034Xأحمد أخموش 24709G

عين الشقعبدالخالق الطريسزاكورةثا. المجد 169072

5

103/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية23929Jعمر غندون 18123Y

سيدي بنورثانوية دكالة االتأهيليةزاكورةثا. بن مهدي الجراري 171959

1

118/09/13 12 11/11/13إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية20698Xياسر بنسماعيل 21069A
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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 التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

برشيدالثانوية التأهيلية الحسن الثانيزاكورةثا. سيدي أحمد بناصر 154676

2

101/01/10 46 01/01/10اللغة النجليزيةاللغة النجليزية13513Mزينب مركي 24142R

تارودانتثأ.ايت اعزازاكورةثانوية المام العدادية 159746

6

105/09/11 34 05/09/11اللغة النجليزيةاللغة النجليزية19377Lعصام الدهبي 23774R

تنغيرثأ.ابراهيم بن الدهمزاكورةثا. سيدي عمرو 159663

9

118/11/11 24 18/11/11اللغة النجليزيةاللغة النجليزية13520Vامين سلمي 18546H

شيشاوةالثانوية التأهيلية الخوارزميزاكورةثا. بن مهدي الجراري 168715

5

105/09/12 18 05/09/12إلتحاق بالزوجةاللغة النجليزيةاللغة النجليزية20698Xحسن حموش 23486C

الفقيه بنصالحثانوية عمر بن الخطابزاكورةثا. عمر بن الخطاب 169095

2

103/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة النجليزيةاللغة النجليزية26035Yعادل بوهراوي 07712G

الرباطالمنصور الدهبيزاكورةالمحاميد الجديدة 169096

1

103/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة النجليزيةاللغة النجليزية24244Bاشرف الحرش 01052T

ورززاتثا انوال التأهيليةزاكورةثا. المجد 158971

8

102/09/10 40 02/09/10الجتماعياتالجتماعيات23929Jحبيب الناصري 26514U

ورززاتثا التأهيلية المام مالكزاكورةثا. سيدي أحمد بناصر 158973

5

202/09/10 40 02/09/10الجتماعياتالجتماعيات13513Mلعظيم احمد 26257P

مديونةابن بطوطةزاكورةثا. الجاحظ 159242

3

501/03/11 40 01/03/11الجتماعياتالجتماعيات24245Cجواد ظريف 01881U

وزانثانوية محمد الخامس التاهيليةزاكورةثا. سيدي أحمد بناصر 167915

0

1301/03/11 30 01/03/11الجتماعياتالجتماعيات13513Mالــــــــــوادي غبد الرحـــــــــــيم 06422E

مراكشابي العباس السبتيزاكورةثا. المسيرة 168952

1

103/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةالجتماعياتالجتماعيات26034Xمعاد أحماش 02649D

ورززاتثا التأهيلية المام عليزاكورةثا. المجد 154546

1

702/09/09 46 02/09/09المعلومياتالرياضيات23929Jالحسين اغزيف 26258R

ثا. مولي المهدي 

الصالحي

مولي رشيد سيدي المكي الناصريزاكورة

عثمان

154675

2

101/01/10 46 01/01/10الرياضياتالرياضيات23928Hبنداود اسماعيل 25888N

الخميساتثانوية التوحيد التأهيليةزاكورةثا. عثمان بن عفان 154262

3

1306/04/09 42 06/04/09الرياضياتالرياضيات22805Mحسين اربينة 26264X

تطوانأبو بكر الصديقزاكورةثا. الروحى العدادية 154668

0

101/01/10 36 01/01/10الرياضياتالرياضيات25019Uطارق مسكر 05416L

انزكان ايت ملولثأ.المعرفةزاكورةثا. ابن سينا 159876

9

705/09/11 34 05/09/11الرياضياتالرياضيات24243Aياسين أفلوس 20002R

الثانوية التأهيلية اولد حريز زاكورةثا. سيدي أحمد بناصر

الغربية

برشيد 159333

2

105/09/11 24 05/09/11إلتحاق بالزوجةالرياضياتالرياضيات13513Mطارق جمي 14649X

سطاتالثانوية التأهيلية كيسرزاكورةثا. الجاحظ 159340

8

1305/09/11 24 05/09/11الرياضياتالرياضيات24245Cعبد الفتاح قويدر 14633E
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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 التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

مولي رشيد سيدي المكي الناصريزاكورةثا. اولد يحيى لكراير

عثمان

169060

3

203/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجةالرياضياتالرياضيات25018Tمحمد حنان 25888N

سيدي البرنوصيعثمان بن عفانزاكورةثا. الجاحظ 169061

1

103/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجةالرياضياتالرياضيات24245Cمحمد ركاب 20393R

ثانوية المنصور الدهبي زاكورةثا. سيدي صالح

التأهيلية

العرائش 167913

7

701/03/11 40 01/03/11علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض13519Uسيف الدين الخلفي 05976V

تنغيرثأ. بومالن دادسزاكورةثا. صلح الدين اليوبي 159948

2

205/09/11 34 05/09/11علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض25584Hحدو الهاكم 13515P

قلعة السراغنةثانوية  سيدي موسىزاكورةثا. المجد 158609

3

1202/09/10 30 02/09/10علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض23929Jأحمد ا لضر ا و ي 23112W

الثانوية التأهبلية القاضي زاكورةثا. الجاحظ

عياض

شفشاون 167905

1

1101/03/11 30 01/03/11علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض24245Cاحمد لعموري 06414W

قلعة السراغنةثانوية اولد خلوف العداديةزاكورةثا. عثمان بن عفان 167914

3

1201/03/11 30 01/03/11علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض22805Mعبد اللطيف عباوي 24551K

الثانوية التأهيلية اولد حريز زاكورةثا. بن مهدي الجراري

الغربية

برشيد 167921

2

501/03/11 30 01/03/11علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض20698Xموسى اشخار 14649X

الثانوية التأهيلية مولي الطيب زاكورةثا. سيدي أحمد بناصر

العلوي

سل 169104

6

103/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجالعلوم القتصادية والتدبيرالعلوم القتصادية والتدبير13513Mهاجر تمر 01291C

قلعة السراغنة اثانوية  سيدي رحال التأهيليةزاكورةثا. سيدي أحمد بناصر 154380

8

1002/09/09 46 02/09/09الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء13513Mجلي بدر الدين 18677A

وزانثانوية سيدي بوصبر التاهيليةزاكورةثا. عثمان بن عفان 150361

4

1105/09/08 42 05/09/08الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء22805Mرضوان البقالي 26440N

عين الشقابن زيدونزاكورةثا. سيدي أحمد بناصر 154668

3

801/01/10 34 14/09/10الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء13513Mمحمد ماجيد 01683D

وزانثانوية ابن زهر التاهيليةزاكورةثا. سيدي أحمد بناصر 158576

9

102/09/10 30 02/09/10إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء13513Mمحمد اقجيج 15121K

سيدي البرنوصيالداخلةزاكورةثا. سيدي صالح 159255

3

1201/03/11 30 01/03/11الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء13519Uمراد ا الشقف 01620K

الحي الحسنيبــدرزاكورةثأ. بوزروال 167910

0

101/03/11 30 01/03/11الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء23386Uياسين بوتخوم 24954Y

الرشيديةالحسن 2 الريصانيزاكورةثا. الخوارزمي 150399

5

505/09/08 52 05/09/08التربية السلميةالتربية السلمية24779Hمحمد حمداني 09852H

وزانثانوية سيدي بوصبر التاهيليةزاكورةثا. سيدي أحمد بناصر 154259

1

206/04/09 52 06/04/09التربية السلميةالتربية السلمية13513Mعبد السلم انعيمة 26440N

ثا. مولي المهدي 

الصالحي

الدريوشثا. محمد السادسزاكورة 158643

1

702/09/10 40 02/09/10التربية السلميةالتربية السلمية23928Hابراهيم الزبيري 24681B
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رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

ثا. مولي المهدي 

الصالحي

تاوناتثانوية أم القرى التأهيليةزاكورة 158694

9

102/09/10 40 02/09/10التربية السلميةالتربية السلمية23928Hعادل سانية 26561V

العرائشثانوية شعبان التأهيليةزاكورةثا. المجد 159102

3

626/07/10 40 21/10/10التربية السلميةالتربية السلمية23929Jعائشة تردوست 26242Y

الثانوية العدادية سيدي عبد زاكورةثا. ادريس الول

ا غيات

الحوز 168067

9

404/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةالتربية البدنية13509Hحسن فيطوطي 20672U

الدريوشثا. محمد السادسزاكورةثا. الرازي 168070

2

904/09/12 18 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية24242Zوليد مقران 24681B

افرانثانوية سيدي المخفي التأهيليةزاكورةثا. صلح الدين اليوبي 168071

1

204/09/12 18 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية25584Hمحمد واشوع 26267A

ثانوية المنصور الدهبي زاكورةثا. سيدي أحمد بناصر

التأهيلية

العرائش 168072

7

204/09/12 18 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية13513Mمروان الصديقي 05976V

انزكان ايت ملولثأ.السعادةزاكورةثا. المجد 159903

8

105/09/11 34 05/09/11الفلسفةالفلسفة23929Jرشيد بنويجم 19134X

مراكشابن المعتززاكورةالمحاميد الجديدة 154300

9

114/09/09 28 04/09/12الفلسفةالفلسفة24244Bعكلي احمد 23068Y

سيدي قاسمثانوية الوفاءزاكورةثا. بن مهدي الجراري 159931

7

1305/09/11 24 05/09/11الفلسفةالفلسفة20698Xجواد البلدي 25524T

الثانوية التأهيلية 

مولي عبد ا

انزكان ايت ملولثأ.المعرفةسيدي إفني 267828116/09/85 104 16/09/98أقدمية 12 سنةاللغة العربيةاللغة العربية17252Bعلل   صابر 20002R

الثانوية التأهيلية 

المغرب العربي

ثانوية اولد أوشيح للسلكين سيدي إفني

العدادي و التأهيلي

العرائش 159140

6

126/07/10 40 20/12/10اللغة العربيةاللغة العربية17244Tمحمد رضى راقي 26235R

الثانوية التأهيلية 

مولي عبد ا

قلعة السراغنةثانوية تمللت التأهيليةسيدي إفني 158664

2

402/09/10 38 12/10/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17252Bعبدالكريم كرببي 09346H

الثانوية التأهيلية 

مولي عبد ا

ثانوية سيدي اعمر أوحلي سيدي إفني

التأهيلية

بني ملل 150403

7

805/09/08 34 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17252Bعبد السلم املوي 23666Y

الثانوية التأهيلية 

المغرب العربي

الثانوية التأهيلية ابراهيم سيدي إفني

وخزان

تيزنيت 154665

4

101/01/10 32 21/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17244Tبولعايش يوسف 20741U

الثانوية التأهيلية 

يوسف بن تاشفين

انزكان ايت ملولثأ.المعرفةسيدي إفني 144438

2

122/01/08 31 02/09/10إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17245Uكريم لكراميز 20002R

الثانوية التأهيلية سيدي 

احساين

سيدي البرنوصيولدةسيدي إفني 159389

5

105/09/11 24 14/10/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17250Zيوسف زروال 25780W

الثانوية التأهيلية 

الحسن الول

سيدي قاسمثانوية جرف الملحةسيدي إفني 159930

4

105/09/11 24 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية17255Eسمير العسري 24463P

الثانوية التأهيلية 

مولي ادريس

انزكان ايت ملولثأ.المجدسيدي إفني 890433116/09/90 104 18/09/01أقدمية 12 سنةاللغة النجليزيةاللغة النجليزية21361Tبنبوستة امال 23790H
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تاريخ

التوظيف
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الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

الثانوية التأهيلية محمد 

اليزيدي

انزكان ايت ملولثأ.المعريسيدي إفني 158962

3

202/09/10 30 02/09/10اللغة النجليزيةاللغة النجليزية17247Wرحمون ميلود 25997G

الثانوية التأهيلية 

مولي ادريس

انزكان ايت ملولثأ.الحسن بن محمد الخياطسيدي إفني 169125

4

303/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةاللغة النجليزية21361Tقاسم خليجة 05112F

الثانوية التأهيلية آيت 

بعمران

سيدي قاسمثانوية بلقصيريسيدي إفني 167914

2

601/03/11 40 01/03/11الجتماعياتالجتماعيات23384Sعارف يوسف 25305E

الثانوية التأهيلية سيدي 

احساين

سيدي قاسمثانوية مولي رشيدسيدي إفني 167918

1

101/03/11 40 01/03/11الجتماعياتالجتماعيات17250Zكمال صيكوك 15119H

الثانوية التأهيلية 

الحسن الول

سيدي بنور ثانوية المام الغزالي التأهيليةسيدي إفني 159873

0

205/09/11 34 05/09/11الرياضياتالرياضيات17255Eعزيز أحمد 08737W

الثانوية التأهيلية 

مولي عبد ا

الرشيديةالثانوية تافيللت التأهيليةسيدي إفني 159907

1

105/09/11 24 05/09/11إلتحاق بالزوجةالرياضياتالرياضيات17252Bمحمد بوعويش 25732U

الثانوية التأهيلية 

المغرب العربي

الثانوية التأهيلية عبد الكريم سيدي إفني

الخطابي

شفشاون 167920

3

701/03/11 40 01/03/11علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض17244Tبنصبيح محمد 06420C

م.م العرعار مركزية 

تيورضوين

الثانوية التأهيلية المسيرة سيدي إفني

الخضراء

تيزنيت 117383

8

106/09/00 86 06/09/00أقدمية 12 سنةالعلوم القتصادية والتدبيرالعلوم القتصادية والتدبير17043Zعمري عبد ا 17253C

الثانوية التأهيلية 

مولي عبد ا

مولي رشيد سيدي عبد الرحمان بلقرشيسيدي إفني

عثمان

158746

5

104/11/10 40 04/11/10العلوم القتصادية والتدبيرالعلوم القتصادية والتدبير17252Bلخويل سناء 01847G

الثانوية التأهيلية محمد 

اليزيدي

الحي الحسنيحمان الفطواكيسيدي إفني 158669

7

102/09/10 30 15/09/10الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء17247Wسلمان لحمين 26420S

الثانوية العدادية 

تيوغزة

تيزنيتالثانوية التاهيلية ابن خلدونسيدي إفني 158661

3

102/09/10 40 02/09/10التربية السلميةالتربية السلمية20738Rفاطمة كرام 17248X

الثانوية التأهيلية 

مولي ادريس

الخميساتفاطمة الزهراءسيدي إفني 167907

7

1101/03/11 30 01/03/11التربية السلميةالتربية السلمية21361Tادريس المصلي 11568Y

م.م 3 مارس مركزية 

اتنين املو

انزكان ايت ملولثأ.الحسن بن محمد الخياطسيدي إفني 126557

2

504/09/02 62 05/09/10التربية البدنيةالتربية البدنية16754Kرضوان العلمي 05112F

الثانوية التأهيلية آيت 

بعمران

المضيق الفنيدقالفقيه داودسيدي إفني 168066

6

104/09/12 18 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية23384Sبوراسي موسى 21287M

الثانوية التأهيلية سيدي 

احساين

انزكان ايت ملولثأ.الحسن بن محمد الخياطسيدي إفني 159369

2

405/09/11 34 13/10/11المعلومياتالمعلوميات17250Zعماد قزدار 05112F

الثانوية التأهيلية محمد 

اليزيدي

الخميساتمحمد السادسسيدي إفني 159917

5

1105/09/11 24 05/09/11الفلسفةالفلسفة17247Wرضوان شقرون 11580L

الرشيديةالحسن الثاني تنجدادتنغيرثإ الموحدين 144750

8

105/09/07 54 21/10/09اللغة العربيةاللغة العربية24945Nعبد اللطيف الزهري 09854K

اسفيصلح الدين اليوبيتنغيرثأ. بومالن دادس 154336

5

402/09/09 46 02/09/09اللغة العربيةاللغة العربية13515Pشوقي عماد 23873Y
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رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

الخميساتالطلستنغيرثأ  الشريف الدريسي 154386

8

1202/09/09 46 02/09/09اللغة العربيةاللغة العربية09840Vعبد الرحيم الخزري 24195Y

خنيفرةالمنصور الدهبيتنغيرثأ. بومالن دادس 167921

0

1101/03/11 30 01/03/11اللغة العربيةاللغة العربية13515Pمصطفى واروري 11987D

تنغيرالورودتنغيرثإ. المدون 168598

8

304/09/12 18 04/09/12اللغة العربيةاللغة العربية24514Vعبد الرحيم ايت بها 13516R

الرشيديةثانوية الواحة التأهيليةتنغيرثأ.عبد ا بن حساين 168921

3

103/09/13 15 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية13518Tمريم الحمداوي 26540X

الصخيرات تمارةابن رشدتنغيرثأ.صلح الدين اليوبي 57137202/08/91 118 11/09/00أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية20772Cمحمد القميس 01392M

مراكشمحمد السادستنغيرالوردة 104915

9

116/09/96 90 04/09/02أقدمية 12 سنةالفلسفةاللغة الفرنسية12806Uاغروض حميد 02648C

افرانطارق بن زيادتنغيرم.م تكموت 126593

0

512/09/02 88 12/09/02أقدمية 12 سنةالعلوم القتصادية والتدبيراللغة الفرنسية12905Bعبد العزيز الحدوي 10790C

تنغيرثأ.س,م,بن عبد اتنغيرثأ.سيدي بويحيى 127969

8

107/09/04 68 09/10/06اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13499Xمزكدي مصطفى 13505D

ميدلتاعدادية العياشيتنغيرثأ.س,م,بن عبد ا 154642

8

601/01/10 36 01/01/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13505Dفاطم الزهراء اغنبو 11965E

ميدلتالحسن الثانيتنغيرثأ. بومالن دادس 159367

3

105/09/11 24 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية13515Pابراهيم اوحيويق 11979V

القنيطرةسيدي عيسىتنغيرثأ.عبد الكريم الخطابي 159894

0

105/09/11 24 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية25222Pيوبس بدير 11204C

الصخيرات تمارة محمد عابد الجابريتنغيرثأ.صلح الدين اليوبي 117163

9

215/09/01 92 15/09/01أقدمية 12 سنةاللغة النجليزيةاللغة النجليزية20772Cبنعمرو إلهام 25327D

تارودانت الثانوية الفلحيةتنغيرتأ. عسو باسلم 168760

1

104/09/12 18 04/09/12اللغة النجليزيةاللغة النجليزية22994Tجواد اليوبي 17301E

ثانوية الرحالي الفاروق تنغيرثإ السلم

التأهيلية

قلعة السراغنة 168795

8

804/09/12 18 04/09/12اللغة النجليزيةاللغة النجليزية20958Eهشام طوصي 09358W

مكناستوللتنغيرمولي باعمران 127701

9

205/09/03 70 05/09/05الرياضياتالرياضيات21896Zاموعشى لحسن 25531A

الخميساتواد الدهبتنغيرمولي باعمران 143856

2

102/01/07 64 02/01/07الفيزياء والكيمياءالرياضيات21896Zهاشمي محمد 11573D

افرانثانوية سيدي المخفي التأهيليةتنغيرثأ.عبد ا بن حساين 144434

9

325/01/08 58 25/01/08الرياضياتالرياضيات13518Tبشرى سلك 26267A

برشيدالثانوية التأهيلية الغنيميينتنغيرثأ ابو ذر الغفاري 159373

3

405/09/11 24 05/09/11الرياضياتالرياضيات22828Mصبغان ابراهيم 22358B
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تاريخ

التعيين

تاريخ
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القنيطرةسيدي عيسىتنغيرثأ. بومالن دادس 159934

3

605/09/11 24 05/09/11الرياضياتالرياضيات13515Pيوسف الهادفي 11204C

مولي رشيد سيدي جعفر الفاسيتنغيرثأ.سيدي بويحيى

عثمان

159944

1

205/09/11 24 05/09/11الرياضياتالرياضيات13499Xفيصل العثماني 01874L

ميدلتمولي علي الشريفتنغيرثأ. بومالن دادس 168890

9

303/09/12 18 03/09/12الرياضياتالرياضيات13515Pيوسف سكاوي 09844Z

القنيطرةالمير مولي الحسنتنغيرثأ.يوسف بن تاشفين 169139

2

103/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجةالرياضياتالرياضيات13496Uكمال العمراوي 25284G

تطوانجابر بن حيانتنغيرتأ. عسو باسلم 169140

8

203/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةالرياضياتالرياضيات22994Tطباش النور 05677V

الدريوشثا. محمد السادستنغيرثأ.سيدي بويحيى 154356

3

1502/09/09 46 02/09/09علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض13499Xمحمد المديوني 24681B

اشتوكة ايت باهاثأ. سيدي الحاج الحبيبتنغيرثأ. بومالن دادس 154268

3

706/04/09 42 06/04/09علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض13515Pأزناك فتيحة 24253L

سطاتالثانوية التأهيلية راس العينتنغيرثأ.س,م,بن عبد ا 167911

7

501/03/11 30 01/03/11إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض13505Dخالد خبوز 14630B

ثانوية يوسف بن تاشفين تنغيرثأ.يوسف بن تاشفين

العدادية

الفقيه بنصالح 169058

8

403/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض13496Uمحمد امين اسمعيني 07693L

الفقيه بنصالحثانوية الخوارزميتنغيرثأ. بومالن دادس 144638

7

505/09/07 48 05/09/07العلوم القتصادية والتدبيرالعلوم القتصادية والتدبير13515Pعيد اللطيف ايت يشو 07700U

الصخيرات تمارةالعربي الدغميتنغيرثأ.محمد السادس النيف 154420

0

202/09/09 36 02/09/09إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء09851Gسطيح عبد الهادي 23488E

الفقيه بنصالحثانوية الكندي التأهيليةتنغيرالورود 127670

0

116/09/03 82 16/09/03أقدمية 12 سنةالتربية السلميةالتربية السلمية13516Rعبد العالي عباسي 07706A

ورززاتثا التأهيلية المام مالكتنغيرثأ.ابراهيم بن الدهم 158895

9

202/09/10 40 02/09/10التربية السلميةالتربية السلمية18546Hالمساوي محمد 26257P

اشتوكة ايت باهاالثانوية التأهيلية ابن سيناتنغيرثأ.يوسف بن تاشفين 169036

7

103/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجةالتربية السلميةالتربية السلمية13496Uمحمد موفتيح 26538V

الرشيديةابن طاهرتنغيرثأ.محمد السادس النيف 168982

6

103/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةالتربية البدنية09851Gأيت  عمر  مصطفى 09847C

زاكورةثا. 16 نونبر العداديةتنغيرثأ. المرابطين 115945

4

216/09/99 48 03/09/14الفلسفةالفلسفة26256Nحسن باحميدي 23930K

العرائشثانوية علل الفاسي التأهيليةتنغيرثأ.صلح الدين اليوبي 159915

4

305/09/11 24 05/09/11إلتحاق بالزوجةالفلسفةالفلسفة20772Cامبارك شفيق 23609L

الرشيديةالحسن 2 الريصانيتنغيرثأ.محمد السادس النيف 159940

8

105/09/11 24 05/09/11إلتحاق بالزوجةالفلسفةالفلسفة09851Gالمحجوبي الحسين 09852H
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05

اشتوكة ايت باهاثأ. سيدي الحاج الحبيبالقنيطرةالمير مولي الحسن 159161

2

206/12/10 40 20/12/10اللغة العربيةاللغة العربية25284Gخالد رشيد 24253L

مكناسالسلمالقنيطرةالمير مولي الحسن 159084

6

126/07/10 32 29/11/10إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية25284Gسميرة جابري 25268P

ثانوية المنصور الدهبي القنيطرةالميرة لل خديجة

التأهيلية

العرائش 144529

8

122/02/08 25 05/09/11إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةاللغة العربية25283Fعمر الدحماني 05976V

القنيطرةسيدي عيسىالقنيطرةالمواوقة 126927

7

104/09/02 18 04/09/12العلوم القتصادية والتدبيراللغة العربية11134Bرواني حميد 11204C

ثانوية علل التازي 

التأهيلية

الثانوية التأهيلية عبد السلم القنيطرة

عامر

سل 143908

6

707/02/07 64 07/02/07اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11193Rزكرياء التوزاني 24832R

الثانوية التأهيلية العلمة محمد القنيطرةالميرة لل خديجة

الصبيحي

سل 159211

2

201/03/11 15 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية25283Fحنان صنديد 01296H

الثانوية العدادية سيدي عبد القنيطرةأبو الحسن المريني

ا غيات

الحوز 130885

4

205/09/03 74 07/09/05اللغة النجليزيةاللغة النجليزية25985Uالحضيري العياشي 20672U

القنيطرةعبد المالك السعديالقنيطرةسيدي عيسى 105198

5

116/09/97 64 05/09/08اللغة النجليزيةاللغة النجليزية11204Cسليمان التومي 11197V

القنيطرةالتقدمالقنيطرةالمير مولي الحسن 144643

1

205/09/07 40 02/09/10اللغة النجليزيةاللغة النجليزية25284Gسفيان عياش 11206E

القنيطرةالمسيرة الخضراءالقنيطرةالمير مولي الحسن 144675

5

105/09/07 34 05/09/11اللغة النجليزيةاللغة النجليزية25284Gايمن الظويهري 11207F

القنيطرةابو حيان التوحيديالقنيطرةابن الثير 150436

1

205/09/08 34 29/09/12اللغة النجليزيةاللغة النجليزية23814Jيونس الزهيري 24624P

الرباطعبد ا كنونالقنيطرةسيدي عيسى 159968

9

305/09/11 24 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةاللغة النجليزية11204Cسهام حمادوش 01132E

تطوانعثمان بن عفانالقنيطرةسيدي عيسى 159355

1

205/09/11 25 06/09/11إلتحاق بالزوجاللغة السبانيةاللغة السبانية11204Cسامية المساري 26518Y

الرباطعبد الكريم الخطابيالقنيطرةمحمد الخامس 117168

8

110/09/01 56 06/09/06إلتحاق بالزوجةاللغة اللمانيةاللغة اللمانية11198Wعبد اللطيف الناجي 01129B

القنيطرةمحمد الخامسالقنيطرةالمير مولي الحسن 159923

7

105/09/11 24 05/09/11اللغة اللمانيةاللغة اللمانية25284Gغزلن درواش 11198W

ثانوية علل التازي 

التأهيلية

مكناسطارق بن زيادالقنيطرة 127997

7

107/09/04 46 02/09/09الجتماعياتالجتماعيات11193Rعبد الغني الخمري 03952V

مكناسطارق بن زيادالقنيطرةعبد الرحمان الناصر 243681128/09/87 100 01/09/99أقدمية 12 سنةالرياضياتالرياضيات11195Tرواسي محمد 03952V
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مكناسالسلمالقنيطرةابن عباد 889861116/09/88 98 30/09/11الرياضياتالرياضيات11173Uفاطمة الزهراء هبال 25268P

الصخيرات تمارةالمير مولي عبد االقنيطرةابو العلء المعري 158939

0

202/09/10 30 02/09/10إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات23472Mاليمني عائشة 01393N

العرائشثانوية شعبان التأهيليةالقنيطرةالمير مولي الحسن 144736

4

205/09/07 24 05/09/11الرياضياتالرياضيات25284Gاعريبو يوسف 26242Y

خنيفرةاجديرالقنيطرةسيدي عيسى 150379

2

105/09/08 24 05/09/11الرياضياتالرياضيات11204Cعزيز العثمان 25219L

سلالثانوية التأهيلية ام الربيعالقنيطرةسيدي عيسى 159657

3

218/11/11 24 03/01/12إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات11204Cابتسام يشي 25862K

سيدي البرنوصيالداخلةالقنيطرةمعاذ بن جبل 168745

1

1504/09/12 18 04/09/12الرياضياتالرياضيات23471Lعمر زكري 01620K

الرباطعمر الخيامالقنيطرةسيدي عيسى 117296

4

106/09/00 51 04/09/12إلتحاق بالزوجالعلوم القتصادية والتدبيرالعلوم القتصادية والتدبير11204Cبودالية إلهام 01118P

القنيطرةالنوارالقنيطرةالجاحض 128096

7

307/09/04 58 05/09/07التربية السلميةالتربية السلمية11189Lموسى شواش 25528X

فاسسيدي احرازمالقنيطرةسيدي عيسى 150394

8

905/09/08 52 05/09/08التربية البدنيةالتربية البدنية11204Cزينب فرد 26567B

فاسعبد الرحيم بوعبيدالقنيطرةابن الثير 111917

4

116/09/98 48 05/09/07إلتحاق بالزوجةالفلسفةالفلسفة23814Jمصطفى مرزوكي 26564Y

الثانوية التأهيلية ابي بكر سيدي قاسمثانوية المنصور الدهبي

القادري

سل 885351120/11/87 114 16/09/93أقدمية 20 سنةاللغة العربيةاللغة العربية15116Eلطيفة محارزي 25856D

ثانوي محمد 

الزرقطوني

فاسعبدا كنونسيدي قاسم 92457116/09/95 101 16/09/98إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية15106Uأمينة الصباحي 24725Z

سيدي قاسمثانوي محمد الزرقطونيسيدي قاسمأولد سيدي اعمر 140138

5

101/01/06 70 01/01/06اللغة العربيةاللغة العربية24030Uمحمد الكرافس 15106U

سيدي البرنوصيمحمد السادس أناسيسيدي قاسمثانوية زكوطة 158625

4

102/09/10 28 04/09/12اللغة العربيةاللغة العربية24357Zمحمد الفن 19862N

وزانثانوية ابن زهر التاهيليةسيدي قاسمثانوية فلسطين 159143

3

106/01/11 25 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية25525Uفاطمة السباعي 15121K

مكناسبدرسيدي قاسمثانوية محمد الخامس 890671205/10/88 144 06/10/88أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15124Nفوزية عمروس 24761N

الثانوية  العسكرية الملكية سيدي قاسمالثانوية الفلحية

الولى

القنيطرة 177650115/09/83 132 16/09/90أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15120Jالسايح محمد 11205D

مكناستوللسيدي قاسمالمركز الفلحي 111436

4

216/09/97 80 04/09/02إلتحاق بالزوجةالتربية السلميةاللغة الفرنسية14738Uالشهايبي خليد 25531A
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سيدي قاسمثانوية عبد ا إبراهيمسيدي قاسمثانوية الوحدة 123414

7

106/09/01 44 15/04/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15129Uلبنى  آيت موح 25526V

إعدادية سيدي عمر 

الحاضي

الثانوية التأهيلية لسان الدين سيدي قاسم

إبن الخطيب

سل 158775

4

802/09/10 40 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية21424Lالنصاري سهام 01295G

الثانوية التأهيلية عبد الرحيم سيدي قاسمثانوية الوحدة

بوعبيد

سل 115928

4

316/09/99 36 02/09/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15129Uبنعيم فاطمة 24720U

صفرومولي ادريس الكبرسيدي قاسمثانوية فلسطين 159374

8

1305/09/11 25 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية25525Uنهاد سعيد 02450M

سيدي سليمانقاسم أمينسيدي قاسمثانوية محمد الخامس 209674116/09/84 130 22/10/92أقدمية 20 سنةاللغة النجليزيةاللغة النجليزية15124Nالتهامي ادبيبغ 25527W

الحاجبابن سيناسيدي قاسمالزراهنة 111445

4

416/09/97 92 05/09/01أقدمية 12 سنةاللغة النجليزيةاللغة النجليزية14776Kعزيز العجعاج 04236D

القنيطرةابن عبادسيدي قاسمثانوية محمد الخامس 717703116/09/93 82 05/09/03أقدمية 12 سنةاللغة النجليزيةاللغة النجليزية15124Nحميد بنرقية 11173U

القنيطرةإدريس الولسيدي قاسمثانوية محمد الخامس 105122

8

116/09/97 60 01/10/10اللغة النجليزيةاللغة النجليزية15124Nليلى بنعزيز 11199X

القنيطرةثانوية ابن بطوطة التأهيليةسيدي قاسمثانوية أحد 150427

2

805/09/08 44 04/09/12اللغة النجليزيةاللغة النجليزية15118Gسالكة سارة 11200Y

سلالثانوية التأهيلية العباس مفتاحسيدي قاسمثانوية الوحدة 154313

8

202/09/09 36 02/09/09إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةاللغة النجليزية15129Uخديجة أركاز 01294F

القنيطرةسيدي عيسىسيدي قاسمثانوية بلقصيري 154662

4

101/01/10 13 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةاللغة النجليزية25305Eرحيمة ولف 11204C

مكناسالمولى اسماعيلسيدي قاسمثانوية محمد الخامس 144373

0

105/09/07 48 05/09/07اللغة اللمانيةاللغة اللمانية15124Nالركيبي محمد 03947P

الخميساتمولي ادريسسيدي قاسمإعدادية الكندي 126152

9

404/09/02 70 05/09/07الجتماعياتالجتماعيات21423Kالكرادي محمد 19264N

الخميساتواد الدهبسيدي قاسمثانوية جرف الملحة 154394

0

102/09/09 46 02/09/09الجتماعياتالجتماعيات24463Pزهرة لمكيمل 11573D

القنيطرةعبد الرحمان الناصرسيدي قاسمثانوية المنصور الدهبي 144479

3

107/02/08 40 12/10/11إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات15116Eقمحي نوال 11195T

الثانوية التأهيلية عبد الرحيم سيدي قاسمثانوية مولي رشيد

بوعبيد

سل 159086

5

326/07/10 32 15/11/10إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات15119Hوديان منصار 24720U

القنيطرةابن عبادسيدي قاسمثانوية مولي رشيد 331669116/09/88 134 16/09/88أقدمية 20 سنةالرياضياتالرياضيات15119Hحميد بن سعدوت 11173U

القنيطرةالنوارسيدي قاسمثانوية أحد 398264216/09/91 118 16/09/95إلتحاق بالزوجةالرياضياتالرياضيات15118Gخاليد شبهي 25528X
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

 الغرب - شراردة - بني حسين05

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

مكناسالقصبةسيدي قاسمثانوية الفرابي 115182

0

116/09/99 100 16/09/99أقدمية 12 سنةالرياضياتالرياضيات15122Lمصطفى أعبور 04091W

ثانوي محمد 

الزرقطوني

مكناسبدرسيدي قاسم 716503101/08/93 88 04/09/02أقدمية 12 سنةالرياضياتالرياضيات15106Uعبد السلم توري 24761N

وجدة انجادثا. ابن الهيثمسيدي قاسمثانوية محمد الخامس 105122

6

116/09/97 66 10/09/09الرياضياتالرياضيات15124Nبلعربي فؤاد 26424W

القنيطرةحافظ إبراهيمسيدي قاسمثانوية محمد الخامس 115172

7

616/09/99 66 06/10/11الرياضياتالرياضيات15124Nءامنة علمي يدري 25885K

سيدي قاسمثانوية فلسطينسيدي قاسمثانوية جرف الملحة 154423

0

302/09/09 46 02/09/09الرياضياتالرياضيات24463Pالتسولي عز الدين 25525U

ثانوية مولي محمد بن عبدا  سيدي قاسمثانوية الفرابي

التأهيليه

العرائش 154357

8

302/09/09 36 02/09/09الرياضياتالرياضيات15122Lياسين المعروفي 05989J

سيدي قاسمثانوية بلقصيريسيدي قاسمثانوية الفرابي 154249

6

106/04/09 34 03/09/11الرياضياتالرياضيات15122Lعبسات رضوان 25305E

عين الشقعثمان ابن عفانسيدي قاسمإعدادية دار العسلوجي 159657

6

118/11/11 34 28/12/11الرياضياتالرياضيات23499Sحمراوي ابتسام 01687H

سلالثانوية التأهيلية سلمة مصدقسيدي قاسمثانوية 20 غشت 159898

2

205/09/11 25 05/09/11إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات15115Dغزلن بخيش 25648C

القنيطرةالنوارسيدي قاسمثانوية الوحدة 154643

9

201/01/10 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةالرياضياتالرياضيات15129Uعبد الكريم ايت الفقيه 25528X

الثانوية التأهيلية مولي الطيب سيدي قاسمثانوية مولي رشيد

العلوي

سل 167958

0

201/03/11 31 01/03/11إلتحاق بالزوجةالعلوم القتصادية والتدبيرالعلوم القتصادية والتدبير15119Hالعروصي وائل 01291C

الثانوية التأهيلية الجنرال سيدي قاسمثانوية المتنبي

الكتاني

برشيد 144434

1

125/01/08 34 02/09/11الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء23816Lكريم أمان 26522C

الثانوية التأهيلية عبد السلم سيدي قاسمثانوية مولي رشيد

عامر

سل 112407

5

216/09/98 14 03/11/13إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء15119Hبلعظيش اسماعيل 24832R

تطوانالفرابيسيدي قاسمثانوية مولي رشيد 105137

1

116/09/97 70 16/09/05التربية السلميةالتربية السلمية15119Hالدراق محمد 26624N

الثانوية التأهيلية ابي بكر سيدي قاسمثانوية مولي رشيد

القادري

سل 154393

5

202/09/09 38 02/09/09إلتحاق بالزوجالمعلومياتالمعلوميات15119Hسعاد  العزفي 25856D

فاسالحاج الهادي التجموعتيسيدي قاسمثانوية جرف الملحة 154322

2

302/09/09 36 02/09/09إلتحاق بالزوجالمعلومياتالمعلوميات24463Pإنصاف بلمين 02104L

القنيطرةالنوارسيدي قاسمثانوية المنصور الدهبي 140966

4

206/09/06 25 01/09/11إلتحاق بالزوجةالمعلومياتالمعلوميات15116Eلهنيد ابوبكر 25528X

الرباطالمنصور الدهبيسيدي قاسمثانوية الوحدة 154411

9

702/09/09 46 02/09/09الفلسفةالفلسفة15129Uالخياطي الريفاعي 01052T
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

 الغرب - شراردة - بني حسين05

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

الرباطللعائشةسيدي قاسمثانوية أحد 154302

5

202/09/09 37 02/09/09إلتحاق بالزوجالفلسفةالفلسفة15118Gأبوصولة فاطمة الزهراء 01122U

الثانوية التأهيلية صلح الدين سيدي سليمانالمير مولي عبد ا

اليوبي

سل 866224106/01/85 160 06/01/85أقدمية 20 سنةاللغة العربيةاللغة العربية11203Bنورة الدريسي 01292D

سيدي عبد العزيز 

اجديات

سيدي سليمانالمهدي بن بركةسيدي سليمان 774049116/09/91 98 16/09/97أقدمية 12 سنةاللغة العربيةاللغة العربية11031Pعزوزي نبيلة 25988X

سيدي سليمانالمير مولي عبد اسيدي سليمانالطرشان 833051112/01/94 90 16/09/99أقدمية 12 سنةاللغة العربيةاللغة العربية11019Bعبد اللطيف المطاد 11203B

سيدي سليمانالمير مولي عبد اسيدي سليماندواعر بهت جيللت 91810316/09/95 70 07/09/05اللغة العربيةاللغة العربية10983Mادريس لخضر 11203B

سيدي سليمانالمير مولي عبد اسيدي سليمانعمر بن الخطاب 123274

8

111/09/01 68 07/09/07اللغة العربيةاللغة العربية11185Gحسان  أمزيان 11203B

القنيطرةالمسيرة الخضراءسيدي سليمانابن زيدون 105169

3

116/09/97 62 07/09/05إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11201Zهلل طارق 11207F

سيدي قاسمثانوية محمد الخامسسيدي سليمان 1اولد الكزولي 112053

5

116/09/98 38 04/09/12اللغة النجليزيةاللغة الفرنسية11028Lنجيب بوعادل 15124N

طنجة أصيلعبد ا الشفشاونيسيدي سليمانالمير مولي عبد ا 159339

8

105/09/11 24 09/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11203Bاسماء خوادريس 15190K

القنيطرةعبد الرحمان الناصرسيدي سليمانعمر بن الخطاب 127774

1

307/09/04 66 07/09/04اللغة النجليزيةاللغة النجليزية11185Gحنان هرواش 11195T

القنيطرةعبد المالك السعديسيدي سليمانابن زيدون 115224

6

116/09/99 64 05/09/08اللغة النجليزيةاللغة النجليزية11201Zنور نعيمة 11197V

القنيطرةثانوية ابن بطوطة التأهيليةسيدي سليمانابن زيدون 127815

3

121/09/04 40 05/09/11اللغة النجليزيةاللغة النجليزية11201Zنبيل السبايبي 11200Y

سيدي قاسمثانوية عبد ا إبراهيمسيدي سليمانعلل الفاسي 112500

4

116/09/98 36 12/10/09اللغة النجليزيةاللغة النجليزية11202Aالنجاري عصام 25526V

القنيطرةالمسيرة الخضراءسيدي سليمانابن زيدون 127643

3

112/09/02 34 05/09/11اللغة النجليزيةاللغة النجليزية11201Zإلهام المصطفي 11207F

فاسابن الثيرسيدي سليمانالفارابي 150573

1

105/09/08 30 12/09/11إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةاللغة النجليزية20985Jمرزوك  مونية 01985G

تطوانالحسن الثانيسيدي سليمانالمير مولي عبد ا 128519

5

407/09/05 30 02/09/10إلتحاق بالزوجةاللغة اللمانيةاللغة اللمانية11203Bحسن ناصري 05678W

الصخيرات تمارةمحمد السراجسيدي سليمانعلل الفاسي 115370

3

316/09/99 74 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات11202Aكسيم زهير 23487D

القنيطرةالنوارسيدي سليمانالمير مولي عبد ا 167887

3

301/03/11 13 03/09/13إلتحاق بالزوجةالجتماعياتالجتماعيات11203Bعبد الحق الغمروسي 25528X
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

 الغرب - شراردة - بني حسين05

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

الثانوية التأهيلية العلمة محمد سيدي سليمانابن زيدون

الصبيحي

سل 127812

3

107/09/04 76 07/09/04الفلسفةالفلسفة11201Zسومية زرنين 01296H

الثانوية  العسكرية الملكية سيدي سليمانابن زيدون

الولى

القنيطرة 154349

3

102/09/09 32 04/09/12إلتحاق بالزوجالفلسفةالفلسفة11201Zالهاشمي سلوى 11205D
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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 التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

06

الثانوية التأهيلية الشريف بن سليمانم/م الخبيزيين المركزية

الدريسي

بن سليمان 104787

8

216/09/96 72 20/09/08العلوم القتصادية والتدبيراللغة العربية07774Zهشام البداوي 07853K

الثانوية التأهيلية محمد 

بن عبد الكريم الخطابي

ثانوية مولي محمد بن عبدا  بن سليمان

التأهيليه

العرائش 154244

7

1006/04/09 52 06/04/09اللغة العربيةاللغة العربية07856Nفاطمة مرغيش 05989J

الثانوية التأهيلية 

الشريف الدريسي

الصخيرات تمارةابن رشدبن سليمان 143917

3

106/09/06 39 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية07853Kحكمت الصحراوي 01392M

الثانوية التأهيلية محمد 

بن عبد الكريم الخطابي

عين الشقعبدالخالق الطريسبن سليمان 169073

2

103/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07856Nأمينة خليل 18123Y

 الثانوية العدادية  

الفلين

الحي الحسنيعمرو بن العاصبن سليمان 128536

6

107/09/05 70 02/09/14اللغة النجليزيةاللغة النجليزية25214Fكاميليا  مركانتي 24177D

الثانوية العدادية 

عمرو بن محمد بن 

برشيدالثانوية التأهيلية الجديدةبن سليمان 128444

9

107/09/05 31 02/09/10إلتحاق بالزوجةاللغة النجليزيةاللغة النجليزية24372Rاحمد لعمري 25830A

الثانوية التأهيلية ابن 

خلدون

الفداء مرس السلطانصلح الدين اليوبيبن سليمان 141071

7

506/09/06 64 06/09/06اللغة اللمانيةاللغة اللمانية07855Mلمياء  سمديوي 01561W

الثانوية التأهيلية محمد 

بن عبد الكريم الخطابي

مولي رشيد سيدي إدريس الحارثيبن سليمان

عثمان

154426

8

102/09/09 36 02/09/09الرياضياتالرياضيات07856Nإسماعيل الزين 01872J

الثانوية التأهيلية ابن 

خلدون

المحمديةالثانوية التأهيلية ابن خلدونبن سليمان 154332

8

207/09/09 15 03/09/13إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات07855Mإلهام كوثر  25582F

الثانوية التأهيلية ابن 

خلدون

سلالثانوية التأهيلية غانديبن سليمان 144511

3

518/02/08 26 05/09/11إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض07855Mاحمد لعزيز يونس 20906Y

الثانوية التأهيلية محمد 

بن عبد الكريم الخطابي

خريبكةابن  طفيلبن سليمان 159385

8

605/09/11 25 05/09/11إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض07856Nمريم الطرشي 12263D

الثانوية التأهيلية 

الشريف الدريسي

عين السبع الحي البحتريبن سليمان

المحمدي

141019

2

306/09/06 64 06/09/06العلوم القتصادية والتدبيرالعلوم القتصادية والتدبير07853Kإلهام العواني 01577N

الثانوية التأهيلية ابن 

خلدون

الرباطللعائشةبن سليمان 123426

2

406/09/01 39 14/11/12إلتحاق بالزوجالعلوم القتصادية والتدبيرالعلوم القتصادية والتدبير07855Mرجاء عليجة 01122U

الثانوية التأهيلية ابن 

خلدون

الصخيرات تمارةالمهدي المنجرةبن سليمان 91661116/09/95 72 04/09/12الفلسفةالفلسفة07855Mمحمد  الهشومي 26627S

الثانوية التأهيلية محمد 

بن عبد الكريم الخطابي

فاسالمهدي المنجرةبن سليمان 126958

6

704/09/02 33 04/09/10إلتحاق بالزوجةالفلسفةالفلسفة07856Nأحمد سلطاني 26454D

الثانوية التأهيلية 

المنصورية

القنيطرةالنواربن سليمان 168926

5

203/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجالفلسفةالفلسفة25208Zزهيرة   غوفيري 25528X

خريبكةالفوسفاطخريبكةالمام  علي 326624121/09/87 116 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة العربيةاللغة العربية12270Lخليل ناصف 12260A
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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 التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

المحمديةجابر بن حيانخريبكةالحسن  الثاني 167878

9

101/01/11 32 01/03/11إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية12244Hبويشو فتيحة 01915F

خريبكةالموحدينخريبكةالداخلة 772750116/09/92 118 16/09/92أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12269Kالمصطفى شرح الدين 12261B

خريبكةالفارابيخريبكةبير  الطين 56411516/09/94 100 06/09/99أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12085Kلعسل شرف 12265F

خريبكةالموحدينخريبكةالداخلة 376405107/12/90 82 10/09/01أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12269Kحسن شهابي 12261B

خريبكةيوسف  بن  تاشفينخريبكةابن  طفيل 126983

7

104/09/02 72 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12263Dيحيى احمد 12262C

ثانوية يوسف بن تاشفين خريبكة عبد ا كنون

العدادية

الفقيه بنصالح 64183216/09/95 40 03/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12267Hالحبشي محمد 07693L

أزيللثانوية أزود التأهيليةخريبكةالحسن  الثاني 355052101/09/89 34 03/01/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12244Hجمال  بدال 07274F

أنفاجابر بن حيانخريبكةالمختار   السوسي 159343

1

705/09/11 34 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12264Eالعماري سفيان 01482K

ثانوية سيدي اعمر أوحلي خريبكةالمختار   السوسي

التأهيلية

بني ملل 159892

3

1105/09/11 34 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12264Eعزيزي موراد 23666Y

الفقيه بنصالحثانوية بئر انزرانخريبكةالحسن  الثاني 159961

9

905/09/11 34 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12244Hعبد ا حشاد 07701V

الحي الحسنيحمان الفطواكيخريبكةالبراكسة 168775

5

504/09/12 28 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24657Aراضية الناجي 26420S

أزيللثانوية تزكي التأهيليةخريبكةالحسن  الثاني 112097

4

616/09/98 23 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12244Hاسماعيل الفقير 26422U

النواصرعلل بن عبد اخريبكةابن  طفيل 140502

0

105/09/07 22 03/09/13اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12263Dحكيمةيافعي 18573M

عين الشقالمصلىخريبكة بن ياسين 973249120/09/83 153 03/10/84إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةاللغة النجليزية12258Yربيعة مقتنيع 01682C

ثانوية الشهيد البوهالي 

بن القائد العدادية

خريبكةالموحدينخريبكة 128441

9

107/09/05 52 05/09/08اللغة النجليزيةاللغة النجليزية23846Uعبد العزيز حنافي 12261B

تطوانالسيدة الحرةخريبكةابن  طفيل 168964

0

1303/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة السبانيةاللغة السبانية12263Dفتح ا موعتكف 20400Y

برشيدالثانوية التأهيلية إبن رشدخريبكةالمغرب الكبير 140716

6

105/09/08 12 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة السبانيةاللغة السبانية25995Eحسناء خبازي 14645T

مكناسالمولى اسماعيلخريبكةالداخلة 117181

0

110/09/01 92 10/09/01أقدمية 12 سنةالجتماعياتالجتماعيات12269Kعبد الرحيم الكربيلي 03947P
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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 التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

الثانوية التأهيلية عبد الرحيم خريبكة عبد ا كنون

بوعبيد

سل 127995

7

107/09/04 66 01/11/04الجتماعياتالجتماعيات12267Hرشيد الصغير 24720U

الثانوية التأهيلية الوحدة خريبكةابن  طفيل

الفريقية

شفشاون 159212

1

101/03/11 30 01/03/11الجتماعياتالجتماعيات12263Dأشــــهبار  عمـــر 06415X

ثا. الشهيد صالح 

ورداني العدادية

ثانوية المنصور الذهبي خريبكة

التأهيلية

تاونات 167876

6

201/03/11 30 01/03/11الجتماعياتالجتماعيات24658Bاالشخامي خالد 15944E

شفشاونالثانوية العدادية سجلما سةخريبكةالفارابي 167877

4

1401/03/11 30 01/03/11الجتماعياتالجتماعيات12265Fسعيد أميال 24754F

الثانوية التأهبلية القاضي خريبكةمحمد  الخامس

عياض

شفشاون 167879

4

1601/01/12 30 01/03/11الجتماعياتالجتماعيات12247Lمحمد معاد الريسوني 06414W

الجديدةالنجدخريبكةابن  رشد 168917

0

103/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات12266Gالمزروعي نادية  26511R

خريبكةابن  عبدونخريبكةالداخلة 112515

6

116/09/98 52 02/09/09الرياضياتالرياضيات12269Kالميلودي مفروز 12259Z

الثانوية التأهيلية الشريف خريبكةابن  طفيل

الدريسي

بن سليمان 154414

9

502/09/09 36 02/09/09الرياضياتالرياضيات12263Dعبد السلم السالمي 07853K

الثانوية التأهيلية وادي خريبكةالمختار   السوسي

المخازن

العرائش 167875

8

1001/03/11 40 01/03/11علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض12264Eالشكوري بشرى 05991L

النواصرابن العربيخريبكةالفارابي 167874

6

301/03/11 31 01/03/11إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض12265Fنوال الخيراوي 25232A

الثانوية التأهيلية محمد خريبكةالحسن  الثاني

البردوزي

سل 167876

1

201/03/11 30 01/03/11إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض12244Hتوفيق لطيفة 24833S

الثانوية التأهيلية الشريف خريبكة بن ياسين

الدريسي

بن سليمان 117196

1

110/12/01 85 10/12/01إلتحاق بالزوجالعلوم القتصادية والتدبيرالعلوم القتصادية والتدبير12258Yخديجة العيساوي 07853K

أنفاالخنساءخريبكةابن  طفيل 706939216/09/92 78 04/09/12العلوم القتصادية والتدبيرالعلوم القتصادية والتدبير12263Dالحلوي فاطمة 01483L

الصخيرات تمارةأبي هريرةخريبكة بن ياسين 788581003/11/94 94 02/10/07الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء12258Yلحسن ابجاغو 25506Y

برشيدالثانوية التأهيلية الجديدةخريبكةابن  رشد 128079

2

307/09/04 52 05/09/08الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء12266Gطراز الحسن 25830A

سيدي بنورثانوية 30 يوليوز التأهيليةخريبكةالمختار   السوسي 144696

1

105/09/07 22 03/09/13إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء12264Eصلح الدين لمتوني 25813G

فاسطارق بن زيادخريبكةالمام  علي 154351

8

702/09/09 37 02/09/09إلتحاق بالزوجةالتربية السلميةالتربية السلمية12270Lشكيب الهزاط 26566A

الخميساتالمير مولي رشيدخريبكةعمر  بن  الخطاب 167879

5

1001/03/11 30 01/03/11التربية السلميةالتربية السلمية12243Gبوكريعة مراد 11581M
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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 التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

أنفاابن تومرتخريبكةالمختار   السوسي 168065

5

104/09/12 18 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية12264Eلمياء بلمعطي 01485N

النواصرابن خفاجةخريبكةالحسن  الثاني 168070

9

504/09/12 18 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية12244Hجليلة  نصر 26523D

أنفاجابر بن حيانخريبكة عبد ا كنون 168073

2

104/09/12 18 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية12267Hتسول المهدي 01482K

برشيدالثانوية التقنية المام مالكخريبكةالفارابي 154371

5

302/09/09 46 02/09/09المعلومياتالمعلوميات12265Fمريم حباش 22356Z

النواصرتوفيق الحكيمخريبكةالداخلة 159967

9

1005/09/11 24 05/09/11المعلومياتالمعلوميات12269Kنور الدين حيدان 23803X

الناضورحسان بن ثابتخريبكةالفارابي 159940

7

405/09/11 24 05/09/11الفلسفةالفلسفة12265Fمحمد الصغير المحجوبي 12751J

عين الشقالثانوية التأهيلية التقنية أنوالخريبكة بن ياسين 154228

7

210/02/09 36 27/09/11العلوم والتكنولوجيات الكهربائيةعلوم المهندس12258Yالمزدي كريم 25784A

برشيدالثانوية التقنية المام مالكخريبكة بن ياسين 159239

2

101/03/11 30 01/03/11العلوم والتكنولوجيات الميكانيكيةعلوم المهندس12258Yجناتي ادريسي خالد 22356Z

ثانوية مولي محمد بن عبدا  خريبكة بن ياسين

التأهيليه

العرائش 168893

0

104/09/12 18 04/09/12العلوم والتكنولوجيات الميكانيكيةعلوم المهندس12258Yوليد العساوي 05989J

المضيق الفنيدقالمام الغزاليسطاتالثانوية التأهيلية باجة 363809116/09/89 120 16/09/94أقدمية 20 سنةاللغة العربيةاللغة العربية14642Pمحمد الحداد 25513F

الصخيرات تمارةالمعطي بوعبيدسطاتالثانوية التأهيلية باجة 159224

0

101/03/11 30 01/03/11إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية14642Pسارة بوزيد 24605U

برشيدالثانوية التأهيلية الجديدةسطاتريمة 168733

7

204/09/12 28 04/09/12اللغة العربيةاللغة العربية24787Sأسماء نافع 25830A

الثانوية التأهيلية 

العيون

القنيطرةالنوارسطات 169063

9

103/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية14636Hبشرى العطواني 25528X

الثانوية التأهيلية 

البروج

مراكشابن سيناسطات 169158

2

103/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية14648Wرجاء عبداوي 02650E

مركزية الشليحات دار 

الشافعي2

عين السبع الحي عبد الكريم الخطابيسطات

المحمدي

111384

9

116/09/97 100 16/09/99أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14455Lسناء بنبلي 18651X

خريبكةالمغرب الكبيرسطاتالثانوية التأهيلية باجة 117762

8

106/09/00 64 03/10/06اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14642Pعبدالرزاق لبكيري 25995E

الثانوية التأهيلية 

البروج

سطاتالثانوية التأهيلية العيونسطات 154332

9

602/09/09 36 02/09/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14648Wبدر الشاشي 14636H

بن امسيكفاطمة الفهريةسطاتالثانوية التأهيلية باجة 159962

6

205/09/11 34 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14642Pلبنى حفظي 21568T
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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 التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

الثانوية التأهيلية سيدي 

حجاج

برشيدالثانوية التأهيلية أولد حريزسطات 169157

5

103/09/13 19 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18581Wنريمة البهلول 14640M

الثانوية التأهيلية 

البروج

النواصرابن العربيسطات 169156

2

103/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14648Wكوثر الشيعل 25232A

الثانوية التأهيلية 

البروج

الحي الحسنيابن الياسمينسطات 169156

5

103/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14648Wمينة أوسكيط 01685F

الثانوية التأهيلية 

العيون

خريبكةالفوسفاطسطات 305741116/09/89 116 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة النجليزيةاللغة النجليزية14636Hحسن ابغاشن 12260A

الثانوية التأهيلية 

العيون

فاسالدارسةسطات 117165

4

310/09/01 72 05/09/03أقدمية 12 سنةاللغة النجليزيةاللغة النجليزية14636Hمحمد منصوري 02247S

صفرومحمد الفاسيسطاتالثانوية التأهيلية باجة 144520

7

118/02/08 40 02/09/10اللغة النجليزيةاللغة النجليزية14642Pعبد السلم الخويلدي 02446H

الحي الحسنيبــدرسطاتالثانوية التأهيلية باجة 168740

8

904/09/12 28 04/09/12اللغة النجليزيةاللغة النجليزية14642Pهدى راغب 24954Y

سيدي البرنوصيالداخلةسطاتالثانوية التأهيليةالرازي 159872

5

1705/09/11 34 03/10/11اللغة السبانيةاللغة السبانية14639Lحليمة عدي 01620K

الثانوية التأهيلية سيدي 

حجاج

النواصرتوفيق الحكيمسطات 144378

2

1005/09/07 58 22/09/08اللغة اليطاليةاللغة اليطالية18581Wنوال طعبوز 23803X

الثانوية التأهيلية سيدي 

حجاج

الرباطابن بطوطةسطات 159350

5

505/09/11 24 01/10/12اللغة اليطاليةاللغة اليطالية18581Wنبيل مادا 01127Z

سيدي البرنوصيالثانوية التأهيلية الزهرسطاتمركزية الزواير 62668116/09/95 100 16/09/99أقدمية 12 سنةالجتماعياتالجتماعيات14151Fابراهيم بودربيلة الدريسي 23764E

سيدي البرنوصيزينب النفزاويةسطاتسوق الثنين الجديد 111905

0

116/09/98 88 04/09/02أقدمية 12 سنةالجتماعياتالجتماعيات14062Jالدرقاوي عبدالكريم 24943L

الثانوية التأهيلية 

العيون

سيدي قاسمثانوية 20 غشتسطات 159236

7

1201/03/11 40 01/03/11الجتماعياتالجتماعيات14636Hصفاء العرامرم 15115D

الثانوية التأهيلية سيدي 

العايدي

سيدي البرنوصيعلل بن عبد اسطات 167873

7

301/03/11 30 01/03/11الجتماعياتالجتماعيات18641Lأسحاب عصام 25002A

الثانوية العدادية أولد 

فارس

القنيطرةابن الهيثمسطات 167879

2

101/03/11 30 01/03/11إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات14629Aكوثر  مجود 23807B

الفداء مرس السلطانأم البنينسطاتالثانوية التأهيلية كيسر 140461

0

406/09/07 22 03/09/13الجتماعياتالجتماعيات14633Eحورية الشرقاوي 01563Y

الرحامنةالشهيد صالح السرغينيسطاتالثانوية التأهيلية باجة 154315

2

102/09/09 46 02/09/09الرياضياتالرياضيات14642Pشهيد عيوش 09357V

الثانوية العدادية بني 

خلوك

برشيدالثانوية التأهيلية الجديدةسطات 154598

8

101/01/10 36 01/01/10الرياضياتالرياضيات14632Dالدرقاوي أمينة 25830A
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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 التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

الثانوية التأهيلية رحال 

المسكني

بن سليمانالثانوية التأهيلية الحسن الثانيسطات 159658

0

918/11/11 34 18/11/11الرياضياتالرياضيات24143Sالشجعي يونس 07854L

الثانوية التأهيلية 

العيون

عين الشقابن عربيسطات 169084

4

603/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات14636Hكريمة الفاضل 24952W

الثانوية التأهيلية 

البروج

الفقيه بنصالحثانوية  اولد ادريس العداديةسطات 167874

4

601/03/11 40 01/03/11علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض14648Wمونة أعمور 25201S

الثانوية التأهيلية راس 

العين

الصويرةأحد الدرىسطات 167875

9

501/03/11 31 01/03/11إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض14630Bسهام بلوط 10398B

سيدي قاسمثانوية 20 غشتسطاتأولد فريحة 158946

7

702/09/10 30 02/09/10إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض24920Lإبتسام لكبوري 15115D

الثانوية التأهيلية راس 

العين

فاسالمهدي المنجرةسطات 168990

4

1103/09/13 16 03/09/13إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض14630Bالراشدي سهيلة 26454D

الثانوية العدادية أولد 

فارس

بن امسيكالحسن الثانيسطات 169101

5

103/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض14629Aحسناء ديحي 01875M

ثانوية ابن عباد 

التأهيلية

الحي الحسنيابن الياسمينسطات 181247114/10/82 106 16/09/95أقدمية 20 سنةالعلوم القتصادية والتدبيرالعلوم القتصادية والتدبير14643Rمحمد جيدوري 01685F

الثانوية التأهيلية سيدي 

حجاج

خريبكةالمغرب الكبيرسطات 128476

3

107/09/05 52 05/09/08الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء18581Wشكراني عبد الرحيم 25995E

ثانوية ابن عباد 

التأهيلية

المحمديةالثانوية التأهيلية الخوارزميسطات 144474

8

520/02/08 43 16/09/10إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء14643Rدخيسي لخضر 25661S

سيدي البرنوصيعلل بن عبد اسطاتالبحتري 167877

6

901/03/11 40 01/03/11الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء26058Yنوال  سياف 25002A

سيدي البرنوصيحسان بن تابثسطاتالبحتري 167878

8

201/03/11 40 01/03/11الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء26058Yفاطنة الحجاجي 23766G

الثانوية التأهيلية رحال 

المسكني

الحي الحسنيعمر الخيامسطات 144436

5

118/02/08 34 05/09/11الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء24143Sمريمة طهراوي 25581E

الثانوية ةالتأهيلية اولد 

سعيد

مولي رشيد سيدي إدريس الحارثيسطات

عثمان

168892

9

104/09/12 28 04/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء14637Jعزيز الطنطاوي 01872J

برشيدالثانوية التأهيلية الخيايطةسطاتالبحتري 159203

2

326/07/10 36 24/09/12التربية السلميةالتربية السلمية26058Yعواطف العيساوي 26520A

بن سليمانالثانوية التأهيلية ابن خلدونسطاتالثانوية التأهيلية باجة 159214

9

201/03/11 31 01/03/11إلتحاق بالزوجالتربية السلميةالتربية السلمية14642Pبيهردي مولودة 07855M

الثانوية التأهيلية 

البروج

الحي الحسنيالمنصور الدهبيسطات 127648

7

504/09/02 52 05/09/08التربية البدنيةالتربية البدنية14648Wعادل   والطالب 26421T

الثانوية العدادية بئر 

انزران

طنجة أصيلبئر انزرانسطات 168607

7

204/09/12 18 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية14646Uمحمد  الصوفي 26577M
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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 التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

مراكشالوفاقسطاتالبحتري 168987

6

303/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجالتربية البدنيةالتربية البدنية26058Yحليمة اجنيدات 25515H

الثانوية التأهيلية 

العيون

خريبكةالموحدينسطات 128521

8

129/09/05 63 29/09/05إلتحاق بالزوجةالمعلومياتالمعلوميات14636Hامحمد الرحمونى 12261B

الثانوية التأهيلية رحال 

المسكني

الخميساتالفتحسطات 169112

7

103/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجالمعلومياتالمعلوميات24143Sهاجر  السيكي 11577H

الثانوية التأهيلية سيدي 

العايدي

الصخيرات تمارةعبدالعزيز مزيان بلفقيهسطات 154306

4

502/09/09 42 26/09/11الفلسفةالفلسفة18641Lرضوان  أيت إعزى 26265Y

سطاتالثانوية التأهيليةالرازيسطاتالبحتري 154360

2

102/09/09 36 02/09/09الفلسفةالفلسفة26058Yيوسف الوادني 14639L

الثانوية التأهيلية سيدي 

حجاج

سيدي قاسمثانوية الوحدةسطات 159349

0

505/09/11 24 05/09/11الفلسفةالفلسفة18581Wنجاة الخو 15129U

الثانوية التأهيلية رحال 

المسكني

الصخيرات تمارةالمعطي بوعبيدسطات 159913

3

105/09/11 24 05/09/11إلتحاق بالزوجالفلسفةالفلسفة24143Sلطيفة بوزيد 24605U

الثانوية التأهيلية 

البروج

سطاتالثانوية التأهيلية سيدي العايديسطات 159955

4

105/09/11 24 05/09/11الفلسفةالفلسفة14648Wحسناء الطوسي 18641L

الثانوية التأهيلية سيدي 

حجاج

سلالثانوية التأهيلية النهضةسطات 168935

2

403/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجالفلسفةالفلسفة18581Wفاطمة الزهراء بلعضيلي 01300M

الثانوية التأهيلية 

البروج

بولمانميسور المختلطةسطات 169148

5

103/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجالفلسفةالفلسفة14648Wمريم الوريدي 08052B

الثانوية التأهيلية 

عثمان بن عفان

مكناسلل أمينةبرشيد 898966116/09/91 122 16/09/91أقدمية 20 سنةاللغة العربيةاللغة العربية14641Nنجية الهاشمي 03948R

برشيدالثانوية التقنية المام مالكبرشيدمركزية لمباركيين 112323

0

116/09/98 74 30/09/04اللغة العربيةاللغة العربية14328Yأحمد عبد الغني 22356Z

الثانوية العدادية اولد 

زيدان

النواصرأبي حيان التوحيديبرشيد 150497

0

105/09/08 52 05/09/08اللغة العربيةاللغة العربية24792Xمحمد مسرار 23805Z

الثانوية التأهيلية خالد 

بن الوليد

سيدي قاسمثانوية 20 غشتبرشيد 167874

0

301/03/11 40 01/03/11اللغة العربيةاللغة العربية14647Vأحمد الحيرش 15115D

الثانوية التأهيلية 

الحسن الثاني

الثانوية التأهيلية عبد السلم برشيد

عامر

سل 167875

4

301/03/11 31 01/03/11إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية24142Rامزدي رفقة 24832R

الثانوية التأهيلية 

عثمان بن عفان

المحمديةالثانوية التاهيلية عين حرودةبرشيد 159224

6

201/03/11 30 01/03/11اللغة العربيةاللغة العربية14641Nبشرى الخالقي 01762P

الثانوية التأهيلية خالد 

بن الوليد

وزانثانوية سيدي بوصبر التاهيليةبرشيد 159357

1

1405/09/11 24 05/09/11اللغة العربيةاللغة العربية14647Vمرون عبد الصمد 26440N

الثانوية التأهيلية 

الغنيميين

وزانثانوية معاد بن جبل التاهيليةبرشيد 159372

1

1405/09/11 24 05/09/11اللغة العربيةاللغة العربية22358Bالحسين ربحي 15123M
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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 التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

الثانوية التأهيلية 

عثمان بن عفان

القنيطرةعبد المالك السعديبرشيد 375892109/10/90 136 16/09/99أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14641Nمحمد بوليلة 11197V

الثانوية التأهيلية إبن 

رشد

ثانوية مولي محمد بن عبدا  برشيد

التأهيليه

العرائش 743834116/09/93 64 06/09/06اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14645Tمحمد سعيد مزور 05989J

الثانوية التأهيلية 

المغرب العربي

عين الشقابن عربيبرشيد 144645

7

105/09/07 46 05/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24785Pسهام بلعالية 24952W

الثانوية التأهيلية 

عثمان بن عفان

ثانوية علل بن عبد ا برشيد

التأهيلية

الفقيه بنصالح 158683

3

202/09/10 40 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14641Nنوال واحنين 07696P

الثانوية التأهيلية 

الحسن الثاني

المحمديةالثانوية التاهيلية عين حرودةبرشيد 154599

5

301/01/10 37 01/01/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24142Rبوسنة خدوج  01762P

الثانوية التأهيلية 

المغرب العربي

مديونةابن خلدونبرشيد 154351

6

102/09/09 36 02/09/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24785Pالشعيبية الحيدي 25576Z

الثانوية العدادية 

قصبة ابن مشيش

المحمديةالثانوية التأهيلية الخوارزميبرشيد 154599

7

201/01/10 36 01/01/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية23833Eاسية سماقي 25661S

الثانوية التأهيلية حسان 

بن تابث

الفداء مرس السلطانجمال الدين المهياويبرشيد 130710

0

516/09/03 30 03/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية21570Vعادل السالكي 01560V

الثانوية التأهيلية 

الحسن الثاني

سيدي البرنوصيابن منظوربرشيد 140987

6

106/09/06 40 02/09/10اللغة النجليزيةاللغة النجليزية24142Rعبد الحي ابوعالي 01760M

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي

الحي الحسنيعمرو بن العاصبرشيد 159905

7

105/09/11 34 05/09/11اللغة النجليزيةاللغة النجليزية24381Aهبة بزاز 24177D

الثانوية التأهيلية إبن 

رشد

سيدي البرنوصيابن شهيدبرشيد 154383

4

102/09/09 18 04/09/12اللغة النجليزيةاللغة النجليزية14645Tنبيل  القنبوعي 01761N

الثانوية التأهيلية 

عثمان بن عفان

سيدي البرنوصيالداخلةبرشيد 169052

7

203/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةاللغة النجليزية14641Nسارة هبوش 01620K

الثانوية التأهيلية حسان 

بن تابث

المحمديةأبو بكر الصديقبرشيد 62715116/09/95 72 16/09/12الجتماعياتالجتماعيات21570Vعبداللطيف الحناوي 23477T

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي

بن امسيكطه حسينبرشيد 104681

1

116/09/96 64 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات24381Aمروان مساعيد 26238U

الثانوية التأهيلية 

الحسن الثاني

بن امسيكوادي الدهببرشيد 123569

7

406/09/01 42 26/09/12الجتماعياتالجتماعيات24142Rسعيد دهبي 01876N

الثانوية التأهيلية 

عثمان بن عفان

الفداء مرس السلطانجمال الدين المهياويبرشيد 167874

9

101/03/11 40 01/03/11الجتماعياتالجتماعيات14641Nماجدة الشاعر 01560V

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي

الرباطللعائشةبرشيد 126727

4

104/09/02 36 02/09/13إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات24381Aعزيزة ابن العرب 01122U

الثانوية التأهيلية 

الحسن الثاني

عين الشقابن عربيبرشيد 169013

7

103/09/13 17 03/09/13إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات24142Rإلهام النحيلي 24952W
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

الثانوية التأهيلية 

عثمان بن عفان

سيدي البرنوصيمحمد السادس أناسيبرشيد 168900

3

103/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات14641Nخديجة مكرط 19862N

الثانوية العدادية بن 

خلدون

برشيدالثانوية التقنية المام مالكبرشيد 112424

9

116/09/98 60 23/09/09الرياضياتالرياضيات14622Tادريس  اللحياني 22356Z

الثانوية التأهيلية 

الغنيميين

بن امسيكطه حسينبرشيد 158675

7

502/09/10 40 02/09/10الرياضياتالرياضيات22358Bفاطمة مزاك 26238U

الثانوية التأهيلية عمر 

الخيام

سيدي البرنوصيفاطمة الفهريةبرشيد 154597

7

107/09/09 36 07/09/09الرياضياتالرياضيات24922Nبديعة محبوب 25777T

الثانوية التأهيلية اولد 

حريز الغربية

الحي الحسنيابن ا لهيثمبرشيد 126221

2

104/09/02 31 02/09/10إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءالرياضيات14649Xوقيف عبد الرحيم 01684E

الثانوية التأهيلية خالد 

بن الوليد

عين السبع الحي المقدسيبرشيد

المحمدي

154600

4

202/09/09 29 05/09/11إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات14647Vفاطمة حفاضي 01646N

الثانوية العدادية اولد 

زيان

أنفامولي إدريس الولبرشيد 154430

2

102/09/09 20 03/09/13إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات21573Yعلقمة مريم 01487R

الثانوية التأهيلية 

عثمان بن عفان

سلالثانوية التأهيلية أحمد شوقيبرشيد 169084

7

703/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات14641Nحنان سنبل 20911D

الثانوية التأهيلية 

عثمان بن عفان

مديونةابن خلدونبرشيد 169086

3

103/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات14641Nسومية أناصر 25576Z

الثانوية التأهيلية خالد 

بن الوليد

سيدي البرنوصيالعقادبرشيد 159916

7

105/09/11 34 05/09/11علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض14647Vالمصطفى الشامي 01657A

الثانوية التأهيلية 

عثمان بن عفان

النواصرمحمد الزرقطونيبرشيد 169056

8

203/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض14641Nابتسام بوزيان 25342V

الثانوية التأهيلية اولد 

حريز الغربية

الحي الحسنيابن الياسمينبرشيد 148283416/09/85 92 01/09/01أقدمية 12 سنةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء14649Xحبيب الطيوبي 01685F

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

برشيدالثانوية التقنية المام مالكبرشيد 112415

2

116/09/98 80 05/09/08الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء24377Wسعيد  عمران 22356Z

الثانوية التأهيلية 

عثمان بن عفان

خريبكة بن ياسينبرشيد 143879

1

102/01/07 40 02/09/10الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء14641Nمحمد بنضاوية 12258Y

الثانوية التأهيلية 

عثمان بن عفان

سطاتالثانوية التأهيلية العيونبرشيد 150392

4

705/09/08 34 05/09/11الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء14641Nيوسف الصحابي 14636H

الثانوية التأهيلية 

المغرب العربي

تطوانعثمان بن عفانبرشيد 128004

5

107/09/04 46 02/09/09التربية البدنيةالتربية البدنية24785Pالحلجي عبد اللطيف 26518Y

الثانوية التأهيلية عمر 

الخيام

بن سليمانالثانوية التأهيلية السلمبرشيد 154242

4

706/04/09 46 05/09/11المعلومياتالمعلوميات24922Nمحمد أحيزون 26292C

الثانوية التأهيلية اولد 

حريز الغربية

عين الشقالثانوية التأهيلية التقنية أنوالبرشيد 158618

1

102/09/10 33 02/09/10إلتحاق بالزوجالمعلومياتالمعلوميات14649Xنعيمة توغا 25784A
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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 التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

الثانوية التقنية المام 

مالك

سيدي البرنوصيابن الروميبرشيد 144529

2

514/02/08 24 05/09/11المعلومياتالمعلوميات22356Zعموري طارق 24940H

الثانوية العدادية اولد 

زيدان

النواصرابن العربيبرشيد 150566

6

105/09/08 18 04/09/12المعلومياتالمعلوميات24792Xليلى المصبحي 25232A

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي

طنطانمحمد الخامسبرشيد 154357

3

102/09/09 37 02/09/09إلتحاق بالزوجالفلسفةالفلسفة24381Aحنان المللي 15388A

الثانوية التقنية المام 

مالك

مولي رشيد سيدي جعفر الفاسيبرشيد

عثمان

154227

8

310/02/09 25 03/09/13إلتحاق بالزوجالعلوم والتكنولوجيات الميكانيكيةالعلوم والتكنولوجيات الميكانيكية22356Zخلوق فاطمة الزهراء 01874L

الثانوية التقنية المام 

مالك

تازةالتقنيةبرشيد 167878

2

401/03/11 31 01/03/11إلتحاق بالزوجةالعلوم والتكنولوجيات الكهربائيةالعلوم والتكنولوجيات الكهربائية22356Zعقة عبد العالي 16683H
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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 التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

07

مراكشعودة السعديةالحوزتغدوين 111481

2

216/09/97 102 16/09/99أقدمية 12 سنةاللغة العربيةاللغة العربية03272Fعبد الرفيع الزباير 02710V

مراكشعبد ا ابراهيمالحوزاغبالو 115501

6

116/09/99 96 06/09/01أقدمية 12 سنةاللغة العربيةاللغة العربية03591Cالسعدية لورص 23829A

مراكشتمنصورتالحوزلمحلت 111482

1

216/09/97 92 07/09/04اللغة العربيةاللغة العربية03628Tعبد اللطيف اناسي 25519M

الثانوية التأهيلية الثانوية الحوزتلتست

الجديدة

الحوز 118003

3

106/09/00 82 06/09/02أقدمية 12 سنةاللغة العربيةاللغة العربية03277Lعبد الواحد وكريم 24049P

مراكشالزرقطونيالحوزالثانوية التأهيلية ابطيح 144746

1

105/09/07 34 11/10/11إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية03789Tللة امينة تشا 02647B

مراكشمحمد السادسالحوزوزكيطة 749141116/09/93 124 16/09/93أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03665Hلطيفة اوخاية 02648C

مراكشصلح الدين اليوبيالحوزدار العسري 115381

2

116/09/99 76 05/09/07إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03770Xنرجس البويسفي 02653H

الثانوية التأهيلية 

التوامة

مراكشثانوية الزهراءالحوز 118071

5

106/09/00 39 02/09/09إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية23883Jمحمد مرزكي 02656L

الثانوية التأهيلية 

أسنــي

مراكشجبل جليزالحوز 140104

5

107/09/05 13 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية25279Bفاطمة الزهراء تيبا 25655K

الثانوية التأهيلية زينب 

النفزاوية

مراكشزينب النفزاويةالحوز 154319

5

102/09/09 13 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية25261Gبهية بركتو 26435H

الثانوية العدادية سد 

مولي يوسف

مراكشتمنصورتالحوز 169072

9

203/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية20673Vسعيدة حيبوط 25519M

الثانوية العدادية سد 

مولي يوسف

مراكشعبد ا ابراهيمالحوز 140939

7

106/09/06 54 06/09/06اللغة النجليزيةاللغة النجليزية20673Vمحمد عماد  ايت ايشو 23829A

مراكشلمحاميد 9الحوزالثانوية التأهيلية ابطيح 154426

4

102/09/09 46 02/09/09اللغة النجليزيةاللغة النجليزية03789Tزياني هند 25338R

الثانوية التأهيلية 

تمصلوحت

مراكشالعزوزيةالحوز 372878101/10/90 42 05/09/11اللغة النجليزيةاللغة النجليزية25059Mمحمد الهللي 25518L

الثانوية التأهيلية 

التوامة

مراكشالرحالي الفاروقالحوز 144368

5

105/09/07 24 05/09/11اللغة النجليزيةاللغة النجليزية23883Jسهام الوادودي 02633L

الثانوية التأهيلية 

أسنــي

مراكشابي العباس السبتيالحوز 140480

6

105/09/07 13 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةاللغة النجليزية25279Bحسينة فردوس 02649D

الثانوية التأهيلية 

تمصلوحت

مراكشتمنصورتالحوز 144372

5

105/09/07 12 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةاللغة النجليزية25059Mغابة نيسان 25519M
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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 التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

الثانوية التأهيلية ابن 

ماجة

الثانوية التأهيلية الثانوية الحوز

الجديدة

الحوز 159880

5

105/09/11 24 05/09/11الجتماعياتالجتماعيات22142Sأيت ازي ابراهيم 24049P

الثانوية العدادية سد 

مولي يوسف

مولي رشيد سيدي مولي إدريسالحوز

عثمان

168900

0

103/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةالجتماعياتالجتماعيات20673Vحميدالفيجاوي 18584Z

الثانوية التأهيلية ابن 

ماجة

مراكشابن البناء المراكشيالحوز 244656128/09/87 88 02/09/02أقدمية 12 سنةالرياضياتالرياضيات22142Sسمير الشدقي 02705P

الثانوية التأهيلية 

توبقال

مراكشابن عبادالحوز 128073

8

125/03/04 26 03/09/13إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات23527Xسناء  الهدي 02654J

الثانوية التأهيلية 

التوامة

مراكشالوفاقالحوز 154274

3

206/04/09 52 06/04/09الرياضياتعلوم الحياة والرض23883Jالعسري جواد 25515H

الثانوية التأهيلية 

أسنــي

خريبكةالفارابيالحوز 126139

0

111/09/02 34 05/09/11علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض25279Bشهيد يوسف 12265F

قلعة السراغنةثانوية الجوالة العداديةالحوزاماريغان 158068

3

102/09/10 30 02/09/10علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض03436Jالرامي كلثوم 24553M

الثانوية التأهيلية 

أسنــي

مراكشالواحةالحوز 159281

8

101/03/11 31 01/03/11إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء25279Bهشام مزواري 25516J

الثانوية العدادية علل 

الفاسي

مراكشتمنصورتالحوز 123620

3

306/09/01 62 15/11/11التربية السلميةالتربية السلمية18464Uصلح الكزار 25519M

الثانوية العدادية سد 

مولي يوسف

طنطانمحمد الخامسالحوز 158635

7

102/09/10 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةالتربية البدنية20673Vالمومي اسماعيل 15388A

الثانوية التأهيلية زينب 

النفزاوية

مراكشابن تومرتالحوز 105126

3

116/09/97 34 05/09/11الفلسفةالفلسفة25261Gلحسن بن وروار 02655K

الثانوية التأهيلية 

تمصلوحت

مراكشتمنصورتالحوز 158581

9

102/09/10 30 02/09/10الفلسفةالفلسفة25059Mأرويش لطيفة 25519M

الثانوية التأهيلية 

الثانوية الجديدة

تازةعلي بن بريالحوز 389621116/09/95 90 16/09/04الترجمةالترجمة24049Pباروخ مصطفى 16681F

الثانوية التأهيلية زينب 

النفزاوية

مراكشالواحةالحوز 117878

9

106/09/00 67 04/10/10إلتحاق بالزوجةالترجمةالترجمة25261Gطارق زهران 25516J

بني مللثانوية الحسن الثاني التأهيليةشيشاوةالظهر 140661

7

105/09/08 52 05/09/08الجتماعياتاللغة العربية03072Nشابورى مريم 07698S

الثانوية التأهيلية ابن 

الهيثم

العرائشثانوية أحمد الراشدي التأهيليةشيشاوة 159231

7

101/03/11 40 01/03/11اللغة العربيةاللغة العربية03228Hالشقيفي كريمة 05993N

الثانوية التأهيلية ايت 

هادي

الخميساتثانوية التوحيد التأهيليةشيشاوة 167948

3

1401/03/11 40 01/03/11اللغة العربيةاللغة العربية25537Gمحمد شبير 26264X

الثانوية التأهيلية ابن 

رشد

الحاجبثانوية بطيط التأهيليةشيشاوة 154277

5

206/04/09 39 02/09/09إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية23087Uسلمى بوشال 26550H
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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 التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

الثانوية التأهيلية ابن 

الهيثم

ميدلتالبحيرةشيشاوة 159880

4

805/09/11 34 05/09/11اللغة العربيةاللغة العربية03228Hايت هيطور ابراهيم 18477H

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي

سيدي بنور ثانوية المام الغزالي التأهيليةشيشاوة 167943

6

201/03/11 30 01/03/11اللغة العربيةاللغة العربية23486Cنادية التائب  08737W

الثانوية التأهيلية ايت 

هادي

الخميساتواد الدهبشيشاوة 168921

5

703/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية25537Gعزابي فاطمة 11573D

مراكشابن تومرتشيشاوةاغزر ازكارن 130623

9

205/09/03 73 05/09/03إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03159Hسهام بوحميدة 02655K

الثانوية التأهيلية ابن 

العربي

الصخيرات تمارةمرس الخيرشيشاوة 144534

6

425/02/08 58 25/02/08اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية21854Dأمزيل أمينة 24185M

القنيطرةابن الثيرشيشاوةأمكضران 117494

2

1111/09/00 28 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03075Sايت المختار سومية 23814J

الثانوية التأهيلية ابن 

الهيثم

مراكشالكتبيةشيشاوة 111482

2

116/09/97 25 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية03228Hلطيفة العرجي 02709U

الثانوية التأهيلية 

لمزوضية

مراكشالخوارزميشيشاوة 141035

7

206/09/06 25 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية25536Fمريم فرحو 20647S

الثانوية التأهيلية ابن 

رشد

سيدي قاسمثانوية فلسطينشيشاوة 159667

7

418/11/11 24 26/12/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية23087Uأمايمة أميني علوي 25525U

مراكشلمحاميد 9شيشاوةثانوية الفارابي 115474

2

316/09/99 14 04/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24198Bهناء حرديزي 25338R

الثانوية التأهيلية ابن 

العربي

مراكشالفقيه محمد بنبينشيشاوة 154367

4

102/09/09 46 02/09/09اللغة النجليزيةاللغة النجليزية21854Dسلوى فرشي 25243M

الثانوية التأهيلية المام 

البخاري

مراكشجبل جليزشيشاوة 141001

3

406/09/06 42 30/09/11اللغة النجليزيةاللغة النجليزية03227Gشكري بروابي 25655K

الثانوية التأهيلية ايت 

هادي

تارودانتثأ.ابن سليمان الرودانيشيشاوة 159663

3

126/12/11 24 26/12/11اللغة النجليزيةاللغة النجليزية25537Gخالد شط 17298B

الثانوية التأهيلية 

الطلس

مراكشابن البناء المراكشيشيشاوة 167944

2

101/03/11 40 01/03/11الجتماعياتالجتماعيات23828Zمحمد النجاري 02705P

الثانوية التأهيلية ابن 

رشد

سيدي قاسمثانوية الوحدةشيشاوة 159121

6

1326/07/10 38 24/10/11الجتماعياتالجتماعيات23087Uعبد الله ايت بها 15129U

الثانوية التأهيلية ابن 

الهيثم

تاوريرتالخوارزميشيشاوة 159157

4

308/10/10 25 09/10/13إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات03228Hنادية جحليلة 21991C

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي

مراكشتمنصورتشيشاوة 144535

1

125/02/08 58 25/02/08الرياضياتالرياضيات23486Cنادية فسكى 25519M

الثانوية التأهيلية ابن 

رشد

مراكشولي العهد المير مولي الحسنشيشاوة 159886

0

705/09/11 24 05/09/11إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات23087Uهند العلولي 25245P
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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 التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

برشيدالثانوية التأهيلية إبن رشدشيشاوةالثانوية التقنية شيشاوة 169106

9

203/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجالعلوم القتصادية والتدبيرالعلوم القتصادية والتدبير25535Eسلوى البلول 14645T

الثانوية التأهيلية ابن 

رشد

طنجة أصيلالجامعيشيشاوة 159246

5

401/03/11 31 01/03/11إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء23087Uعادل مجدوبي 26118N

الثانوية التأهيلية ابن 

الهيثم

انزكان ايت ملولثأ.السعادةشيشاوة 215813518/10/82 116 06/09/95أقدمية 20 سنةالتربية السلميةالتربية السلمية03228Hعلي خبا 19134X

الثانوية التأهيلية ابن 

رشد

مراكشابن عبادشيشاوة 143900

1

508/01/07 54 08/01/07التربية السلميةالتربية السلمية23087Uعبد الجليل جودات 02654J

الثانوية التأهيلية ايت 

هادي

مراكشالثانوية التأهيلية الموحدينشيشاوة 159216

4

201/03/11 40 01/03/11التربية السلميةالتربية السلمية25537Gعبدالكريم ايت القائد 25026B

الثانوية التأهيلية ابن 

الهيثم

تطوانالفرابيشيشاوة 159372

5

205/09/11 24 05/09/11التربية البدنيةالتربية البدنية03228Hالرياني كمال 26624N

الثانوية العدادية أنس 

بن مالك

الثانوية التأهيلية زينب شيشاوة

النفزاوية

الحوز 159856

7

905/09/11 24 05/09/11التربية البدنيةالتربية البدنية19022Aرشيدة الديب 25261G

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي

المضيق الفنيدقبن خلدونشيشاوة 158597

7

502/09/10 30 02/09/10الفلسفةالفلسفة23486Cحسن بودادن 25511D

الثانوية التأهيلية عبد السلم شيشاوةالثانوية التقنية شيشاوة

عامر

سل 167943

3

901/03/11 30 01/03/11إلتحاق بالزوجةالعلوم والتكنولوجيات الميكانيكيةعلوم المهندس25535Eاسماعيل صوصي علوي 24832R

مراكشالضحىقلعة السراغنةاولد شعيب المركزية 123457

0

106/09/01 72 07/01/04أقدمية 12 سنةاللغة العربيةاللغة العربية08861Fالسعدية عزيز 24542A

قلعة السراغنةثانوية المربوح العداديةقلعة السراغنةثانوية الرازي 123805

7

106/09/01 72 26/10/11اللغة العربيةاللغة العربية22312Bعبدالكبير لحرش 22901S

قلعة السراغنةثانوية  تساوت التأهيليةقلعة السراغنةعقبة بن نافع المركزية 136868

2

107/09/04 56 16/09/10اللغة العربيةاللغة العربية09006Nسامي لوريكة 09356U

قلعة السراغنةثانوية انس بن مالك التأهيليةقلعة السراغنةلقدادرة المركزية 136840

4

107/09/04 50 03/09/08اللغة العربيةاللغة العربية08955Hحكيم حبيبي 25521P

ثانوية  تساوت 

التأهيلية

بني ملل   ثانوية اولد سعيد  التاهيليةقلعة السراغنة 154358

0

702/09/09 42 26/10/11اللغة العربيةاللغة العربية09356Uيونس المسكيني 26237T

الثانوية التأهيلية عبد 

الكريم الخطابي

المضيق الفنيدقمحمد السادسقلعة السراغنة 167949

7

301/03/11 32 01/03/11إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية26236Sوفاء كرمود 05679X

 اثانوية  سيدي رحال 

التأهيلية

انزكان ايت ملولثإ.احمد المنصور الذهبيقلعة السراغنة 159011

6

202/09/10 30 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية18677Aصبيرة أفسحي 05102V

ثانوية الرحالي الفاروق 

التأهيلية

الثانوية التأهيلية محمد قلعة السراغنة

البردوزي

سل 167945

4

101/03/11 30 01/03/11إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية09358Wخديجة بوعرفاوي 24833S

ثانوية اشطيبة 

العدادية

برشيدالثانوية التأهيلية الجديدةقلعة السراغنة 168595

3

604/09/12 28 04/09/12اللغة العربيةاللغة العربية25452Pنادية شفيق 25830A
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الثانوية التأهيلية عبد 

الكريم الخطابي

بني مللثانوية الزيتونقلعة السراغنة 168921

6

503/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية26236Sليلى سبيك 21224U

الثانوية التأهيلية عبد 

الكريم الخطابي

تنغيرثأ.عبد ا بن حساينقلعة السراغنة 168922

1

103/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية26236Sخديجة خويا 13518T

ثانوية المغرب العربي 

التأهيلية

خريبكةالداخلةقلعة السراغنة 123448

7

306/09/01 58 02/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية25662Tعادل عسو 12269K

 اثانوية  سيدي رحال 

التأهيلية

الحوزالثانوية التأهيلية ابطيحقلعة السراغنة 104741

0

116/09/96 56 02/09/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18677Aمحمد الذبياني 03789T

 اثانوية  سيدي رحال 

التأهيلية

الحوزالثانوية التأهيلية ابطيحقلعة السراغنة 127706

8

105/09/03 54 06/09/06اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18677Aهشام يامنحدو 03789T

ثانوية مولي اسماعيل 

التأهيلية

الثانوية التأهيلية زينب قلعة السراغنة

النفزاوية

الحوز 118101

4

506/09/00 46 02/09/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09355Tخديجة ياسين 25261G

ثانوية العامرية 

التأهيلية

الرحامنةراس العينقلعة السراغنة 123914

0

1006/09/01 40 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09361Zمحاسن راسخ 09352P

مراكشالخوارزميقلعة السراغنةثانوية تمللت التأهيلية 158573

8

102/09/10 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09346Hرضوان اهل الفضل 20647S

ثانوية الرحالي الفاروق 

التأهيلية

الحوزالثانوية التأهيلية تمصلوحتقلعة السراغنة 159933

8

205/09/11 24 05/09/11اللغة النجليزيةاللغة النجليزية09358Wهشام الغراوي 25059M

ثانوية ابن سينا 

التأهيلية

الحوزالثانوية التأهيلية تمصلوحتقلعة السراغنة 159968

3

405/09/11 24 05/09/11اللغة النجليزيةاللغة النجليزية23115Zيوسف حلمي 25059M

ثانوية الرحالي الفاروق 

التأهيلية

الرباطمولي عبد اقلعة السراغنة 158651

2

202/09/10 40 02/09/10اللغة اليطاليةاللغة اليطالية09358Wامين حامدي 21425M

ثانوية الخوارزمي 

التأهيلية

الفحص أنجرةالثانوية العدادية الجوامعةقلعة السراغنة 159235

6

201/03/11 40 01/03/11الجتماعياتالجتماعيات25520Nالبشير الشاوي 25253Y

المحمديةالثانوية التأهيلية الخوارزميقلعة السراغنةثانوية تمللت التأهيلية 167946

7

101/03/11 31 01/03/11إلتحاق بالزوجةالجتماعياتالجتماعيات09346Hالكرشي عادل 25661S

ثانوية ابن سينا 

التأهيلية

ثانوية المنصور الذهبي قلعة السراغنة

التأهيلية

تاونات 167950

3

101/03/11 30 01/03/11الجتماعياتالجتماعيات23115Zادريس الفرحي 15944E

قلعة السراغنةثانوية  تساوت التأهيليةقلعة السراغنةثانوية اولد زراد 159376

4

105/09/11 24 05/09/11الجتماعياتالجتماعيات24257Rساورة عبد ا 09356U

وزانثانوية ابن ياسين التاهيليةقلعة السراغنةثانوية لوناسدة 168944

0

103/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةالجتماعياتالجتماعيات24259Tالحجوي خشان 26015B

مراكشالكتبيةقلعة السراغنةثانوية تمللت التأهيلية 718658116/09/92 84 13/09/09الرياضياتالرياضيات09346Hمحمد أيت علي أصالح 02709U

عين الشقابن عربيقلعة السراغنةثانوية لوناسدة 158729

9

701/01/10 36 01/01/10الرياضياتالرياضيات24259Tبوزعشان  عمــــــر 24952W
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ثانوية العامرية 

التأهيلية

الحي الحسنيحمان الفطواكيقلعة السراغنة 158732

1

101/01/10 36 01/01/10الرياضياتالرياضيات09361Zمحمد مفتاح 26420S

ثانوية الرحالي الفاروق 

التأهيلية

بني مللالثانوية التأهيلية إغرم لعلمقلعة السراغنة 159933

7

1105/09/11 24 05/09/11الرياضياتالرياضيات09358Wغريبة الغوفيري 25203U

ثانوية ابن سينا 

التأهيلية

المحمديةالثانوية التأهيلية الخوارزميقلعة السراغنة 168889

6

204/09/12 18 04/09/12الرياضياتالرياضيات23115Zإدرسي السلمي 25661S

ثانوية مولي اسماعيل 

التأهيلية

مراكشولي العهد المير مولي الحسنقلعة السراغنة 966788216/09/85 140 26/10/89أقدمية 20 سنةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض09355Tخديجة العبدلوي 25245P

مراكشتمنصورتقلعة السراغنةثانوية اللدشرة 144701

6

605/09/07 49 05/09/07إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض09349Lمحمد توفيق أمين السلم 25519M

سيدي قاسمثانوية الوفاءقلعة السراغنةثانوية  سيدي موسى 168889

2

804/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض23112Wاناس فل قي 25524T

 اثانوية  سيدي رحال 

التأهيلية

مراكشتمنصورتقلعة السراغنة 398310116/09/95 106 16/09/95أقدمية 20 سنةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء18677Aنور الدين قرباش 25519M

ثانوية العامرية 

التأهيلية

مديونةمولي يوسفقلعة السراغنة 167942

9

101/03/11 40 01/03/11الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء09361Zجمال إد علي الطالب 01753E

ثانوية الرحالي الفاروق 

التأهيلية

تاوناتثانوية أم القرى التأهيليةقلعة السراغنة 167947

8

1101/03/11 40 01/03/11الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء09358Wفؤاد الوالي 26561V

ثانوية المغرب العربي 

التأهيلية

مولي رشيد سيدي إدريس الحارثيقلعة السراغنة

عثمان

159121

5

826/07/10 28 24/10/11الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء25662Tالـــــنظيفي فــــــؤاد 01872J

الرحامنةسيدي بوعثمانقلعة السراغنةثانوية تمللت التأهيلية 154406

0

102/09/09 42 12/10/11التربية السلميةالتربية السلمية09346Hعبد اللطيف وكار 09350M

قلعة السراغنةثانوية تمللت التأهيليةقلعة السراغنةثانوية لوناسدة 159278

4

1001/03/11 40 01/03/11التربية السلميةالتربية السلمية24259Tطارق البوداني 09346H

ثانوية الرحالي الفاروق 

التأهيلية

مراكشجبل جليزقلعة السراغنة 159673

1

101/03/11 40 01/03/11التربية السلميةالتربية السلمية09358Wعبدالرزاق بهزاد 25655K

قلعة السراغنةثانوية المربوح العداديةقلعة السراغنةثانوية اولد زراد 159655

5

126/12/11 34 26/12/11التربية السلميةالتربية السلمية24257Rالبشير اخي 22901S

ثانوية الخوارزمي 

التأهيلية

الحوزالثانوية التأهيلية تمصلوحتقلعة السراغنة 150363

2

305/09/08 34 05/09/11الفلسفةالفلسفة25520Nبالكوراني محمد 25059M

مراكشثانوية الزهراءقلعة السراغنةثانوية الرازي 159904

0

105/09/11 24 05/09/11الفلسفةالفلسفة22312Bكوثر ابن الصحراوي 02656L

سيدي البرنوصيالثانوية التأهيلية الزهرقلعة السراغنةثانوية اولد زراد 159906

5

305/09/11 24 05/09/11الفلسفةالفلسفة24257Rبية خليل 23764E

الثانوية التأهيلية عبد 

الكريم الخطابي

مديونةابن بطوطةقلعة السراغنة 168947

2

203/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةالفلسفةالفلسفة26236Sرشيد الفرشوني 01881U
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خنيفرةعبد الكريم الخطابيالصويرةتالمست 154320

3

902/09/09 46 02/09/09اللغة العربيةاللغة العربية10401Eعبد الكبير بخوش 26262V

اسفيالجاحظالصويرةالميرات 123947

4

106/09/01 90 04/09/02أقدمية 12 سنةاللغة العربيةاللغة الفرنسية10124Dسناء السلهمي 25522R

انزكان ايت ملولثأ.حمان الفطواكي التأهيليةالصويرةم م أقرمود 112220

5

416/09/98 86 06/09/00أقدمية 12 سنةالعلوم القتصادية والتدبيراللغة الفرنسية10106Jسي محمد الفرياني 05113G

عين السبع الحي المقدسيالصويرةتالمست

المحمدي

115152

5

316/09/99 76 07/09/04اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10401Eالحسن العطار 01646N

الثانوية التأهيلية الجنرال الصويرةالمير مولي رشيد

الكتاني

برشيد 158725

9

101/01/10 36 01/01/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10404Hعبد العزيز بمسمود 26522C

اسفيمحمد بلحسن الوزانيالصويرةمركزية اغيسي 158149

1

102/09/10 29 28/10/11إلتحاق بالزوجةاللغة النجليزيةاللغة الفرنسية09928Rالسايسي محمد 25523S

الرحامنةعبدا ابراهيمالصويرةالثانوية التأهيلية المل 159908

0

405/09/11 24 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية25353Gالمصطفى بودال 09341C

مراكشالكتبيةالصويرةأكنسوس 115225

3

116/09/99 72 05/09/03أقدمية 12 سنةاللغة النجليزيةاللغة النجليزية10403Gهجر  الدب 02709U

اشتوكة ايت باهاالثانوية التأهيلية ابن سيناالصويرةنورس موكادور 154416

1

102/09/09 36 02/09/09إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةاللغة النجليزية24830Nسناء ساودي 26538V

عين الشقعبدالخالق الطريسالصويرةالثانوية التاهيلية المجد 144820

3

505/09/07 40 28/10/11اللغة السبانيةاللغة السبانية25352Fأمل  أيت ناني 18123Y

الحاجبالثلوجالصويرةالثانوية التأهيلية المل 159955

1

1005/09/11 24 05/09/11اللغة اللمانيةاللغة اللمانية25353Gعادل التلماني 24268C

الخميساتموسى بن نصيرالصويرةالثانوية التاهيلية المجد 167949

9

701/03/11 40 01/03/11الجتماعياتالجتماعيات25352Fياسين العروسي 11575F

الحوزالثانوية التأهيلية ابطيحالصويرةنورس موكادور 154302

1

108/10/09 36 08/10/09الجتماعياتالجتماعيات24830Nابو الوفاءعبد العزيز 03789T

الرباطابي بكر الصديقالصويرةتالمست 159124

2

126/07/10 30 03/12/10الجتماعياتالجتماعيات10401Eاسماعيل الفرحاوي 01126Y

قلعة السراغنةثانوية الجوالة العداديةالصويرةبوزوكني    م.م. تمنت 158378

1

105/09/11 24 05/09/11الجتماعياتالجتماعيات10185Vعبد الكبير الياقوتي 24553M

فاسعبد الكريم الداوديالصويرةأركان 169012

7

403/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات22261Wفاطمة الزهراء العلم 22745X

محمد بن لحسن 

الوزاني

سيدي البرنوصيعثمان بن عفانالصويرة 158725

6

201/01/10 46 01/01/10الرياضياتالرياضيات24829Mمروان بلعميم 20393R

ورززاتثا انوال التأهيليةالصويرةنورس موكادور 158725

3

101/01/10 36 01/01/10الرياضياتالرياضيات24830Nعلي عمرو منصور 26514U
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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 التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

الثانوية التأهيلية جابر ابن الصويرةالمير مولي رشيد

حيان

اليوسفية 159354

5

105/09/11 34 05/09/11الرياضياتالرياضيات10404Hمندوبي إحسان 24574K

الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيديالصويرةأركان 159927

4

305/09/11 34 05/09/11الرياضياتالرياضيات22261Wغزلن العواد 03790U

سلالثانوية التأهيلية المتنبيالصويرةتالمست 159956

2

205/09/11 24 05/09/11إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات10401Eالزهواني نعيمة 24191U

  ثانوية عمر بن عبدالعزيز الصويرةالثانوية التأهيلية المل

التأهيلية

سيدي بنور 168896

3

103/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات25353Gزائر حليمة 08738X

تمجوت      م.م. 

السعديين

أكادير إدا أوتناناعدادية الرياضالصويرة 155107

7

1101/01/10 46 01/01/10علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض10196Gسفيري عبد الرحيم 24770Y

محمد بن لحسن 

الوزاني

سيدي البرنوصيعثمان بن عفانالصويرة 158727

7

201/01/10 46 01/01/10علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض24829Mنادية سلمي 20393R

الحي الحسنيعمرو بن العاصالصويرةنورس موكادور 154311

7

102/09/09 36 02/09/09علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض24830Nهدى عمي 24177D

الحوزالثانوية التأهيلية التوامةالصويرةأركان 154347

5

702/09/09 46 02/09/09الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء22261Wعبد الرزاق الفرنان 23883J

سيدي البرنوصيفاطمة الفهريةالصويرةأكنسوس 159121

4

726/07/10 38 01/11/11الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء10403Gالعسلي أحمد 25777T

تاوناتثانوية مولي بوشتى التأهيليةالصويرةالثانوية التاهيلية المجد 167942

8

1101/03/11 30 01/03/11الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء25352Fاحمد البقالي 26602P

سيدي البرنوصيالمنصور الذهبيالصويرةعبد الرحيم بوعبيد 159693

4

105/09/11 24 05/09/11الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء24218Yعبد الغني دوريد 24450A

سيدي قاسمثانوية بلقصيريالصويرةمحمد الخامس 150430

3

605/09/08 52 05/09/08التربية السلميةالتربية السلمية10402Fالتركاوي ادريس 25305E

تاوناتثانوية عين عائشة التأهيليةالصويرةأكنسوس 154335

4

102/09/09 46 02/09/09التربية السلميةالتربية السلمية10403Gزهير شاطر 21797S

سطاتالبحتريالصويرةالثانوية التاهيلية المجد 167949

1

101/03/11 40 01/03/11التربية السلميةالتربية السلمية25352Fنبيل الحمريطي 26058Y

الثانوية التأهيلية عبد الكريم الصويرةالثانوية التاهيلية المجد

الخطابي

شفشاون 159216

3

1401/03/11 30 01/03/11التربية السلميةالتربية السلمية25352Fعادل الرابطي 06420C

الخميساتمحمد السادسالصويرةتالمست 167950

2

701/03/11 30 01/03/11التربية السلميةالتربية السلمية10401Eالطاهري يونس 11580L

الثانوية التأهيلية يوسف بن مراكشالخوارزمي

تاشفين

سيدي إفني 892722105/10/89 86 11/09/00أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية20647Sسعدودي  زهراء 17245U

النواصرفهدة بنت العاصمراكشالواحة 123652

4

106/09/01 44 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية25516Jالمجيد سليمة 24933A
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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 التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

الثانوية التأهيلية 

الموحدين

سلالثانوية التأهيلية سلمة مصدقمراكش 159122

0

626/07/10 32 23/11/10إلتحاق بالزوجالتربية السلميةالتربية السلمية25026Bالهام المخير 25648C

الحي الحسنيبــدرمراكشتسلطانت 128493

2

107/09/05 22 03/09/13إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةالتربية البدنية25517Kالعطشان عصام 24954Y

الحوزالثانوية التأهيلية بئر انزرانمراكشالمغرب العربي 77913231/10/94 78 16/09/10الفلسفةالفلسفة20648Tعبد الكامل عبلة 03791V

مراكشالقاضي عياضالرحامنةمركزية الجبابر ة 136861

8

107/09/04 66 07/09/04الفلسفةاللغة العربية09207Gزهير لعميم 02652G

الشهيد صالح 

السرغيني

طنجة أصيلأبو العباس السبتيالرحامنة 159238

0

201/03/11 30 01/03/11إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية09357Vأمينة الزعر 15358T

مراكشثانوية الزهراءالرحامنةالصخور 169017

2

103/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية09362Aمصات زكية 02656L

الشهيد صالح 

السرغيني

مراكشسحنونالرحامنة 55355116/09/94 80 04/09/02إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09357Vخديجة إدر 02651F

الثانوية التأهيلية الختار الرحامنةعبدا ابراهيم

السوسي

الحوز 154330

0

1002/09/09 44 07/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09341Cبولعراب أمال 26581S

شيشاوةالثانوية التأهيلية لمزوضيةالرحامنةبوشان 140482

6

105/09/07 34 03/09/13اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09354Sحياة جمر 25536F

مراكشالواحةالرحامنةراس العين 158970

6

102/09/10 32 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09352Pالكوزولي صفية 25516J

مراكشالعزوزيةالرحامنةراس العين 150421

0

205/09/08 14 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09352Pنعيمة ناصري 25518L

مراكشابن البناء المراكشيالرحامنةالثانوية التأهيلية السلم 169025

8

103/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية25514Gنعيمة شوباني 02705P

مراكشزينب النفزاويةالرحامنةراس العين 128464

8

107/09/05 40 23/09/11اللغة النجليزيةاللغة النجليزية09352Pنورة بوانواقس 26435H

مولي رشيد سيدي مولي اسماعيلالرحامنةبوشان

عثمان

169029

0

603/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةاللغة النجليزية09354Sحسناء  ازمور  01871H

مراكشمحمد الخامسالرحامنةراس العين 158636

0

102/09/10 30 02/09/10الجتماعياتالجتماعيات09352Pياسين المنتصر 02707S

الشهيد صالح 

السرغيني

مراكشمحمد السادسالرحامنة 365505116/09/89 74 04/09/03إلتحاق بالزوجةالرياضياتالرياضيات09357Vالهنوني عبد العالي 02648C

الشهيد صالح 

السرغيني

مراكشالضحىالرحامنة 115201

4

116/09/99 70 07/09/05الرياضياتالرياضيات09357Vمحمد نسير 24542A

الصخيرات تمارةأبي بكر الرازيالرحامنةالثانوية التأهيلية السلم 158729

7

601/01/10 36 01/01/10إلتحاق بالزوجةالرياضياتالرياضيات25514Gاحمد جعفور 25273V
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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 التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

بن امسيكابن امسيكالرحامنةالصخور 158730

9

101/01/10 36 01/01/10الرياضياتالرياضيات09362Aهشام بو الرجال 01879S

مركزية الزاوية 

الموجيبية

سيدي البرنوصيابن منظورالرحامنة 126914

9

404/09/02 88 04/09/02أقدمية 12 سنةالعلوم القتصادية والتدبيرالعلوم القتصادية والتدبير09201Aعلي رفيق 01760M

مراكشعودة السعديةالرحامنةسيدي بوعثمان 159235

9

101/03/11 40 01/03/11التربية السلميةالتربية السلمية09350Mمحمد بنمان 02710V

الشهيد صالح 

السرغيني

الثانوية الملكية العدادية الرحامنة

للتقنيات الجوية

مراكش 159327

6

101/03/11 40 01/03/11التربية السلميةالتربية السلمية09357Vعزيز المناني 18545G

اشتوكة ايت باهاثأ. المسيرة الخضراءالرحامنةالصخور 158617

5

1302/09/10 30 02/09/10التربية السلميةالتربية السلمية09362Aعمر البدراري 05374R

الشهيد صالح 

السرغيني

أكادير إدا أوتنانثانوية ابن ماجةالرحامنة 854433102/02/82 88 05/09/11الفلسفةالفلسفة09357Vخديجة القريشي 21229Z

وزانثانوية سيدي بوصبر التاهيليةالرحامنةالثانوية التأهيلية السلم 159904

3

605/09/11 24 05/09/11الفلسفةالفلسفة25514Gمحمد بنطاهر 26440N
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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 التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

08

مراكشالواحةبركانالليمون 374113816/09/90 100 01/10/99أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية04673Dبنمراح  المهدي 25516J

بركانالليمونبركانعين الزبدة 115523

3

316/09/99 96 16/09/00أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية04506Xعبد الواحد لخلوفي 04673D

بركانثانوية الكندي التأهيليةبركانأبي الخير 242579216/09/85 50 02/09/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية04674Eمصطفى بن التهامي 25982R

افرانثانوية سيدي المخفي التأهيليةبركانملوية 159253

6

401/03/11 40 01/03/11الجتماعياتالجتماعيات04675Fشفيق عبد المجيد 26267A

وجدة انجادثانوية معاد بن جبلبركانملوية 244299116/09/88 64 03/09/08الرياضياتالرياضيات04675Fحسن غالم 26554M

وجدة انجادثا. عبد المومنبركانسيدي بوهرية 743998116/09/93 120 14/09/94أقدمية 20 سنةالعلوم القتصادية والتدبيرعلوم الحياة والرض04670Aمحمد عبا 04400G

وجدة انجادثا. عبد المومنبركانالليمون 155956111/11/80 142 02/09/14أقدمية 20 سنةالعلوم القتصادية والتدبيرالعلوم القتصادية والتدبير04673Dشنوفي الحسن 04400G

وجدة انجادثا. المهدي بنبركةبركانرسلن 740487116/09/93 100 16/09/99أقدمية 12 سنةالعلوم القتصادية والتدبيرالعلوم القتصادية والتدبير04542Lميمون عيساوي 04403K

وجدة انجادثا. المهدي بنبركةبركانالليمون 167883

0

105/09/11 18 03/09/13إلتحاق بالزوجالعلوم القتصادية والتدبيرالعلوم القتصادية والتدبير04673Dخشان مريم 04403K

وجدة انجادثا. محمد السادسبركانأبي الخير 340431116/09/88 112 16/09/96أقدمية 12 سنةالترجمةالترجمة04674Eعلي      كرزازي 04379J

سيدي بنورثانوية دكالة االتأهيليةفيكيكالقاضي عياض 159353

8

105/09/11 34 05/09/11اللغة العربيةاللغة العربية10535Aمزوغ مصطفى 21069A

وجدة انجادثا. إسليفيكيكحمان الفطواكي 158920

5

102/09/10 30 27/10/11إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةاللغة العربية26249Fمصطفى ناجي 04407P

وجدة انجادثا. الشريف الدريسيفيكيكالقاضي عياض 772741116/09/92 128 16/09/92أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10535Aشنوفي محمد 04409S

الخميساتالطلسفيكيكالقاضي عياض 154570

3

501/01/10 46 01/01/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10535Aمولوع لمياء 24195Y

الثانوية التأهيلية 

الجديدة

الفقيه بنصالح أم الربيعفيكيك 154570

8

101/01/10 46 01/01/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية26132Dبنموسى رشيد 07687E

بولمانتيشوكتفيكيكالقاضي عياض 144550

5

204/02/08 44 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10535Aصنديد خديجة 08051A

الثانوية التأهيلية 

الجديدة

الفقيه بنصالحثانوية بئر انزرانفيكيك 158637

6

102/09/10 40 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية26132Dالواهلي سمير 07701V
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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 التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

وزانثانوية إبن رشد التاهيليةفيكيكالقاضي عياض 154570

2

201/01/10 36 01/01/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية10535Aمليكة النوالي 06417Z

الثانوية التأهيلية 

الجديدة

الحي الحسنيطارق ابن زيادفيكيك 169095

1

203/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة النجليزيةاللغة النجليزية26132Dسكتيوي إمام 22667M

تازة2 اكتوبر 1955فيكيكالقاضي عياض 159211

3

601/03/11 40 01/03/11الجتماعياتالجتماعيات10535Aالتكفاوي عبد العزيز 16690R

الثانوية التأهيلية 

الجديدة

مولي رشيد سيدي المختار السوسيفيكيك

عثمان

158582

9

102/09/10 30 02/09/10الرياضياتالرياضيات26132Dعسوي يوسف 01873K

الحي الحسنيعمر الخيامفيكيكالخوارزمي 154556

2

304/12/09 36 04/12/09علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض26248Eالحريري نوال 25581E

الخميساتمحمد السادسفيكيكابن البناء المراكشي 154266

8

1406/04/09 24 05/09/11إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض10536Bنجوى الصايغ 11580L

ثانوية محمد عابد 

الجابري التقنية

فاسمولي ادريسفيكيك 169106

1

503/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةالعلوم القتصادية والتدبيرالعلوم القتصادية والتدبير25000Yهشام المرابط 02067W

بني مللالثانوية التأهيلية إغرم لعلمفيكيكابن البناء المراكشي 158656

9

602/09/10 30 02/09/10الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء10536Bايكن وليد 25203U

سيدي البرنوصيعبدالخالق الطريسفيكيكالقاضي عياض 167956

8

101/03/11 30 01/03/11الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء10535Aالجبراوي محمد 26097R

بولمانمولي الحسنفيكيكمولي رشيد 158579

6

102/09/10 40 02/09/10التربية السلميةالتربية السلمية10533Yامغيرفة عبدالعاطي 25894V

الناضورابن سينافيكيكمولي رشيد 159937

0

1305/09/11 34 05/09/11التربية السلميةالتربية السلمية10533Yالجزار محمد 12732N

الرشيديةالحسن الثاني تنجدادفيكيكابن البناء المراكشي 168066

7

504/09/12 28 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية10536Bشهالي محمد 09854K

الخميساتعبد الرحمان الزاكيفيكيكمولي علي بن العابد 168743

4

804/09/12 28 04/09/12المعلومياتالمعلوميات10529Uنورالدين الصدقي 11578J

ثانوية عمر بن جلون 

العدادية

وجدة انجادثا. القاضي ابن العربيجرادة 789709116/09/92 110 16/09/98أقدمية 12 سنةاللغة العربيةاللغة العربية04799Rبداوي مصطفى 24106B

ثانوية ابن خلدون 

التأهيلية

وجدة انجادثانوية معاد بن جبلجرادة 63076116/09/95 88 24/09/02أقدمية 12 سنةاللغة العربيةاللغة العربية04806Yبن بركة محمد 26554M

ثانوية الزرقطوني 

التأهيلية

وجدة انجادثا. عبد ا كنونجرادة 2325411128/11/83 78 04/09/02إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةاللغة العربية04804Wبلقاسمي احمد 04385R

وجدة انجادثا. عبد المومنجرادةثانوية المل العدادية 143832

2

108/01/07 57 08/01/07إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية26282Sالسباعي نعيمة 04400G

ثانوية الزرقطوني 

التأهيلية

وجدة انجادثا. العربي الحسينيجرادة 323475107/10/87 106 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية04804Wاتسولي محمد 21528Z
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 الشرقية08

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

ثانوية مولي محمد بن عبدا  جرادةثانوية القدس التأهيلية

التأهيليه

العرائش 340499316/09/88 98 04/09/02أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية22267Cمسعودي رشيد 05989J

م/م سيدي داود 

المركزية

وجدة انجادثا. ابن الهيثمجرادة 92145116/09/95 84 06/09/01إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية04707Rنعاس خالد 26424W

ثانوية ابن خلدون 

التأهيلية

وجدة انجادثانوية معاد بن جبلجرادة 375911116/09/92 66 07/09/05إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية04806Yطارق كمال 26554M

ثانوية جابر بن حيان 

التأهيلية

الناضورابن سيناجرادة 159354

7

105/09/11 16 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية04805Xعائشة مرزوكي 12732N

ثانوية  وادي الحيمر 

العدادية

وجدة انجادثا. سيدي ادريسجرادة 772773116/09/92 72 21/12/06اللغة النجليزيةاللغة النجليزية04802Uعبد الكريم السباعي 04406N

ثانوية ابن خلدون 

التأهيلية

الفداء مرس السلطانفاطمة الزهراءجرادة 154356

2

1402/09/09 36 02/09/09اللغة السبانيةاللغة السبانية04806Yالمدني خالد 01568D

ثانوية الزرقطوني 

التأهيلية

تازةتاهلةجرادة 169046

6

803/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات04804Wرمال دليلة 16689P

ثانوية عمر بن جلون 

العدادية

وجدة انجادثا. القاضي ابن العربيجرادة 104497

6

116/09/96 72 16/09/06الرياضياتالرياضيات04799Rبوبكري الطيب 24106B

وجدة انجادثا. المهدي بنبركةجرادةم/م بني مطهر المركز 111510

4

116/09/97 100 17/11/99أقدمية 12 سنةالعلوم القتصادية والتدبيرالعلوم القتصادية والتدبير04703Lبلمير سعيدة 04403K

وجدة انجادثا. المغرب العربيجرادةم/م المسيرة المركز 64518116/09/95 92 16/09/01أقدمية 12 سنةالعلوم القتصادية والتدبيرالعلوم القتصادية والتدبير04714Yبندال موسى 04404L

اسفي  الشريف الدريسيى  الثقنيةجرادةإعدادية ابن الهيثم 143837

2

108/01/07 64 08/01/07التربية السلميةالتربية السلمية23656Mعــراقي أحلم 14001T

ثانوية الزرقطوني 

التأهيلية

الحي الحسنيحمان الفطواكيجرادة 159924

1

205/09/11 16 03/09/13إلتحاق بالزوجالتربية البدنيةالتربية البدنية04804Wدراز نادية 26420S

ثانوية الزرقطوني 

التأهيلية

الحاجبثانوية بطيط التأهيليةجرادة 141055

8

206/09/06 64 06/09/06المعلومياتالمعلوميات04804Wجمال المستوي 26550H

ثانوية الزرقطوني 

التأهيلية

بركانالثانوية الفلحيةجرادة 154389

4

202/09/09 36 02/09/09الفلسفةالفلسفة04804Wالحسين لعسري 04680L

ثانوية الزرقطوني 

التأهيلية

وجدة انجادثانوية معاد بن جبلجرادة 242191116/09/85 108 16/09/97أقدمية 12 سنةالترجمةالترجمة04804Wعلوش محمد 26554M

الناضورالفيضالناضوراولد بوعطية 111770

4

316/09/97 100 16/09/99أقدمية 12 سنةالتربية السلميةاللغة العربية12371Wحسن مرابط 12747E

الناضورالمنطقة الصناعيةالناضورسلوان الحساني 398228116/09/91 70 05/09/11اللغة العربيةاللغة العربية24406Cعبد القادر المعطي 26253K

سيدي سليمانقاسم أمينالناضورالناظور 158606

9

402/09/10 40 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة العربية12750Hنوال داحد 25527W
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 الشرقية08

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

الناضورسلوان الحسانيالناضورالشريف محمد أمزيان 144766

1

105/09/07 32 05/09/11اللغة العربيةاللغة العربية12730Lالعوني جمعة 24406C

ثانوية محمد بن عبد الكريم الناضورسلوان الحساني

الخطابي

صفرو 159208

3

401/03/11 31 27/09/11إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية24406Cسعاد القرفة 25866P

الناضورسلوان الحسانيالناضورعبد الكريم الخطابي 150391

5

105/09/08 24 05/09/11اللغة العربيةاللغة العربية12749Gنعيمة اليوبي الراشدي 24406C

وجدة انجادثا. العربي الحسينيالناضورالشريف محمد أمزيان 154560

8

109/09/09 18 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية12730Lدخيسي فاتحة 21528Z

تطوانقاسم الزهيريالناضورالفيض 895855116/09/89 104 16/09/96أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12747Eالمرابط نادية 26413J

بركانأبي الخيرالناضورلحضارة 123485

2

606/09/01 42 03/09/08اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12477Lميمون بنعطلة 04674E

الناضورسلوان الحسانيالناضورحمان الفطواكي 140602

6

120/02/08 40 07/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12755Nسعيدة علوش 24406C

بركانأبي الخيرالناضورطه حسين 159965

1

405/09/11 34 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12752Kحموش سارة 04674E

جرادةثانوية ابن خلدون التأهيليةالناضورمقدم بوزيان 159963

7

105/09/11 24 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12740Xهلو بدرة 04806Y

بركانالليمونالناضورسلوان الحساني 896369115/10/90 80 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةاللغة النجليزية24406Cليلى زايد 04673D

وجدة انجادثا. المسيرة الخضراءالناضورمحمد الخامس 127792

0

107/09/04 25 02/09/11إلتحاق بالزوجةاللغة النجليزيةاللغة النجليزية12759Tمحمد عدلي 04383N

تاوناتثانوية ابن خلدون التأهيلةالناضورفرخانة 169009

5

103/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة النجليزيةاللغة النجليزية12758Sهشام الغراب 15943D

القنيطرةسيدي عيسىالناضورمقدم بوزيان 158976

5

102/09/10 40 02/09/10اللغة السبانيةاللغة السبانية12740Xسناء السعيدي 11204C

الناضورابن الهيثمالناضورطه حسين 128002

4

107/09/04 66 24/09/04الجتماعياتالجتماعيات12752Kجريري عتيقة 12757R

تطوانالقاضي ابن العربيالناضورابن الهيثم 128506

4

117/10/05 60 02/10/06الجتماعياتالجتماعيات12757Rنجاة إنسي 05418N

جرادةثانوية جابر بن حيان التأهيليةالناضوربني نصار 150524

6

305/09/08 42 05/09/08الجتماعياتالجتماعيات12756Pنجاة الغياتي 04805X

بركانالليمونالناضورحسان بن ثابت 144523

1

119/02/08 33 26/10/11إلتحاق بالزوجةالجتماعياتالجتماعيات12751Jالشريفي  المصطفى 04673D

الحسيمةامزورنالناضورالفيض 167883

8

301/03/11 30 01/03/11إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات12747Eقرابو نجوى 06824S
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 الشرقية08
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التدريس
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المطلوبة
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الطلب
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التعيين

تاريخ

التوظيف
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الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

بركانثانوية الكندي التأهيليةالناضورحسان بن ثابت 159338

1

305/09/11 16 03/09/13إلتحاق بالزوجةالجتماعياتالجتماعيات12751Jنصر الدين خلد 25982R

الحسيمةثانوية ابن حزم التأهيليةالناضورالفيض 169045

4

203/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات12747Eأسماء المغاري 26428A

ثانوية عثمان بن عفان 

التاهيلية

ثانوية المنصور الدهبي الناضور

التأهيلية

المضيق الفنيدق 122250116/09/81 104 16/09/01أقدمية 12 سنةالرياضياتالرياضيات21553Bالصالحي عبد الحفيظ 26509N

وجدة انجادثا. المهدي بنبركةالناضورالناظور 398417116/09/91 102 16/09/02أقدمية 12 سنةالرياضياتالرياضيات12750Hالمختار اجديد 04403K

وجدة انجادثا. العربي الحسينيالناضورسلوان الحساني 92353116/09/95 82 21/02/13الرياضياتالرياضيات24406Cلحسن حمام 21528Z

الجديدةبئر أنزرانالناضورالناظور 144551

7

120/02/08 48 16/09/10إلتحاق بالزوجةالرياضياتالرياضيات12750Hبلغيتي محمد 08734T

طنجة أصيلالملك فهد بن عبد العزيزالناضورابن سينا 158671

1

302/09/10 30 02/09/10الرياضياتالرياضيات12732Nمعاش محمد 15353M

وجدة انجادثا. المهدي بنبركةالناضورلهدارة 89822116/09/95 106 12/01/99أقدمية 12 سنةالعلوم القتصادية والتدبيرالعلوم القتصادية والتدبير12472Fمحمد عداوي 04403K

سيدي قاسمثانوية فلسطينالناضورالناظور 144665

1

705/09/07 48 05/09/07العلوم القتصادية والتدبيرالعلوم القتصادية والتدبير12750Hفيصل الهللي 25525U

عين السبع الحي الباروديالناضورابن سينا

المحمدي

144651

6

105/09/07 13 03/09/13إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء12732Nبولهنة فاطمة 01656Z

ثانوية عثمان بن عفان 

التاهيلية

المضيق الفنيدقمحمد السادسالناضور 143835

9

408/01/07 54 08/01/07التربية السلميةالتربية السلمية21553Bمليكة هرندو 05679X

المضيق الفنيدقعبد الرحيم بوعبيدالناضورابن الهيثم 150376

8

105/09/08 50 05/10/09التربية السلميةالتربية السلمية12757Rالدرداري محمد 25510C

الدريوشثا. بودينارالناضورالفيض 140110

3

207/09/05 48 05/09/12إلتحاق بالزوجالتربية السلميةالتربية السلمية12747Eزازري سناء 12744B

صفروطارق بن زيادالناضورالشريف محمد أمزيان 154312

2

1002/09/09 36 02/09/09إلتحاق بالزوجالتربية السلميةالتربية السلمية12730Lعمرني سهام 02451N

الحي الحسنيابن خلدونالناضورحسان بن ثابت 150411

6

205/09/08 18 04/09/12إلتحاق بالزوجالتربية البدنيةالتربية البدنية12751Jللي إكرام 24958C

مولي يعقوبالثانوية التأهيلية التقدمالناضورابن الهيثم 127922

3

125/09/04 76 25/09/04المعلومياتالمعلوميات12757Rعبد الرزاق رفيع 26246C

سطاتالثانوية التأهيلية سيدي حجاجالناضورمقدم بوزيان 154328

6

1302/09/09 46 02/09/09اللغة اليطاليةالمعلوميات12740Xيونس بوهادي 18581W

وجدة انجادثانوية معاد بن جبلالناضورحسان بن ثابت 158699

3

102/09/10 31 02/09/10إلتحاق بالزوجالمعلومياتالمعلوميات12751Jطيبي الهام 26554M
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 الشرقية08

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

الحي الحسنيحمان الفطواكيالناضوربني نصار 158618

9

102/09/10 30 02/09/10المعلومياتالمعلوميات12756Pتوساوي بوشتى 26420S

الثانوية التأهيلية 

المطار

تاوناتثانوية أم القرى التأهيليةالناضور 159881

8

205/09/11 24 05/09/11المعلومياتالمعلوميات24972Tزكريا الهراس 26561V

القنيطرةعبد الرحمان الناصرالناضورعبد الكريم الخطابي 151198125/11/80 140 16/09/87أقدمية 20 سنةالفلسفةالفلسفة12749Gعبد الحميد الكبداني 11195T

وجدة انجادثا. عمر بن عبد العزيزالناضوربوغريبة 111501

4

116/09/97 86 16/09/01أقدمية 12 سنةالفلسفةالفلسفة12482Sأحمد درويش 04398E

افرانثانوية سيدي المخفي التأهيليةالناضورفرخانة 154575

7

1001/09/09 36 01/09/09الفلسفةالفلسفة12758Sعبيد يوسف 26267A

ثانوية عثمان بن عفان 

التاهيلية

وزانثانوية ابن ياسين التاهيليةالناضور 154576

1

101/09/09 36 01/09/09إلتحاق بالزوجةالفلسفةالفلسفة21553Bخاما عبد اللطيف 26015B

طنجة أصيلثانوية الرياضيينالناضورحسان بن ثابت 159927

0

505/09/11 34 05/09/11الفلسفةالفلسفة12751Jالدوسي محمد 26594F

الثانوية التأهيلية 

المطار

ثانوية مولي محمد بن عبدا  الناضور

التأهيليه

العرائش 154555

8

704/12/09 46 04/12/09العلوم والتكنولوجيات الميكانيكيةالعلوم والتكنولوجيات الميكانيكية24972Tشابو  سعيد 05989J

الثانوية التأهيلية 

المطار

تازةالتقنيةالناضور 159139

0

126/07/10 36 02/09/11العلوم والتكنولوجيات الكهربائيةالعلوم والتكنولوجيات الكهربائية24972Tجواد لمتركاتي 16683H

الرشيديةثانوية الواحة التأهيليةوجدة انجادثا. وادي الذهب 127917

3

127/09/04 68 03/10/06المعلومياتالمعلوميات04402Jعمرو مرداني 26540X

الثانوية التأهيلية ابراهيم وجدة انجادثا. ابن زهر

الموصلي

سل 140986

6

506/09/06 43 02/10/09إلتحاق بالزوجةالمعلومياتالمعلوميات25578Bنبيل اعبابو 25859G

برشيدالثانوية التقنية المام مالكوجدة انجادثا. المهدي بنبركة 159674

7

221/10/11 34 17/02/12العلوم والتكنولوجيات الميكانيكيةالعلوم والتكنولوجيات الميكانيكية04403Kيونس جعفار 22356Z

جرادةثانوية جابر بن حيان التأهيليةتاوريرتفدان السلطان 115544

8

116/09/99 70 07/09/05اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية04792Hرشيد بوانشوشن 04805X

تاوريرتالسعديينتاوريرتتنزارت 130644

1

205/09/03 52 05/09/08اللغة العربيةاللغة الفرنسية04769Hشياحني عبد الكريم 26324M

خريبكةابن  طفيلتاوريرتثانوية دبدو 167882

8

101/03/11 30 01/03/11إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات04803Vكويوز حسنية 12263D

وجدة انجادثا. عمر بن عبد العزيزتاوريرتالفتح 306441116/09/87 128 16/09/92أقدمية 20 سنةالرياضياتالرياضيات04677Hعلي كديم 04398E

وجدة انجادثا. زينب النفزاويةتاوريرتالخوارزمي 363082116/09/89 114 16/09/98أقدمية 12 سنةالرياضياتالرياضيات21991Cعمر  لبحر 04401H

فاسالمهدي المنجرةتاوريرتصلح الدين اليوبي 143841

5

408/01/07 56 08/01/07إلتحاق بالزوجةالرياضياتالرياضيات04678Jعبد الكريم  الهللي 26454D
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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 التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

تاوريرتالفتحتاوريرتملقى الويدان 123284

4

106/09/01 42 05/09/08الرياضياتالرياضيات24107Cبنلحبيب ادريس 04677H

وجدة انجادثا. عبد المومنتاوريرتالزرقطوني 772880116/09/92 128 16/09/96أقدمية 20 سنةالعلوم القتصادية والتدبيرالعلوم القتصادية والتدبير04667Xحياة زروالي 04400G

بن سليمانالثانوية التأهيلية الحسن الثانيتاوريرتالفتح 127870

7

128/09/04 76 28/09/04المعلومياتالمعلوميات04677Hوديع فارس 07854L

بركانخالد بن الوليدالدريوشثا. تمسمان 144380

6

105/09/07 58 05/09/07اللغة العربيةاللغة العربية22744Wزعنان مراد 25307G

ثانوية مولي محمد بن عبدا  الدريوشثا. المل

التأهيليه

العرائش 144644

5

105/09/07 50 09/10/09اللغة العربيةاللغة العربية12753Lبكور سعيد 05989J

بركانثانوية الكندي التأهيليةالدريوشثانوية الكندي 154289

4

306/04/09 50 02/09/09اللغة العربيةاللغة العربية26053Tفضيلة الذهبي 25982R

بركانخالد بن الوليدالدريوشثا. مولي اسماعيل 140749

8

1005/09/08 42 25/09/12اللغة العربيةاللغة العربية21555Dصالحي محمد 25307G

العرائشثانوية علل الفاسي التأهيليةالدريوشإع عين الزهرة 159134

2

226/07/10 40 09/12/10اللغة العربيةاللغة العربية21551Zبحبح مصطفى 23609L

الثانوية العدادية 

قسيطة

الناضورالمنطقة الصناعيةالدريوش 159947

0

819/09/11 34 19/09/11اللغة العربيةاللغة العربية12296Pفاطمة البارودي 26253K

فاسطارق بن زيادالدريوشثانوية الكندي 159133

9

226/07/10 32 14/12/10إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية26053Tفوزية صباحي 26566A

فاسالمهدي المنجرةالدريوشثا. تمسمان 167957

0

601/03/11 31 01/03/11إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية22744Wلبنى اطريبق 26454D

بركانملويةالدريوشم/م لعسارة 158279

0

519/09/11 34 19/09/11الجتماعياتاللغة الفرنسية12540Eأمال أجانا 04675F

بركانثانوية السعيدية التأهيليةالدريوشثا. المل 159670

4

418/11/11 26 23/12/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية12753Lلطيفة عمراني 26416M

الجديدةالنجدالدريوشثا. تمسمان 169155

2

103/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية22744Wبشرى هدي 26511R

الثانوية العدادية 

قسيطة

الناضورابن سيناالدريوش 140807

9

116/09/05 30 05/09/10اللغة النجليزيةاللغة النجليزية12296Pابراهيم العراقي 12732N

خنيفرةاجديرالدريوشثا. بودينار 159664

6

518/11/11 24 23/12/11اللغة النجليزيةاللغة النجليزية12744Bسرفي سعيدة 25219L

صفرومولي ادريس الكبرالدريوشثا. محمد السادس 154578

5

401/01/10 46 01/01/10الجتماعياتالجتماعيات24681Bسمية حدوشي 02450M

الناضورالشريف محمد أمزيانالدريوشإع. ادريس الول 154576

6

101/01/10 46 01/01/10الرياضياتالرياضيات12743Aاتليتماس هرواش 12730L
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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 التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

ثانوية الفرابي 

العدادية

تاوريرتالخوارزميالدريوش 168705

3

204/09/12 28 04/09/12الرياضياتالرياضيات12746Dجعفري فاطنة 21991C

الناضورسلوان الحسانيالدريوشثانوية الكندي 168893

4

204/09/12 18 14/09/12الرياضياتالرياضيات26053Tالعناس منير 24406C

المضيق الفنيدقالفقيه داودالدريوشثا. المل 168933

9

103/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجةالرياضياتالرياضيات12753Lمحزي سفيان 21287M

الحسيمةمولي علي الشريفالدريوشإع تزغين 159919

5

105/09/11 34 05/09/11علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض21123Jعبد الرحيم شراك 06823R

الدريوشثانوية الكنديالدريوشثا. المل 144431

5

105/09/07 48 05/09/07الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء12753Lالمجيدي الحسن 26053T

الخميساتعبد الكريم الخطابيالدريوشثانوية الكندي 159138

5

326/07/10 30 15/12/10إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء26053Tمحمد بالفقيه 11574E

المضيق الفنيدقالمام الغزاليالدريوشثا. المل 150413

2

305/09/08 50 26/10/09التربية السلميةالتربية السلمية12753Lليطان طارق 25513F

صفروطارق بن زيادالدريوشثا. محمد السادس 168069

7

1204/09/12 18 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية24681Bفيصل لجدل 02451N

الثانوية العدادية 

قسيطة

بركانثانوية السعيدية التأهيليةالدريوش 128502

3

207/09/05 36 04/09/12الفلسفةالفلسفة12296Pالحسن فوراو 26416M

الثانوية التأهيلية الوحدة الدريوشثا. بودينار

الفريقية

شفشاون 169147

1

103/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةالفلسفةالفلسفة12744Bخاليد سوفان 06415X
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

 الدار البيضاء الكبرى09

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

09

عين الشقالمصلىأنفاالمسجد 128141

3

127/09/04 46 01/09/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية01489Tالجواهري فتيحة 01682C

الحي الحسنيابن ا لهيثمأنفاجابر بن حيان 398161216/09/91 44 05/09/11إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية01482Kمحمد بلهوي 01684E

الحي الحسنيابن رشدأنفامولي إدريس الول 885828112/10/87 110 16/09/94أقدمية 20 سنةاللغة النجليزيةاللغة النجليزية01487Rبوبوش  زهرة 20903V

برشيدالثانوية التقنية المام مالكالفداء مرس السلطانطه حسين 988825101/05/97 112 01/05/97أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية01562Xخموس سعيد 22356Z

برشيدالثانوية التقنية المام مالكالفداء مرس السلطانطه حسين 837028101/05/97 80 03/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية01562Xفيردوس فاطمة 22356Z

بن امسيكالحسن الثانيالفداء مرس السلطانطه حسين 896497217/10/90 126 17/10/90أقدمية 20 سنةاللغة النجليزيةاللغة النجليزية01562Xالوافي الدريسي ربيعة 01875M

الجديدةالنجدالفداء مرس السلطانفاطمة الزهراء 78698101/05/97 88 12/09/08اللغة النجليزيةاللغة النجليزية01568Dرصيان كريمة 26511R

الثانوية التأهيلية محمد جمال الفداء مرس السلطانصلح الدين اليوبي

الدرة

سل 159955

0

1005/09/11 26 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة اللمانيةاللغة اللمانية01561Wالصقلي رجاء 25507Z

الثانوية العدادية سيدي عبد الفداء مرس السلطانجمال الدين المهياوي

ا غيات

الحوز 668868517/09/79 128 18/09/06أقدمية 20 سنةالمعلومياتالمعلوميات01560Vبرادة علء الدين 20672U

المحمديةابن ياسينالفداء مرس السلطانالباقلني 154585

9

101/01/10 46 06/10/10الفلسفةالفلسفة01567Cالمصباحي  حميد 01914E

ثانوية يعقوب المنصور الفداء مرس السلطانطه حسين

التأهيلية

المضيق الفنيدق 158621

0

102/09/10 30 16/09/10الفلسفةالفلسفة01562Xزهوري محمد أمين 26510P

مكناسالزيتونالفداء مرس السلطانفاطمة الزهراء 343913116/09/88 106 16/09/95أقدمية 20 سنةالترجمةالترجمة01568Dمحمد البزاز 04094Z

سيدي البرنوصيالداخلةالفداء مرس السلطانطه حسين 90715116/09/95 78 04/09/02أقدمية 12 سنةالترجمةالترجمة01562Xالضعيف عبد الكريم 01620K

عين السبع الحي البارودي

المحمدي

الحي الحسنيطارق ابن زياد 143917

1

103/10/06 36 30/09/09اللغة العربيةاللغة العربية01656Zخديجة امغليف 22667M

عين السبع الحي عقبة بن نافع

المحمدي

سيدي البرنوصيالمختار السوسي 65499125/11/93 114 25/11/93أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية01655Yمليكة أقديم 01759L

عين السبع الحي ابن العوام

المحمدي

الرباطالميرة لل نزهة 144693

0

105/09/07 33 05/09/11إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات01659Cخديجة الخديري         01117N

عين السبع الحي ثانوية الرياضيين

المحمدي

الفداء مرس السلطانفاطمة الزهراء 202302128/09/87 134 16/09/88أقدمية 20 سنةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض01660Dتوفيق فلح 01568D
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

 الدار البيضاء الكبرى09

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

عين السبع الحي البارودي

المحمدي

المحمديةالثانوية التأهيلية الخوارزمي 92846320/11/95 85 10/09/01إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض01656Zمونية بوفوس 25661S

عين السبع الحي ثانوية الرياضيين

المحمدي

مولي رشيد سيدي مولي اسماعيل

عثمان

180078116/09/83 42 16/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية01660Dمحمد رزوق 01871H

عين السبع الحي البارودي

المحمدي

الصخيرات تمارةالمام البخاري 168940

3

403/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجالفلسفةالفلسفة01656Zنبيلة ذهبي 24606V

فاسالرازيعين الشقالمصلى 111859

5

116/09/98 14 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةاللغة النجليزية01682Cسميرة فخر الدين 26569D

برشيدالثانوية التأهيلية الجديدةعين الشقابن عربي 154236

8

106/04/09 38 04/09/09التربية السلميةالتربية السلمية24952Wضفيري محمد عزالدين 25830A

الحي الحسنيرحمة الساميعين الشقالمام الهبطي 128034

1

107/09/04 66 07/09/04المعلومياتالمعلوميات18131Gالموفيدي عبد العالي 25764D

تطوانالقاضي عياضعين الشقابن عربي 154587

3

301/01/10 34 03/10/10الفلسفةالفلسفة24952Wالشافعي مصطفى 05681Z

عين السبع الحي ثانوية الرياضيينالحي الحسنيابن ا لهيثم

المحمدي

154590

5

101/01/10 36 03/01/10اللغة العربيةاللغة العربية01684Eبن لغماري ابتسام 01660D

الثانوية التأهيلية صلح الدين الحي الحسنيبــدر

اليوبي

سل 150417

7

805/09/08 34 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24954Yمقيرة فوزية 01292D

تازةابن الياسمينالحي الحسنيإبن البناء المراكشي 127810

5

107/09/04 25 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية25580Dالهام  محو 16682G

أكادير إدا أوتنانثانوية الملالحي الحسنيابن رشد 348478116/09/89 74 06/09/03أقدمية 12 سنةالجتماعياتالجتماعيات20903Vحميد بلقاسم 25077G

الصخيرات تمارةبلل بن رباحالحي الحسنيابن ا لهيثم 144461

4

119/02/08 48 19/02/08الجتماعياتالجتماعيات01684Eبوحرشة رشيدة 23489F

القنيطرةحافظ إبراهيمالحي الحسنيالقاضي عياض 158596

2

1102/09/10 40 18/09/10الجتماعياتالجتماعيات21556Eبوعيشة الحسنية 25885K

عين الشقعبدالخالق الطريسالحي الحسنيابن زهر 150438

4

105/09/08 22 04/09/12إلتحاق بالزوجةالجتماعياتالجتماعيات23330Hجواد أعبيدو 18123Y

سيدي البرنوصيابن الروميالحي الحسنيابن رشد 154417

8

102/09/09 12 03/09/13علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض20903Vبهيجة سراي 24940H

النواصرمحمد الزرقطونيالحي الحسنيابن خلدون 202449116/09/87 56 02/09/10الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء24958Cادريس تباغي 25342V

ثانوية المنصور الدهبي الحي الحسنيابن ا لهيثم

التأهيلية

المضيق الفنيدق 154590

3

1001/01/10 46 01/01/10التربية السلميةالتربية السلمية01684Eطابش البشير 26509N

الجديدةأم الربيعالحي الحسنيابن خلدون 180265115/10/81 90 16/09/09المعلومياتالمعلوميات24958Cهيباوي عبدالواحد 08730N
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

 الدار البيضاء الكبرى09

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

سيدي سليمانابن زيدونالحي الحسنيابن الياسمين 154589

8

1106/09/09 46 23/09/09الفلسفةالفلسفة01685Fمـرواش محمد 11201Z

بولمان2اكتوبرالحي الحسنيطارق ابن زياد 154590

9

1301/09/09 46 01/09/09الفلسفةالفلسفة22667Mالنيل سناء 08054D

الرباطابي بكر الصديقالحي الحسنيابن الخطيب 158601

9

902/09/10 40 05/10/10الفلسفةالفلسفة23703Nابريشة مريم 01126Y

الحي الحسنيبــدربن امسيكابن امسيك 296210116/09/86 118 16/09/93أقدمية 20 سنةالرياضياتالرياضيات01879Sسعيد غافل 24954Y

عين الشقالثانوية التأهيلية التقنية أنوالبن امسيكوادي الدهب 202015116/09/86 90 04/09/12الرياضياتالرياضيات01876Nنور الدين بيور 25784A

عين الشقالثانوية التأهيلية التقنية أنوالبن امسيكأبو شعيب الدكالي 154352

8

123/09/09 46 23/09/09الرياضياتالرياضيات01880Tآل براقى رشيد 25784A

سيدي البرنوصيمحمد السادس أناسيبن امسيكأبو شعيب الدكالي 115145

0

116/09/99 72 10/07/08التربية السلميةالتربية السلمية01880Tصباح بلحيمر 19862N

مولي رشيد سيدي مولي إدريس

عثمان

سيدي البرنوصيعثمان بن عفان 65566101/05/94 104 04/09/02أقدمية 12 سنةاللغة العربيةاللغة العربية18584Zفضول عبد ا 20393R

مولي رشيد سيدي المختار السوسي

عثمان

ثانوية محمد الخامس للتعليم 

الصيل

تارودانت 341656216/09/88 54 03/09/08اللغة العربيةاللغة العربية01873Kالحسين بونصر 17303G

مولي رشيد سيدي عبد ا المديوني

عثمان

الصخيرات تمارةالمام الغزالي 144466

9

120/02/08 50 20/02/08إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية23762Cالركراكي زاكية 01391L

مولي رشيد سيدي عبد ا المديوني

عثمان

سيدي قاسمثانوية زكوطة 111855

6

216/09/98 48 05/09/07اللغة العربيةاللغة العربية23762Cعبد الله الكلخة 24357Z

مولي رشيد سيدي عبد الرحمان بلقرشي

عثمان

عين الشقابن زيدون 154588

7

101/01/10 36 28/09/09اللغة العربيةاللغة العربية01847Gمحمد قربى 01683D

مولي رشيد سيدي أبو الحسن المريني

عثمان

سيدي البرنوصيابن الرومي 743660116/09/93 46 16/10/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية01766Uاحمد بغزالي 24940H

مولي رشيد سيدي إدريس الحارثي

عثمان

عين السبع الحي المقدسي

المحمدي

210084117/09/84 126 02/01/91أقدمية 20 سنةاللغة النجليزيةاللغة النجليزية01872Jمفتوح سعيد 01646N

مولي رشيد سيدي المختار السوسي

عثمان

عين السبع الحي عبد الكريم الخطابي

المحمدي

720513216/09/92 46 30/09/09اللغة النجليزيةاللغة النجليزية01873Kبنعبو محمد 18651X

مولي رشيد سيدي أبو القاسم  الزياني

عثمان

الصخيرات تمارةالمهدي المنجرة 62930116/09/95 76 03/09/08الجتماعياتالجتماعيات19714Cحليمة  عزاب 26627S

مولي رشيد سيدي جعفر الفاسي

عثمان

الجديدةابن خلدون 845790101/05/97 124 19/11/97أقدمية 20 سنةالرياضياتالرياضيات01874Lلهنى  حسن 08731P

مولي رشيد سيدي إدريس الحارثي

عثمان

المحمديةالثانوية التاهيلية عين حرودة 154357

7

415/09/09 46 15/09/09الرياضياتالرياضيات01872Jصالح المراح 01762P
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

 الدار البيضاء الكبرى09

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

مولي رشيد سيدي المختار السوسي

عثمان

الرشيديةثانوية الواحة التأهيلية 144373

1

105/09/07 30 02/09/10الرياضياتالرياضيات01873Kمحمد أرمولي 26540X

مولي رشيد سيدي المقدسي

عثمان

مديونةالطلس 144465

7

320/02/08 28 04/09/12الرياضياتالرياضيات25017Sشكراوي فاطمة 25577A

مولي رشيد سيدي المختار السوسي

عثمان

الثانوية التأهيلية محمد جمال 

الدرة

سل 158609

1

602/09/10 30 02/09/10إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض01873Kهاجر الدويلحي 25507Z

مولي رشيد سيدي عبد المالك السعدي

عثمان

عين الشقعبدالخالق الطريس 115151

1

116/09/99 68 05/09/08الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء01854Pحياة مجري 18123Y

مولي رشيد سيدي عبد الرحمان بلقرشي

عثمان

عين الشقعبدالخالق الطريس 127060

0

112/05/03 60 07/09/05الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء01847Gعبد العزيز نيازي 18123Y

مولي رشيد سيدي مولي إدريس

عثمان

بوجدور ثانوية النصر التأهيلية 154589

2

401/09/09 36 25/09/09الفلسفةالفلسفة18584Zأحمد باباعياش 21569U

مولي رشيد سيدي مولي اسماعيل

عثمان

الجديدةمحمد الرافعي 772872116/09/92 104 18/09/08أقدمية 12 سنةالترجمةالترجمة01871Hعجاجة امان 08703J

الفحص أنجرةالثانوية العدادية الجوامعةسيدي البرنوصيابن الهيثم 154591

7

701/01/10 46 01/01/10اللغة العربيةاللغة العربية06530Xبن محجوب هند 25253Y

الحي الحسنيابن الياسمينسيدي البرنوصيالداخلة 158644

4

102/09/10 40 14/09/10اللغة العربيةاللغة العربية01620Kفريظ عائشة 01685F

الرباطعبد ا كنونسيدي البرنوصيعبدالخالق الطريس 154592

0

201/01/10 38 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةاللغة العربية26097Rأورزوق سعيد 01132E

الصخيرات تمارةبلل بن رباحسيدي البرنوصيحسان بن تابث 159073

0

226/07/10 31 10/11/10إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية23766Gهند متقي 23489F

سيدي سليمانعلل الفاسيسيدي البرنوصيعلل بن عبد ا 169003

4

803/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية25002Aبشرى بنبوطاهر 11202A

الصخيرات تمارةالشيخ ابن تيميةسيدي البرنوصيولدة 169062

0

103/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية25780Wامسلعدي لبنى 26131C

فاسالمسيرةسيدي البرنوصيمحمد السادس 342076321/09/88 134 16/09/90أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية01661Eعبد الحميد بشاري 24321K

الثانوية التأهيلية ابي بكر سيدي البرنوصيحسان بن تابث

القادري

سل 112053

1

816/09/98 40 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية23766Gامال بركة 25856D

الفداء مرس السلطانفاطمة الزهراءسيدي البرنوصيعثمان بن عفان 297794109/12/86 86 11/09/00أقدمية 12 سنةاللغة النجليزيةاللغة النجليزية20393Rس محمد العزالدودي 01568D

الصخيرات تمارةالعربي الدغميسيدي البرنوصيفاطمة الفهرية 154236

4

106/04/09 34 04/10/12اللغة النجليزيةاللغة النجليزية25777Tحمزاوي عفاف 23488E

أنفاشوقيسيدي البرنوصيالمنصور الذهبي 115165

2

416/09/99 30 02/09/10اللغة النجليزيةاللغة النجليزية24450Aعبدالصمد المنان 01484M
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

 الدار البيضاء الكبرى09

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
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التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

الرباطابي بكر الصديقسيدي البرنوصيحسان بن تابث 158668

8

502/09/10 30 02/09/10اللغة النجليزيةاللغة النجليزية23766Gلقلش دنيا 01126Y

اسفيالمعتمد بن عبادسيدي البرنوصيمحمد السادس أناسي 789971116/09/92 86 16/09/00أقدمية 12 سنةالجتماعياتالجتماعيات19862Nالحسن عيدان 25806Z

المحمديةالثانوية التقنيةسيدي البرنوصيالمختار السوسي 111847

6

216/09/98 76 27/09/10الجتماعياتالجتماعيات01759Lسامي ملوكي 01911B

عين الشقعبدالكريم الخطابيسيدي البرنوصيالمنصور الذهبي 111843

0

116/09/98 58 05/09/07الجتماعياتالجتماعيات24450Aخديجة سايسي حسني 25300Z

الرباطعبد الكريم الخطابيسيدي البرنوصيعلل بن عبد ا 159069

1

526/07/10 40 22/11/10الجتماعياتالجتماعيات25002Aخديجة مهيل 01129B

الرباطالميرة لل نزهةسيدي البرنوصيمحمد السادس 159069

3

826/07/10 40 10/11/10الجتماعياتالجتماعيات01661Eفدوى زمزم 01117N

الفداء مرس السلطانبئرانزرانسيدي البرنوصيابن سينا 144732

7

505/09/07 30 01/09/10الجتماعياتالجتماعيات20030Wعبد العزيز شاطر 01565A

الحي الحسنيابن رشدسيدي البرنوصيابن الهيثم 158660

2

113/09/10 30 13/09/10الجتماعياتالجتماعيات06530Xقدري حنان 20903V

الثانوية التأهيلية 

الزهر

أكادير إدا أوتنانثانوية سيدي الحاج سعيدسيدي البرنوصي 158611

6

402/09/10 32 13/09/10إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض23764Eالعاجي  فيروز 22755H

عين الشقالمصلىسيدي البرنوصيعلل بن عبد ا 158631

2

102/09/10 30 13/09/10علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض25002Aالخلفي خالد 01682C

الصخيرات تمارةالمهدي المنجرةسيدي البرنوصيابن شهيد 159245

3

701/03/11 30 04/09/12إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض01761Nورياغلي فاطمة 26627S

عين الشقابن عربيسيدي البرنوصيالعقاد 167869

5

101/01/12 24 01/01/12علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض01657Aبلبيض حليمة 24952W

الرباطحمان الفطواكيسيدي البرنوصيخديجة أم المؤمنين 117170

6

410/09/01 50 05/09/07إلتحاق بالزوجالعلوم القتصادية والتدبيرالعلوم القتصادية والتدبير21157Wباعزيز مونة 01131D

مولي رشيد سيدي المقدسيسيدي البرنوصيفاطمة الفهرية

عثمان

130933

1

109/09/03 54 03/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء25777Tحميد لوليجات 25017S

الثانوية التأهيلية 

الزهر

الحي الحسنيابن رشدسيدي البرنوصي 144498

6

122/02/08 42 14/02/09الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء23764Eمشكور إلهام 20903V

مولي رشيد سيدي المختار السوسيسيدي البرنوصيعبدالخالق الطريس

عثمان

143856

0

102/01/07 30 03/09/13الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء26097Rمحمد المنديلي 01873K

الحي الحسنيالمنصور الدهبيسيدي البرنوصيالتشارك 159258

4

101/03/11 30 01/03/11الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء06746Gسهام الصبر 26421T

الحي الحسنيابن رشدسيدي البرنوصيالداخلة 167870

2

101/03/11 30 01/03/11الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء01620Kبلعامري سارة 20903V
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رقم التأجير
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 الدار البيضاء الكبرى09

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

الثانوية التأهيلية صلح الدين سيدي البرنوصيالداخلة

اليوبي

سل 143904

1

308/01/07 24 01/09/12إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء01620Kمريم  زيطان 01292D

بن امسيكالحسن الثانيسيدي البرنوصيالداخلة 159874

4

202/09/11 24 02/09/11الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء01620Kابكار رشيد 01875M

الصخيرات تمارةمحمد السراجسيدي البرنوصيابن الرومي 154250

9

506/04/09 14 03/09/13إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء24940Hكروم كوثر 23487D

المضيق الفنيدقالفقيه داودسيدي البرنوصيابن الرومي 154236

7

306/04/09 48 13/09/10التربية السلميةالتربية السلمية24940Hرشيدة السقال 21287M

سيدي قاسمثانوية 20 غشتسيدي البرنوصيعثمان بن عفان 154335

8

902/09/09 46 02/09/09التربية السلميةالتربية السلمية20393Rالشريف زيد 15115D

الثانوية التأهيلية الجنرال سيدي البرنوصيابن خلدون

الكتاني

برشيد 154368

6

102/09/09 36 02/09/09التربية السلميةالتربية السلمية22960Fمراد فنان 26522C

عين الشقالمصلىسيدي البرنوصيعبدا كنون 167872

1

301/03/11 34 13/09/11التربية السلميةالتربية السلمية22897Mمغني مراد 01682C

مديونةابن خلدونسيدي البرنوصيعلل بن عبد ا 143899

4

108/01/07 32 02/09/10إلتحاق بالزوجالتربية السلميةالتربية السلمية25002Aعزيزة أيت الحاد 25576Z

مولي رشيد سيدي عبد الرحمان بلقرشيسيدي البرنوصيعبد ا العياشي

عثمان

159209

9

101/03/11 24 14/09/11التربية السلميةالتربية السلمية24938Fالنجار رقية 01847G

سيدي البرنوصيعلل بن عبد اسيدي البرنوصيالشهيد حسن الصغير 159364

0

102/09/11 24 02/09/11التربية السلميةالتربية السلمية24451Bعبادي علي 25002A

عين الشقعبدالخالق الطريسسيدي البرنوصيالمختار السوسي 150419

5

105/09/08 20 05/09/12التربية السلميةالتربية السلمية01759Lمزهير المهدي 18123Y

الثانوية العسكرية الملكية سيدي البرنوصيابن شهيد

الثانية

افران 289371116/09/86 94 12/11/98أقدمية 12 سنةالتربية البدنيةالتربية البدنية01761Nسيدي البكري  البكري 10793F

الفداء مرس السلطانفاطمة الزهراءسيدي البرنوصيابن منظور 105109

1

316/09/97 86 16/09/00أقدمية 12 سنةالتربية البدنيةالتربية البدنية01760Mغزلن ميرعلي 01568D

مولي رشيد سيدي المكي الناصريسيدي البرنوصيفاطمة الفهرية

عثمان

144674

4

105/09/07 28 03/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية25777Tعلي ادرويش 25888N

تاوناتثانوية مولي بوشتى التأهيليةسيدي البرنوصيابن الهيثم 158634

1

102/09/10 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةالفلسفةالفلسفة06530Xيوسف المطازي 26602P

الخميساتمولي ادريسسيدي البرنوصيالمختار السوسي 55413116/09/94 58 05/09/07الترجمةالترجمة01759Lحمدان سعيد 19264N

سيدي قاسمثانوية الوفاءمديونةحسان  بن ثابت 167871

2

101/03/11 40 01/03/11اللغة العربيةاللغة العربية24179Fحرارتي عبد الفتاح 25524T

الثانوية التأهيلية الفقيه مديونةالمختار السوسي

المريني

سل 159069

2

526/07/10 31 11/11/10إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية25213Eحنان كواش 01267B
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

 الدار البيضاء الكبرى09

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

سيدي سليمانابن زيدونمديونةخديجة أم المؤمنين 169063

6

203/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية24951Vنجوى جنان 11201Z

بولمانابو بكر الرازيمديونةالمختار السوسي 169064

4

1403/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية25213Eالسعداوي نعيمة 24281S

بن امسيكالكنديمديونةخديجة أم المؤمنين 159899

5

105/09/11 34 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24951Vزهرة بلقاع 01877P

الفقيه بنصالحثانوية بئر انزرانمديونةحسان  بن ثابت 158655

8

102/09/10 30 03/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24179Fسعاد حسيني 07701V

ثانوية المنصور الذهبي مديونةالطلس

التأهيلية

تاونات 171953

2

118/09/13 12 21/10/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية25577Aروعة بلقضي 15944E

مديونةابن خلدونمديونةتيط مليل 130927

6

112/09/03 82 12/09/03أقدمية 12 سنةالجتماعياتالجتماعيات01752Dلبطاح الطاهر 25576Z

مكناسالمرجعيةمديونةابن خلدون 128452

4

107/09/05 58 10/09/11الجتماعياتالجتماعيات25576Zازهر فؤاد 21950H

المضيق الفنيدقمحمد السادسمديونةالطلس 167869

1

201/03/11 31 01/03/11إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات25577Aبن جلول ادريسية 05679X

شفشاونالثانوية التأهيلية تنقوبمديونةالمختار السوسي 159075

6

1426/07/10 30 11/11/10الجتماعياتالجتماعيات25213Eزهير بنحمو 24928V

تطوانالمام الغزاليمديونةحسان  بن ثابت 159211

9

101/03/11 30 01/03/11إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات24179Fسارا العلوي 05675T

سيدي البرنوصيمحمد السادس أناسيمديونةالمختار السوسي 159266

7

101/03/11 30 01/03/11الجتماعياتالجتماعيات25213Eزينب العوينة 19862N

الحي الحسنيعمر الخياممديونةزينب النفزاوية 150409

8

605/09/08 46 09/10/09الرياضياتالرياضيات24950Uلعريبي عزيز 25581E

بن امسيكأبو شعيب الدكاليمديونةخديجة أم المؤمنين 144537

3

115/02/08 30 01/09/10الرياضياتالرياضيات24951Vمراد   ادباغي 01880T

الصخيرات تمارةالمنصور الدهبيمديونةابن خلدون 167870

6

501/03/11 31 01/03/11إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض25576Zسناء الخدجي 24709G

المحمديةالكنديمديونةالطلس 154480

5

402/09/09 12 03/09/13إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض25577Aأبو النوار أمل 26430C

سيدي البرنوصيالمختار السوسيمديونةخديجة أم المؤمنين 159072

1

126/07/10 40 11/11/10الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء24951Vخديجة سجا 01759L

عين الشقالمصلىمديونةالمختار السوسي 159072

5

126/07/10 40 11/11/10الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء25213Eجهان بريوني 01682C

النواصرالحاج محمد الناصريمديونةالمختار السوسي 159222

0

101/03/11 40 01/03/11الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء25213Eأسماء لمعني 25935P
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

 الدار البيضاء الكبرى09

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

بن امسيكابن رشدمديونةابن بطوطة 141066

2

306/09/06 30 01/09/10الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء01881Uقدري نجيب 01868E

عين السبع الحي عبد الكريم الخطابيمديونةالمختار السوسي

المحمدي

159071

5

226/07/10 40 12/11/10التربية السلميةالتربية السلمية25213Eحاتم غالب 18651X

سيدي البرنوصيالمختار السوسيمديونةابن خلدون 159072

2

326/07/10 26 22/09/12التربية السلميةالتربية السلمية25576Zمحمد الفاضل 01759L

سيدي البرنوصيالداخلةمديونةزينب النفزاوية 117085

2

111/09/00 40 02/09/10التربية البدنيةالتربية البدنية24950Uأحمد فارس 01620K

سيدي البرنوصيابن منظورمديونةخديجة أم المؤمنين 128004

1

307/09/04 32 02/09/10إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةالتربية البدنية24951Vهشام رابح 01760M

بن امسيكفاطمة الفهريةمديونةالمختار السوسي 112542

8

216/09/98 18 17/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية25213Eجوهرة نور الدين 21568T

النواصرالطيب الخمالمديونةزينب النفزاوية 127616

1

104/09/02 18 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية24950Uمحمد كبيري 24934B

عين السبع الحي عبد الكريم الخطابيمديونةمولي يوسف

المحمدي

128475

3

207/09/05 70 07/09/05المعلومياتالمعلوميات01753Eشفاء نوال 18651X

مولي رشيد سيدي موسى بن نصيرمديونةخديجة أم المؤمنين

عثمان

141031

6

106/09/06 46 04/09/09المعلومياتالمعلوميات24951Vعادل النعانعي 26412H

المحمديةجابر بن حيانمديونةالمختار السوسي 159953

2

105/09/11 34 05/09/11الفلسفةالفلسفة25213Eحليمة الريحاني 01915F

ثانوية المير مولي عبد ا مديونةابن بطوطة

التقنية

سيدي قاسم 169087

5

303/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجالفلسفةالفلسفة01881Uسكينة العبوبي 15117F

الثانوية التاهيلية عين 

حرودة

الرباطابن رشدالمحمدية 366317316/09/89 126 09/09/91أقدمية 20 سنةاللغة العربيةاللغة العربية01762Pأبلغ محمد  عبد الجليل 01128A

الثانوية التاهيلية عين 

حرودة

سلالثانوية التأهيلية ولدةالمحمدية 158692

0

302/09/10 30 03/09/10إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية01762Pرجــــاء صـبـــان 25505X

سيدي البرنوصيعثمان بن عفانالمحمديةاولد سيدي عبد النبي 123780

8

106/09/01 56 27/09/10الفلسفةاللغة الفرنسية01738Nاكديد محمد 20393R

المحمديةبني يخلفالمحمديةالبيروني 117982

2

106/09/00 96 06/09/00أقدمية 12 سنةالجتماعياتالجتماعيات18532Tعادل يعقوب 22280S

المحمديةالكنديالمحمديةأبو بكر الصديق 92879108/11/94 70 02/09/09الجتماعياتالجتماعيات23477Tلغجيبلي امجيد 26430C

المحمديةالعالياالمحمديةأبو بكر الصديق 126331

2

104/09/02 30 03/09/10الجتماعياتالجتماعيات23477Tكمال عبروق 01912C

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي

عين السبع الحي ثانوية الرياضيينالمحمدية

المحمدي

159956

0

505/09/11 24 05/09/11الجتماعياتالجتماعيات25661Sالزنيبي نور الدين 01660D
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

 الدار البيضاء الكبرى09

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

الصخيرات تمارةبلل بن رباحالمحمديةابن ياسين 331390516/09/88 144 16/09/88أقدمية 20 سنةالرياضياتالرياضيات01914Eعبد الكبير الدرقاوي 23489F

عين السبع الحي المقدسيالمحمديةالثانوية التقنية

المحمدي

176556116/09/86 94 01/09/98أقدمية 12 سنةالرياضياتالرياضيات01911Bكمال الدين راجب 01646N

المحمديةجابر بن حيانالمحمديةاولد معزة 354388116/09/89 70 07/09/05الرياضياتالرياضيات01744Vاحمد الكعبة 01915F

الثانوية التاهيلية عين 

حرودة

الثانوية التأهيلية محمد المحمدية

البردوزي

سل 57408616/09/94 58 05/09/07الرياضياتالرياضيات01762Pمحمد الهداج 24833S

سيدي البرنوصيابن الروميالمحمديةأبو بكر الصديق 128517

1

107/09/05 52 05/09/08الرياضياتالرياضيات23477Tهشام مسكين 24940H

الرباطابي بكر الصديقالمحمديةجابر بن حيان 244058416/09/92 128 16/09/92أقدمية 20 سنةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء01915Fمحمد البكري 01126Y

الصخيرات تمارة محمد عابد الجابريالمحمديةالعاليا 159267

2

101/03/11 33 01/03/11إلتحاق بالزوجالتربية السلميةالتربية السلمية01912Cابوالفراج بشرى 25327D

الثانوية التأهيلية الفقيه المحمديةابن ياسين

المريني

سل 159068

6

826/07/10 32 12/11/10إلتحاق بالزوجالتربية السلميةالتربية السلمية01914Eثورية منير 01267B

الثانوية التاهيلية عين 

حرودة

القنيطرةحافظ إبراهيمالمحمدية 159215

1

201/03/11 32 01/03/11إلتحاق بالزوجةالتربية السلميةالتربية السلمية01762Pالمؤدن لحسن 25885K

الثانوية التاهيلية عين 

حرودة

المحمديةالثانوية التأهيلية ابن خلدونالمحمدية 158665

9

201/09/10 30 03/09/10الفلسفةالفلسفة01762Pهــــشـــــام الفـــطـــح 25582F

سيدي البرنوصيابن منظورالمحمديةالثانوية التقنية 745094116/09/93 106 16/09/95أقدمية 20 سنةالعلوم والتكنولوجيات الميكانيكيةعلوم المهندس01911Bفواد البيطار 01760M

مولي رشيد سيدي عبد المالك السعديالنواصرمحمد الزرقطوني

عثمان

159884

1

105/09/11 34 05/09/11اللغة العربيةاللغة العربية25342Vزينب عاكف 01854P

الصخيرات تمارةمولي علي الشريفالنواصرعلل بن عبد ا 159069

4

226/07/10 31 06/09/10إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية18573Mنجاة  اكريم 18421X

سيدي البرنوصيعثمان بن عفانالنواصرسعيد المانوزي 115555

5

316/09/99 13 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة العربية25542Mهشام يوكساسن 20393R

الصخيرات تمارةمرس الخيرالنواصرالحاج محمد الناصري 169005

4

503/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية25935Pالنضيفي كريمة 24185M

عين الشقعبدا العياشيالنواصرأبي حيان التوحيدي 390128116/09/91 60 02/09/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية23805Zحسن فليون 24460L

الحي الحسنيابن خلدونالنواصراولد صالح 344795109/11/88 42 03/09/08اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24346Mمحمد رافعي 24958C

بن امسيكطه حسينالنواصرمحمد الزرقطوني 126827

9

104/09/02 40 09/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية25342Vيونس مسرور 26238U
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

 الدار البيضاء الكبرى09

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

بن امسيكابن رشدالنواصرعلل بن عبد ا 154323

3

101/09/09 37 28/09/09إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18573Mبن عبدالكبير نعيمة 01868E

أنفاعمر بن الخطابالنواصرعلل بن عبد ا 144379

1

105/09/07 30 01/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18573Mنبيلة توفيق 01486P

بن امسيكالمعتمد بن عبادالنواصرحسان بن ثابث 158713

5

107/09/09 28 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية22671Sحياة عاطف 24334Z

النواصرفهدة بنت العاصالنواصرالتضامن 115838

2

116/09/99 66 21/09/11الجتماعياتالجتماعيات22669Pوهيبة شريعي 24933A

الثانوية التأهيلية الجنرال النواصرأبي حيان التوحيدي

الكتاني

برشيد 158693

0

102/09/10 40 17/09/10الجتماعياتالجتماعيات23805Zشفيق صفاوي 26522C

العرائشالثانوية التأهيلية المحمديةالنواصرالطيب الخمال 159075

8

226/07/10 40 11/11/10الجتماعياتالجتماعيات24934Bعبد الله المسياح 05990K

الخميساتموسى بن نصيرالنواصرفهدة بنت العاص 158670

6

302/09/10 30 17/09/10الجتماعياتالجتماعيات24933Aزكرياء الوكيلي 11575F

النواصرابن العربيالنواصرادريس الول 127996

0

107/09/04 58 13/09/07الرياضياتالرياضيات23705Rبنجلون علي 25232A

عين الشقالمصلىالنواصرادريس الول 127995

3

107/09/04 24 25/12/11إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات23705Rمريم بنجلون 01682C

مولي رشيد سيدي المختار السوسيالنواصرخديجة أم المؤمنين

عثمان

144711

8

105/09/07 20 04/09/12إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات25236Eخديجة زروال 01873K

عين الشقعثمان ابن عفانالنواصرمحمد الزرقطوني 159073

9

126/07/10 33 06/09/10إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض25342Vمريم بغري 01687H

الصخيرات تمارةأبي بكر الرازيالنواصرأبي حيان التوحيدي 167868

7

501/03/11 30 01/03/11إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض23805Zإنصاف المدراعي 25273V

عين السبع الحي المقدسيالنواصرمحمد الكغاط

المحمدي

169100

3

103/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض25804Xهاجر بلخياط 01646N

عين الشقابن عربيالنواصرمحمد الكغاط 169100

6

203/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض25804Xسميرة فراح 24952W

ثانوية مولي محمد بن عبدا  النواصرعلل بن عبد ا

التأهيليه

العرائش 168930

4

903/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض18573Mأقضاض شيماء 05989J

المحمديةالثانوية التاهيلية عين حرودةالنواصرالحاج محمد الناصري 169101

4

703/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض25935Pهناء بازير 01762P

عين الشقعبدالكريم الخطابيالنواصرتوفيق الحكيم 154239

6

106/04/09 40 06/07/09الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء23803Xنادية جهرود 25300Z

الشهيدة الغظفة بنت 

المدني

سيدي قاسمثانوية زكوطةالنواصر 159284

8

401/03/11 32 01/03/11إلتحاق بالزوجالتربية السلميةالتربية السلمية24702Zالزروالي أنيسة 24357Z
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

الحي الحسنيحمان الفطواكيالنواصرالمام مسلم 144823

5

105/09/07 58 05/09/07التربية البدنيةالتربية البدنية23800Uباسو سعد 26420S

مولي رشيد سيدي إدريس الحارثيالنواصرتوفيق الحكيم

عثمان

398855416/09/91 36 19/10/09التربية البدنيةالتربية البدنية23803Xالحاجي المهدي 01872J

المحمديةالثانوية التاهيلية عين حرودةالنواصرفهدة بنت العاص 128518

5

107/09/05 18 03/09/12إلتحاق بالزوجالتربية البدنيةالتربية البدنية24933Aمريم         ندير 01762P

عين السبع الحي الفارابيالنواصرتوفيق الحكيم

المحمدي

140966

5

206/09/06 40 02/09/10المعلومياتالمعلوميات23803Xأحمد  للحياني 19655N

وجدة انجادثا. عبد المومنالنواصرمحمد الزرقطوني 158649

4

102/09/10 30 22/09/10إلتحاق بالزوجالفلسفةالفلسفة25342Vالهاديف حنان 04400G
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التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

10

الخميساتمحمد بلحسن الوزانيالخميساتبريمة 59398116/09/94 80 24/10/09اللغة العربيةاللغة العربية11289Vرشيد سكري 19265P

الخميساتمولي ادريسالخميساتالشهداء 111808

2

716/09/97 72 05/09/07العلوم القتصادية والتدبيراللغة العربية11209Hفاطمة امراح 19264N

الخميساتالفتحالخميساتواد الدهب 738139116/09/93 70 05/09/09اللغة العربيةاللغة العربية11573Dعبد ا      حداوي 11577H

شفشاونالثانوية الثأهيلية السطيحةالخميساتالمير مولي رشيد 154301

2

1002/09/09 36 02/09/09اللغة العربيةاللغة العربية11581Mأبران حكمت 26325N

الصخيرات تمارةالندلسالخميساتمحمد السادس 159202

7

426/07/10 30 28/02/11إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية11580Lبودنين خديجة 01395R

الثانوية التأهيلية ابي شعيب الخميساتمحمد الناصر

الدكالي

سل 159901

8

105/09/11 26 06/10/11إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية24980Bنورة بنضحاك 25863L

سلالثانوية التأهيلية غانديالخميساتعبد الرحمن بن عوف 117560

7

606/09/00 25 07/10/11إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةاللغة العربية22128Bالمنهابي المهدي 20906Y

الثانوية العدادية أحمد 

بن تيمية

الفداء مرس السلطانبئرانزرانالخميسات 159899

0

105/09/11 24 06/10/11إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية22129Cسعاد بلغيتي 01565A

الصخيرات تمارةالمهدي المنجرةالخميساتمحمد السادس 144553

1

220/02/08 19 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية11580Lأسماء علوي اسماعيلي 26627S

الصخيرات تمارة محمد عابد الجابريالخميساتاحمد الطيب بن هيمة 115931

0

116/09/99 24 05/09/11إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11566Wعبد الله حاجي 25327D

نواة التاهيلي عين 

السبيت

الرباطدار السلمالخميسات 169074

8

102/09/13 20 02/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24981Cاسماء تيبا 01124W

الرباطابن بطوطةالخميساتفاطمة الزهراء 130678

0

116/09/03 14 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11568Yالحادقي بهيجة 01127Z

الرباطابراهيم الرودانيالخميساتعبد الرحمان الزاكي 154670

1

101/01/10 14 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11578Jالورديغي رشيد 01135H

الصخيرات تمارةعبدالعزيز مزيان بلفقيهالخميساتفاطمة الزهراء 169025

1

203/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11568Yمريا برحو 26265Y

القنيطرةالنوارالخميساتمحمد السادس 169070

9

303/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11580Lهاجر بنحادة 25528X

الخميساتالفتحالخميساتعبد الرحمن بن عوف 128479

6

107/09/05 70 07/09/05اللغة النجليزيةاللغة النجليزية22128Bلحسن بلمكي 11577H

تطوانعمر بن الخطابالخميساتواد الدهب 168954

5

1403/02/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة السبانيةاللغة السبانية11573Dلبنى بلعربي 23170J
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الرباط - سل - زمور - زعاير10

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

الخميساتعبد ا كنونالخميساتالمغرب العربي 367850116/09/89 104 05/09/07الجتماعياتالجتماعيات23915Uاحمد يعقوبي 11571B

الخميساتواد الدهبالخميساتعبد الرحمان الزاكي 141034

7

506/09/06 46 02/09/09الجتماعياتالجتماعيات11578Jالزياني محمد الشريف 11573D

الرباطعمر الخيامالخميساتالمير مولي رشيد 143835

0

108/01/07 40 02/09/10الجتماعياتالجتماعيات11581Mبن بوسلهام خديجة 01118P

الخميساتالفتحالخميساتالمختار السوسي 128536

1

107/09/05 34 02/09/11الجتماعياتالجتماعيات20511Uمراد عزيز 11577H

سيدي قاسمثانوية زكوطةالخميساتفاطمة الزهراء 159380

8

1305/09/11 24 06/10/11الجتماعياتالجتماعيات11568Yميلود سوالمة 24357Z

سلالثانوية التأهيلية أحمد شوقيالخميساتواد الدهب 128484

5

607/09/05 38 05/09/09إلتحاق بالزوجةالرياضياتالرياضيات11573Dالخلطي رضوان 20911D

الحاجبثانوية بطيط التأهيليةالخميساتعبد الرحمان الزاكي 202007728/09/87 110 23/09/94أقدمية 20 سنةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض11578Jالحسن فنان 26550H

الصخيرات تمارةعبدالعزيز مزيان بلفقيهالخميساتفاطمة الزهراء 988348116/09/93 80 04/09/02إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض11568Yرشيد  لمشاوري 26265Y

الثانوية التأهيلية محمد الخميساتادريس بنزكري

الخامس

العيون 210991120/09/82 56 19/10/07علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض24610Zالشليح رشيد 06473K

نواة التاهيلي عين 

السبيت

ثا.صلح الدين اليوبي الخميسات

العدادية

الفقيه بنصالح 154556

3

504/12/09 12 05/09/13إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض24981Cهند راجع 21221R

الثانوية التأهيلية المنظر الخميساتلعوينة لحميرة المركز

الجميل

سل 130808

9

322/09/03 82 22/09/03أقدمية 12 سنةالعلوم القتصادية والتدبيرالعلوم القتصادية والتدبير11478Aشمس الدين وعلي 23033K

الخميساتعبد الكريم الخطابيالخميساتواد الدهب 219067216/02/83 150 17/02/85أقدمية 20 سنةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء11573Dمحمد عنقود 11574E

الصخيرات تمارةبلل بن رباحالخميساتاحمد الطيب بن هيمة 143877

3

301/01/07 32 02/09/10إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء11566Wالعماري رشيد 23489F

الصخيرات تمارةمولي علي الشريفالخميساتعبد الرحمان الزاكي 143853

6

601/01/07 31 02/09/10إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء11578Jعائشة راجي 18421X

الصخيرات تمارةعبدالعزيز مزيان بلفقيهالخميساتيوسف بن تاشفين 159078

0

326/07/10 31 15/11/10إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء22130Dليلى دغوغي 26265Y

ملحقة جمعة مول البلد 

العدادية

النواصرابن خفاجةالخميسات 144700

4

105/09/07 30 02/09/10الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء24611Aاجعاوني هشام 26523D

الصخيرات تمارةعبد الرحمان الداخلالخميساتعبد الرحمان الزاكي 159873

7

605/09/11 25 06/10/11إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء11578Jحسناء عبد الواحد 23490G

سلالثانوية التأهيلية العباس مفتاحالخميساتفاطمة الزهراء 159961

7

305/09/11 24 10/10/11إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء11568Yسهام حبيط 01294F
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م. النقط
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رمزها
مادة

التدريس

المادة
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نوع
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التعيين
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رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

الخميساتمحمد بلحسن الوزانيالخميساتالمختار السوسي 154340

1

102/09/09 46 02/09/09التربية السلميةالتربية السلمية20511Uفؤاد الدكانة 19265P

المضيق الفنيدقعبد الرحيم بوعبيدالخميساتالطلس 154384

5

202/09/09 46 02/09/09التربية السلميةالتربية السلمية24195Yمحمد القاسمي الريبوز 25510C

مكناسالخوارزميالخميساتالطلس 154395

1

1002/09/09 37 02/09/09إلتحاق بالزوجةالتربية السلميةالتربية السلمية24195Yاحمد معروفي 03953W

الرباطالمالقيالخميساتالمير مولي رشيد 154422

4

102/09/09 36 02/09/09إلتحاق بالزوجةالتربية السلميةالتربية السلمية11581Mالطويل هشام 01123V

الصخيرات تمارةعبدالعزيز مزيان بلفقيهالخميساتفاطمة الزهراء 159078

6

115/11/10 33 15/11/10إلتحاق بالزوجالتربية السلميةالتربية السلمية11568Yأفتيس لبنى 26265Y

الخميساتالطلسالخميسات20غشت 126192

9

104/09/02 56 23/11/09التربية البدنيةالتربية البدنية11565Vمهداوي رضوان 24195Y

سلالثانوية التأهيلية سلمة مصدقالخميساتعبد الرحمان الزاكي 154546

7

302/09/09 38 02/09/09إلتحاق بالزوجالمعلومياتالمعلوميات11578Jالدريف نادية 25648C

الصخيرات تمارةمولي علي الشريفالخميساتاحمد الطيب بن هيمة 159953

1

605/09/11 25 08/09/11إلتحاق بالزوجالمعلومياتالمعلوميات11566Wجهان الربعي 18421X

الخميساتمحمد بلحسن الوزانيالخميساتمحمد السادس 159962

5

605/09/11 24 05/09/11المعلومياتالمعلوميات11580Lحدو فدوى 19265P

الخميساتمولي ادريسالخميساتمحمد السادس 118086

9

706/09/00 40 01/09/10الفلسفةالفلسفة11580Lعبد الخالق سداتي 19264N

الخميساتموسى بن نصيرالخميساتمحمد السادس 154330

5

202/09/09 36 02/09/09الفلسفةالفلسفة11580Lبولمكول زوبير 11575F

الخميساتالفتحالخميساتعبد الرحمان الزاكي 104982

6

716/09/96 34 06/10/11الفلسفةالفلسفة11578Jملوك عبد القادر 11577H

الخميساتمحمد بلحسن الوزانيالخميساتمحمد السادس 117993

0

906/09/00 34 06/10/11الفلسفةالفلسفة11580Lيونس جعدور 19265P

الصخيرات تمارةالندلسالخميساتموسى بن نصير 154301

6

202/09/09 30 03/09/13إلتحاق بالزوجالفلسفةالفلسفة11575Fنجوى عبدلوي 01395R

الصخيرات تمارةبلل بن رباحالرباطدار السلم 789877108/10/92 118 08/10/92أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية01124Wبهلوان محمد 23489F

الصخيرات تمارةالنسيمالرباطابي بكر الصديق 154607

2

101/01/10 21 21/09/12إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية01126Yعلي لعوج 25738A

العرائشالثانوية التأهيلية المحمديةالرباطعل ل الفاسي 127684

0

105/09/03 24 05/09/11إلتحاق بالزوجالفلسفةالفلسفة01125Xسعيدة  العمراني 05990K

الثانوية التأهيلية صلح الدين الرباطابن رشد

اليوبي

سل 363136116/09/89 114 16/09/93أقدمية 20 سنةالترجمةالترجمة01128Aادريس الشرقاوي المالقي 01292D
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الثانوية التأهيلية 

النهضة

الرباطمولي يوسفسل 887943121/12/87 127 31/10/90إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية01300Mخديجة إدريسي تفراتي 01121T

الثانوية التأهيلية عبد 

الرحيم بوعبيد

الصخيرات تمارةالشيخ ابن تيميةسل 896144217/09/90 33 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24720Uالراشدي خديجة 26131C

الثانوية التأهيلية إبن 

هاني

أنفامولي إدريس الولسل 169074

4

103/09/13 15 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية23793Lخديجة راضي 01487R

الثانوية التأهيلية 

الباتول الصبيحي

الرباطابن رشدسل 398372112/11/91 110 05/09/11أقدمية 20 سنةاللغة النجليزيةاللغة النجليزية25651Fحسن سلمي 01128A

الثانوية التأهيلية الفقيه 

المريني

الصخيرات تمارةالمام البخاريسل 105130

0

116/09/97 94 08/12/98أقدمية 12 سنةاللغة النجليزيةاللغة النجليزية01267Bنعيمة بدوي 24606V

الثانوية التأهيلية 

الحسين السلوي

القنيطرةثانوية ابن بطوطة التأهيليةسل 140868

7

106/09/06 52 05/09/07اللغة النجليزيةاللغة النجليزية23794Mعلي          اجمايم 11200Y

الثانوية التأهيلية 

العباس مفتاح

الثانوية التأهيلية ابي شعيب سل

الدكالي

سل 389530116/09/91 36 02/10/10اللغة النجليزيةاللغة النجليزية01294Fمسعودي    مصطفى  25863L

الثانوية التأهيلية 

المتنبي

الصخيرات تمارةالمعطي بوعبيدسل 112533

1

316/09/98 30 02/09/10اللغة النجليزيةاللغة النجليزية24191Uمليكة لفقير 24605U

الثانوية التأهيلية الفقيه 

محمد بن أبي بكر 

الصخيرات تمارةالمام الغزاليسل 154412

5

102/09/09 24 10/11/11إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةاللغة النجليزية01290Bرويطة نبيلة 01391L

الثانوية التأهيلية عبد 

الرحيم بوعبيد

الرباطالميرة لل نزهةسل 112525

4

216/09/98 36 02/09/09الجتماعياتالجتماعيات24720Uاحمد سعود 01117N

الثانوية التأهيلية 

ابراهيم الموصلي

القنيطرةعبد المالك السعديسل 169172

1

101/01/12 32 17/09/13إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات25859Gزرموق فاطمة الزهراء 11197V

الثانوية التأهيلية عبد 

الرحيم بوعبيد

مديونةالطلسسل 159258

7

101/03/11 22 11/09/12إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات24720Uنجاة بولفحام 25577A

الثانوية التأهيلية أحمد 

شوقي

الرباطابراهيم الرودانيسل 92125516/09/95 89 16/09/00إلتحاق بالزوجةالرياضياتالرياضيات20911Dعبدالعزيز التونسي 01135H

الثانوية التأهيلية 

المتنبي

انزكان ايت ملولثأ.فيصل بن عبد العزيزسل 144469

6

407/02/08 48 18/02/08إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات24191Uبوستة لل شريفة 05106Z

الثانوية التأهيلية الفقيه 

محمد بن أبي بكر 

الصخيرات تمارةأبي هريرةسل 892379126/10/88 134 26/10/88أقدمية 20 سنةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض01290Bكريمة هوير العلمي 25506Y

الثانوية التأهيلية 

مولي الطيب العلوي

الرباطعبد الكريم الخطابيسل 128502

4

107/09/05 63 16/09/05إلتحاق بالزوجالعلوم القتصادية والتدبيرالعلوم القتصادية والتدبير01291Cلبنى كمال 01129B

الثانوية التأهيلية 

النهضة

الرباطالحسن الثانيسل 306525116/11/89 122 02/10/91أقدمية 20 سنةالتربية السلميةالتربية السلمية01300Mفتحي  محمد 01120S

الثانوية التأهيلية عبد 

الرحيم بوعبيد

الصخيرات تمارةالمام الغزاليسل 840631108/11/93 114 19/09/08أقدمية 20 سنةالتربية السلميةالتربية السلمية24720Uعبد ا السباعي 01391L
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الثانوية التأهيلية أحمد 

الحنصالي

الرباطالشريف الدريسيسل 143851

9

201/01/07 32 02/09/10إلتحاق بالزوجةالتربية السلميةالتربية السلمية24716Pعبد القادر الراجي 01119R

الثانوية التأهيلية لسان 

الدين إبن الخطيب

الرباطابي بكر الصديقسل 59186416/09/94 106 16/09/95أقدمية 20 سنةالتربية البدنيةالتربية البدنية01295Gمنا الصباحي 01126Y

الثانوية التأهيلية 

غاندي

الرباطابن بطوطةسل 115885

6

516/09/99 13 03/09/13إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةالتربية البدنية20906Yحسني كريم 01127Z

الثانوية التأهيلية 

العلمة محمد الصبيحي

سلالثانوية التأهيلية غانديسل 140992

4

106/09/06 42 02/09/09الفلسفةالفلسفة01296Hآيت يحيى عواطف 20906Y

معهد محمد السادس 

للتربية ورعاية 

القنيطرةابن عبادالصخيرات تمارة 389415103/12/90 126 03/12/90أقدمية 20 سنةاللغة العربيةاللغة العربية24358Aالطويل محمد 11173U

الصخيرات تمارةالمهدي المنجرةالصخيرات تمارةالمير مولي عبد ا 745160316/09/93 78 10/11/02أقدمية 12 سنةالتربية البدنيةاللغة العربية01393Nحميدي فاطمة 26627S

الرباطابن سيناالصخيرات تمارةمحمد السراج 115181

2

216/09/99 56 05/09/06إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةاللغة النجليزية23487Dخديجة الشتوكة 01134G

الصخيرات تمارةالنسيمالصخيرات تمارةالمنصور الدهبي 104361

9

216/09/96 46 02/09/09اللغة النجليزيةاللغة النجليزية24709Gلغريبي عزيز 25738A

الصخيرات تمارة محمد عابد الجابريالصخيرات تمارةالمير مولي عبد ا 304840216/09/87 138 16/09/87أقدمية 20 سنةالرياضياتالرياضيات01393Nحجيب خالد 25327D

ورززاتثا التأهيلية ابي القاسمالصخيرات تمارةالمير مولي عبد ا 127874

8

407/09/04 46 02/09/09المعلومياتالرياضيات01393Nمحمد أعل 13510J

أنفاعمر بن الخطابالصخيرات تمارةالمنصور الدهبي 150428

2

605/09/08 28 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية24709Gالسرغيني سيدي محمد أمين 01486P

الثانوية التأهيلية ابراهيم الصخيرات تمارةأبي بكر الرازي

الموصلي

سل 128258

8

707/09/05 26 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية25273Vالصباحي سفيان 25859G

الصخيرات تمارة محمد عابد الجابريالصخيرات تمارةالمير مولي عبد ا 128261

5

107/09/05 50 25/10/10الفلسفةالفلسفة01393Nاهريهرة العربي 25327D

الرباطعبد ا كنونالصخيرات تمارةالمنصور الدهبي 118064

9

306/09/00 40 06/09/10الفلسفةالفلسفة24709Gجعواني وديع 01132E

مكناسالخوارزميالصخيرات تمارةسلمان الفارسي 158600

3

502/09/10 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةالفلسفةالفلسفة24607Wرشيد بوعزوي 03953W

80





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 التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها
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11

سلالثانوية التأهيلية المتنبيالجديدة6 نونبر 159095

1

126/07/10 32 26/07/10إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةاللغة العربية08739Yهشام وهاس 24191U

ميدلتمولي علي الشريفالجديدة6 نونبر 169150

2

303/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية08739Yسهام مواج 09844Z

الجديدةبئر أنزرانالجديدةأم الربيع 297200116/09/89 128 06/10/94أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08730Nيوسف بلوش 08734T

الجديدةابن خلدونالجديدةالجرف الصفر 344223116/09/88 128 16/09/92أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18558Wعبد الهادي رشيد 08731P

النواصرمحمد الكغاطالجديدةالمسيرة 159390

7

105/09/11 24 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية25799Sزهير ريم 25804X

الجديدةمولي عبد االجديدةالورد 127672

0

116/09/03 52 27/01/10اللغة النجليزيةاللغة النجليزية08717Zهند ايت الفقيه 08718A

الجديدةمولي عبد االجديدة6 نونبر 127927

8

207/09/04 40 02/09/10اللغة النجليزيةاللغة النجليزية08739Yزياد  هشام 08718A

فاسعبد الرحيم بوعبيدالجديدةالمام البخاري 111859

3

316/09/98 104 16/09/98أقدمية 12 سنةاللغة السبانيةاللغة السبانية08741Aحسن بنعيسي حسيني 26564Y

فاسابن البيطارالجديدةأم الربيع 127956

7

130/09/04 67 30/09/04إلتحاق بالزوجةاللغة اللمانيةاللغة اللمانية08730Nعزيز أماين الخوخ 26565Z

صفرولل سلمىالجديدةالمام البخاري 144495

8

422/02/08 50 09/10/13الجتماعياتالجتماعيات08741Aشقرون الياقوت 24495Z

الصخيرات تمارةعبدالعزيز مزيان بلفقيهالجديدةالمام البخاري 241914618/09/85 128 16/09/92أقدمية 20 سنةالرياضياتالرياضيات08741Aفؤاد الحجاوي 26265Y

الجديدةالنجدالجديدةأم الربيع 111857

5

116/09/98 74 08/02/10الرياضياتالرياضيات08730Nمحمد الطاهري العلوي 26511R

الثانوية التأهيلية المغرب الجديدة6 نونبر

العربي

برشيد 159658

2

118/11/11 34 09/01/12الرياضياتالرياضيات08739Yمحمد كوصوني 24785P

انزكان ايت ملولثأ.المجدالجديدة6 نونبر 117867

5

206/09/00 24 05/09/11الرياضياتالرياضيات08739Yهشام رشيد 23790H

النواصرفهدة بنت العاصالجديدة6 نونبر 169084

3

103/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات08739Yالسعدية طيان 24933A

فاسإبن رشدالجديدةعلل الفاسي 366524116/09/89 140 16/09/93أقدمية 20 سنةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض08713Vنور الدين طاهري 01987J

سيدي بنور ثانوية المام الغزالي التأهيليةالجديدةسيدي بوعلم 111709

2

216/09/97 88 16/09/00أقدمية 12 سنةالعلوم القتصادية والتدبيرالعلوم القتصادية والتدبير08591Mحياة بركات 08737W
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سيدي البرنوصيابن منظورالجديدةمحمد الرافعي 169106

0

403/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجالعلوم القتصادية والتدبيرالعلوم القتصادية والتدبير08703Jبن الطالب إيمان 01760M

المحمديةالثانوية التأهيلية الخوارزميالجديدةعقبة بن نافع 127616

8

304/09/02 34 05/09/11التربية البدنيةالتربية البدنية25797Pالسقاط عادل 25661S

سطاتالبحتريالجديدة6 نونبر 126777

4

502/10/02 18 03/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية08739Yكراتي ابو شعيب 26058Y

الجديدةابن خلدونالجديدةشوقي 127656

3

113/09/02 70 10/09/09المعلومياتالمعلوميات24731Fادريس شلواح 08731P

الجديدةالنجدالجديدةالجرف الصفر 141031

4

106/09/06 54 30/09/11المعلومياتالمعلوميات18558Wعبد العزيز اليزيدي 26511R

الجديدةشوقيالجديدةأم الربيع 115295

3

116/09/99 52 05/09/08المعلومياتالمعلوميات08730Nبورحيم محمد 24731F

الجديدةمحمد الرافعيالجديدة6 نونبر 144493

6

125/02/08 48 05/09/11المعلومياتالمعلوميات08739Yخديجة عليوي 08703J

سيدي قاسمثانوية 20 غشتالجديدةالمام البخاري 159375

7

805/09/11 34 05/09/11الفلسفةالفلسفة08741Aصراح الصالحي 15115D

تطوانخديجة أم المؤمنينالجديدةالجرف الصفر 159930

9

305/09/11 34 05/09/11الفلسفةالفلسفة18558Wعبدربه البخش 05682A

الفحص أنجرةالثانوية العدادية الجوامعةالجديدةالجرف الصفر 159878

1

505/09/11 24 05/09/11الفلسفةالفلسفة18558Wاحريكات فاطمة الزهرة 25253Y

المحمديةالثانوية التاهيلية عين حرودةالجديدة6 نونبر 159938

6

205/09/11 24 05/09/11الفلسفةالفلسفة08739Yحنان الخيتر 01762P

الصويرةالثانوية التأهيلية الملالجديدةالمسيرة 168926

4

503/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجالفلسفةالفلسفة25799Sحليمة مكتال 25353G

العرائشثانوية علل الفاسي التأهيليةاسفيالمعتمد بن عباد 159096

3

626/07/10 40 26/11/10اللغة العربيةاللغة العربية25806Zبلل الدواح 23609L

اسفينجيب محفوظاسفيزاوية الراضي 123493

1

106/09/01 36 10/10/11اللغة العربيةاللغة العربية13845Yعبد السلم  بنهنية 26006S

صفروسيدي لحسن اليوسياسفيمولي اسماعيل 154316

9

502/09/09 36 02/09/09إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية14009Bبعزيز  مريم 02445G

شفشاونالثانوية الثأهيلية السطيحةاسفيمولي اسماعيل 154350

6

202/09/09 36 02/09/09اللغة العربيةاللغة العربية14009Bالحقيوي سليمان 26325N

طنجة أصيلعبد الخالق الطريساسفيالجاحظ 167902

9

201/03/11 31 01/03/11إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية25522Rمريم بن الوندا 15340Y

الثانويةالتأهيلية سيدي محمد اسفيالمتنبي

بن عبدا

الصويرة 140945

5

106/09/06 25 05/09/11إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةاللغة العربية25009Hعبد الرزاق المصباحي 10405J
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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 التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

اسفيالخوارزمياسفيالرواحلة 117936

7

106/09/00 86 06/09/00أقدمية 12 سنةالعلوم القتصادية والتدبيراللغة الفرنسية13946Hالعجيني    طارق 14004W

النواصرحسان بن ثابثاسفيالفقيه الكانوني 105117

3

116/09/97 76 15/09/08إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14005Xسميرة  العللي 22671S

القنيطرةابو حيان التوحيدياسفيالثانوية الفلحية 128460

8

107/09/05 25 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14008Aبنسعيد لمياء 24624P

مراكشعبد ا ابراهيماسفيالهداية السلمية 244391127/09/87 21 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14002Uزبيدة   بطان 23829A

الحي الحسنيابن رشداسفيمولي اسماعيل 169042

3

203/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14009Bكزول دونية 20903V

  الشريف الدريسيى  

الثقنية

الحي الحسنيابن رشداسفي 669824117/09/79 132 16/09/91أقدمية 20 سنةاللغة النجليزيةاللغة النجليزية14001Tحسن فضي 20903V

سلالثانوية التأهيلية النهضةاسفيالحسن الثاني 158592

2

302/09/10 30 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة اللمانيةاللغة اللمانية14000Sمنال بنعرفة 01300M

اسفيابن خلدوناسفيسيدي كانون 57527116/09/94 100 16/09/99أقدمية 12 سنةالجتماعياتالجتماعيات13615Yسعيد  لشفة 14003V

اسفي  الشريف الدريسيى  الثقنيةاسفيبئر اوزو 749393116/09/93 100 16/09/99أقدمية 12 سنةالجتماعياتالجتماعيات13684Yمحمد حجار 14001T

اسفينجيب محفوظاسفياولد الحاج المفدة 117841

3

106/09/00 86 06/09/00أقدمية 12 سنةالجتماعياتالجتماعيات13968Gعماد الدين الماكري 26006S

مكناسواد المخازناسفيصلح الدين اليوبي 117180

6

110/09/01 72 23/01/09الجتماعياتالجتماعيات23873Yحاكم فليو 22646P

القنيطرةالتقدماسفيالمعتمد بن عباد 158974

3

202/09/10 31 02/09/10إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات25806Zأمينة المربوح 11206E

بولمان2اكتوبراسفيمولي اسماعيل 159260

9

1401/03/11 30 01/03/11الجتماعياتالجتماعيات14009Bرضوان الرحموني 08054D

سيدي بنورثانوية 11 يناير التأهيليةاسفيابن سينا 159387

9

205/09/11 24 10/10/11الجتماعياتالجتماعيات14007Zفاطنة زاهيدي 26232M

مولي رشيد سيدي جعفر الفاسياسفيابن طفيل

عثمان

159866

0

105/09/11 24 05/09/11الجتماعياتالجتماعيات19876Dحسن الصديقي 01874L

  الشريف الدريسيى  

الثقنية

الحي الحسنيإبن البناء المراكشياسفي 340991216/09/88 100 07/09/05الرياضياتالرياضيات14001Tجمال الدين ايت ريالة 25580D

طنجة أصيلعبد المومن الموحدياسفيابن مولي الحاج 127742

9

607/09/04 40 29/09/11الرياضياتالرياضيات25089Vشمس الدين سبأ 25812F

اسفيالهداية السلميةاسفيابن سينا 159349

2

105/09/11 24 13/10/11الرياضياتالرياضيات14007Zضحى لبيهى 14002U
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير
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دكالة - عبدة11

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

اسفيالثانوية الفلحيةاسفيابن سينا 128076

0

125/03/04 58 05/09/07علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض14007Zعبد المجيد عاشق 14008A

العرائشالثانوية التأهيلية المحمديةاسفيابن سينا 144499

8

222/02/08 48 22/02/08علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض14007Zجواد مصطافي 05990K

سطاتالثانوية التأهيلية العيوناسفيابن مولي الحاج 167903

1

701/03/11 30 01/03/11إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض25089Vحمان مريم 14636H

اسفي  الشريف الدريسيى  الثقنيةاسفيرحال المسكيني 745395116/09/93 100 06/09/00أقدمية 12 سنةالعلوم القتصادية والتدبيرالعلوم القتصادية والتدبير13553Fفاطنة بنادي 14001T

اسفي  الشريف الدريسيى  الثقنيةاسفيالسور 104946

3

116/09/96 92 22/09/01أقدمية 12 سنةالعلوم القتصادية والتدبيرالعلوم القتصادية والتدبير13643Dعاديل الموسع 14001T

ورززاتثا ت محمد السادساسفيالخوارزمي 169107

8

103/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجالعلوم القتصادية والتدبيرالعلوم القتصادية والتدبير14004Wمريم انكيو 13507F

سيدي البرنوصيابن الرومياسفيالهداية السلمية 159098

1

226/07/10 40 25/11/10الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء14002Uالحسن الوردي 24940H

العرائشثانوية علل الفاسي التأهيليةاسفيمولي اسماعيل 159223

2

1201/03/11 40 01/03/11التربية السلميةالتربية السلمية14009Bعبد القدوس الدريسي 23609L

أنفاالمسجداسفيالمعتمد بن عباد 167898

8

201/03/11 30 01/03/11التربية السلميةالتربية السلمية25806Zهموش الخضير 01489T

اسفيالهداية السلميةاسفيابن سينا 306225121/09/87 126 10/10/93أقدمية 20 سنةالتربية البدنيةالتربية البدنية14007Zالعلمي محمد 14002U

أنفاشوقياسفيفاطمة الفهرية 105113

0

316/09/97 76 22/09/11التربية البدنيةالتربية البدنية13980Vالتقي محمد 01484M

الجديدةالورداسفيابن سينا 168986

8

503/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةالتربية البدنية14007Zالعاطي ا قرار 08717Z

مديونةخديجة أم المؤمنيناسفيالمعتمد بن عباد 158647

3

402/09/10 40 02/09/10المعلومياتالمعلوميات25806Zسعيدة غوال 24951V

الخميساتمحمد بلحسن الوزانياسفيابن سينا 158971

7

202/09/10 40 14/09/10المعلومياتالمعلوميات14007Zالناصري سعيدة 19265P

النواصرابن رشداسفيصلح الدين اليوبي 159929

5

505/09/11 24 05/09/11المعلومياتالمعلوميات23873Yحميد   العمري  26524E

اسفيالجاحظاسفيالخوارزمي 218300125/09/82 88 02/10/07الفلسفةالفلسفة14004Wسيومي حسن 25522R

القنيطرةمحمد الخامساسفيالجاحظ 154418

8

202/09/09 38 07/09/09إلتحاق بالزوجةالفلسفةالفلسفة25522Rعادل سليماني 11198W

الرباطمدارس محمد الخامساسفيالهداية السلمية 159940

0

305/09/11 24 10/10/11إلتحاق بالزوجالفلسفةالفلسفة14002Uفاطمة القيرع 01133F
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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 التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

عين السبع الحي البارودياسفيالهداية السلمية

المحمدي

168926

3

103/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجالفلسفةالفلسفة14002Uهودى سالي 01656Z

ثانوية سيدي بنور 

التأهيلية

الخميساتمحمد بلحسن الوزانيسيدي بنور 143859

5

108/01/07 64 22/04/10اللغة العربيةاللغة العربية08736Vنعيمة إدريسي مهداوي 19265P

الثانوية العدادية مولي عبد سيدي بنورثانوية دكالة االتأهيلية

ا

الفحص أنجرة 158698

9

1302/09/10 40 02/09/10اللغة العربيةاللغة العربية21069Aاحسان تحايت 25255A

الثانوية التأهيلية ابراهيم سيدي بنورثانوية دكالة االتأهيلية

الموصلي

سل 158573

9

502/09/10 31 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية21069Aمريم احتاش 25859G

  ثانوية عمر بن 

عبدالعزيز التأهيلية

النواصرمحمد الزرقطونيسيدي بنور 158622

4

102/09/10 30 02/09/10اللغة العربيةاللغة العربية08738Xاالزياني نجلة 25342V

الجديدة القاضي عياضسيدي بنورلعميرات 774274116/09/91 106 22/04/10أقدمية 20 سنةالجتماعياتاللغة الفرنسية08321Uهشام بدراوي 08740Z

المضيق الفنيدقالفقيه داودسيدي بنورلفللحة 123483

1

206/09/01 64 22/04/10العلوم القتصادية والتدبيراللغة الفرنسية08419Aسفيان بنايم 21287M

سيدي البرنوصيخديجة أم المؤمنينسيدي بنوراولد سعيد 130834

1

1205/09/03 28 05/09/11العلوم القتصادية والتدبيراللغة الفرنسية08481Tسعدني سناء 21157W

بني ملل   ثانوية اولد سعيد  التاهيليةسيدي بنورثانوية دكالة االتأهيلية 159948

0

205/09/11 25 05/09/11إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية21069Aعبد ا الغزيري 26237T

  ثانوية عمر بن 

عبدالعزيز التأهيلية

القنيطرةالنوارسيدي بنور 159953

0

105/09/11 25 05/09/11إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08738Xالرابحي المصطفى 25528X

بن امسيكالحسن الثانيسيدي بنوراولد جرار 140456

0

105/09/07 24 05/09/11الفيزياء والكيمياءاللغة الفرنسية08439Xعبد الرزاق بوبكري 01875M

 ثانوية المام الغزالي 

التأهيلية

طنجة أصيلالجامعيسيدي بنور 159380

0

405/09/11 24 03/11/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08737Wمريم اسليطين علوي 26118N

  ثانوية عمر بن 

عبدالعزيز التأهيلية

الحي الحسنيإبن البناء المراكشيسيدي بنور 159388

2

505/09/11 24 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08738Xزعيم عبد القدوس 25580D

ثانوية ابن عربي 

التأهيلية

سيدي بنورثانوية دكالة االتأهيليةسيدي بنور 159904

6

105/09/11 24 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18513Xفتيحة بنزحاف 21069A

الثانوية التأهيلية المغرب سيدي بنورثانوية النصر التأهيلية

العربي

برشيد 111900

1

316/09/98 22 03/09/13اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية25814Hعبد اللطيف هزيني 24785P

الحي الحسنيرحمة الساميسيدي بنورثانوية النصر التأهيلية 115400

9

716/09/99 22 03/09/13اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية25814Hعادل   محفاظ 25764D

ثانوية أولد عمران 

التأهيلية

الجديدةمولي عبد اسيدي بنور 154641

3

201/01/10 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08722Eعمر   مجيب 08718A

ثانوية ابن عربي 

التأهيلية

الجديدةأم الربيعسيدي بنور 128443

8

307/09/05 24 05/09/11اللغة النجليزيةاللغة النجليزية18513Xمحمد رياض 08730N
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دكالة - عبدة11

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

  ثانوية عمر بن 

عبدالعزيز التأهيلية

الجديدةأم الربيعسيدي بنور 159927

1

305/09/11 24 05/09/11اللغة النجليزيةاللغة النجليزية08738Xالدنوني سليمة 08730N

ثانوية ابن عربي 

التأهيلية

الجديدة القاضي عياضسيدي بنور 168910

5

103/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةاللغة النجليزية18513Xحورية غويلة 08740Z

ثانوية سيدي بنور 

التأهيلية

الجديدةأبو شعيب الدكاليسيدي بنور 144652

9

105/09/07 24 05/09/11اللغة اليطاليةاللغة اليطالية08736Vفاطمة الزهراء بوزغي 08733S

ثانوية ابن عربي 

التأهيلية

الخميساتعبد الكريم الخطابيسيدي بنور 154497

8

402/09/09 36 22/04/10الجتماعياتالجتماعيات18513Xغزوان عبد الله 11574E

ثانوية ابن عربي 

التأهيلية

الثانوية التأهيلية الوحدة سيدي بنور

الفريقية

شفشاون 159238

3

301/03/11 30 01/03/11الجتماعياتالجتماعيات18513Xاحجام عبد الملك 06415X

سيدي بنورثانوية 30 يوليوز التأهيليةسيدي بنورثانوية النصر العدادية 154429

3

102/09/09 28 04/09/12الجتماعياتالجتماعيات25816Kكريم لعرايش 25813G

ثانوية ابن عربي 

التأهيلية

مديونةمي زيادةسيدي بنور 167901

7

101/01/12 25 01/01/12إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات18513Xعللي اسماء 26497A

 ثانوية المام الغزالي 

التأهيلية

الجديدةمحمد الرافعيسيدي بنور 341700116/09/88 144 22/04/10أقدمية 20 سنةالرياضياتالرياضيات08737Wالمصطفى صبري 08703J

 ثانوية المام الغزالي 

التأهيلية

بني مللثانوية تاكزيرت التأهيليةسيدي بنور 92473116/09/95 46 22/04/10الرياضياتالرياضيات08737Wمحمد لمعلم 07711F

ثانوية ابن عربي 

التأهيلية

النواصرمصطفى المعانيسيدي بنور 159382

2

105/09/11 34 05/09/11الرياضياتالرياضيات18513Xطلباوي ايمان 26457G

ثانوية الطلس 

العدادية

الجديدةأم الربيعسيدي بنور 140826

6

306/09/06 30 04/09/12الرياضياتالرياضيات21786Eعشاق   عزالدين 08730N

ثانوية ابن عربي 

التأهيلية

الجديدةعقبة بن نافعسيدي بنور 144528

3

318/02/08 30 02/09/10الرياضياتالرياضيات18513Xالمصطفى   ملتزم 25797P

  ثانوية عمر بن 

عبدالعزيز التأهيلية

الحي الحسنيرحمة الساميسيدي بنور 144536

8

115/02/08 30 02/09/10الرياضياتالرياضيات08738Xليزول  إبراهيم 25764D

  ثانوية عمر بن 

عبدالعزيز التأهيلية

مولي رشيد سيدي المقدسيسيدي بنور

عثمان

159357

0

405/09/11 24 05/09/11الرياضياتالرياضيات08738Xالمرجاني لبنى 25017S

الحي الحسنيابن ا لهيثمسيدي بنورثانوية دكالة االتأهيلية 150409

7

110/09/08 44 22/04/10إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض21069Aكلثوم لعجيلي 01684E

ثانوية أولد عمران 

التأهيلية

سيدي البرنوصيابن المعتزسيدي بنور 169101

9

403/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض08722Eنادية اجمار 01748Z

 ثانوية المام الغزالي 

التأهيلية

النواصرأبي حيان التوحيديسيدي بنور 127734

4

407/09/04 48 22/04/10إلتحاق بالزوجةالعلوم القتصادية والتدبيرالعلوم القتصادية والتدبير08737Wمحمد أنيساف 23805Z

 ثانوية المام الغزالي 

التأهيلية

الجديدةمحمد الرافعيسيدي بنور 167899

5

101/03/11 30 01/03/11إلتحاق بالزوجةالعلوم القتصادية والتدبيرالعلوم القتصادية والتدبير08737Wبوطيب اسلسلي 08703J
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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 التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

ثانوية أولد عمران 

التأهيلية

سيدي بنورثانوية 30 يوليوز التأهيليةسيدي بنور 154255

1

206/04/09 52 22/04/10الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء08722Eرشيد حوسة 25813G

 ثانوية المام الغزالي 

التأهيلية

الحي الحسنيالقاضي عياضسيدي بنور 159162

8

306/12/10 40 17/12/10الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء08737Wسعيد برهومي 21556E

ثانوية سيدي بنور 

التأهيلية

الخميساتالفتحسيدي بنور 143863

0

108/01/07 64 22/04/10التربية السلميةالتربية السلمية08736Vمحمد العزوزي 11577H

ثانوية ابن عربي 

التأهيلية

أكادير إدا أوتناناعدادية الرياضسيدي بنور 159098

3

1126/07/10 30 13/12/10التربية السلميةالتربية السلمية18513Xرفيق مصطفى 24770Y

  ثانوية عمر بن 

عبدالعزيز التأهيلية

افرانثانوية ميشليفن التاهيليةسيدي بنور 169135

5

1303/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجةالتربية السلميةالتربية السلمية08738Xديدي علوي هشام 25259E

ثانوية سيدي بنور 

التأهيلية

النواصرفهدة بنت العاصسيدي بنور 363198216/09/89 34 15/09/11التربية البدنيةالتربية البدنية08736Vهراس مصطفى 24933A

 ثانوية المام الغزالي 

التأهيلية

اسفيالهداية السلميةسيدي بنور 128497

1

507/09/05 28 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية08737Wمحمد الحماني 14002U

ثانوية أولد عمران 

التأهيلية

سطاتالثانوية ةالتأهيلية اولد سعيدسيدي بنور 168972

2

303/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةالتربية البدنية08722Eعبدالكريم التيال 14637J

ثانوية 30 يوليوز 

التأهيلية

الجديدةمولي بوشعيبسيدي بنور 168969

7

303/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجالتربية البدنيةالتربية البدنية25813Gغزلن الشافعي 08700F

  ثانوية عمر بن 

عبدالعزيز التأهيلية

سيدي البرنوصيابن منظورسيدي بنور 154254

1

106/04/09 38 22/04/10المعلومياتالمعلوميات08738Xمعاد أيوب 01760M

ثانوية أولد عمران 

التأهيلية

الثانوية التأهيلية القرطبي سيدي بنور

للتعليم الصيل

وزان 159907

8

905/09/11 24 05/09/11المعلومياتالمعلوميات08722Eمحمد بوشنافة 15127S

ثانوية محمد الخامس 

التأهيلية

طنجة أصيلالجامعيسيدي بنور 154336

9

102/09/09 36 22/04/10الفلسفةالفلسفة24967Mبدر اشطيبي 26118N

ثانوية ابن عربي 

التأهيلية

الجديدةالنجدسيدي بنور 159920

4

105/09/11 34 05/09/11الفلسفةالفلسفة18513Xشعيبي ريم 26511R

  ثانوية عمر بن 

عبدالعزيز التأهيلية

النواصرفهدة بنت العاصسيدي بنور 158653

7

102/09/10 30 02/09/10الفلسفةالفلسفة08738Xحتيمي فاطمة 24933A

ثانوية أولد عمران 

التأهيلية

عين الشقالمصلىسيدي بنور 169087

0

103/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجةالفلسفةالفلسفة08722Eنورالدين ديناني 01682C

 ثانوية المام الغزالي 

التأهيلية

العرائشثانوية علل الفاسي التأهيليةسيدي بنور 169148

0

403/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةالفلسفةالفلسفة08737Wعثمان العيسي 23609L

اسفيالخوارزمياليوسفيةراس العين المركزية 123956

6

117/09/01 92 17/09/01أقدمية 12 سنةالعلوم القتصادية والتدبيراللغة العربية13734Cتحزيمة مريم 14004W

الثانوية التأهيلية جابر 

ابن حيان

طنجة أصيلبوخالفاليوسفية 154336

0

402/09/09 46 02/09/09اللغة العربيةاللغة العربية24574Kشطاط محمد 26230K
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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 التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

الثانوية التأهيلية 

كشكاط

القنيطرةثانوية ابن بطوطة التأهيليةاليوسفية 150399

1

105/09/08 42 05/09/08إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية14006Yحنان حامظ 11200Y

سطاتثانوية شوقي التأهيليةاليوسفيةالحرش المركزية 158458

0

405/09/11 24 05/09/11إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضاللغة العربية13725Tامال نور الهادي 26322K

الثانوية التأهيلية 

القدس

اليوسفيةالثانوية التأهيلية الجتهاداليوسفية 159930

3

105/09/11 24 05/09/11اللغة العربيةاللغة العربية14010Cعبد اللطيف العسري 25942X

 الثانوية العدادية 

يعقوب المنصور

اسفيالحسن الثانياليوسفية 168783

6

104/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية20848Kحليمة الجرموني 14000S

الثانوية التأهيلية 

الجتهاد

الصخيرات تمارةعبدالعزيز مزيان بلفقيهاليوسفية 158618

2

402/09/10 12 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية25942Xنوال تعريفت 26265Y

الثانوية التأهيلية 

القدس

طنجة أصيلبئر انزراناليوسفية 168958

4

903/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية14010Cلطيفة السدوري 26577M

 الثانوية العدادية 

يعقوب المنصور

اسفيالجاحظاليوسفية 117967

8

206/09/00 96 11/03/10أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية20848Kنسرين سرحان 25522R

 الثانوية العدادية 

يعقوب المنصور

اسفيمولي اسماعيلاليوسفية 118086

6

306/09/00 96 11/03/10أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية20848Kزهيرة الصياري 14009B

الثانوية التأهيلية جابر 

ابن حيان

سيدي قاسمثانوي محمد الزرقطونياليوسفية 140990

0

206/09/06 48 26/10/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24574Kفاطمة الزهراء  أيت عزان 15106U

الثانوية التأهيلية 

الندلس

جرادةثانوية القدس التأهيليةاليوسفية 143926

2

408/02/07 40 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية23698Hسهام زالغ 22267C

الباشتا النعيمة 

المركزية

سيدي قاسمثانوية جرف الملحةاليوسفية 158460

0

1305/09/11 25 05/09/11إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءاللغة الفرنسية13763Jوهيبة دحماني 24463P

الثانوية التأهيلية 

كشكاط

اسفيابن مولي الحاجاليوسفية 267321116/09/89 130 16/09/89أقدمية 20 سنةاللغة النجليزيةاللغة النجليزية14006Yأحمد جواد برشيد 25089V

الثانوية التأهيلية 

القدس

مراكشابن يوسفاليوسفية 112507

4

116/09/98 76 05/09/04اللغة النجليزيةاللغة النجليزية14010Cمحمد بنفاضل 02711W

الثانوية التأهيلية 

كشكاط

صفروسيدي لحسن اليوسياليوسفية 158645

5

502/09/10 40 02/09/10اللغة اللمانيةاللغة اللمانية14006Yنادية الفيللي 02445G

الثانوية التأهيلية 

كشكاط

مراكشالواحةاليوسفية 127609

3

218/09/02 78 18/09/02أقدمية 12 سنةالجتماعياتالجتماعيات14006Yعبد الرحيم نسامي 25516J

الثانوية التأهيلية 

القدس

اسفيمولي اسماعيلاليوسفية 123929

7

317/09/01 66 02/09/10الجتماعياتالجتماعيات14010Cزهيرة صحيف 14009B

الثانوية التأهيلية 

كشكاط

مراكشثانوية الزهراءاليوسفية 143861

7

208/01/07 54 08/01/07الجتماعياتالجتماعيات14006Yابريطلت أحمد 02656L

الثانوية التأهيلية جابر 

ابن حيان

مراكشالخوارزمياليوسفية 92260516/09/95 76 07/09/04الرياضياتالرياضيات24574Kالريشي عبد الرحيم 20647S
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التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

 الثانوية التأهيلية 

المام البخاري

الرحامنةالثانوية التأهيلية السلماليوسفية 154398

7

1002/09/09 46 02/09/09الرياضياتالرياضيات24135Hخديجة منصور 25514G

 الثانوية العدادية ابو 

بكر الصديق

أنفاشوقياليوسفية 158713

0

101/01/10 37 01/01/10إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات13998Pزوهير سميرة 01484M

الثانوية التأهيلية 

الندلس

الحي الحسنيالمنصور الدهبياليوسفية 159332

8

105/09/11 34 05/09/11الرياضياتالرياضيات23698Hسعيدة جبير 26421T

الثانوية التأهيلية 

القدس

الثانوية التأهيلية جابر ابن اليوسفية

حيان

اليوسفية 144665

4

105/09/07 30 02/09/10الرياضياتالرياضيات14010Cالحسن حميدوش 24574K

الثانوية التأهيلية 

الجتهاد

سيدي البرنوصيالداخلةاليوسفية 159657

1

318/11/11 24 18/11/11الرياضياتالرياضيات25942Xسفيان حداني 01620K

الثانوية التأهيلية 

كشكاط

الثانوية التأهيلية زينب اليوسفية

النفزاوية

الحوز 158744

6

508/11/10 31 08/11/10إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض14006Yسميرة ايت السي 25261G

الثانوية التأهيلية 

الجتهاد

تطوانالسيدة الحرةاليوسفية 167900

6

1101/03/11 30 01/03/11إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض25942Xليندة زغبوب 20400Y

الثانوية التأهيلية 

القدس

ميدلتاعدادية العياشياليوسفية 159328

2

1005/09/11 24 05/09/11علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض14010Cاحميداني محمد 11965E

الثانوية التأهيلية جابر 

ابن حيان

الفقيه بنصالحثانوية الخوارزمياليوسفية 154229

8

1206/02/09 34 05/09/11العلوم القتصادية والتدبيرالعلوم القتصادية والتدبير24574Kعبد الغني الشبلي 07700U

الثانوية التأهيلية جابر 

ابن حيان

مولي رشيد سيدي عبد الرحمان بلقرشياليوسفية

عثمان

159676

0

121/10/11 25 24/11/11إلتحاق بالزوجالعلوم القتصادية والتدبيرالعلوم القتصادية والتدبير24574Kهند ارزيق 01847G

الثانوية التأهيلية 

الجتهاد

مولي رشيد سيدي إدريس الحارثياليوسفية

عثمان

167902

0

101/03/11 40 01/03/11الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء25942Xغزلن الصقلي 01872J

 الثانوية العدادية 

البيروني

أسا الزاكثانوية عوينة ايغمان العداديةاليوسفية 159150

2

1308/12/10 36 05/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء21943Aعمر مغراسي 24805L

الثانوية التأهيلية 

القدس

فاسعبد الخالق الطرساليوسفية 127853

0

627/09/04 68 27/09/04إلتحاق بالزوجةالتربية السلميةالتربية السلمية14010Cمصطفى التواتي 26077U

الثانوية التأهيلية 

القدس

برشيدالثانوية التأهيلية عمر الخياماليوسفية 158655

5

202/09/10 30 02/09/10المعلومياتالمعلوميات14010Cمليكة هوام 24922N

الثانوية التأهيلية 

القدس

ثانوية تاوجطات الجديدة اليوسفية

التأهيلية

الحاجب 144378

5

505/09/07 58 05/09/07الفلسفةالفلسفة14010Cعزالدين الطحوش 26552K

الثانوية التأهيلية جابر 

ابن حيان

الخميساتعبد ا كنوناليوسفية 168891

4

204/09/12 18 04/09/12العلوم والتكنولوجيات الميكانيكيةعلوم المهندس24574Kحسناوي عبد ا 11571B
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التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

12

الصخيرات تمارةعبدالعزيز مزيان بلفقيهأزيلل مدرسة تاكلفت كم 140116

1

301/01/06 70 01/01/06الجتماعياتاللغة العربية24011Yمزوزي  المصطفى 26265Y

تانوية القاضي عياض 

التأهيلية

افرانأبي بكر الصديقأزيلل 159087

9

1326/07/10 40 10/11/10اللغة العربيةاللغة العربية18481Mجعفر رفيع 10791D

ثانوية الزرقطوني 

التأهيلية

سيدي قاسمثانوي محمد الزرقطونيأزيلل 167890

9

1301/03/11 40 01/03/11اللغة العربيةاللغة العربية18480Lالمهدوي أسماء 15106U

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية

قلعة السراغنةثانوية  تساوت التأهيليةأزيلل 158579

8

102/09/10 30 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية07286Uحنان امكون 09356U

ثانوية المسيرة 

التأهيلية

ثانوية محمد بن عبد الكريم أزيلل

الخطابي

صفرو 167894

8

601/03/11 30 01/03/11إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية07291Zصبو نجية 25866P

ثانوية يوسف بن تاشفين أزيللمركزية اسوال

التأهيلية

أزيلل 168182

0

104/09/12 18 04/09/12اللغة العربيةاللغة العربية07151Xالحسين امكدول 26429B

ثانوية آيت امحمد 

التأهيلية

ورززاتثا التأهيلية المام عليأزيلل 168959

7

103/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية07278Kنادية الرواس 26258R

ثانوية المسيرة 

التأهيلية

بني مللثانوية وادي الذهب التأهيليةأزيلل 374072410/10/90 136 10/10/90أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07291Zرضوان جندي 07683A

الفقيه بنصالحثانوية 30 يوليوز التأهيليةأزيللمركزية اسمسيل 117455

6

106/09/00 84 06/09/01أقدمية 12 سنةالمعلومياتاللغة الفرنسية06964Uعبدالحق القادري 25832C

ثانوية واويرغت 

التأهيلية

الفقيه بنصالحثانوية عمر بن الخطابأزيلل 117992

1

806/09/00 80 03/10/08اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07294Cعصام عبد الصمد 07712G

ثانوية آيت امحمد 

التأهيلية

الفقيه بنصالحثانوية  اولد ادريس العداديةأزيلل 117452

1

606/09/00 74 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07278Kاحمد الكرنوي 25201S

ثانوية الزرقطوني 

التأهيلية

الفقيه بنصالحثانوية الموحدينأزيلل 154584

0

1001/01/10 46 01/01/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18480Lامل المعطاوي 07694M

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية

بني مللثانوية الزيتونأزيلل 154585

0

201/01/10 36 01/01/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07286Uبلعبيد فاطمة 21224U

الفقيه بنصالحثانوية 30 يوليوز التأهيليةأزيللثانوية دمنات التأهيلية 159892

7

1005/09/11 34 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07292Aفاطمة عزي 25832C

ثانوية واد العبيد 

التأهيلية

سيدي قاسمثانوية 20 غشتأزيلل 159912

7

305/09/11 34 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07290Yفاطمة الزهراء بوتمير 15115D

الفقيه بنصالحثانوية الخوارزميأزيللثانوية دمنات التأهيلية 59446816/09/94 24 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07292Aميمون العيدي 07700U

الفقيه بنصالحثانوية بئر انزرانأزيللمركزية آيت منصور 158459

2

705/09/11 24 05/09/11المعلومياتاللغة الفرنسية07194Uامال وعزيز 07701V
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05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

بني مللثانوية الزيتونأزيللثانوية أزود التأهيلية 159887

3

505/09/11 24 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07274Fنعيمة امين 21224U

مراكشالخوارزميأزيللثانوية دمنات التأهيلية 111462

0

116/09/97 70 07/09/05اللغة النجليزيةاللغة النجليزية07292Aامين الصحراوي 20647S

ثانوية آيت ماجدن 

العدادية

الثانوية التأهيلية الختار أزيلل

السوسي

الحوز 140849

4

106/09/06 54 06/09/06إلتحاق بالزوجةاللغة النجليزيةاللغة النجليزية23460Zنجاح محمد 26581S

مراكشالثانوية التأهيلية الموحدينأزيللثانوية دمنات التأهيلية 128503

8

107/09/05 52 05/09/08اللغة النجليزيةاللغة النجليزية07292Aحجوبي زكية 25026B

ثانوية ابن الهيثم 

العدادية

القنيطرةالنوارأزيلل 158961

8

402/09/10 30 02/09/10اللغة النجليزيةاللغة النجليزية22058Aمحمد حماني 25528X

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية

أزيللثانوية تيفاريتي التأهيليةأزيلل 159764

2

105/09/11 24 05/09/11اللغة النجليزيةاللغة النجليزية07286Uكريمة امال 07295D

ثانوية المسيرة 

التأهيلية

القنيطرةمحمد الخامسأزيلل 144382

4

105/09/07 58 05/09/07اللغة اليطاليةاللغة اليطالية07291Zمحمد اناس الزنوطي 11198W

تطوانطارق بن زيادأزيللثانوية دمنات التأهيلية 154581

8

201/01/10 46 01/01/10الجتماعياتالجتماعيات07292Aسعيدة أرماز 25512E

تانوية القاضي عياض 

التأهيلية

وزانثانوية مقريصات التاهيليةأزيلل 154416

8

1528/09/09 36 28/09/09الجتماعياتالجتماعيات18481Mأحمد صبار 25791H

افرانثانوية سيدي المخفي التأهيليةأزيللثانوية دمنات التأهيلية 159088

3

726/07/10 30 10/11/10الجتماعياتالجتماعيات07292Aمحمد اوعل 26267A

ثانوية واد العبيد 

التأهيلية

وزانثانوية عمر الخيام التاهيليةأزيلل 159213

3

1601/03/11 30 01/03/11الجتماعياتالجتماعيات07290Yالبوعبدلي السعيد 22092M

ثانوية واد العبيد 

التأهيلية

طنجة أصيلمحمد بن عبد الكريم الخطابيأزيلل 168948

5

203/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجةالجتماعياتالجتماعيات07290Yنور الدين المكناسي الدخيسي 15338W

ثانوية المسيرة 

التأهيلية

ثانوية محمد بن عبد الكريم أزيلل

الخطابي

صفرو 789695316/09/92 128 16/09/92أقدمية 20 سنةالرياضياتالرياضيات07291Zالمصطفى الداوودي 25866P

مديونةمي زيادةأزيللثانوية أزود التأهيلية 154580

3

101/01/10 36 01/01/10الرياضياتالرياضيات07274Fزهير الزراري 26497A

ثانوية آيت امحمد 

التأهيلية

الفقيه بنصالحثانوية عمر بن الخطابأزيلل 159959

2

705/09/11 34 05/09/11الرياضياتالرياضيات07278Kفتوحي مريم 07712G

الحي الحسنيرحمة الساميأزيللثانوية أزود التأهيلية 158659

1

302/09/10 30 02/09/10الرياضياتالرياضيات07274Fعبد الله  جدي 25764D

ثانوية تيفاريتي 

التأهيلية

أنفاالمام البخاريأزيلل 169102

8

203/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات07295Dهدى مازيغ 01493X

ثانوية تيفاريتي 

التأهيلية

بركانالنهضةأزيلل 123350

0

306/09/01 82 06/09/01أقدمية 12 سنةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض07295Dمنصف انفة 04676G
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 تادلة - أزيلل12

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

ثانوية تيفاريتي 

التأهيلية

المحمديةالثانوية التأهيلية الخوارزميأزيلل 154347

2

202/09/09 32 26/09/11إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض07295Dغزلن الفقار 25661S

الخميساتموسى بن نصيرأزيللثانوية أزود التأهيلية 159090

3

126/07/10 32 10/11/10إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض07274Fنورة اللواني 11575F

ثانوية سد بين الويدان 

التأهيلية

الحوزالثانوية التأهيلية أسنــيأزيلل 3470331216/09/88 20 05/09/12إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض07293Bابراهيم السحباني 25279B

النواصرابن العربيأزيللثانوية دمنات التأهيلية 154420

8

202/09/09 46 02/09/09الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء07292Aعبد العزيز تميم 25232A

ملحقة ثانوية شللت 

أزود العدادية بتكل

سيدي البرنوصيمحمد السادس أناسيأزيلل 158801

4

102/09/10 40 02/09/10الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء21728Sمنجي نوال 19862N

تانوية القاضي عياض 

التأهيلية

قلعة السراغنةثانوية المربوح العداديةأزيلل 167891

0

201/03/11 30 01/03/11الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء18481Mسمية  النبوتي 22901S

تانوية القاضي عياض 

التأهيلية

الفحص أنجرةثانوية القصر الصغير العداديةأزيلل 154309

3

128/09/09 46 28/09/09التربية السلميةالتربية السلمية18481Mنجيب الحمدي حمو 24963H

الخميساتالمختار السوسيأزيللثانوية أزود التأهيلية 158626

0

1002/09/10 40 02/09/10التربية السلميةالتربية السلمية07274Fعبدالجليل الغندوري 20511U

ثانوية واد العبيد 

التأهيلية

الثانوية العدادية مولي عبد أزيلل

ا

الفحص أنجرة 159213

7

1201/03/11 40 01/03/11التربية السلميةالتربية السلمية07290Yإسماعيل بنمسعود 25255A

ثانوية واد العبيد 

التأهيلية

بولمانابو بكر الرازيأزيلل 167892

2

201/03/11 31 01/03/11إلتحاق بالزوجالتربية السلميةالتربية السلمية07290Yسهام فراقشي 24281S

ثانوية الزرقطوني 

التأهيلية

أكادير إدا أوتنانثانوية أوريرأزيلل 159262

4

501/03/11 30 01/03/11إلتحاق بالزوجالتربية السلميةالتربية السلمية18480Lتقي  الدين نجاة 23965Y

الجديدةالجرف الصفرأزيللثانوية دمنات التأهيلية 158631

0

502/09/10 40 02/09/10التربية البدنيةالتربية البدنية07292Aيوسف الكسيري 18558W

ثانوية آيت امحمد 

التأهيلية

سيدي قاسمثانوية الوفاءأزيلل 158821

1

402/09/10 40 02/09/10التربية البدنيةالتربية البدنية07278Kأزمي ادريسي  يوسف 25524T

ثانوية واد العبيد 

التأهيلية

برشيدالثانوية التأهيلية الجديدةأزيلل 158825

8

302/09/10 40 02/09/10التربية البدنيةالتربية البدنية07290Yمحمدي خالد 25830A

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية

الفحص أنجرةدار السلمأزيلل 169076

8

103/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةالتربية البدنية07286Uحمزة بوجنفية 26016C

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية

قلعة السراغنةثانوية العامرية التأهيليةأزيلل 159331

6

805/09/11 24 05/09/11المعلومياتالمعلوميات07286Uالمصطفى إكيدر 09361Z

ثانوية تيفاريتي 

التأهيلية

الرحامنةالثانوية التأهيلية السلمأزيلل 144646

6

105/09/07 58 05/09/07الفلسفةالفلسفة07295Dمولي ادريس بنشريف 25514G

ثانوية تيفاريتي 

التأهيلية

بني مللثانوية الحسن الثاني التأهيليةأزيلل 154319

9

102/09/09 46 02/09/09الفلسفةالفلسفة07295Dهشام  بازوي 07698S
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 تادلة - أزيلل12

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

ثانوية آيت امحمد 

التأهيلية

الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيديأزيلل 159375

9

605/09/11 34 05/09/11الفلسفةالفلسفة07278Kسلجيدي  محمد 03790U

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية

تاوريرتالسعديينأزيلل 159933

3

205/09/11 34 05/09/11الفلسفةالفلسفة07286Uمحمد الغرباوي 26324M

ثانوية محمد السادس 

التأهيلية التقنية

خنيفرةابو القاسم الزيانيأزيلل 159238

9

201/03/11 30 01/03/11العلوم والتكنولوجيات الكهربائيةالعلوم والتكنولوجيات الكهربائية25007Fحفيظة زواغي 11976S

ثانوية مولي عيسى 

بن ادريس العدادية

خريبكة عبد ا كنونأزيلل 168833

9

304/09/12 28 04/09/12العلوم والتكنولوجيات الكهربائيةالعلوم والتكنولوجيات الكهربائية07279Lالمختفي زينب 12267H

ثانوية سيدي اعمر 

أوحلي التأهيلية

مكناسالمنفلوطيبني ملل 150420

7

105/09/08 42 05/09/08إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية23666Yنجط فاطمة الزهراء 24759L

خنيفرةالمجدبني مللثانوية التفاح التأهيلية 169153

0

103/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية24288Zالنوري سعاد 25532B

ثانوية العامرية 

التأهيلية

الرباطحمان الفطواكيبني ملل 398162216/09/91 122 16/09/91أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07704Yيوسفي محمد 01131D

بني مللالثانوية التأهيلية إغرم لعلمبني مللمركزية بن شرو 117356

8

206/09/00 66 06/09/05اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07515Tعبدالرحمان شهيدي 25203U

ثانوية أم الرمان 

التأهيلية

ثانوية مولي اسماعيل بني ملل

التأهيلية

بني ملل 141009

5

106/09/06 46 02/09/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07708Cبورشي       حميد 07707B

ثانوية سيدي اعمر 

أوحلي التأهيلية

الفقيه بنصالحثانوية 30 يوليوز التأهيليةبني ملل 154331

5

402/09/09 36 02/09/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية23666Yبوربيع فريدة 25832C

ثانوية سيدي اعمر 

أوحلي التأهيلية

ثا.صلح الدين اليوبي بني ملل

العدادية

الفقيه بنصالح 159372

2

1005/09/11 24 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية23666Yعادل رضه 21221R

انزكان ايت ملولثأ.المعرفةبني مللثانوية التفاح التأهيلية 169029

6

503/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةاللغة النجليزية24288Zشوعا أسماء 20002R

ثانوية سيدي اعمر 

أوحلي التأهيلية

مراكشابن البناء المراكشيبني ملل 169095

3

103/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةاللغة النجليزية23666Yالهام صدقاوي 02705P

ثانوية ابن طفيل 

التأهيلية

الثانوية التأهيلية المير مولي بني ملل

رشيد

شفشاون 158968

0

902/09/10 40 02/09/10اللغة السبانيةاللغة السبانية07684Bابن عبد اللطيف عادل 06421D

ثانوية أم الرمان 

التأهيلية

بن سليمانالثانوية التأهيلية ابن خلدونبني ملل 158666

4

102/09/10 30 02/09/10اللغة اللمانيةاللغة اللمانية07708Cلحبابي محمد ياسر 07855M

ثانوية تاكزيرت 

التأهيلية

بني مللثانوية الحسن الثاني التأهيليةبني ملل 398886127/08/92 116 16/09/95أقدمية 20 سنةالجتماعياتالجتماعيات07711Fالتهامي    المنصوري 07698S

ثانوية أم الرمان 

التأهيلية

طنجة أصيلوادي الذهببني ملل 398284316/09/91 58 05/09/07الجتماعياتالجتماعيات07708Cميمون    الدباغ 15363Y

ثانوية طارق بن زياد 

التأهيلية

سيدي قاسمثانوية مولي رشيدبني ملل 167890

8

101/03/11 40 01/03/11الجتماعياتالجتماعيات07703Xعادل المرابط 15119H
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

 تادلة - أزيلل12

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

ثانوية ابن طفيل 

التأهيلية

سيدي قاسمثانوية 20 غشتبني ملل 154329

8

402/09/09 36 02/09/09الجتماعياتالجتماعيات07684Bالبخاري يونس 15115D

ثانوية طارق بن زياد 

التأهيلية

تاوناتثانوية المام الشطيبي التأهيليةبني ملل 159237

7

301/03/11 30 01/03/11الجتماعياتالجتماعيات07703Xهشام شعايبي 15946G

ثانوية تاكزيرت 

التأهيلية

مراكشالمغرب العربيبني ملل 92340116/09/95 74 21/10/09الرياضياتالرياضيات07711Fعبد اللطيف بروك 20648T

ثانوية الطلس 

الـتأهيلية

بني مللثانوية تاكزيرت التأهيليةبني ملل 159162

3

406/12/10 34 03/09/13الرياضياتالرياضيات07681Yبومحمدي منير 07711F

الحاجبثانوية بطيط التأهيليةبني مللثانوية التفاح التأهيلية 154247

3

406/04/09 44 06/04/09إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء24288Zعادل لميني 26550H

الثانوية التأهيلية إغرم 

لعلم

بني مللثانوية الزيتونبني ملل 396193216/09/91 40 02/09/10الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء25203Uحسن مقدامي 21224U

ثانوية طارق بن زياد 

التأهيلية

افرانثانوية سيدي المخفي التأهيليةبني ملل 143890

9

101/01/07 52 01/09/09التربية السلميةالتربية السلمية07703Xعبد الوهاب السيسي 26267A

الثانوية التأهيلية إغرم 

لعلم

قلعة السراغنةثانوية المربوح العداديةبني ملل 168065

6

204/09/12 18 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية25203Uاسامة بن المختار 22901S

الثانوية التأهيلية إغرم 

لعلم

النواصرتوفيق الحكيمبني ملل 168066

3

904/09/12 18 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية25203Uمحمد بوخلخال 23803X

ثانوية سيدي اعمر 

أوحلي التأهيلية

الفقيه بنصالحثانوية  اولد ادريس العداديةبني ملل 159893

6

605/09/11 24 05/09/11المعلومياتالمعلوميات23666Yباشـــــار محمد 25201S

ثانوية الطلس 

الـتأهيلية

الخميساتواد الدهببني ملل 144651

2

105/09/07 36 02/09/10الفلسفةالفلسفة07681Yمحمـــــد بوجمعــة 11573D

الثانوية التأهيلية إغرم 

لعلم

بني مللثانوية الزرقطوني التأهيليةبني ملل 154585

5

201/01/10 28 05/09/11الفلسفةالفلسفة25203Uنور الدين الغبرة 26231L

الثانوية التأهيلية إغرم 

لعلم

بني مللثانوية ابن طفيل التأهيليةبني ملل 144362

6

105/09/07 24 05/09/11الفلسفةالفلسفة25203Uالماضي بهيجة 07684B

ثانوية ابن سينا 

التاهيلية

بني مللثانوية ابن طفيل التأهيليةبني ملل 210618117/09/84 96 11/09/01أقدمية 12 سنةالترجمةالترجمة07697Rمحمد بوقلدة 07684B

ثانوية ابن تومرت 

العدادية

عين السبع الحي ابن البناء المراكشيبني ملل

المحمدي

168825

8

604/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجالمعلوميات21223TAutres disciplinesكيلني حفصة 01654X

ثانوية المنصور الدهبي الفقيه بنصالحثانوية الخوارزمي

التأهيلية

المضيق الفنيدق 289382116/09/86 124 16/09/93أقدمية 20 سنةاللغة العربيةاللغة العربية07700Uعبد السلم بوطحلي 26509N

بني مللثانوية الحسن الثاني التأهيليةالفقيه بنصالحثانوية الخوارزمي 144633

6

105/09/07 49 05/09/07إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةاللغة العربية07700Uهيهات أحمد 07698S

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية

مكناسمحمد الخامسالفقيه بنصالح 150395

2

205/09/08 43 05/09/08إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية07710Eفرحات دنيا 25269R
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

 تادلة - أزيلل12

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

ثانوية الفارابي 

التأهيلية

سيدي قاسمثانوية 20 غشتالفقيه بنصالح 159279

6

1001/03/11 40 01/03/11اللغة العربيةاللغة العربية07709Dأسماء الجرطي 15115D

الفقيه بنصالحثانوية التغناري التأهيليةالفقيه بنصالحمركزية مسغونة 117515

6

106/09/00 92 26/09/02أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07480Eبخاري  اناس 07692K

بني مللثانوية الزرقطوني التأهيليةالفقيه بنصالحمركزية أولد سلطان 104587

8

116/09/96 58 05/09/07الجتماعياتاللغة الفرنسية07429Zعطية لكبيبر 26231L

انزكان ايت ملولثإ.الحنصاليالفقيه بنصالحثانوية الخوارزمي 342797916/09/88 52 05/09/08اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية07700Uبن عبدالغني عبدالعزيز 24238V

ثانوية المام علي 

العدادية

ثانوية مولي محمد بن عبدا  الفقيه بنصالح

التأهيليه

العرائش 150533

9

105/09/08 18 04/09/12إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية21225Vنورالدين فاضلي 05989J

ثانوية الفارابي 

التأهيلية

انزكان ايت ملولثأ. عبدا الشفشاوني التأهيليةالفقيه بنصالح 117311

4

606/09/00 60 07/09/05اللغة النجليزيةاللغة النجليزية07709Dعاطف حفيظة 25891S

ثانوية علل بن عبد ا 

التأهيلية

بني مللثانوية الزيتونالفقيه بنصالح 169095

9

403/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةاللغة النجليزية07696Pالتوفيق حنان 21224U

الرباطابن رشدالفقيه بنصالحثانوية النصر 144367

6

405/09/07 58 05/09/07اللغة اليطاليةاللغة اليطالية21226Wنصلة بوشعيب 01128A

الثانوية التأهيلية الفقيه محمد الفقيه بنصالحثانوية الخوارزمي

بن أبي بكر التطواني

سل 154364

8

1102/09/09 46 02/09/09اللغة اليطاليةاللغة اليطالية07700Uالصابير نادية 01290B

ثانوية علل بن عبد ا 

التأهيلية

تازة2 اكتوبر 1955الفقيه بنصالح 167891

6

1201/03/11 40 01/03/11الجتماعياتالجتماعيات07696Pالمرق خالد 16690R

بني مللثانوية ابن طفيل التأهيليةالفقيه بنصالحثانوية الخوارزمي 144641

9

305/09/07 30 02/09/10الجتماعياتالجتماعيات07700Uخالد أمزيل 07684B

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية

بولمانابو بكر الرازيالفقيه بنصالح 167893

6

301/03/11 30 01/03/11الجتماعياتالجتماعيات07710Eفؤاد بوطاهر 24281S

ثانوية التغناري 

التأهيلية

الثانوية التأهيلية ابراهيم الفقيه بنصالح

الموصلي

سل 105445

0

203/09/13 15 03/09/13إلتحاق بالزوجةالجتماعياتالجتماعيات07692Kالدريسي حميد 25859G

ثانوية علل بن عبد ا الفقيه بنصالحثانوية الخوارزمي

التأهيلية

الفقيه بنصالح 202437216/09/87 148 16/09/87أقدمية 20 سنةالرياضياتالرياضيات07700Uحميد الصافي 07696P

ثانوية الفارابي 

التأهيلية

الفقيه بنصالحثانوية الخوارزميالفقيه بنصالح 150426

1

105/09/08 34 05/09/11الرياضياتالرياضيات07709Dمحمد الساهلي 07700U

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية

ثانوية علل بن عبد ا الفقيه بنصالح

التأهيلية

الفقيه بنصالح 154259

9

106/04/09 24 05/09/11الرياضياتالرياضيات07710Eعبدالمومن هوللي 07696P

ثانوية الفارابي 

التأهيلية

أزيللثانوية تيفاريتي التأهيليةالفقيه بنصالح 123305

4

106/09/01 14 03/09/13إلتحاق بالزوجةالرياضياتالرياضيات07709Dعبد الرحمان الكميري  07295D

سيدي البرنوصيمحمد السادس أناسيالفقيه بنصالحثانوية بئر انزران 128514

8

207/09/05 70 07/09/05العلوم القتصادية والتدبيرالعلوم القتصادية والتدبير07701Vخديجة مبشور 19862N
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

 تادلة - أزيلل12

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

ثانوية المختار السوسي 

العدادية

الفقيه بنصالحثانوية عمر بن الخطابالفقيه بنصالح 128345

9

101/01/02 68 05/09/08التربية السلميةالتربية السلمية07691Jخديجة بوسبع 07712G

ثانوية عقبة بن نافع 

العدادية

اشتوكة ايت باهاثأ. سيدي الحاج الحبيبالفقيه بنصالح 159206

5

126/07/10 40 26/03/11التربية السلميةالتربية السلمية20127Bالمدني الهرموش 24253L

ثانوية الفارابي 

التأهيلية

الصخيرات تمارةالشيخ ابن تيميةالفقيه بنصالح 158630

6

502/09/10 40 02/09/10التربية البدنيةالتربية البدنية07709Dالجدوي أيوب 26131C

ثانوية الفارابي 

التأهيلية

النواصرعلل بن عبد االفقيه بنصالح 168072

3

1004/09/12 18 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية07709Dعبد الحق ارميلي 18573M

تازة2 اكتوبر 1955الفقيه بنصالح أم الربيع 168986

4

603/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةالتربية البدنية07687Eجمال بركوك 16690R

ثانوية علل بن عبد ا 

التأهيلية

الجديدةالقدسالفقيه بنصالح 128510

3

207/09/05 60 07/09/05الفلسفةالفلسفة07696Pحبيبة كرارسي 08735U

ثانوية علل بن عبد ا 

التأهيلية

سيدي قاسمثانوية أحدالفقيه بنصالح 158570

8

802/09/10 40 02/09/10الفلسفةالفلسفة07696Pعبوبي علي 15118G

ثانوية الفارابي 

التأهيلية

انزكان ايت ملولثأ.عبد ا بن ياسينالفقيه بنصالح 159903

7

305/09/11 24 05/09/11الفلسفةالفلسفة07709Dطارق بنيس 05111E

المحمديةالثانوية التاهيلية عين حرودةالفقيه بنصالحثانوية الخوارزمي 159954

8

205/09/11 24 05/09/11الفلسفةالفلسفة07700Uعبد الفتاح السنون 01762P
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

 مكناس تافيللت13

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

13

فاسمولي سليمانمكناسأحمد بن علي باسو 169037

7

102/09/13 13 02/09/13إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةاللغة النجليزية04090Vخديجة صغراوي 01980B

فاسعبدا كنونمكناسلل أمينة 860109216/09/86 126 28/09/94أقدمية 20 سنةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض03948Rرجاء حسايني 24725Z

الثانوية التأهيلية ابي شعيب مكناسأحمد بن علي باسو

الدكالي

سل 159685

5

105/09/11 25 23/09/11إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض04090Vمريم اليزيدي 25863L

سيدي بنور ثانوية المام الغزالي التأهيليةمكناسابن المناصف 128027

4

120/09/04 74 22/10/05الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء04086Rبوحيا الدريسي 08737W

انزكان ايت ملولثأ.المجدمكناسعبد الرحمان بن زيدان 127942

6

104/10/04 76 04/10/04المعلومياتالمعلوميات04096Bشرقاوي عبد السلم 23790H

الثانوية التأهيلية عبد السلم مكناسأحمد بن علي باسو

عامر

سل 168941

5

203/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجالفلسفةالفلسفة04090Vحكيمة السرحاني 24832R

مكناستوللمكناسالخوارزمي 364594116/09/89 62 06/09/06الترجمةالترجمة03953Wبيه عبد الرحيم 25531A

فاسعبد الخالق الطرسالحاجب11  يناير 154560

4

609/09/09 37 09/09/09إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية04234Bالمريني نورة 26077U

مكناسواد المخازنالحاجب11  يناير 62302229/09/94 48 02/09/10إلتحاق بالزوجةاللغة النجليزيةاللغة النجليزية04234Bالعتابي احمد 22646P

فاسعبد الخالق الطرسالحاجبابن سينا 144647

6

105/09/07 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة السبانيةاللغة السبانية04236Dبنقطيب محمد 26077U

الصخيرات تمارةالمام الغزاليالحاجب16  نونبر 168943

6

102/09/13 14 02/09/13إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات23475Rبديعة حراكة 01391L

فاسإبن رشدالحاجبابن بطوطة 890871116/09/88 135 16/09/88إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض04228Vجميعي بشرى 01987J

الرشيديةالثانوية تافيللت التأهيليةالحاجبابن الخطيب 297931116/09/86 64 10/09/08الترجمةالترجمة04233Aمنصور لحسن 25732U

الرشيديةابن طاهرالرشيديةالبور 123650

8

106/09/01 88 06/09/03أقدمية 12 سنةالعلوم القتصادية والتدبيراللغة العربية09707Aالمغراوي علي 09847C

تاوريرتالفتحالرشيديةالمام الهواري 130877

8

217/09/03 82 17/09/03أقدمية 12 سنةاللغة العربيةاللغة العربية21115Aالعيساوي عمر 04677H

الثانوية التأهيلية 

الجديدة أرفود

القنيطرةالنوارالرشيدية 158657

9

202/09/10 30 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية23958Rجابري نوال 25528X

الرشيديةابن طاهرالرشيديةالمــــــنقارة 2 126395

3

104/09/02 60 22/02/12العلوم القتصادية والتدبيراللغة الفرنسية20964Lأسطا سمير 09847C
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

 مكناس تافيللت13

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف
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لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

مديونةالطلسالرشيديةالنخيل 154234

9

113/01/09 52 13/01/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية23381Nمجداني خديجة 25577A

الخميساتموسى بن نصيرالرشيديةابو بكر الصديق 154564

7

709/09/09 46 09/09/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18475Fالغياتي حسنة 11575F

طنجة أصيلالثانوية التأهيلية المام الغزاليالرشيديةالمنصور الدهبي 154564

9

109/09/09 46 09/09/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية22933Bحفيظة كويش 25312M

الخميساتمحمد السادسالرشيديةالــدويرة 159669

7

918/11/11 34 23/02/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية23957Pبوحى سهام 11580L

سيدي سليمانالمهدي بن بركةالرشيديةالنخيل 159930

8

1305/09/11 34 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية23381Nالبضوري مريم 25988X

سطاتالثانوية التأهيلية البروجالرشيديةمحمد الخامس 154561

5

609/09/09 32 04/10/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09853Jخلفي مريم 14648W

الخميساتاحمد الطيب بن هيمةالرشيديةمعركة بودنيب 158644

6

302/09/10 30 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09846Bفاطن ليلة 11566W

الثانوية التأهيلية 

الجديدة أرفود

القنيطرةالميرة لل خديجةالرشيدية 168888

8

104/09/12 28 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية23958Rسندس حران 25283F

الشهيد مولي الطيب 

بن مولي لكبير

سيدي قاسمثانوية بلقصيريالرشيدية 159957

8

305/09/11 24 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09849Eفراح    هــدى 25305E

الرباطالحسن الثانيالرشيديةابن طاهر 892687210/10/89 130 10/10/89أقدمية 20 سنةاللغة النجليزيةاللغة النجليزية09847Cللة مريم القاسمي 01120S

الشهيد مولي الطيب 

بن مولي لكبير

مكناسأناسيالرشيدية 770627124/10/91 124 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة النجليزيةاللغة النجليزية09849Eعليوي احمد 26026N

الخميساتالفتحالرشيديةالثقنية 296621101/10/87 116 17/11/03أقدمية 12 سنةاللغة النجليزيةاللغة النجليزية09845Aالوافي حسن 11577H

أنفامولي إدريس الولالرشيديةالحسن الثاني تنجداد 169093

7

103/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة النجليزيةاللغة النجليزية09854Kرشيدي اسماعيل 01487R

الحاجبابن سيناالرشيديةالحسن الثاني تنجداد 169029

1

603/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة النجليزيةاللغة النجليزية09854Kازلماض نور الدين 04236D

سيدي قاسمثانوي محمد الزرقطونيالرشيديةمعركة بودنيب 158577

1

402/09/10 40 02/09/10الجتماعياتالجتماعيات09846Bالعقوي مصطفى 15106U

ميدلتالمام عليالرشيديةحماد او باحدو 159329

2

105/09/11 34 05/09/11الجتماعياتالجتماعيات23382Pحوسة حسن 09839U

بركانأبي الخيرالرشيديةالحسن الول اوفوس 169044

4

503/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات09855Lنورة ابن علي 04674E

الصخيرات تمارةالمهدي المنجرةالرشيديةمولي رشيد 362774516/09/89 136 16/09/90أقدمية 20 سنةالرياضياتالرياضيات09843Yهاشمي مولي الحسن 26627S
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تاريخ

التوظيف

ترتيب
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لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

افرانثانوية تيمحضيت التأهيليةالرشيديةزايد اسكنتي 154561

2

909/09/09 46 09/09/09الرياضياتالرياضيات23383Rغنو نورة 26266Z

صفرومولي ادريس الكبرالرشيديةمعركة بودنيب 154564

3

1209/09/09 46 09/09/09الرياضياتالرياضيات09846Bالحسرا الكبيرة 02450M

تطوانالحسن الثانيالرشيديةالحسن الثاني تنجداد 150372

9

105/09/08 42 05/09/08الرياضياتالرياضيات09854Kشرفي محمد 05678W

مراكشابن تومرتالرشيديةالحسن 2 الريصاني 159897

7

105/09/11 24 05/09/11إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات09852Hبيان سمية 02655K

تارودانتثأ.سيدي موسىالرشيديةالميرة لل سلمى 130994

8

613/10/03 72 13/10/03أقدمية 12 سنةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض20620Mمزردي عثمان 17292V

تاوناتثا محمد السادس التأهيليةالرشيديةالوحدة 167964

7

101/03/11 30 01/03/11علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض09837Sهادي اشريف 15948J

الثانوية التأهيلية 

الجديدة أرفود

تاوناتثانوية أم القرى التأهيليةالرشيدية 158110

8

402/09/10 22 03/09/13علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض23958Rلغزال زينب 26561V

الرشيديةالميرة لل سلمىالرشيديةمزكيدة 117911

5

106/09/00 94 12/09/01أقدمية 12 سنةالتربية السلميةالتربية السلمية09548Cحجيوي عبد العالي 20620M

الرشيديةابن حزمالرشيديةالحسن 2 الريصاني 117835

0

206/09/00 74 05/09/11التربية السلميةالتربية السلمية09852Hقباش إبراهيم 20960G

الشهيد مولي الطيب 

بن مولي لكبير

الرشيديةمولي رشيدالرشيدية 128492

3

107/09/05 42 05/09/08التربية البدنيةالتربية البدنية09849Eالنصاري هشام 09843Y

مكناسبدرالرشيديةابن طاهر 127856

5

107/09/04 68 07/09/04إلتحاق بالزوجالفلسفةالفلسفة09847Cفزة نعيمة 24761N

تطوانالقرطبيالرشيديةالحسن 2 الريصاني 158628

8

102/09/10 40 02/09/10الفلسفةالفلسفة09852Hالحسوني محمد 26414K

الثانوية التأهيلية 

الجديدة أرفود

تطوانالقرطبيالرشيدية 158666

5

102/09/10 40 02/09/10الفلسفةالفلسفة23958Rلهديلي وفاء 26414K

الخميساتمحمد بلحسن الوزانيالرشيديةمعركة بودنيب 158572

1

102/09/10 30 02/09/10الفلسفةالفلسفة09846Bاشملل حدو 19265P

الحسيمةمولي علي الشريفالرشيديةالثقنية 168950

0

602/09/13 12 02/09/13إلتحاق بالزوجةالفنون التطبيقيةالفنون التطبيقية09845Aيتون محمد 06823R

بركانالليمونالرشيديةالثقنية 91721216/09/95 116 16/09/95أقدمية 20 سنةالعلوم والتكنولوجيات الميكانيكيةالعلوم والتكنولوجيات الميكانيكية09845Aشمللي عبد الله 04673D

افرانثانوية سيدي المخفي التأهيليةافرانأبي بكر الصديق 144671

1

205/09/07 48 05/09/07اللغة العربيةاللغة العربية10791Dالحجوجي هند 26267A

الثانوية التأهيلية محمد بن عبد افرانأبي بكر الصديق

الكريم الخطابي

بن سليمان 159011

3

202/09/10 30 02/09/10اللغة العربيةاللغة العربية10791Dسعيف عبد الكبير 07856N
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زاوية سيدي عبد 

السلم

فاسإبن رشدافران 126595

1

104/09/02 73 13/09/05إلتحاق بالزوجالفلسفةاللغة الفرنسية10685Nحكيمة الحجار 01987J

ثانوية تيمحضيت 

التأهيلية

بن امسيكالكنديافران 167913

1

101/03/11 13 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةاللغة النجليزية26266Zزينب الفيللي 01877P

الثانوية العدادية مولي عبد افرانأبي بكر الصديق

ا

الفحص أنجرة 159265

9

1301/03/11 40 01/03/11الجتماعياتالجتماعيات10791Dأولد كركالو رجاء 25255A

تازةالزيتونافرانأبي بكر الصديق 57878616/09/94 25 03/09/13إلتحاق بالزوجةالجتماعياتالجتماعيات10791Dخلدون رشيد 16679D

فاسعبدالكريم الرايسافرانطارق بن زياد 148114117/09/84 128 16/09/92أقدمية 20 سنةالرياضياتالرياضيات10790Cحسنات محمد 24320J

جرادةثانوية الزرقطوني التأهيليةافرانمحمد الخامس 141067

6

106/09/06 48 30/09/09الرياضياتالرياضيات10785Xحسن الرائس 04804W

فاسابن عشيرافرانمحمد الخامس 127875

2

107/09/04 30 03/09/13إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض10785Xكبيري عزيزة 22747Z

تاوريرتالزيتونافرانأبي بكر الصديق 167950

9

301/03/11 30 01/03/11إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء10791Dعل حسناء 04679K

ثانـويــة عـلل 

الفـــاسي 

أنفاالمسجدافران 150429

0

505/09/08 18 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية21882Jعصـــام ستيــتـــو 01489T

الحاجبابن سيناافرانمحمد الخامس 158607

6

702/09/10 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةالتربية البدنية10785Xالداودي سفيان 04236D

ثانـويــة عـلل 

الفـــاسي 

بن امسيكابن رشدافران 169098

3

103/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجالمعلومياتالمعلوميات21882Jسكينـــة رزوق 01868E

خنيفرةالمجدخنيفرةمولي رشيد 105319

0

116/09/96 104 16/09/98أقدمية 12 سنةاللغة العربيةاللغة العربية11984Aزكريا حماعلي 25532B

طنجة أصيلعلل الفاسيخنيفرةزيان 64576716/09/95 82 05/09/07أقدمية 12 سنةالعلوم القتصادية والتدبيراللغة العربية24468Vامعزول المصطفى 15362X

خنيفرةمولي رشيدخنيفرةتيكمنت 126372

4

716/09/02 72 04/10/05اللغة العربيةاللغة العربية11714Gامحدوك محمد 11984A

الخميساتالفتحخنيفرةالمنصور الدهبي 143920

7

801/02/07 58 05/09/07اللغة العربيةاللغة العربية11987Dزين الدين رضا 11577H

الحاجبابن الخطيبخنيفرةام الربيع 348587319/09/89 136 16/09/91أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11981Xادريس فراح 04233A

مراكشابي العباس السبتيخنيفرةفاطمة الزهراء 720554116/09/92 118 16/09/92إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11978Uالبرنوصي مجدة 02649D

خنيفرةمحمد السادسخنيفرةسيدي لمين 115898

2

116/09/99 84 16/12/04الجتماعياتاللغة الفرنسية21494Mبوخلد محمد 11985B
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سيدي قاسمثانوية محمد الخامسخنيفرةالمنصور الدهبي 154318

0

302/09/09 46 02/09/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11987Dوديع باحجي 15124N

افرانثانوية سيدي المخفي التأهيليةخنيفرةالمنصور الدهبي 159936

1

1405/09/11 24 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11987Dالحميدي فلطمة الزهراء 26267A

تازةإبن زيدونخنيفرةالمير مولي عبدا 128544

6

107/09/05 62 06/10/09اللغة النجليزيةاللغة النجليزية11962Bحتيم ضليعة 26245B

الحاجب16  نونبرخنيفرةمحمد السادس 128530

8

807/09/05 42 05/09/08اللغة النجليزيةاللغة النجليزية11985Bعصام ابوخالد 23475R

خنيفرةمحمد السادسخنيفرةتازيزاوت 158617

0

102/09/10 40 02/09/10اللغة النجليزيةاللغة النجليزية11983Zالبيض توفيق 11985B

الرشيديةابن طاهرخنيفرةام الربيع 159664

5

118/11/11 34 23/02/12اللغة النجليزيةاللغة النجليزية11981Xالحجاجي فدوى 09847C

مكناسواد المخازنخنيفرةام الربيع 159876

2

505/09/11 24 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةاللغة النجليزية11981Xعدو فاطمة الزهراء 22646P

فاسسيدي احرازمخنيفرةابو القاسم الزياني 154399

4

502/09/09 37 02/09/09إلتحاق بالزوجاللغة اللمانيةاللغة اللمانية11976Sلحلو ميمي لبنى 26567B

مكناسعبد الرحمان بن زيدانخنيفرةالخوارزمي 130962

8

405/09/03 58 05/09/07الجتماعياتالجتماعيات23547Uالتباعي  جواد 04096B

القنيطرةابن الثيرخنيفرةابن الخطيب 158971

4

402/09/10 40 02/09/10الجتماعياتالجتماعيات11972Mالمداني كريم 23814J

افرانطارق بن زيادخنيفرةالمنصور الدهبي 154279

3

306/04/09 38 02/09/09الجتماعياتالجتماعيات11987Dفطيمة امنعي 10790C

الرباطالمنصور الدهبيخنيفرةلحسن اليوسي 154286

1

1006/04/09 24 05/09/11الجتماعياتالجتماعيات11982Yقشاشي فؤاد 01052T

الرباطعبد الكريم الخطابيخنيفرةالقدس 169046

5

103/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات11971Lأوسعيد خديجة 01129B

الحاجبثانوية بطيط التأهيليةخنيفرةالقدس 168899

1

403/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات11971Lالمتوكل عائشة 26550H

طنجة أصيلزينب النفزاويةخنيفرةابو القاسم الزياني 340917116/09/88 114 16/09/93أقدمية 20 سنةالرياضياتالرياضيات11976Sالقاسمي الحسن 15354N

مكناسالمام الغزاليخنيفرةام الربيع 375566117/09/90 108 16/09/99أقدمية 12 سنةالرياضياتالرياضيات11981Xسعيد توير 03950T

المحمديةأبو بكر الصديقخنيفرة20 غشت 154560

0

202/09/09 36 02/09/09الرياضياتالرياضيات11969Jحسني فاطمة 23477T

بولمانالشريف الدريسيخنيفرةمولي رشيد 141063

6

1006/09/06 30 02/09/10الرياضياتالرياضيات11984Aسعيد اوبها 08047W
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فاسالحاج الهادي التجموعتيخنيفرةالزرقطوني 158636

4

602/09/10 31 02/09/10إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض24736Lالمستعيد علوي مريم 02104L

سلالثانوية التأهيلية سلمة مصدقخنيفرةالقدس 159676

7

1321/10/11 25 25/11/11إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض11971Lالهير صفاء 25648C

الحاجب11  ينايرخنيفرةابو القاسم الزياني 167951

9

301/03/11 31 01/03/11إلتحاق بالزوجالعلوم القتصادية والتدبيرالعلوم القتصادية والتدبير11976Sالشاكر نسيم 04234B

الصخيرات تمارةالمهدي المنجرةخنيفرةام الربيع 55114214/08/91 116 16/09/95أقدمية 20 سنةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء11981Xعلي مهداوي 26627S

صفرومولي ادريس الكبرخنيفرةالقدس 154235

6

1016/02/09 42 16/02/09إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء11971Lفتيحة أعسري 02450M

فاسالحاج الهادي التجموعتيخنيفرةمحمد الخامس 988248516/09/93 114 16/09/93أقدمية 20 سنةالتربية البدنيةالتربية البدنية11977Tالراز أحمد 02104L

خنيفرةمحمد الخامسخنيفرةلحسن اليوسي 89379216/09/95 64 14/09/10التربية البدنيةالتربية البدنية11982Yبوستى حسن 11977T

خنيفرةابو القاسم الزيانيخنيفرةتازيزاوت 144370

3

805/09/07 58 05/09/07المعلومياتالمعلوميات11983Zونير يوسف 11976S

عين السبع الحي الباروديخنيفرةالحسين بولنوار

المحمدي

168935

4

103/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجالفلسفةالفلسفة20932Bايمان أسرموح 01656Z

مكناسمولي يوسفخنيفرةام الربيع 329563116/09/88 116 16/09/95أقدمية 20 سنةالترجمةالترجمة11981Xحسان ادابكريم 03929V

مكناسمالكة الفاسيميدلتالبحيرة 154284

1

306/04/09 38 02/09/09إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةاللغة العربية18477Hصديقي عبدالمجيد 03941H

الخميساتمحمد السادسميدلتطارق بن زياد 159683

3

1005/09/11 24 05/09/11اللغة العربيةاللغة العربية09856Mالهام و الحاج 11580L

مولي يعقوبالثانوية التأهيلية التقدمميدلتمولي علي الشريف 376399207/01/91 136 07/01/91أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09844Zسمطال مصطفى 26246C

ثانوية المنصور الذهبي ميدلتزايدة

التأهيلية

تاونات 127964

1

907/09/04 58 13/09/06اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18476Gسناء راشدي 15944E

مكناسالخوارزميميدلتالحسن الثاني 150356

0

1305/09/08 40 11/10/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11979Vعلوي مليكة 03953W

تاوناتثانوية ابن خلدون التأهيلةميدلتمولي علي الشريف 154356

7

202/09/09 36 02/09/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية09844Zمجاهد عمر 15943D

شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن العربيميدلتالمير مولي رشيد 158669

3

802/09/10 30 04/09/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية11980Wلطافي رداد 21854D

الرشيديةابن طاهرميدلتالحسن الثاني 127974

3

407/09/04 34 05/09/11اللغة النجليزيةاللغة النجليزية11979Vبنعيسى أحمد 09847C
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مراكشابن تومرتميدلت18 يونيو 169029

4

103/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة النجليزيةاللغة النجليزية25254Zوديع بودربيلة   02655K

ثانوية تاوجطات الجديدة ميدلتالمام علي

التأهيلية

الحاجب 150432

7

105/09/08 40 02/09/10إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات09839Uالزاهر ابتسام 26552K

تطوانعثمان بن عفانميدلتزايدة 159125

3

426/07/10 40 15/12/10الجتماعياتالجتماعيات18476Gالمودني خالد 26518Y

الخميساتالياسمينميدلت18 يونيو 167951

8

101/03/11 30 01/03/11الجتماعياتالجتماعيات25254Zحجاجي مريم 11576G

فاسعبد الرحيم بوعبيدميدلتمولي علي الشريف 259615116/09/85 154 16/09/85أقدمية 20 سنةالرياضياتالرياضيات09844Zبن بوبكر عبد الرحمن 26564Y

سيدي قاسمثانوي محمد الزرقطونيميدلتطارق بن زياد 159657

0

518/11/11 34 21/02/12الرياضياتالرياضيات09856Mعلي بنسي 15106U

الثانوية التأهيلية عبد العزيز ميدلتالمير مولي رشيد

مزيان بلفقيه

مولي يعقوب 159658

7

318/11/11 20 03/09/13إلتحاق بالزوجةالرياضياتالرياضيات11980Wملوك عبد  الفتاح 25981P

افرانثانوية سيدي المخفي التأهيليةميدلتالحسن الثاني 150000116/09/84 152 16/09/86أقدمية 20 سنةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض11979Vمكي مولي عبد ا 26267A

عين الشقعبدالخالق الطريسميدلتالبحيرة 159381

5

205/09/11 24 05/09/11إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض18477Hطاهيري رجاء 18123Y

ميدلتالحسن الثانيميدلتزايدة 737888116/09/93 102 13/09/02أقدمية 12 سنةالعلوم القتصادية والتدبيرالعلوم القتصادية والتدبير11630Rسيدي محمد لطيفي 11979V

تطوانالحسن الثانيميدلتالمير مولي رشيد 105167

3

516/09/97 104 16/09/98أقدمية 12 سنةالتربية السلميةالتربية السلمية11980Wحنيني سيدي محمد 05678W

ثانوية مولي محمد بن عبدا  ميدلتزايدة

التأهيليه

العرائش 158581

8

1002/09/10 40 02/09/10التربية السلميةالتربية السلمية18476Gعريريب هشام 05989J

تنغيرثأ.صلح الدين اليوبيميدلتطارق بن زياد 158653

6

602/09/10 40 02/09/10التربية السلميةالتربية السلمية09856Mحسوني عبد العالي 20772C

تاوريرتلقمان الحكيمميدلتطارق بن زياد 159911

3

105/09/11 34 05/09/11التربية البدنيةالتربية البدنية09856Mبوراسي عمر 04446G

الحاجبثانوية بطيط التأهيليةميدلت18 يونيو 168071

2

204/09/12 18 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية25254Zأوعدو عبد المجيد 26550H

مراكشالحسن الثانيميدلتالبحيرة 168933

3

103/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجالفلسفةالفلسفة18477Hالمين عزيزة 02646A

ثانوية تاوجطات الجديدة ميدلتاغبالو

التأهيلية

الحاجب 169019

9

803/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجالفلسفةالفلسفة21051Fسناء الفرار 26552K

طنجة أصيلالثانوية التأهيلية المام الغزاليميدلتالبحيرة 169141

8

203/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجالفلسفةالفلسفة18477Hهراز أسماء 25312M

103





المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

 مكناس تافيللت13

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

104





المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

 فاس - بولمان14
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رمزها
مادة
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14

افرانثانوية سيدي المخفي التأهيليةبولمانميسور المختلطة 154505

0

202/09/09 46 02/09/09اللغة العربيةاللغة العربية08052Bمرابطي عبد الجبار 26267A

فاسعبد الرحيم بوعبيدبولمانتيشوكت 280452129/10/85 152 02/05/88أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08051Aعبد ا ربعي 26564Y

مكناسمالكة الفاسيبولمانتيشوكت 244424228/09/87 138 28/09/87أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08051Aعبد الرحيم الحضراوي 03941H

وجدة انجادثا. لل أسماءبولمانميسور المختلطة 374169117/09/90 132 17/09/90إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08052Bمحمد السليفاني 04405M

صفرومحمد الفاسيبولمانميسور المختلطة 341783116/09/88 106 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08052Bعبد الهادي زهير 02446H

المضيق الفنيدقأبي الربيع السبتيبولمانسيدي بوطيب 154557

6

321/12/09 36 21/12/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08049Yمزيان بدر 05680Y

الثانوية التأهيلية الفقيه بولمانالمرابطين

المريني

سل 159677

6

415/11/11 24 15/11/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية08053Cفاطمة الزهراء الدرس 01267B

فاسعبدا كنونبولمانميسور المختلطة 890442116/09/89 122 16/09/91أقدمية 20 سنةاللغة النجليزيةاللغة النجليزية08052Bمليكة شكير 24725Z

الثانوية التأهيلية عبد العزيز بولمانميسور المختلطة

مزيان بلفقيه

مولي يعقوب 154406

6

602/09/09 46 02/09/09اللغة النجليزيةاللغة النجليزية08052Bالوزاني الشاهدي مريم 25981P

صفرومحمد السادسبولمانميسور المختلطة 158577

3

1002/09/10 28 14/10/11اللغة النجليزيةاللغة النجليزية08052Bاقنوش ليلى 02448K

فاسأم أيمنبولمانمولي الحسن 169008

4

103/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةاللغة النجليزية25894Vنورة باركي 01982D

فاسالدارسةبولمانموسى بن نصير 159911

6

205/09/11 24 05/09/11إلتحاق بالزوجةاللغة اليطاليةاللغة اليطالية08046Vبورحيم عبد العلي 02247S

ثانوية محمد بن عبد الكريم بولمانابو بكر الرازي

الخطابي

صفرو 147650116/09/82 82 06/09/06أقدمية 12 سنةالجتماعياتالجتماعيات24281Sحميد غريب 25866P

مكناسمحمد المكناسيبولمانالمرابطين 128517

5

107/09/05 70 07/09/05الجتماعياتالجتماعيات08053Cمحمد مسعودي 04092X

فاسعبد الرحيم بوعبيدبولمان2اكتوبر 167951

4

201/01/12 12 03/09/13إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات08054Dعائشة الوافي 26564Y

فاسالحاج الهادي التجموعتيبولمان2اكتوبر 55410416/09/94 110 16/09/94أقدمية 20 سنةالرياضياتالرياضيات08054Dعبد الرزاق رمضاني 02104L

عين الشقعبدالكريم الخطابيبولمانأبو حنيفة 159361

0

305/09/11 34 05/09/11الرياضياتالرياضيات25257Cالناصري زهراء 25300Z
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لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

الحي الحسنيإبن البناء المراكشيبولمانالمرابطين 159911

7

205/09/11 34 05/09/11الرياضياتالرياضيات08053Cبورمان امينة 25580D

فاسعبد الخالق الطرسبولمان2اكتوبر 92679430/10/95 106 30/10/95أقدمية 20 سنةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض08054Dنعمة لهنة 26077U

فاسعبد الكريم الداوديبولمانعبد الكريم الخطابي 158778

4

802/09/10 31 02/09/10إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض08042Rالخفيفي دنيا 22745X

مديونةابن بطوطةبولمانأبو حنيفة 159115

6

126/07/10 30 26/07/10علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض25257Cكوثر بناني 01881U

الثانوية التأهيلية عبد العزيز بولمان2اكتوبر

مزيان بلفقيه

مولي يعقوب 159949

6

1005/09/11 25 05/09/11إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض08054Dحميد الخطاب 25981P

الثانوية العدادية مولي عبد بولمانمولي الحسن

ا

الفحص أنجرة 168936

8

1203/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض25894Vبلقاضي نجلء 25255A

الخميساتعبد الكريم الخطابيبولمانميسور المختلطة 169106

4

103/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجالعلوم القتصادية والتدبيرالعلوم القتصادية والتدبير08052Bالنصاري فاطمة 11574E

صفرومحمد السادسبولمانميسور المختلطة 390349516/09/91 122 16/09/91أقدمية 20 سنةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء08052Bقاسم بنعزي 02448K

تطوانجابر بن حيانبولمانعمر بن الخطاب 169137

7

103/09/13 16 03/09/13إلتحاق بالزوجةالتربية السلميةالتربية السلمية24494Yكركيش مصطفى 05677V

الشهيد مولي الطيب بن مولي بولمانالمرابطين

لكبير

الرشيدية 168069

2

204/09/12 18 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية08053Cكويس عمر 09849E

الثانوية التأهيلية المغرب بولمانابو بكر الرازي

العربي

برشيد 168073

5

104/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجالتربية البدنيةالتربية البدنية24281Sزريق أمينة 24785P

القنيطرةعبد المالك السعديبولمانميسور المختلطة 144682

5

105/09/07 48 07/10/08إلتحاق بالزوجالفلسفةالفلسفة08052Bاحسان العمراني الحسني 11197V

تارودانت الثانوية الفلحيةبولمان2اكتوبر 159236

3

101/03/11 12 03/09/13إلتحاق بالزوجالفلسفةالفلسفة08054Dالهام مويلحة 17301E

فاسالحاج الهادي التجموعتيفاسالطبري 115414

5

330/09/99 84 25/09/01أقدمية 12 سنةالترجمةاللغة العربية18647Tسعيد حملي 02104L

فاسعبد الرحيم بوعبيدفاسعبد ا الشفشاوني 213340117/09/84 102 16/09/96أقدمية 12 سنةاللغة النجليزيةاللغة النجليزية18445Yسعيد سهيل 26564Y

ثانوية محمد بن عبد الكريم فاسعبد الكريم الداودي

الخطابي

صفرو 720380129/09/90 48 04/09/12اللغة النجليزيةاللغة النجليزية22745Xالمصطفى افتحي 25866P

فاسإبن رشدفاسمولي رشيد 180679116/09/85 140 21/09/89أقدمية 20 سنةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض02068Xعبد الله بنيحيى 01987J

فاسعبد الرحيم بوعبيدفاسابن هاني 242188116/09/85 122 16/09/91أقدمية 20 سنةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض02258Dمونية الودغيري الحسني 26564Y
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نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

الثانوية التأهيلية مولي الطيب فاسابن الهيتم

العلوي

سل 128523

9

407/09/05 70 07/09/05العلوم القتصادية والتدبيرالعلوم القتصادية والتدبير02259Eقمر سميح 01291C

فاسعبد الرحيم بوعبيدفاسمولي رشيد 210597117/09/84 130 28/09/89أقدمية 20 سنةالتربية البدنيةالتربية البدنية02068Xسكاح عبد الحميد 26564Y

فاسعبد ا الشفشاونيصفروموسى بن نصير 158790

5

1102/09/10 31 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية02443Eماموني مجيدة 18445Y

فاسالحاج الهادي التجموعتيصفرومولي ادريس الكبر 296735125/10/86 152 25/10/86أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية02450Mمحمد امين الحسني 02104L

فاسعبد ا الشفشاونيصفرومحمد الفاسي 310989616/09/87 110 16/09/94أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية02446Hمحمد سعيد فردوس  18445Y

فاسسيدي احرازمصفرومحمد السادس 243267216/09/85 98 16/09/97أقدمية 12 سنةاللغة النجليزيةاللغة النجليزية02448Kمحمد العبادي 26567B

صفرولل سلمىصفرومحمد السادس 127595

3

114/11/02 46 05/09/11اللغة النجليزيةاللغة النجليزية02448Kعبد ا زروال 24495Z

الصخيرات تمارةالمهدي المنجرةصفرومحمد الفاسي 159348

8

205/09/11 16 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةاللغة النجليزية02446Hزينب المرابط 26627S

فاسابن سيناصفروسيدي لحسن اليوسي 127957

2

229/09/04 48 05/09/07إلتحاق بالزوجاللغة اللمانيةاللغة اللمانية02445Gامال  بوقلبة 22679A

فاسعبد الرحيم بوعبيدصفروأبو سالم العياشي 282230116/09/89 124 23/09/93أقدمية 20 سنةالجتماعياتالجتماعيات02452Pإدريس   الشامي 01983E

الرباطابراهيم الرودانيصفرومولي ادريس الكبر 154246

4

206/04/09 12 03/09/13إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات02450Mفاطمة الزهراء  أحصاد 01135H

ثانوية محمد بن عبد الكريم صفرومحمد الفاسي

الخطابي

صفرو 347303116/09/88 110 17/09/98أقدمية 12 سنةالرياضياتالرياضيات02446Hحسن منقد 25866P

ثانوية محمد بن عبد الكريم صفرومولي ادريس الكبر

الخطابي

صفرو 202336116/09/86 104 16/09/98أقدمية 12 سنةالرياضياتالرياضيات02450Mمحمد  بودشيش 25866P

الحي الحسنيابن ا لهيثمصفرومولي ادريس الكبر 159923

8

205/09/11 24 05/09/11إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء02450Mدرويش نوال 01684E

فاسسيدي احرازمصفروطارق بن زياد 340835116/09/88 122 16/09/91أقدمية 20 سنةالتربية السلميةالتربية السلمية02451Nبورقادي جواد 26567B

فاسالدارسةصفروأبو سالم العياشي 297142516/09/86 58 05/09/07الترجمةالترجمة02452Pيوسف  يعقوبي 02247S

فاسابن الهيتممولي يعقوبالضويات المركز 126520

6

104/09/02 61 04/09/12إلتحاق بالزوجالعلوم القتصادية والتدبيراللغة العربية02123Gسناء شبيبة 02259E

الثانوية التأهيلية عبد العزيز مولي يعقوب ازناتة المركز

مزيان بلفقيه

مولي يعقوب 117932

6

306/09/00 58 05/09/07الجتماعياتالجتماعيات02198Nهشام الكواش 25981P
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

 فاس - بولمان14

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

الثانوية العدادية علل 

بن عبد ا

فاسالجاحظمولي يعقوب 118134

4

306/09/00 86 06/09/00إلتحاق بالزوجةالتربية السلميةالتربية السلمية02255Aعز الدين السليماني 18498F
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تازة - تاونات - الحسيمة15

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

15

وجدة انجادثا. محمد عابد الجابريالحسيمةابن رشد 988504116/09/93 92 10/09/01أقدمية 12 سنةاللغة العربيةاللغة العربية21560Jالطيبي أحمد 25587L

ثانوية المنصور الذهبي الحسيمةبني يخلف

التأهيلية

تاونات 117598

6

806/09/00 92 04/09/02أقدمية 12 سنةاللغة العربيةاللغة العربية06773Lالشقروني ابراهيم 15944E

بركانابن بطوطةالحسيمةإعدادية بني حذيفة 126170

7

404/09/02 88 04/09/02أقدمية 12 سنةاللغة العربيةاللغة العربية06819Lهدراوي نوال 04672C

الحسيمةامزورنالحسيمةتماسينت2 123661

5

106/09/01 74 16/09/05اللغة الفرنسيةاللغة العربية06638Pالمرابطي احمد 06824S

تاوناتثانوية مولي بوشتى التأهيليةالحسيمةالخوارزمي 159951

2

905/09/11 34 05/09/11اللغة العربيةاللغة العربية06829Xالمريني عبد الصمد 26602P

الناضورطه حسينالحسيمةبني اشبون 168147

2

1402/09/11 34 02/09/11اللغة العربيةاللغة العربية06535Cعائشة اوراغي 12752K

مولي يعقوبالثانوية التأهيلية المستقبلالحسيمةالرازي 158683

4

702/09/10 30 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية25198Nواعيس دلل 25585J

القنيطرةالمير مولي الحسنالحسيمةالرازي 159091

7

126/07/10 30 22/11/10إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية25198Nهني نجوي 25284G

أزيللتانوية القاضي عياض التأهيليةالحسيمةاسول 168089

6

105/09/11 25 05/09/11إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةاللغة العربية06735Vهشام أسراك 18481M

طنجة أصيلعبد المومن الموحديالحسيمةإعدادية بني بونصار 168907

8

303/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية23423Jمريم جعوان 25812F

تازةيوسف بن تاشفينالحسيمةالفارابي 169007

3

703/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية25197Mزروق كريمة 16678C

فاسعبدا العرويالحسيمةالباديسي 260080216/09/85 146 16/09/85أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06827Vعبد العزيزالزمي 26078V

الخميساتمحمد بلحسن الوزانيالحسيمةامزورن 141031

8

906/09/06 46 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06824Sسهام النجمي 19265P

ثانوية ترجيست 

التأهيلية

تاوناتثانوية مولي بوشتى التأهيليةالحسيمة 158597

6

502/09/10 40 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06826Uرفيقة بوشكيمة 26602P

الحاجبثانوية بطيط التأهيليةالحسيمةابن رشد 136766

0

1207/09/04 38 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية21560Jالرزة فدوى 26550H

ثانوية ترجيست 

التأهيلية

كرسيفالمستقبلالحسيمة 159391

3

205/09/11 24 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06826Uلمياء زريول 25895W

القنيطرةالنوارالحسيمةمولي اسماعيل 117838

3

306/09/00 15 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06825Tخيرة هشام 25528X
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تازة - تاونات - الحسيمة15

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

كرسيفالحسن الداخلالحسيمةمولي اسماعيل 171957

4

128/10/13 13 28/10/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06825Tسكينة زبير 16684J

ثانوية يعقوب المنصور الحسيمةالفارابي

التأهيلية

المضيق الفنيدق 168955

4

103/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية25197Mاستيتو خديجة 26510P

فاسطارق بن زيادالحسيمةامزورن 127682

2

205/09/03 82 05/09/03أقدمية 12 سنةاللغة النجليزيةاللغة النجليزية06824Sالذهبي منار 26566A

فاسمولي رشيدالحسيمةالفارابي 169010

1

303/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة النجليزيةاللغة النجليزية25197Mالهيتوف شراف 02068X

تاوناتثانوية عين عائشة التأهيليةالحسيمةابن رشد 154354

9

802/09/09 44 29/09/10اللغة اللمانيةاللغة اللمانية21560Jالخديري   محمد 21797S

المحمديةالجولنالحسيمةالفارابي 158689

9

102/09/10 31 02/09/10إلتحاق بالزوجةاللغة اليطاليةاللغة اليطالية25197Mهشام رزاك 01913D

تطوانالقرطبيالحسيمةالباديسي 769974126/08/92 62 02/09/10الجتماعياتالجتماعيات06827Vدعواك نجاة 26414K

تاوناتثانوية أم القرى التأهيليةالحسيمةالفارابي 159932

0

305/09/11 24 05/09/11الجتماعياتالجتماعيات25197Mخالد البوكيلي 26561V

بن سليمانالثانوية التأهيلية ابن خلدونالحسيمةالباديسي 348295116/09/89 140 16/09/89أقدمية 20 سنةالرياضياتالرياضيات06827Vأحمد أكوزال 07855M

النواصرمحمد الكغاطالحسيمةالرواضي 158741

9

101/01/10 36 01/01/10الرياضياتالرياضيات18518Cمحمد مرشود 25804X

تطوانالسيدة الحرةالحسيمةبني بوفراح 159901

4

1105/09/11 24 05/09/11الرياضياتالرياضيات25238Gبنعجيبة ياسين 20400Y

الصخيرات تمارةالمير مولي عبد االحسيمةالخزامى 168073

1

504/09/12 21 04/09/12إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات25195Kالطوكو كريمة 01393N

طنجة أصيلالثانوية التأهيلية المام الغزاليالحسيمةمولي علي الشريف 168933

1

303/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجةالرياضياتالرياضيات06823Rالتليدي عبد العزيز 25312M

الحسيمةثانوية ابن حزم التأهيليةالحسيمةالخوارزمي 154253

4

106/04/09 40 05/09/11علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض06829Xقمري سليم 26428A

المضيق الفنيدقأبي الربيع السبتيالحسيمةلعزيب اشقارة 140455

8

205/09/07 48 05/09/07العلوم القتصادية والتدبيرالعلوم القتصادية والتدبير18701Bمونصيف بوعياد 05680Y

الثانوية التأهيلية أحمد الحسيمةالباديسي

الحنصالي

سل 154229

0

1309/02/09 44 16/09/10العلوم القتصادية والتدبيرالعلوم القتصادية والتدبير06827Vعبد الحميد نصيحي 24716P

تازةالنجاحالحسيمةابن رشد 158822

2

902/09/10 24 03/09/13إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةالتربية البدنية21560Jعز الدين اليوسفي 25504W

ثانوية الهادي الطيب 

حمو

ثانوية تاوجطات الجديدة الحسيمة

التأهيلية

الحاجب 168065

2

204/09/12 18 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية25100Gعكي شفيق 26552K
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تازة - تاونات - الحسيمة15

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

الصخيرات تمارةابن رشدالحسيمةالباديسي 141015

6

706/09/06 64 06/09/06المعلومياتالمعلوميات06827Vحميد دامي 01392M

افرانثانوية سيدي المخفي التأهيليةالحسيمةالريف 158576

4

1302/09/10 40 02/09/10المعلومياتالمعلوميات25196Lأيت با محسن 26267A

الفحص أنجرةالثانوية العدادية الجوامعةالحسيمةالخوارزمي 159883

7

705/09/11 34 05/09/11المعلومياتالمعلوميات06829Xاقاش حميد 25253Y

تاوناتثانوية مولي بوشتى التأهيليةالحسيمةابن رشد 159917

9

605/09/11 34 05/09/11المعلومياتالمعلوميات21560Jعدنان وزاني شاهيدي 26602P

ثانوية مولي محمد بن عبدا  الحسيمةالفارابي

التأهيليه

العرائش 158968

8

802/09/10 30 02/09/10المعلومياتالمعلوميات25197Mفهد برواحة 05989J

الصخيرات تمارةالنسيمالحسيمةالمام مالك 154321

3

102/09/09 44 02/09/10الفلسفةالفلسفة06828Wبلغيت سناء 25738A

بركانأبي الخيرالحسيمةالخزامى 154409

5

102/09/09 34 02/09/10إلتحاق بالزوجالفلسفةالفلسفة25195Kقنفور السعدية 04674E

ثانوية الهادي الطيب 

حمو

تاوناتثانوية أم القرى التأهيليةالحسيمة 169145

3

503/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجةالفلسفةالفلسفة25100Gعبد الله  جدي 26561V

الناضورسلوان الحسانيالحسيمةالخوارزمي 169007

2

103/09/13 15 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة العربيةالثقافة الفنية06829Xمونيا زكوات 24406C

الثانوية التقنية ابن سليمان الحسيمةالخزامى

الرسموكي

تيزنيت 168892

3

204/09/12 18 04/09/12العلوم والتكنولوجيات الكهربائيةالعلوم والتكنولوجيات الكهربائية25195Kكوردو عثمان 17254D

ثانوية المنصور الذهبي 

التأهيلية

فاسسيدي احرازمتاونات 259901316/09/86 136 16/09/88أقدمية 20 سنةاللغة العربيةاللغة العربية15944Eجلول كريش 26567B

ثانوية المنصور الذهبي 

التأهيلية

فاسعبد الرحيم بوعبيدتاونات 305658321/09/87 116 19/02/96أقدمية 20 سنةاللغة العربيةاللغة العربية15944Eعلي بنزينب 26564Y

صفروبئر أنزرانتاوناتم/م  المكمل 115410

4

416/09/99 96 16/09/00أقدمية 12 سنةالعلوم القتصادية والتدبيراللغة العربية15578Gالحسن شلق 02447J

مدرسة عبدالرحيم 

بوعبيد البتدائية

فاسعبد الكريم الداوديتاونات 104725

1

516/09/96 85 06/09/01إلتحاق بالزوجةالتربية السلميةاللغة العربية15797Vجواد التسولي حازم 22745X

طنجة أصيلوادي الذهبتاوناتم/م  عين الكدح 115408

4

116/09/99 78 06/09/02أقدمية 12 سنةالعلوم القتصادية والتدبيراللغة العربية15897Dمحمد الجناتي 15363Y

فاسعبد الخالق الطرستاوناتبني مطرف 136799

7

507/09/04 60 11/10/10الجتماعياتاللغة العربية15442jحليم    صفور 26077U

تاوناتثا نوية الوحدة التأهيليةتاوناتم/م اولد أزم 136883

3

1007/09/04 60 06/09/08التربية السلميةاللغة العربية15696Kزقاقي الياس 15942C

تاوناتثانوية عين عائشة التأهيليةتاوناتم/م  اولد المهـدي 140198

0

106/09/06 52 05/09/07اللغة الفرنسيةاللغة العربية15824Zرتيبة السموني 21797S
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تازة - تاونات - الحسيمة15

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

فاسبنسودةتاوناتم/م  سيدي عثمان 126555

3

404/09/02 46 02/09/10الترجمةاللغة العربية15440Gالعيدي  عبد اللطيف 02260F

ثانوية المام الشطيبي 

التأهيلية

ثانوية المنصور الذهبي تاونات

التأهيلية

تاونات 143875

9

301/01/07 40 02/09/10اللغة العربيةاللغة العربية15946Gعبد الحق الصديق 15944E

ثانوية المنصور الذهبي 

التأهيلية

فاسسيدي احرازمتاونات 897140222/10/90 136 22/10/90أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15944Eحسنة سليم 26567B

ثانوية تاوجطات الجديدة تاوناتم/م اولد بلكعاب

التأهيلية

الحاجب 115403

9

116/09/99 82 16/09/02إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةاللغة الفرنسية15425rعادل المنوني 26552K

فاسالحاج الهادي التجموعتيتاوناتم/م  اولد سليمان 115892

9

316/09/99 76 07/09/05الجتماعياتاللغة الفرنسية15454Xخالد سلك 02104L

صفروطارق بن زيادتاوناتم/م فج النادر 123562

0

306/09/01 72 17/10/11الفلسفةاللغة الفرنسية15414Dفاطمة شبلي 02451N

ثا محمد السادس 

التأهيلية

فاسالمهدي المنجرةتاونات 115407

7

516/09/99 70 02/09/09إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15948Jاحمد النجمي 26454D

المدرسة البتدائية 

حسان بن تابت

سيدي سليمانابن زيدونتاونات 130686

0

405/09/03 68 06/09/06اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15763Hالجبوري سمير 11201Z

م/م  عبد المالك 

السعدي

مكناسالخوارزميتاونات 123972

4

606/09/01 64 04/09/08الرياضياتاللغة الفرنسية15497Uيحيى فؤاد 03953W

القنيطرةابن الهيثمتاوناتم/م فج النادر 130674

6

105/09/03 62 16/09/08إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15414Dمليكة لفراجة 23807B

ثانوية ابن خلدون 

التأهيلة

تازةإبن زيدونتاونات 104802

6

216/09/96 60 06/09/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15943Dبلحاج   احميدة 26245B

تاوناتثا نوية الوحدة التأهيليةتاوناتم/م  النـقــلة 139982

8

707/09/05 60 07/09/05اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15594Zإقبال الفائز 15942C

م/م  أهل القاضي 

البتدائية

الحاجبثانوية بطيط التأهيليةتاونات 126630

8

804/09/02 58 05/09/07الفلسفةاللغة الفرنسية15522Wالمحرزي عبد العزيز 26550H

ثانوية المام الشطيبي 

التأهيلية

الثانوية التأهيلية المير مولي تاونات

رشيد

شفشاون 128511

9

107/09/05 43 29/07/08إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15946Gلحراوي حفصة     06421D

صفرومحمد الفاسيتاوناتثا نوية الوحدة التأهيلية 154366

8

1302/09/09 38 02/09/09إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15942Cوفاء فاضل 02446H

الحي الحسنيابن الياسمينتاوناتم/م  اولد بولهوان 126853

2

804/09/02 30 06/09/10العلوم القتصادية والتدبيراللغة الفرنسية15501Yمون يونس 01685F

ثانوية المام الشطيبي 

التأهيلية

تاوناتثانوية ابن خلدون التأهيلةتاونات 144670

5

205/09/07 24 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15946Gفائزة اللبي 15943D

ثانوية طه حسين 

التأهيلية

صفروأبو سالم العياشيتاونات 65432724/01/94 84 05/09/03أقدمية 12 سنةاللغة النجليزيةاللغة النجليزية22681Cسعيد كرازي 02452P
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تازة - تاونات - الحسيمة15

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

ثانوية  بوعروس 

العدادية

الرباطدار السلمتاونات 128545

1

207/09/05 66 05/09/07اللغة النجليزيةاللغة النجليزية21903Gالفيللي عادل 01124W

  ثانوية 20 غشت 

العدادية

فاسابن الهيتمتاونات 140795

4

207/09/05 60 07/09/05اللغة النجليزيةاللغة النجليزية15935Vالزموري هدى 02259E

ثانوية 2 مارس 

العدادية

مولي يعقوبالثانوية التأهيلية التقدمتاونات 128546

5

107/09/05 57 11/10/07إلتحاق بالزوجةاللغة النجليزيةاللغة النجليزية15941Bسيفي رضوان 26246C

ثانوية لل مريم 

العدادية

طنجة أصيلزينب النفزاويةتاونات 144763

0

105/09/07 54 02/09/09اللغة النجليزيةاللغة النجليزية15927Lالفارس سكينة 15354N

ثانوية اولد عياد 

العدادية

الناضورابن سيناتاونات 144761

9

505/09/07 48 05/09/07اللغة النجليزيةاللغة النجليزية21796Rأسكيت عبد العزيز 12732N

ثانوية راس الواد 

العدادية

الرباطالمالقيتاونات 144764

6

305/09/07 48 05/09/07إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةاللغة النجليزية21902Fالطراف عزيزة 01123V

ثانوية طه حسين 

التأهيلية

الصخيرات تمارةابن رشدتاونات 127588

8

119/11/02 38 02/09/10اللغة النجليزيةاللغة النجليزية22681Cليلى البقيوي 01392M

المدرسة البتدائية  

السنـتـيـة

الحاجبثانوية بطيط التأهيليةتاونات 139982

0

1007/09/05 34 05/09/11اللغة النجليزيةاللغة النجليزية15612Uكرم البويسفي 26550H

ثانوية عين عائشة 

التأهيلية

صفرومحمد السادستاونات 141026

5

1106/09/06 30 01/09/10اللغة النجليزيةاللغة النجليزية21797Sالكندري  رشيد 02448K

ثانوية المام الشطيبي 

التأهيلية

الصخيرات تمارةمحمد السراجتاونات 159946

7

1205/09/11 24 05/09/11اللغة النجليزيةاللغة النجليزية15946Gالعسري منير 23487D

ثانوية ابن خلدون 

التأهيلة

فاسعبدا كنونتاونات 167929

2

101/01/12 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة النجليزيةاللغة النجليزية15943Dالمهدي النصاري 24725Z

ثانوية عين عائشة 

التأهيلية

فاسطارق بن زيادتاونات 158664

4

402/09/10 32 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة اللمانيةاللغة اللمانية21797Sلمياء الكتيري 26566A

ثانوية المنصور الذهبي 

التأهيلية

فاسالجاحظتاونات 267596116/09/85 120 01/09/94أقدمية 20 سنةالجتماعياتالجتماعيات15944Eعبدالرحيم الحسناوي 18498F

ثانوية ابن خلدون 

التأهيلة

صفروأبو سالم العياشيتاونات 390249616/09/91 86 01/09/00أقدمية 12 سنةالجتماعياتالجتماعيات15943Dمصطفى المتقي 02452P

ثانوية ابن سينا 

التأهيلية

فاسطارق بن زيادتاونات 112533

4

316/09/98 76 02/09/09الجتماعياتالجتماعيات24887Aالسعدوني عبدالسلم 26566A

ثانوية المام الشطيبي 

التأهيلية

شفشاونالثانوية الثأهيلية ظهار بن عيادتاونات 126153

4

104/09/02 60 07/09/05الجتماعياتالجتماعيات15946Gالحدادي عزيز 26327R

ثانوية المنصور الذهبي 

التأهيلية

فاسالمهدي المنجرةتاونات 117179

0

810/09/01 56 09/10/09الجتماعياتالجتماعيات15944Eأحمد  بقالي 26454D

ثانوية  بوعروس 

العدادية

مكناسأناسيتاونات 140815

4

107/09/05 52 05/09/07الجتماعياتالجتماعيات21903Gعصام مفتاح الخير 26026N
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تازة - تاونات - الحسيمة15

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

ثانوية المام الغزالي 

التأهيلية

الرشيديةمولي رشيدتاونات 167958

5

301/03/11 40 01/03/11الجتماعياتالجتماعيات25693Bسكينة الرشيد 09843Y

ثانوية المنصور الذهبي 

التأهيلية

فاسسيدي احرازمتاونات 140994

0

105/10/06 26 02/09/11إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات15944Eسناء المحقق 26567B

ثانوية عبد الكريم 

الخطابي التأهيلية

ثانوية المنصور الذهبي تاونات

التأهيلية

تاونات 159875

7

305/09/11 24 05/09/11الجتماعياتالجتماعيات18530Rآمال عشور 15944E

ثانوية طه حسين 

التأهيلية

فاسعلل الودييتاونات 716621616/09/92 88 04/09/02أقدمية 12 سنةالرياضياتالرياضيات22681Cعبدا كوسكوس 20477G

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

الحاجب16  نونبرتاونات 144490

1

1218/02/08 58 18/02/08الرياضياتالرياضيات15934Uمحمد الكعيدي 23475R

ثانوية 16 نوفمبر 

العدادية

الحي الحسنيعمر الخيامتاونات 158737

3

401/09/09 46 01/09/09الرياضياتالرياضيات15937Xعزيز العسلة 25581E

ثانوية اوطابوعبان 

العدادية

بركانثانوية السعيدية التأهيليةتاونات 140794

2

407/09/05 42 05/09/08الرياضياتالرياضيات24411Hخالد صوالحين 26416M

ثانوية راس الواد 

العدادية

ثانوية المنصور الذهبي تاونات

التأهيلية

تاونات 158737

0

1001/01/10 36 01/01/10الرياضياتالرياضيات21902Fالضادي عزالدين 15944E

 ثانوية الغوازي 

العدادية

العرائشثانوية علل الفاسي التأهيليةتاونات 159665

6

218/11/11 24 18/11/11الرياضياتالرياضيات23282Fإبراهيم الوادكي 23609L

ثانوية المام الغزالي 

التأهيلية

القنيطرةالمير مولي الحسنتاونات 168931

2

403/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةالرياضياتالرياضيات25693Bالفنون عبداللطيف 25284G

ثانوية 11 يناير 

العدادية

فاسسيدي احرازمتاونات 365530116/09/89 138 16/09/90أقدمية 20 سنةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض15939Zالحسين بوهني 26567B

فاسالمسيرةتاوناتثانوية القدس العدادية 716688116/09/92 120 16/09/94أقدمية 20 سنةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض15931Rعبد ا الفاطمي 24321K

ثانوية ابن خلدون 

التأهيلة

مولي يعقوبالثانوية التأهيلية التقدمتاونات 716893116/09/92 120 16/09/92إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض15943Dخديجة الزلكامي 26246C

ثانوية المام الشطيبي 

التأهيلية

العرائشثانوية شعبان التأهيليةتاونات 154253

3

106/04/09 52 06/04/09علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض15946Gجلولي  مراد 26242Y

سيدي البرنوصيمحمد السادس أناسيتاوناتثا نوية الوحدة التأهيلية 141067

9

806/09/06 54 06/09/06العلوم القتصادية والتدبيرالعلوم القتصادية والتدبير15942Cراكع محسن 19862N

ثانوية ابن سينا 

التأهيلية

أنفاالخنساءتاونات 168891

6

704/09/12 28 10/09/12العلوم القتصادية والتدبيرالعلوم القتصادية والتدبير24887Aماجدولين عطاوي 01483L

ثانوية ابن سينا 

التأهيلية

الثانوية التأهيلية أحمد تاونات

الحنصالي

سل 159675

4

1221/10/11 24 01/12/11العلوم القتصادية والتدبيرالعلوم القتصادية والتدبير24887Aفاطمة الزهراء الضعيف 24716P

ثانوية المام الشطيبي 

التأهيلية

الثانوية العدادية مولي عبد تاونات

ا

الفحص أنجرة 154322

3

1302/09/09 46 02/09/09الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء15946Gبلشقار    سكينة 25255A
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تازة - تاونات - الحسيمة15

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

وزانثانوية سيدي بوصبر التاهيليةتاوناتم/م  فاطمة الفهرية 155019

5

1019/11/09 46 19/11/09الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء15790Mعبد  القادر البحي 26440N

ثانوية عبد الكريم 

الخطابي التأهيلية

ثانوية تاوجطات الجديدة تاونات

التأهيلية

الحاجب 144492

7

618/02/08 44 27/10/09إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء18530Rعبد الرحيم البيعلي 26552K

فاسمولي سليمانتاوناتثا نوية الوحدة التأهيلية 55171228/09/91 126 16/09/94أقدمية 20 سنةالتربية السلميةالتربية السلمية15942Cعبدالوهاب النارة 01980B

ثانوية المنصور الذهبي 

التأهيلية

فاسالرازيتاونات 372110116/09/91 124 16/09/93أقدمية 20 سنةالتربية السلميةالتربية السلمية15944Eعبدالقادر بنجلون أندلسي 26569D

ثانوية المنصور الذهبي تاوناتم/م  اولد بوشتى

التأهيلية

تاونات 117613

8

1006/09/00 94 24/10/01أقدمية 12 سنةالتربية السلميةالتربية السلمية15855Hعبدالغني العمومري 15944E

ثانوية عين عائشة 

التأهيلية

مولي يعقوبالثانوية التأهيلية المستقبلتاونات 143836

7

908/01/07 31 02/09/10إلتحاق بالزوجالتربية السلميةالتربية السلمية21797Sفاطمة التوتي 25585J

ثانوية المنصور الذهبي 

التأهيلية

فاسالمسيرةتاونات 144652

5

405/09/07 28 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية15944Eعبد الرزاق بوسلمة 24321K

ثانوية تامضيت 

العدادية

الصخيرات تمارةالمنصور الدهبيتاونات 168675

8

104/09/12 28 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية24888Bمراد العمري 24709G

فاسطارق بن زيادتاوناتثا نوية الوحدة التأهيلية 159351

6

305/09/11 21 03/09/13إلتحاق بالزوجالتربية البدنيةالتربية البدنية15942Cسلوى محرز 26566A

ثانوية المام الشطيبي 

التأهيلية

الناضورالمنطقة الصناعيةتاونات 168975

3

903/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةالتربية البدنية15946Gغيوغ محمد 26253K

ثانوية اولد داود 

العدادية

صفروأبو سالم العياشيتاونات 150467

1

105/09/08 36 26/09/11إلتحاق بالزوجةالمعلومياتالمعلوميات23921Aطعام عبد الكريم 02452P

ثانوية ابن سينا 

التأهيلية

أنفاالخنساءتاونات 126193

9

404/09/02 74 20/10/09العلوم القتصادية والتدبيرالتكنولوجيا24887Aعدنان المراحي 01483L

ثانوية ابن سينا 

التأهيلية

فاسابن الثيرتاونات 130744

8

205/09/03 41 03/09/13إلتحاق بالزوجالفلسفةالفلسفة24887Aرجاء إدريسي جاوزي 01985G

ثانوية المام الشطيبي 

التأهيلية

تاوريرتثانوية دبدوتاونات 168936

0

403/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجالفلسفةالفلسفة15946Gسميرة الخيدر 04803V

ثانوية طه حسين 

التأهيلية

تاوناتثانوية أم القرى التأهيليةتاونات 242130116/09/85 56 20/10/08الترجمةالترجمة22681Cصبار محمد 26561V

ثانوية ابن خلدون 

التأهيلة

مكناسواد المخازنتاونات 738158116/09/93 54 05/09/08الترجمةالترجمة15943Dسميرة كعيبة  22646P

الرباطللعائشةتاوناتم/م  أيشتوم 140480

1

205/09/07 36 02/09/09الترجمةالترجمة15714Eحمامد محمد 01122U

الصخيرات تمارةالشيخ ابن تيميةتاوناتثا نوية الوحدة التأهيلية 128522

5

1207/09/05 60 07/09/05العلوم القتصادية والتدبير15942CSCIENCE ET TECHNIQUE ADMINISTRATIVEنبيل رزقي 26131C
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تازة - تاونات - الحسيمة15

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

صفرومحمد السادستازةتيزي وسلي 159215

5

101/03/11 33 01/03/11إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية16667Rسناء غيبان 02448K

صفروبئر أنزرانتازةالنصر 159094

4

226/07/10 25 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية25503Vحطان بشرى 02447J

تاوريرتالزيتونتازة الزراردة 159775

5

105/09/11 25 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية16671Vرحمة أعزيز 04679K

خنيفرةابو القاسم الزيانيتازةالماعلي المركز 168166

6

104/09/12 18 04/09/12العلوم القتصادية والتدبيراللغة العربية16151Eمراد اغيل 11976S

فاسمولي رشيدتازةتاهلة 372842417/09/90 106 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16689Pإدريس  بوراس 02068X

سيدي علي بورقبة 

المركز

الدريوشالثانوية الجديدةتازة 104729

0

116/09/96 82 07/09/04إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16192Zاليوسفي اليزيد 26052S

الثانوية التأهيلية ابراهيم تازةالتقنية

الموصلي

سل 144381

6

205/09/07 40 28/10/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16683Hزروقة سهام 25859G

افرانثانوية ميشليفن التاهيليةتازةأجدير 158734

0

101/01/10 37 01/01/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16666Pعلوان عزيزة 25259E

تازةالزيتونتازةالريف 158733

9

501/01/10 36 01/01/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية23556Dسعاد بروز 16679D

تازةإبن زيدونتازةالتقنية 176117120/09/83 128 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة النجليزيةاللغة النجليزية16683Hعلي المريبح 26245B

فاسعبدا كنونتازةالمجد 140824

3

106/09/06 54 06/09/06إلتحاق بالزوجةاللغة النجليزيةاللغة النجليزية16664Mجمال تهاري 24725Z

مكناسلل أمينةتازةالشهداء المركز 115923

8

116/09/99 88 04/09/02أقدمية 12 سنةالجتماعياتالمازيغية16154Hعبد السلم الملوكي 03948R

الصخيرات تمارةالعربي الدغميتازةتاهلة 154247

8

1106/04/09 52 06/04/09الجتماعياتالجتماعيات16663Lباي نورية 23488E

برشيدالثانوية التأهيلية الجديدةتازةالزيتون 154248

1

106/04/09 42 06/04/09الجتماعياتالجتماعيات16679Dجوهاري حنان 25830A

الثانوية التأهيلية ابراهيم تازةالمير مولي رشيد

الموصلي

سل 342746216/09/88 134 16/09/93أقدمية 20 سنةالرياضياتالرياضيات16677Bعبد ا صغيوري ادريسي 25859G

فاسسيدي احرازمتازةتاهلة 105318

9

316/09/96 112 16/09/96أقدمية 12 سنةالرياضياتالرياضيات16689Pحسيب  مولي  هاشم 26567B

مكناسالمرجعيةتازةالوحدة 789792116/09/92 98 16/09/98أقدمية 12 سنةالرياضياتالرياضيات16685Kخالد المساعد 21950H

عين الشقعبدالخالق الطريستازةالكندي 158736

0

401/01/10 44 02/12/10الرياضياتالرياضيات24865Bالصغير إدريس 18123Y
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تازة - تاونات - الحسيمة15

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

برشيدالثانوية التأهيلية الخيايطةتازةأجدير 158735

5

101/01/10 36 01/01/10الرياضياتالرياضيات16666Pالغابري خالد 26520A

فاسابن سيناتازةعلي بن بري 860194116/09/87 128 01/09/92أقدمية 20 سنةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض16681Fمجيدة مهدي 22679A

الرباطللعائشةتازةالتقنية 105105

0

116/09/97 98 16/09/97أقدمية 12 سنةالعلوم القتصادية والتدبيرالعلوم القتصادية والتدبير16683Hسمية حركات 01122U

سيدي سليمانعلل الفاسيتازةباب مرزوقة المركز 126839

5

504/09/02 66 06/01/10إلتحاق بالزوجالعلوم القتصادية والتدبيرالعلوم القتصادية والتدبير16520Fمزيان ايمان 11202A

فاسمولي رشيدتازةالتقنية 167898

0

301/03/11 31 01/03/11إلتحاق بالزوجالعلوم القتصادية والتدبيرالعلوم القتصادية والتدبير16683Hمريم بنسليمان 02068X

الخميساتمحمد السادستازةجابر بن حيان 158735

1

1301/01/10 46 01/01/10الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء24104Zلصفر عبد الكامل 11580L

سلثانوية الفارابي  التقنيةتازةالصنوبر 159091

1

526/07/10 30 06/12/10إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء24866Cمحمد الرميقي 01293E

تطوانالسيدة الحرةتازة20غشت 142817

7

1102/05/11 40 02/05/11التربية السلميةالتربية السلمية24102Xعبد العزيز عيوران 20400Y

بركانثانوية الكندي التأهيليةتازةجابر بن حيان 154523

4

1002/09/09 36 02/09/09إلتحاق بالزوجةالتربية السلميةالتربية السلمية24104Zعبد المومني محمد 25982R

طنجة أصيلأبو العباس السبتيتازةسيدي عزوز 154374

2

202/09/09 33 26/10/11إلتحاق بالزوجةالتربية السلميةالتربية السلمية16680Eمحمد حمودان 15358T

فاسسيدي احرازمتازةعلي بن بري 128491

0

107/09/05 70 07/09/05المعلومياتالمعلوميات16681Fاحمد أديب 26567B

فاسالمهدي المنجرةتازةعقبة بن نافع 127764

5

907/09/04 66 07/09/04المعلومياتالمعلوميات16675Zمحمد الحسوني 26454D

سيدي البرنوصيابن شهيدكرسيفالزرقطوني 158664

6

102/09/10 31 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية16688Nالعماري سهام 01761N

ميدلتاعدادية العياشيكرسيفالمستقبل 169016

9

203/09/13 15 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية25895Wعيرمي خديجة 11965E

جرادةثانوية المام علي التأهيليةكرسيفالمستقبل 168908

7

203/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية25895Wحنان زيدان 26254L

بركانثانوية السعيدية التأهيليةكرسيفالحسن الداخل 169003

7

205/09/13 13 05/09/13إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية16684Jفاطمة بويقوش 26416M

المحمديةالكنديكرسيفالحسن الداخل 130773

8

505/09/03 36 02/09/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية16684Jوداد لصفر 26430C

وجدة انجادثا. المهدي بنبركةكرسيفالحسن الداخل 112503

5

116/09/98 82 16/09/03أقدمية 12 سنةاللغة النجليزيةاللغة النجليزية16684Jحسني الحسين 04403K
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تازة - تاونات - الحسيمة15

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

بني مللثانوية طارق بن زياد التأهيليةكرسيفالزرقطوني 159094

6

226/07/10 28 05/09/11إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات16688Nزكية بورز 07703X

النواصرأبي حيان التوحيديكرسيفابن سينا 143925

7

126/01/07 42 27/09/09إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات21881Hمحفوض خديجة 23805Z

سيدي البرنوصيولدةكرسيفالمستقبل 159356

1

705/09/11 24 05/09/11الرياضياتالرياضيات25895Wامكيفر زكرياء 25780W

فاسالجاحظكرسيفالحسن الداخل 154678

0

601/01/10 12 02/09/13إلتحاق بالزوجةالرياضياتالرياضيات16684Jالحنبيكي علل 18498F

وجدة انجادثا. لل أسماءكرسيفالمريجة المركز 115521

1

116/09/99 82 16/09/03أقدمية 12 سنةالعلوم القتصادية والتدبيرالعلوم القتصادية والتدبير16311Dبنلغازي عبد ا 04405M

فاسبنسودةكرسيفالحسن الداخل 141020

6

406/09/06 14 03/09/13إلتحاق بالزوجالعلوم القتصادية والتدبيرالعلوم القتصادية والتدبير16684Jغزلن البصري 02260F

فاسسيدي احرازمكرسيفالحسن الداخل 267556316/09/85 146 16/09/85أقدمية 20 سنةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء16684Jمحمد كشادة 26567B
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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 التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

16

طنجة أصيلالمرابطينشفشاونم/م تاسيفت 111651

5

316/09/97 104 16/09/98أقدمية 12 سنةاللغة العربيةاللغة العربية06303Aالدردابي محمد 26578N

م/م ابن عرضون 

_تلمبوط

وزانثانوية ابن زهر التاهيليةشفشاون 158030

8

902/09/10 38 05/09/11العلوم القتصادية والتدبيراللغة العربية06311Jعبدا الدرقاوي 15121K

فاسطارق بن زيادشفشاونم/م أساكي 155049

2

301/01/10 37 01/01/10إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضاللغة العربية06118Zاسمار فاطمة 26566A

الثانوية العدادية بني 

فغلوم

تازةالنصرشفشاون 159218

2

501/03/11 32 01/03/11إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية24447Xالعامري حنان 25503V

م/م عبد العزيز بن 

ادريس _الملحة

اشتوكة ايت باهاثأ. المسيرة الخضراءشفشاون 158145

8

502/09/10 28 27/09/11العلوم القتصادية والتدبيراللغة العربية06091Vالحبيب رخاوي 05374R

م/م مسعود المزياني 

_بوكامل

طنجة أصيلوادي الذهبشفشاون 158335

0

605/09/11 24 05/09/11العلوم القتصادية والتدبيراللغة العربية06031Eالدحماني نجوى 15363Y

م/م عبد الرحمان 

الصحراوي _ تلوان

سطاتالثانوية التأهيلية سيدي حجاجشفشاون 158402

0

1105/09/11 24 05/09/11إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضاللغة العربية06078Fغزلن حصحاص 18581W

الثانوية الثأهيلية 

السطيحة

طنجة أصيلعبد المومن الموحديشفشاون 168955

5

903/09/13 15 02/09/14إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية26325Nحكمة ريان 25812F

 الثانوية التأهيلية 

الحاج محمد بن 

مراكشالقاضي عياضشفشاون 169005

0

103/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية06413Vحنان اليعقوبي 02652G

الثانوية التأهيلية البحر 

البيض المتوسط

برشيدالثانوية التأهيلية الغنيميينشفشاون 169005

3

203/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية24927Uنجاة الخنيسي 22358B

الثانوية الثأهيلية 

السطيحة

الصخيرات تمارة محمد عابد الجابريشفشاون 171956

4

103/09/13 12 02/09/14إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية26325Nسناء بوطويل 25327D

م/م بني عمران 

_اشوكان

تطوانعثمان بن عفانشفشاون 115767

1

116/09/99 89 16/09/00إلتحاق بالزوجةالفلسفةاللغة الفرنسية06035Jبواتو حسن 26518Y

م/م الحاج احمد 

العسلني _بوزطاط

تطوانأبو بكر الصديقشفشاون 115577

2

316/09/99 88 13/09/01إلتحاق بالزوجالتربية السلميةاللغة الفرنسية06171Gامال عمراني 05416L

طنجة أصيلعلل الفاسيشفشاونم/م بني هليل 126957

8

319/09/02 78 19/09/02أقدمية 12 سنةالعلوم القتصادية والتدبيراللغة الفرنسية06288Jجلل سمعيلي 15362X

الثانوية التأهيلية 

الوحدة الفريقية

تطوانالقرطبيشفشاون 127994

1

107/09/04 44 06/10/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06415Xالمجيدي عدنان  26414K

الثانوية التأهيلية المير 

مولي رشيد

العيونالثانوية التأهيلية التقنيةشفشاون 154621

1

102/09/09 44 13/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06421Dاعلوي وفاء 25071A

المضيق الفنيدقأبي الربيع السبتيشفشاونالثانوية الثأهيلية فيفي 154355

1

502/09/09 36 02/09/14اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية26323Lالخمليشي الدريسي فاطمة الزهراء 05680Y
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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 التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

الفحص أنجرةالثانوية العدادية الجوامعةشفشاونالثانوية العدادية أونان 154621

5

801/01/10 36 01/01/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24924Rالسباعي يوسف 25253Y

 الثانوية التأهيلية 

الحاج محمد بن 

ثانوية مولي محمد بن عبدا  شفشاون

التأهيليه

العرائش 140702

5

105/09/08 32 03/09/13اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06413Vرشيد قنش 05989J

المضيق الفنيدقمحمد السادسشفشاونم/م ترينيس 158040

4

402/09/10 30 02/09/10إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضاللغة الفرنسية06305Cالزرق سميرة 05679X

الثانوية التأهيلية محمد 

عبد الرحمان زيطان

طنجة أصيلابن بطوطةشفشاون 158973

6

102/09/10 28 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية22909Aنجاة لعرج 15333R

الثانوية الثأهيلية 

السطيحة

تاوناتثا محمد السادس التأهيليةشفشاون 150405

8

505/09/08 24 02/09/14اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية26325Nقلوبي سعيد 15948J

الثانوية التأهيلية عبد 

الكريم الخطابي

سلالثانوية التأهيلية إبن هانيشفشاون 159355

9

1305/09/11 24 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06420Cأسماء مزي 23793L

 الثانوية التأهيلية 

الحاج محمد بن 

طنجة أصيلبئر انزرانشفشاون 159885

2

105/09/11 24 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06413Vامال علوي 26577M

الثانوية التأهيلية محمد 

عبد الرحمان زيطان

تاوناتثا نوية الوحدة التأهيليةشفشاون 115439

4

116/09/99 14 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية22909Aربيع لعروسي 15942C

الثانوية التأهيلية عبد 

الكريم الخطابي

الثانوية التأهيلية محمد بن عبد شفشاون

الكريم الخطابي

بن سليمان 169001

0

303/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06420Cنادية لهبوب 07856N

الثانوية العدادية عمر 

الجيدي

تطوانخديجة أم المؤمنينشفشاون 144761

8

105/09/07 48 05/09/07اللغة النجليزيةاللغة النجليزية06416Yأمزورو رضوان 05682A

الثانوية التأهيلية عبد 

الكريم الخطابي

بركانالنهضةشفشاون 159771

6

105/09/11 24 05/09/11اللغة النجليزيةاللغة النجليزية06420Cابراهيم العوني 04676G

 الثانوية التأهيلية 

الحاج محمد بن 

طنجة أصيلمولي رشيدشفشاون 168792

5

104/09/12 18 04/09/12اللغة النجليزيةاللغة النجليزية06413Vانوار البدراوي 15356R

الثانوية التأهبلية 

القاضي عياض

الرباطابن رشدشفشاون 169051

6

203/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةاللغة النجليزية06414Wجميلة الرضي 01128A

الثانوية التأهيلية المير 

مولي رشيد

ثانوية المنصور الدهبي شفشاون

التأهيلية

المضيق الفنيدق 373943317/09/90 116 16/09/95أقدمية 20 سنةاللغة السبانيةاللغة السبانية06421Dالمسري عمر 26509N

الثانوية التأهيلية 

الوحدة الفريقية

تطوانالشريف الدريسيشفشاون 140924

6

109/10/06 54 09/10/06الجتماعياتالجتماعيات06415Xيسرى البقالي 05676U

الثانوية التأهيلية 

الوحدة الفريقية

المضيق الفنيدقالفقيه داودشفشاون 127650

2

127/09/02 46 02/09/09الجتماعياتالجتماعيات06415Xنوفل شقور العلمي 21287M

الثانوية التأهبلية 

القاضي عياض

سيدي بنور ثانوية المام الغزالي التأهيليةشفشاون 139968

4

107/09/05 22 03/09/13الجتماعياتالجتماعيات06414Wجلل ظافر 08737W

تطوانالقاضي عياضشفشاونالثانوية التأهيلية تنقوب 167901

6

101/03/11 13 03/09/13إلتحاق بالزوجةالجتماعياتالجتماعيات24928Vمحفوظ عصام 05681Z
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طنجة - تطوان16

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

الثانوية التأهيلية محمد 

عبد الرحمان زيطان

تطوانخديجة أم المؤمنينشفشاون 158643

4

102/09/10 40 02/09/10الرياضياتالرياضيات22909Aوداد فهمي 05682A

 الثانوية التأهيلية 

الحاج محمد بن 

النواصرمحمد الزرقطونيشفشاون 158694

1

102/09/10 30 02/09/10الرياضياتالرياضيات06413Vساخي عبد الحق 25342V

الثانوية التأهيلية البحر 

البيض المتوسط

سيدي بنور ثانوية المام الغزالي التأهيليةشفشاون 168896

5

103/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات24927Uوفاء ابعقيل 08737W

الثانوية التأهيلية محمد 

الزرقطوني

المحمديةالثانوية التأهيلية ابن خلدونشفشاون 168994

2

203/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات21606Jهند كركور الميعاد 25582F

الثانوية التأهيلية عبد 

الكريم الخطابي

سطاتالثانوية التأهيلية راس العينشفشاون 154623

4

501/01/10 36 01/01/10علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض06420Cفاطمة الزهراء القبي 14630B

الثانوية التأهيلية 

الوحدة الفريقية

ثانوية المنصور الدهبي شفشاون

التأهيلية

المضيق الفنيدق 141030

1

106/09/06 30 02/09/10إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض06415Xعبد النور المزادي 26509N

 الثانوية التأهيلية 

الحاج محمد بن 

الثانوية التأهيلية الوحدة شفشاون

الفريقية

شفشاون 167924

5

201/03/11 30 01/03/11علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض06413Vأمقران صفاء 06415X

الثانوية التأهبلية 

القاضي عياض

الخميساتعبد الرحمان الزاكيشفشاون 159934

5

1405/09/11 24 05/09/11إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض06414Wالحاضي سعيدة 11578J

نواة اعدادية بني 

سلمان

ثانوية المنصور الدهبي شفشاون

التأهيلية

المضيق الفنيدق 159252

4

201/03/11 32 01/03/11إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء23860Jحنان سكاك 26509N

الثانوية التأهيلية محمد جمال شفشاونالثانوية الثأهيلية فيفي

الدرة

سل 159250

3

501/03/11 30 02/09/14إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء26323Lحبيبية بويرمان 25507Z

نواة اعدادية بني 

سلمان

سلالثانوية التأهيلية ولدةشفشاون 159929

1

405/09/11 24 05/09/11إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء23860Jحسن العمارتي 25505X

الثانوية الثأهيلية 

السطيحة

العرائشثانوية علل الفاسي التأهيليةشفشاون 158586

3

202/09/10 38 02/09/14التربية السلميةالتربية السلمية26325Nابراهيم بايدة 23609L

الثانوية العدادية محمد 

البقالي

الثانوية التأهيلية مولي الطيب شفشاون

العلوي

سل 154486

6

102/09/09 37 02/09/09إلتحاق بالزوجاللغة العربيةالتربية السلمية23862Lشقرون عزيزة 01291C

الثانوية التأهيلية أحمد 

الدريسي

تاوريرتالخوارزميشفشاون 128519

9

207/09/05 28 15/06/12التربية البدنيةالتربية البدنية24160Kلطيفة نيني 21991C

الثانوية التأهيلية المير 

مولي رشيد

المضيق الفنيدقبن خلدونشفشاون 105093

1

416/09/97 70 04/09/11المعلومياتالمعلوميات06421Dحريش عبداللطيف 25511D

الثانوية التأهبلية 

القاضي عياض

طنجة أصيلالمرابطينشفشاون 141024

7

109/10/06 54 09/10/06المعلومياتالمعلوميات06414Wرفيقة  الهوان 26578N

 الثانوية التأهيلية 

الحاج محمد بن 

سيدي قاسمثانوية جرف الملحةشفشاون 159915

9

505/09/11 24 05/09/11المعلومياتالمعلوميات06413Vبدر الشايب 24463P

الثانوية التأهيلية 

الوحدة الفريقية

تطوانقاسم الزهيريشفشاون 158601

1

102/09/10 40 02/09/10الفلسفةالفلسفة06415Xمحمد بوستة 26413J
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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 التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

الثانوية التقنية 

الخوارزمي

برشيدالثانوية التقنية المام مالكشفشاون 154554

7

1025/12/09 36 25/12/09العلوم والتكنولوجيات الميكانيكيةالعلوم والتكنولوجيات الميكانيكية25533Cسعيدة زجيلي 22356Z

تطوانالقاضي ابن العربيالفحص أنجرةبوعباد السفلى 117614

1

106/09/00 87 06/09/00إلتحاق بالزوجالتربية السلميةاللغة العربية19941Zجنان العمراني 05418N

طنجة أصيلالملك فهد بن عبد العزيزالفحص أنجرةدار قشانة 126541

7

213/09/02 44 10/10/11إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءاللغة العربية05472Xالضميري ياسين 15353M

ثانوية القصر الصغير 

العدادية

مكناسمحمد الخامسالفحص أنجرة 159011

5

418/09/10 32 18/09/10إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية24963Hكاسمي ايمان 25269R

ثانوية القصر الصغير 

العدادية

طنجة أصيلبئر انزرانالفحص أنجرة 150361

3

905/09/08 24 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية24963Hانور البقالي 26577M

طنجة أصيلابن بطوطةالفحص أنجرةيوسف بن تاشفين 159824

5

105/09/11 17 03/09/13إلتحاق بالزوجةالجتماعياتالجتماعيات25973Fالهراق جلل 15333R

ثانوية القصر الصغير 

العدادية

طنجة أصيلعبد المومن الموحديالفحص أنجرة 140994

8

106/09/06 15 03/09/13إلتحاق بالزوجةالجتماعياتالجتماعيات24963Hمنير امرحل 25812F

ثانوية القصر الصغير 

العدادية

تطوانخديجة أم المؤمنينالفحص أنجرة 154496

1

102/09/09 38 05/09/11الرياضياتالرياضيات24963Hمحمد غدان 05682A

ثانوية القصر الصغير 

العدادية

الفحص أنجرةالثانوية العدادية الجوامعةالفحص أنجرة 168794

5

304/09/12 28 04/09/12الرياضياتالرياضيات24963Hابراهيم ازرينجو 25253Y

العرائشالثانوية التأهيلية المحمديةالعرائشالعزيب السفلي المركز 123956

7

106/09/01 66 05/09/05العلوم القتصادية والتدبيراللغة العربية05765Rالحسن التايب 05990K

ثانوية مولي محمد بن 

عبدا  التأهيليه

طنجة أصيلمحمد بن عبد الكريم الخطابيالعرائش 202875120/09/82 124 16/09/93أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية05989Jرفيق الحداد 15338W

ثانوية مولي محمد بن 

عبدا  التأهيليه

تطوانالشريف الدريسيالعرائش 716685116/09/92 114 28/02/95أقدمية 20 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية05989Jفاطمة  بنور 05676U

العرائشالثانوية التقنيةالعرائشم/م الطواجنة المركزية 112181

1

116/09/98 88 06/09/02أقدمية 12 سنةالعلوم القتصادية والتدبيراللغة الفرنسية05974Tمحمد عزاوي 25304D

م/م   اعماير الطليق  

المركزية

العرائشالثانوية التأهيلية المحمديةالعرائش 117817

6

106/09/00 68 04/09/12الجتماعياتاللغة الفرنسية05840Xرضــــــوان القـــللــــــي 05990K

ثانوية مولي محمد بن 

عبدا  التأهيليه

طنجة أصيلوادي الذهبالعرائش 772764116/09/92 50 02/09/09إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية05989Jابن الصغير مصطفى 15363Y

الحوزالثانوية التأهيلية أسنــيالعرائشالثانوية التقنية 112508

2

816/09/98 40 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية25304Dشهاب شهيد 25279B

الثانوية التأهيلية 

المحمدية

بولمانميسور المختلطةالعرائش 130776

4

105/09/03 30 02/09/10إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية05990Kلطفي مرزوقة 08052B

ثانوية عبدالعالي بن 

شقرون التأهيلية

أنفاالخنساءالعرائش 128261

1

330/09/05 24 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية18553Rحنان  زيات 01483L
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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 التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

تطوانخديجة أم المؤمنينالعرائشالثانوية التقنية 154676

4

101/01/10 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية25304Dنبيل السعدي 05682A

ثانوية طريق الرباط 

التأهيلية

القنيطرةابن الثيرالعرائش 178946121/09/83 38 04/09/12اللغة النجليزيةاللغة النجليزية25534Dحامد عثماني 23814J

ثانوية ماء العينين 

التأهيلية

طنجة أصيلمولي رشيدالعرائش 398524116/09/91 36 02/09/09اللغة النجليزيةاللغة النجليزية05992Mسمير الشكري 15356R

ثانوية علل الفاسي 

التأهيلية

المحمديةالكنديالعرائش 169096

0

503/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةاللغة النجليزية23609Lمريم الغمازي 26430C

ثانوية علل الفاسي 

التأهيلية

ثانوية مولي محمد بن عبدا  العرائش

التأهيليه

العرائش 396171116/09/91 66 07/09/04الرياضياتالرياضيات23609Lرشيد معروفي 05989J

ثانوية عبدالعالي بن 

شقرون التأهيلية

المضيق الفنيدقالفقيه داودالعرائش 305469316/09/89 28 04/09/12الرياضياتالرياضيات18553Rعبد الله الفاسي 21287M

ثانوية المنصور الدهبي 

التأهيلية

سلثانوية الفارابي  التقنيةالعرائش 159111

3

126/07/10 31 02/09/10إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض05976Vمريم فارسي 01293E

العرائشالثانوية التأهيلية المحمديةالعرائشم/م المام مالك المركز 123822

6

106/09/01 38 04/09/12العلوم القتصادية والتدبيرالعلوم القتصادية والتدبير05761Lخليل اللواح 05990K

ثانوية مولي 

عبدالسلم بن مشيش 

النواصرابن العربيالعرائش 154528

5

102/09/09 40 04/09/12الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء05987Gرمزي يونس 25232A

ثانوية العوامرة 

العدادية

ثانوية مولي محمد بن عبدا  العرائش

التأهيليه

العرائش 128152

4

104/09/02 88 04/09/02أقدمية 12 سنةالتربية السلميةالتربية السلمية05986Fعادل الزيتي 05989J

ثانوية المنصور الدهبي 

التأهيلية

الصخيرات تمارةأبي بكر الرازيالعرائش 128004

9

207/09/04 58 05/09/07التربية البدنيةالتربية البدنية05976Vمحمد شتيوي 25273V

ثانوية ماء العينين 

التأهيلية

العرائشثانوية شعبان التأهيليةالعرائش 696977116/09/80 48 10/10/11التربية البدنيةالتربية البدنية05992Mمحمد باقفة 26242Y

ثانوية الزوادة  

العدادية

ثانوية المنصور الدهبي العرائش

التأهيلية

العرائش 130877

0

105/09/03 36 02/09/09المعلومياتالمعلوميات21844Tعبد الصمد الدوخي 05976V

ثانوية المنصور الدهبي 

التأهيلية

طنجة أصيلبئر انزرانالعرائش 140770

0

105/02/09 13 03/09/13إلتحاق بالزوجةالمعلومياتالمعلوميات05976Vعمر بكور 26577M

ثانوية ماء العينين 

التأهيلية

ثانوية المنصور الدهبي العرائش

التأهيلية

المضيق الفنيدق 128522

2

207/09/05 46 02/09/09الفلسفةالفلسفة05992Mركام عزيز 26509N

ثانوية علل الفاسي 

التأهيلية

الرباطمولي يوسفالعرائش 143902

4

109/01/07 42 19/10/09إلتحاق بالزوجةالفلسفةالفلسفة23609Lهشام  السوباعي 01121T

الثانوية التأهيلية 

المحمدية

القنيطرةالنوارالعرائش 159913

1

305/09/11 24 05/09/11إلتحاق بالزوجالفلسفةالفلسفة05990Kفاطمة الزهراء البيض 25528X

الثانوية التأهيلية 

المحمدية

الرباطمولي عبد االعرائش 168932

2

103/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجالفلسفةالفلسفة05990Kدونية لعريش 21425M

123





المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنجة - تطوان16
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نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

الثانوية التأهيلية 

المحمدية

الثانوية التقنية التأهيلية القصر العرائش

الصغير

الفحص أنجرة 123558

2

106/09/01 60 13/12/12العلوم القتصادية والتدبير05990KAutres disciplinesحمزة شعبة الحضري 26426Y

طنجة أصيلمولي رشيدطنجة أصيلعمر بن الخطاب 699852116/09/80 128 16/09/96أقدمية 12 سنةالعلوم القتصادية والتدبيراللغة العربية15182Bملوك محمد 15356R

طنجة أصيلابن الخطيبطنجة أصيلعمر بن الخطاب 258302216/09/85 102 16/09/96أقدمية 12 سنةالعلوم القتصادية والتدبيراللغة العربية15182Bالحسين وبا 15357S

طنجة أصيلأبو العباس السبتيطنجة أصيلالمام علي 115752

8

116/09/99 84 04/09/02أقدمية 12 سنةالعلوم القتصادية والتدبيراللغة العربية21180Wحسناء بولعيش بيصة 15358T

طنجة أصيلعلل الفاسيطنجة أصيلالفتح 62808116/09/95 58 26/09/07العلوم القتصادية والتدبيراللغة العربية20083Dالعسري    خالد 15362X

فاسالثانوية التقنيةطنجة أصيلسيدي أحمد بن عجيبة 123882

3

206/09/01 53 15/02/10إلتحاق بالزوجالعلوم القتصادية والتدبيراللغة العربية15175Uآسية والي علمي 01988K

طنجة أصيلابن الخطيبطنجة أصيلبدريون 112159

8

116/09/98 94 16/09/98أقدمية 12 سنةالعلوم القتصادية والتدبيراللغة الفرنسية15151Tبرحو نوال 15357S

طنجة أصيلأبو العباس السبتيطنجة أصيلالبصيري 60939116/09/94 86 06/09/00أقدمية 12 سنةالعلوم القتصادية والتدبيراللغة الفرنسية18316Hعمر الفال 15358T

طنجة أصيلوادي الذهبطنجة أصيلسيدي اليماني 60207116/09/94 78 04/09/02أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15212Jحسنة عرارة 15363Y

طنجة أصيلزينب النفزاويةطنجة أصيلالشجيرات 723940116/09/92 78 04/09/02أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15304Jعبد السلم الجباري 15354N

طنجة أصيلمحمد بن عبد الكريم الخطابيطنجة أصيلالندلس 57555110/10/94 56 26/09/07اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية19633Pالمصطفى رياني 15338W

تطوانعثمان بن عفانطنجة أصيلأبو العباس السبتي 178644120/09/83 46 02/09/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15358Tيحيى محمد 26518Y

تطوانالسيدة الحرةطنجة أصيلثا,  الحسن الثاني 128502

7

1107/09/05 38 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية23225Uالجنياري سناء 20400Y

المضيق الفنيدقالفقيه داودطنجة أصيلأبو العباس السبتي 344110316/09/88 36 02/09/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15358Tمحمد الزميت 21287M

الثانوية التأهيلية المام 

الغزالي

طنجة أصيلابن بطوطةطنجة أصيل 143919

5

110/10/06 32 17/12/12اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية25312Mفريد بداوي 15333R

المضيق الفنيدقالمام الغزاليطنجة أصيلالخوارزمي 154623

3

101/01/10 28 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية20601Sالبويحياوي سعاد 25513F

الرباطابي بكر الصديقطنجة أصيلعبد المومن الموحدي 158580

2

402/09/10 18 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية25812Fإيمان العمراني 01126Y

طنجة أصيلوادي الذهبطنجة أصيلعلل الفاسي 772559107/11/91 46 02/09/10اللغة النجليزيةاللغة النجليزية15362Xالبخاري عبد المومن 15363Y
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التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

الثانوية التأهيلية المام 

الغزالي

تطوانالقرطبيطنجة أصيل 144514

5

118/02/08 36 02/09/10الرياضياتالرياضيات25312Mكريمة المرابط 26414K

الحي الحسنيحمان الفطواكيطنجة أصيلعبد الخالق الطريس 105321

6

216/09/96 24 05/09/11الرياضياتالرياضيات15340Yأدو عبد السلم 26420S

الصخيرات تمارةالمير مولي عبد اطنجة أصيلثا,  الحسن الثاني 159939

5

902/09/11 24 02/09/11إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات23225Uالخياطي كوثر 01393N

القنيطرةالنوارطنجة أصيلعبد المومن الموحدي 168935

5

203/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات25812Fحنان ازوتني 25528X

مديونةزينب النفزاويةطنجة أصيلزينب النفزاوية 154882

2

402/09/09 38 05/09/11الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء15354Nالمهدي المفتاحي 24950U

الحسيمةالمام مالكطنجة أصيلعلل الفاسي 716933216/09/92 66 07/09/04الفلسفةالفلسفة15362Xالحسين سعلي 06828W

الثانوية التأهيلية المام 

الغزالي

تطوانعبد الخالق الطريسطنجة أصيل 168954

2

103/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجالفلسفةالفلسفة25312Mالكوطيط إكرام 05674S

الثانوية التاهيلية 

الحنصالي

تطوانالمام الغزاليطنجة أصيل 158682

1

102/09/10 13 03/09/13إلتحاق بالزوجةالفلسفةالفلسفة25649Dانفيفخ محمد 05675T

تطوانخديجة أم المؤمنينتطوانالهرارزة 130668

1

106/09/03 74 07/09/05التربية السلميةاللغة العربية05603Pرمزي البقالي 05682A

طنجة أصيلسيدي ادريستطوانبغاغزة 117620

7

107/09/00 58 05/09/07اللغة العربيةاللغة العربية05596Gرضوان الخلوي 26263W

الرباطأبي ذر الغفاريتطوانالحسن الثاني 895527316/09/89 122 16/09/93إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية05678Wمريم جبور 01130C

تطوانقاسم الزهيريتطوانم م بني وسيم 111363

0

116/09/97 84 06/09/01أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية19949Hفاطمة رشدي 26413J

الرباطابي بكر الصديقتطوانالقدس 899114416/09/91 79 12/03/07إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية05663Eإلهام الكنيزي 01126Y

تطوانالقاضي عياضتطوانتزغارن 126951

0

101/10/02 78 13/12/02أقدمية 12 سنةالتربية السلميةاللغة الفرنسية05637Bعبد ا صمعاوي 05681Z

طنجة أصيلعبد المومن الموحديتطوانعمر بن الخطاب 159670

9

318/11/11 24 30/12/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية23170Jنسرين الغريب 25812F

تطوانالفرابيتطوانالصباب 139957

8

115/09/05 60 15/09/05الجتماعياتالجتماعيات05594Eهناء بوسلمة 26624N

تطوانقاسم الزهيريتطوانالقدس 127089

3

105/09/03 56 26/09/07الجتماعياتالجتماعيات05663Eفدوى بنعودة 26413J

الرباطابن بطوطةتطوانالمام الغزالي 893006416/09/89 122 16/09/93إلتحاق بالزوجالرياضياتالرياضيات05675Tالشاوش مريم 01127Z
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المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

تطوانالفرابيتطوانعمر بن الخطاب 154317

0

102/09/09 36 08/10/09الرياضياتالرياضيات23170Jعادل بباح 26624N

تطوانالقاضي عياضتطوانحسان بن ثابت 126522

7

120/09/02 88 02/12/02أقدمية 12 سنةالتربية السلميةالتربية السلمية05638Cمحمد شلوان 05681Z

تطوانعثمان بن عفانتطواناوشتام 126911

2

102/10/02 84 05/09/03أقدمية 12 سنةالتربية السلميةالتربية السلمية05652Tعلي ربيع 26518Y

المضيق الفنيدقالفقيه داودتطوانعمر بن الخطاب 159086

8

126/07/10 12 02/09/13إلتحاق بالزوجةالتربية السلميةالتربية السلمية23170Jقجواجي محمد 21287M

تطوانالقرطبيتطوانالسيدة الحرة 127073

6

105/09/03 30 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية20400Yرضوان اعليلوش 26414K

طنجة أصيلبوخالفتطوانطارق بن زياد 150372

6

305/09/08 30 05/09/11إلتحاق بالزوجالمعلومياتالمعلوميات25512Eالشقاف وفاء 26230K

تطوانخديجة أم المؤمنينتطوانعين لحصن 706759116/09/92 96 16/09/00أقدمية 12 سنةالفلسفةالفلسفة05444Sعبد العزيز الهللي 05682A

تطوانالفرابيتطوانفج الريح 768456116/09/91 38 05/09/11الفلسفةالفلسفة05597Hالخياطي عبد الحكيم 26624N

المضيق الفنيدقالفقيه داودتطوانالقاضي عياض 141024

5

118/09/06 36 23/10/09الفلسفةالفلسفة05681Zبدر الحمري 21287M

برشيدالثانوية التقنية المام مالكتطواناولد علي المنصور 158527

7

309/12/11 34 09/12/11العلوم والتكنولوجيات الكهربائيةالعلوم والتكنولوجيات الكهربائية05581Rفاطمة كرعي 22356Z

تطوانالشريف الدريسيالمضيق الفنيدقعقبة بن نافع 126389

0

119/09/02 52 12/10/09إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة العربية05432Dاربون سارة 05676U

وادي الذهبالخليجالمضيق الفنيدقمحمد السادس 159155

3

208/12/10 40 14/02/11اللغة العربيةاللغة العربية05679Xسمير مرزوك 25638S

تطوانالقاضي ابن العربيالمضيق الفنيدقعبد ا الشفشاوني 123451

0

106/09/01 67 07/09/08إلتحاق بالزوجالتربية السلميةاللغة الفرنسية24842Bوداد أطمعي 05418N

ثانوية المنصور الدهبي المضيق الفنيدقعمر بن الخطاب

التأهيلية

المضيق الفنيدق 117289

0

106/09/00 46 02/09/10اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية05426Xمريم أشع 26509N

تطوانالقرطبيالمضيق الفنيدقالفقيه داود 127743

0

128/09/04 42 15/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية21287Mمنير بنعجيبة 26414K

تطوانالفرابيالمضيق الفنيدقأبي الربيع السبتي 127954

3

107/09/04 42 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية05680Yحسام الدين حوزي 26624N

تطوانجابر بن حيانالمضيق الفنيدقأبي الربيع السبتي 159231

5

101/03/11 12 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةاللغة النجليزية05680Yلبنة عزوز 05677V

تطوانالحسن الثانيالمضيق الفنيدقالفقيه داود 347963116/09/89 56 28/12/09الجتماعياتالجتماعيات21287Mمصطفى الباك 05678W

126





المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنجة - تطوان16
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التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

تطوانجابر بن حيانالمضيق الفنيدقعبد الرحيم بوعبيد 167924

2

101/03/11 18 03/09/13إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات25510Cالفحصي صبري هدى 05677V

تطوانجابر بن حيانالمضيق الفنيدقبن خلدون 159875

8

105/09/11 17 03/09/13إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات25511Dأشطوط ربيعة 05677V

تطوانقاسم الزهيريالمضيق الفنيدقالفقيه داود 141042

5

106/09/06 36 02/09/09الرياضياتالرياضيات21287Mاكرميا محمد 26413J

تطوانعثمان بن عفانالمضيق الفنيدقأبي الربيع السبتي 127876

2

207/09/04 32 02/09/10إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض05680Yنسرين دايداي 26518Y

تطوانالمام الغزاليالمضيق الفنيدقالفقيه داود 127967

2

127/09/04 34 01/12/11إلتحاق بالزوجالتربية السلميةالتربية السلمية21287Mرحيمة بنحمد 05675T

تطوانالشريف الدريسيالمضيق الفنيدقعبد الرحيم بوعبيد 144514

3

120/02/08 32 03/09/13إلتحاق بالزوجالتربية السلميةالتربية السلمية25510Cحيون هاجر 05676U

تطوانجابر بن حيانالمضيق الفنيدقبن خلدون 144464

3

121/02/08 24 05/09/11إلتحاق بالزوجالتربية السلميةالتربية السلمية25511Dبعنون عائشة 05677V

تطوانعثمان بن عفانالمضيق الفنيدقبن خلدون 144637

6

126/09/07 32 05/09/11إلتحاق بالزوجالمعلومياتالمعلوميات25511Dأغبالو كوثر 26518Y

الحي الحسنيابن خلدونالمضيق الفنيدقعبد الخالق الطريس 168848

4

504/09/12 18 04/09/12إلتحاق بالزوجالمعلومياتالمعلوميات25479Uخديجة صابر 24958C

الرباطعبد الكريم الخطابيالمضيق الفنيدقبن خلدون 154348

4

102/09/09 20 03/09/13إلتحاق بالزوجالفلسفةالفلسفة25511Dبهيجة الغلماني 01129B

م م أبو القاسم 

الزهراوي

وزانثانوية ابن ياسين التاهيليةوزان 104707

6

116/09/96 86 06/09/00أقدمية 12 سنةاللغة العربيةاللغة العربية15033Pخليد ابنينو 26015B

وزانثانوية إبن رشد التاهيليةوزانم م قلعة بني روتن 126632

7

113/09/02 72 07/09/05اللغة العربيةاللغة العربية06358Kالمرابط المصطفى 06417Z

ثانوية إبن رشد 

التاهيلية

تطوانالسيدة الحرةوزان 105158

2

1116/09/97 46 02/09/09اللغة العربيةاللغة العربية06417Zالمعاشي نجيب 20400Y

ثانوية عمر الخيام 

التاهيلية

تطوانعثمان بن عفانوزان 159140

7

126/07/10 30 15/11/10إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية22092Mفاطمة كروم 26518Y

ثانوية محمد الخامس 

التاهيلية

الصخيرات تمارةسلمان الفارسيوزان 159905

4

902/09/11 25 02/09/11إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية06422Eلبنى برغازي 24607W

ثانوية معاد بن جبل 

التاهيلية

الفحص أنجرةثانوية القصر الصغير العداديةوزان 144510

0

107/02/08 24 05/09/11إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةاللغة العربية15123Mمحمد بن رحمون 24963H

ثانوية مولي محمد بن عبدا  وزانم/م مولي إ سماعيل

التأهيليه

العرائش 158469

7

105/09/11 24 05/09/11إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية06395Aنفيسة الراضي 05989J

ثانوية معاد بن جبل 

التاهيلية

سيدي قاسمثانوية عبد ا إبراهيموزان 169004

0

403/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية15123Mاشليح فاطمة 25526V
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م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

ثانوية 11يناير 

العدادية

القنيطرةحافظ إبراهيموزان 169152

8

503/09/13 14 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية15113Bحورية البوزياني 25885K

 ثانوية 3 مارس 

التاهيلية

مكناسالخوارزميوزان 169152

9

503/09/13 13 03/09/13إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاللغة العربية23496Nلطيفة غراس 03953W

ثانوية عمر الخيام 

التاهيلية

طنجة أصيلمحمد بن عبد الكريم الخطابيوزان 158742

7

201/01/10 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةاللغة العربية22092Mمحمد العناز 15338W

ثانوية مولي عبد ا الشريف وزانم م المصامدة

التاهيلية

وزان 104799

1

116/09/96 82 16/09/01أقدمية 12 سنةاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية14989Sجعيدي جمال 15126R

وزانثانوية ابن زهر التاهيليةوزانم م الزيتون 115758

5

116/09/99 50 02/09/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15037Uعمر مونة 15121K

ثانوية معاد بن جبل 

التاهيلية

تازةأجديروزان 154348

2

1102/09/09 36 02/09/09اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15123Mالغفولي بديعة 16666P

ثانوية إبن رشد 

التاهيلية

الحاجب16  نونبروزان 154411

5

1202/09/09 36 02/09/09إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06417Zغزال اسماء 23475R

ثانوية معاد بن جبل 

التاهيلية

سيدي قاسمثانوية جرف الملحةوزان 123705

4

406/09/01 30 03/09/13اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15123Mمنير الفللي 24463P

وزانثانوية مصمودة التاهيليةوزانم.م بئر انزران 140680

2

105/09/08 30 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06388Tمحمد الكركري 26441P

الثانوية التأهيلية موحى أوحمو وزانم المسقة

الزياني

سل 158034

3

202/09/10 30 15/10/10إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضاللغة الفرنسية23996Gالعيادي غزلن 23035M

وزانثانوية إبن رشد التاهيليةوزانم.م عبد ا الشفشاوني 140497

6

805/09/07 24 05/09/11علوم الحياة والرضاللغة الفرنسية06393Yيوسف الرحيميني 06417Z

ثانوية علل الفاسي 

التاهيلية

طنجة أصيلالجامعيوزان 150497

9

105/09/08 24 05/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية06424Gسهام العشوري 26118N

ثانوية مقريصات 

التاهيلية

الفداء مرس السلطانأم البنينوزان 159331

0

702/09/11 24 02/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية25791Hجهان ادار 01563Y

ثانوية مقريصات 

التاهيلية

القنيطرةالمير مولي الحسنوزان 159914

0

702/09/11 24 02/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية25791Hالبوزيدي لبنى 25284G

ثانوية معاد بن جبل 

التاهيلية

الثانوية العدادية مولي عبد وزان

ا

الفحص أنجرة 159942

0

1302/09/11 24 02/09/11اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية15123Mحفيظة المكي المرابط 25255A

ثانوية ابن زهر 

التاهيلية

الحاجبابن الخطيبوزان 324175516/09/90 118 16/09/92أقدمية 20 سنةاللغة السبانيةاللغة السبانية15121Kرشيد امهوض 04233A

ثانوية ابن زهر 

التاهيلية

ثانوية يعقوب المنصور وزان

التأهيلية

المضيق الفنيدق 144649

3

605/09/07 45 05/09/09إلتحاق بالزوجاللغة السبانيةاللغة السبانية15121Kميســون   بـوعـــدي 26510P

ثانوية ابن زهر 

التاهيلية

فاسإبن حزموزان 717800116/09/93 90 16/09/99أقدمية 12 سنةالجتماعياتالجتماعيات15121Kأحمد المراكشي 01984F
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طنجة - تطوان16

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

ثانوية إبن رشد 

التاهيلية

الصخيرات تمارةعبد ا إبراهيموزان 130915

1

205/09/03 70 07/09/05الجتماعياتالجتماعيات06417Zعبد الهادي حيون 25889P

ثانوية عمر الخيام 

التاهيلية

الصويرةأكنسوسوزان 140702

8

105/09/08 12 03/09/13الجتماعياتالجتماعيات22092Mاحلم غلم 10403G

ثانوية ابن ياسين 

التاهيلية

طنجة أصيلالجامعيوزان 154658

8

107/09/09 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةالجتماعياتالجتماعيات26015Bحمحام نوفل 26118N

ثانوية مقريصات 

التاهيلية

تطوانخديجة أم المؤمنينوزان 159267

6

101/03/11 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةالجتماعياتالجتماعيات25791Hبوكطاية الحطاب 05682A

ثانوية عمر الخيام 

التاهيلية

تطوانخديجة أم المؤمنينوزان 168946

7

103/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجالجتماعياتالجتماعيات22092Mبهية الحيرش 05682A

ثانوية معاد بن جبل 

التاهيلية

المضيق الفنيدقمحمد السادسوزان 144737

2

205/09/07 30 02/09/10الرياضياتالرياضيات15123Mعز الدين الفاسي 05679X

ثانوية ابن زهر 

التاهيلية

سيدي قاسمثانوية 20 غشتوزان 92638707/12/95 68 16/10/10علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض15121Kأحمد علم 15115D

ثانوية ابن زهر 

التاهيلية

العرائشثانوية شعبان التأهيليةوزان 105141

2

1016/09/97 52 03/09/08علوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض15121Kالعيا شي عبد الرزاق 26242Y

ثانوية محمد الخامس 

التاهيلية

طنجة أصيلالثانوية التاهيلية الحنصاليوزان 144377

2

205/09/07 49 05/09/07إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض06422Eسجعان بشرى 25649D

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

الناضورالمنطقة الصناعيةوزان 159259

6

201/03/11 31 01/03/11إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض06419Bنبيلة افريطز 26253K

ثانوية عمر الخيام 

التاهيلية

ثانوية المنصور الدهبي وزان

التأهيلية

العرائش 158694

4

102/09/10 30 02/09/10إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض22092Mنوال صالحي 05976V

ثانوية معاد بن جبل 

التاهيلية

سيدي قاسمثانوية الوحدةوزان 154553

4

524/12/09 13 03/09/13إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضعلوم الحياة والرض15123Mاروايض حنان 15129U

ثانوية ابن زهر 

التاهيلية

فاسبنسودةوزان 167962

3

327/02/12 25 27/03/12إلتحاق بالزوجالعلوم القتصادية والتدبيرالعلوم القتصادية والتدبير15121Kامال مخلوف 02260F

ثانوية عمر الخيام 

التاهيلية

الخميساتعبد ا كنونوزان 144360

9

205/09/07 48 05/09/07الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء22092Mنجاة القبلي 11571B

النواصرمصطفى المعانيوزانم/م وادي المخازن2 140632

4

105/09/08 38 05/09/10الفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء06330Eعثمان أمغار 26457G

تطوانالسيدة الحرةوزانموحى أو حمو الزياني 159137

5

1126/07/10 24 05/09/11إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءالفيزياء والكيمياء22908Zالجيدي مصطفى 20400Y

 ثانوية 3 مارس 

التاهيلية

سيدي قاسمثانوية مولي رشيدوزان 141023

3

506/09/06 46 02/09/09التربية السلميةالتربية السلمية23496Nالحداد محمد 15119H

ثانوية عمر الخيام 

التاهيلية

سيدي قاسمثانوية الوفاءوزان 154375

9

802/09/09 46 02/09/09التربية السلميةالتربية السلمية22092Mالهللي الطيب 25524T
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طنجة - تطوان16

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

05/07/2015

رمزها
مادة

التدريس

المادة

المطلوبة

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
رمزها

لئحة المستفيدات والمستفيدين من النتقال

ثانوية 11يناير 

العدادية

الفحص أنجرةالثانوية العدادية الجوامعةوزان 159900

4

802/09/11 34 02/09/11التربية السلميةالتربية السلمية15113Bهشام بن هنية 25253Y

ثانوية عمر الخيام 

التاهيلية

الحاجبثانوية بطيط التأهيليةوزان 143875

3

1201/01/07 31 02/09/10إلتحاق بالزوجةالتربية السلميةالتربية السلمية22092Mعمراني ادريس 26550H

ثانوية القاضي الطيب 

الزواقي العدادية

مكناسلحسن بن محمد بن مباركوزان 158826

5

102/09/10 30 02/09/10التربية البدنيةالتربية البدنية20612Dحياة صدقي 03945M

ثانوية عمر الخيام 

التاهيلية

الفقيه بنصالحثانوية بئر انزرانوزان 168069

3

104/09/12 28 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية22092Mعبد الخالق لعماري 07701V

ثانوية معاد بن جبل 

التاهيلية

طنجة أصيلالمرابطينوزان 168068

0

105/09/12 18 05/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية15123Mفزازي عبد الوهاب 26578N

ثانوية معاد بن جبل 

التاهيلية

طنجة أصيلسيدي ادريسوزان 168068

3

104/09/12 18 04/09/12التربية البدنيةالتربية البدنية15123Mنجاة حمداوي 26263W

ثانوية مولي التهامي 

العدادية

طنجة أصيلبوخالفوزان 128064

6

507/09/04 66 07/09/04الجتماعياتالتربية الموسيقية15101Nعبد السلم المراكشي 26230K

ثانوية إبن رشد 

التاهيلية

طنجة أصيلعبد المومن الموحديوزان 141016

3

406/10/06 50 23/09/08المعلومياتالمعلوميات06417Zنبيلة الدياز 25812F

ثانوية محمد الخامس 

التاهيلية

سيدي قاسمثانوية بلقصيريوزان 159346

8

302/09/11 24 02/09/11المعلومياتالمعلوميات06422Eمحمد لمشط 25305E

ثانوية 11يناير 

العدادية

ثانوية يعقوب المنصور وزان

التأهيلية

المضيق الفنيدق 158976

2

402/09/10 12 03/09/13إلتحاق بالزوجةالمعلومياتالمعلوميات15113Bعبد ا رياحي 26510P

ثانوية محمد الخامس 

التاهيلية

الفداء مرس السلطانجمال الدين المهياويوزان 169097

9

703/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجالمعلومياتالمعلوميات06422Eلمياء لكروري 01560V

ثانوية معاد بن جبل 

التاهيلية

فاسسيدي احرازموزان 115419

4

116/09/99 36 02/09/09إلتحاق بالزوجةالفلسفةالفلسفة15123Mعبد الفتاح سليم 26567B

ثانوية مقريصات 

التاهيلية

ملحقة ثانوية التأهيلية عثمان وزان

بن عفان

برشيد 159378

4

502/09/11 25 02/09/11إلتحاق بالزوجالفلسفةالفلسفة25791Hفاطمة السرغيني 14037G

ثانوية محمد الخامس 

التاهيلية

صفرومحمد القريوزان 169143

2

703/09/13 12 03/09/13إلتحاق بالزوجالفلسفةالفلسفة06422Eإبتسام إغزران 02449L
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