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الـــرباطثا.علل الفاسيالصخيرات تمارةثا محمد السراج 92641116/09/1997 54 GHALLAB SAID89310S042323ZP 27/09/2004 85020S02

ســـلثا. احمد شوقيالحي الحسنيثا. بدر 1543492914/09/2009 18 EL GUERMALI BRAHIM75010S181010P 14/09/2009 87000S36

ســـلثا. ابن سيناءطاطاثا.المنصور الدهبي 1503692505/09/2008 24 REDA BOUHANK67105S02151505/09/2008 87215S04

ســـلثا. علل الفاسيالقنيطرةثا.محمد الخامس 886323125/10/1991 92 EL AOUNI SAIDA35000S027272AP 03/10/1994 87115S05

الصخيرات تمارةثا. المام البخاريفاسثا. إبن سـودة 369549116/09/1989 96 BENHAMZA NOUR EDDINE26000S031515A16/09/1993 89000S31

الصخيرات تمارةثا. النسيمســـلثا.ابن هاني 1044033116/09/1996 31 KHETTA       KARIM87002S481515Z05/09/2007 89001S34

الصخيرات تمارةثا العربي الدغميالنواصرثا. فهدة بنت العاص 1125387116/09/1998 30 RACHIDI  MERIEM75002S061515O25/09/2009 89000S20

الصخيرات تمارةثا. محمد عابد الجابري)النصر الالصخيرات تمارةثا. المنصور الذهبي 1276483312/09/2002 30 HAKKOU MOHAMMED89004S061515Z03/09/2008 89001S35

الصخيرات تمارةثا. أحمد البوعنانيازيللثا. واويزغت 1446737205/09/2007 30 DARESS CHARAF05721S01151505/09/2007 89010S07

الصخيرات تمارةثا. ابي بكر الرازيالخميساتثا. احمد الطيب  بنهيمة 1282588207/09/2005 24 ESSABBAHI SOUFIANE37505S01151505/09/2008 89111S04

الصخيرات تمارةثا. المنصور الذهبيالرشيديةثا. الحسن الثاني    )الريصاني 1504282305/09/2008 22 SERGHINI SIDI MOHAMED AMINE21909S01151514/09/2009 89004S06

الصخيرات تمارةثا. سلمان الفارسيتاوناتثا. الوحدة 1543946902/09/2009 18 LOUARDI KAOUTAR65523S011515O02/09/2009 89000S30

الصخيرات تمارةثا. المنصور الذهبيالمحمديةثا. عبد الكريم الخطابي 279632516/09/1985 54 BENJELLOUN AHMED83050S141919P 16/09/2003 89004S06

الصخيرات تمارةثا المير مولي عبداسيدي سليمانثا.زينب النفزوية 1587087601/09/2009 18 DRISS LAABOUDI35003S082222P 02/09/2009 89111S01

الصخيرات تمارةثا محمد السراجالـــرباطثا.علل الفاسي 864840119/09/1984 112 HARMAZ       RACHIDA85020S022323AP 02/01/1989 89310S04

الصخيرات تمارةثا.الشفشاونيســـلثا. علل الفاسي 1278616114/09/2004 24 IGUIDER   LOUBNA87115S057272P 15/10/2008 89000S01

الخميساتثا.محمد السادسالناضورثا. الشريف محمد أمزيان 14455311420/02/2008 28 ASMAE ALAOUI ISMAEILI49000S051010OP 08/10/2008 37311S01
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الخميساتثا. مولي ادريسكلميماع. بئر انزران 1543772202/09/2009 18 HOUSSNI ABDELMAJID31109S01151502/09/2009 37719S02
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الفداء درب السلطانثا.البقلنيبن مسيكثا.الكندي 328931119/09/1988 48 BEL HAMDOUNIA         MUSTAPHA79020S141818P 02/10/2005 82000S16

الفداء درب السلطانثا.البقلنيعين السبع الحي المحمديثا.الفارابي 1051671116/09/1997 54 HANDOUKI MOHAMED77010S102222P 16/09/2003 82000S16

عين السبع الحي المحمثا.إبن البناءالمراكشيسيدي البرنوصيثا. ابن الرومي 1276849205/09/2003 18 EL BOK KANZA77040S231919P 05/09/2009 77019S01

عين السبع الحي المحمثا. عبد الكريم الخطابيبنسليمانثا. إبن خلدون 1546013407/09/2009 23 TOUHAMI SAIDA09309S022222P 07/09/2009 77010S09

عين السبع الحي المحمثا.الفارابيالنواصرثا. توفيق الحكيم 1410442106/09/2006 21 JOURHMANE MINA75100S042222OP 16/10/2009 77010S10

عين السبع الحي المحمثا. الباروديبن مسيكثا.وادي الذهب 1233123114/09/2001 18 EL HASSANE ELOMAIRY79020S062222P 16/09/2009 77020S03

عين الشقثا. ابن زيدونالنواصرثا. فهدة بنت العاص 1125078116/09/1998 46 BEDRAOUI MARIAM75002S061919P 26/09/2009 75000S04

عين الشقثا. ابن زيدونعين السبع الحي المحمديثا. البارودي 884077116/09/1988 116 HAFIDI KHADIJA77020S032222AP 16/09/1988 75000S04

سيدي البرنوصيثا. المنصور الدهبيسيدي قاسمثا. جرف الملحة 15441731202/09/2009 19 IYAD SEKTAOUI60113S041212ZP 02/09/2009 76121S10

سيدي البرنوصيثا. ابن الروميالعيونثا.محمد الخامس 91877416/09/1995 88 NASSIRI BRAHIM43000S071515A16/09/1995 77040S23

سيدي البرنوصيثا. زينب النفزاويةمديونةثا.ابن بطوطة 89781516/09/1995 64 BELFASS ABDELALI79117S02151510/09/2001 77040S22

سيدي البرنوصيثا . حسان بن ثابتخريبكةثا.إبن طفيل 1044175416/09/1996 63 KHALILI EL MOSTAFA41010S011515Z07/09/2005 76008S24

سيدي البرنوصيثا. الشهيد ادريس الحريزيخريبكةثا.ابن رشد 1044214116/09/1996 60 OUAKID ABDELKRIM41100S05151504/09/2002 77040S24

سيدي البرنوصيثا. ولدةسطاتثا. العيون 1125459116/09/1998 54 FALAKI REDOUANE59115S01151505/09/2003 77040S28

سيدي البرنوصياع.عبد الواحد العلويسيدي بنورثا. المام الغزالي 243046116/09/1985 42 FARACHI       HASSAN17500S04151507/09/2005 77040S02

سيدي البرنوصياع. سكنيوزانثا.عمر الخيام 55534216/09/1994 31 SIMAOUI ANOUR60519S031515Z05/09/2007 76015S14

سيدي البرنوصيثا. فاطمة الفهريةكلميمثا. مولي رشيد التقنية 1446744505/09/2007 30 DEROUICHE ALI31313S07151505/09/2007 77040S29
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سيدي البرنوصيثا. ابن الروميبرشيدثا. الخوارزمي 12759691020/11/2002 18 EL KHAYAT HALIMA59043S041919OP 28/10/2009 77040S23

بن مسيكثا.الكنديالحي الحسنيثا. عمرو بن العاص 1285253207/09/2005 26 SELMANI NADIA75010S161818OP 05/09/2008 79020S14

بن مسيكثا.الحسن الثانيعين السبع الحي المحمديثا.إبن البناءالمراكشي 310680305/01/1988 56 EL MALIKI KHALID77019S011919P 10/11/2003 79020S01

بن مسيكثا.وادي الذهبعين الشقثا. ابن زيدون 202015116/09/1986 42 BAYOUR NOUREDDINE75000S042222P 23/06/2008 79020S06

بن مسيكثا. الشريف الدريسيالصويرةثا.سيدي محمد بن عبد ا ت. 1445367518/02/2008 28 HABIB ALLAH NABIL23000S062222P 10/11/2008 79020S03

المحمديةثا. الخوارزميتيزنيتثا. المسيرة الخضراء 59142416/09/1994 93 NECHOUANI LAHOUCINE73700S021515Z/A16/09/1994 83006S05

المحمديةثا. ابن خلدونالصخيرات تمارةثا. سلمان الفارسي 1285177107/09/2005 32 LMOUDEN AMINA89000S301515O02/09/2009 83001S18

المحمديةثا. عبد الكريم الخطابيبن مسيكثا.الحسن الثاني 244975317/09/1984 92 ZOUHRY  RACHID79020S011919P 01/09/2004 83050S14

المحمديةثا.إبن ياسينعين السبع الحي المحمديثا. عبد الكريم الخطابي 324398521/09/1987 18 LHASNAOUI ABDELKADER77010S092222P 02/09/2009 83050S04

مديونةثا.ابن بطوطةإنزكان ايت ملــولث.المجد 1171506410/09/2001 54 AGGOUR ABDELKEBIR01002S18151507/09/2005 79117S02

مديونةثا. الطلسزاكورةثا. سيدي صالح 1285354107/09/2005 42 EL JAAFARI CHAFIK51719S01151507/09/2005 76001S11

مديونةثا. زينب النفزاويةتيزنيتثا. السلم 1276161104/09/2002 38 MOHAMED KABIRI73713S02151505/09/2007 76005S02

مديونةثا. المختار السوسيبرشيدثا. الحسن الثاني 1276580104/09/2002 30 KADI MOUNIR59034S02151507/09/2007 79003S36

مديونةثا. زينب النفزاويةاسفيثا.مولي اسماعيل 15871111228/09/2009 23 ELGHALI FATIHA57515S021818P 28/09/2009 76005S02

الحي الحسنيثا. بدرســـلثا. احمد شوقي 748403816/09/1993 68 OMRANI IDRISSI      RABIA87000S361010P 04/09/2000 75010S18

الحي الحسنيثا. ابن البناء المراكشيوزانثا.معاد ابن جبل 1504284105/09/2008 24 SIFI LOUBNA60505S021515O05/09/2008 75001S22

الحي الحسنيثا. عمرو بن العاصسيدي سليمانثا.زينب النفزوية 1543405302/09/2009 19 EDDEFLI FATIMA ZAHRA35003S081515O02/09/2009 75010S16
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الحي الحسنيثا. عمرو بن العاصالفداء درب السلطانثا.البقلني 892412116/09/1988 116 ABDAIM SAIDA82000S161818AP 16/09/1988 75010S16

النواصرثا. الطيب الخمالبرشيدثا. الخوارزمي 1043542316/09/1996 46 GOUAALLA ABDERRAHIM59043S041010P 05/09/2007 75115S08

النواصرثا. علل بن عبد االحوزثا. التوامة 1542770206/04/2009 24 BEN AYACHI SOUMIYA46015S021010P 06/04/2009 75100S03

النواصرثا. فهدة بنت العاصورززاتثا. ابي بكر الصديق 1285185107/09/2005 45 NADIR MARYAM51301S03151507/09/2006 75002S06

النواصرثا. محمد الكغاطالقنيطرةثا. سيدي عيسى   الملحقة 375661616/09/1990 30 EL AFOUI BOUBKER35900S01151515/09/2007 76003S10

النواصرثا. محمد الزرقطونيبنى مللثا سيدي عمراوحلي 1443747105/09/2007 30 SAIFI YASSINE07505S01151505/09/2007 75003S09

النواصرثا. ابي حيان التوحيديالسمارةثا.مــــولي رشيد 1171553110/09/2001 19 MOHAMED JALJALANI25000S011515Z12/11/2009 75002S04

النواصرثا. حسان بن ثابتاسفيإع. الفارابي 1587135407/09/2009 23 ATIF HAYAT57028S011818P 07/09/2009 75115S05

النواصرثا. فهدة بنت العاصعين الشقثا. ابن زيدون 376358219/10/1990 108 SATIR SAID75000S041919AP 19/10/1990 75002S06

النواصرثا. توفيق الحكيمالرحامنةثا.صخورالرحامنة و الملحقة 1587292407/09/2009 19 ELRHAZI ABDELLATIF19721S012222ZP 07/09/2009 75100S04

م.رشــــيد س. عثمــاناع.عبدالرحيم بوعبيدالعيونثا. ابن بطوطة 1446377105/09/2007 27 ADIL AGHELIAS43001S171515Z05/09/2009 79001S29

م.رشــــيد س. عثمــانثا. الرائد ادريس  الحارتيالنواصرثا. حسان بن ثابت 1544132107/09/2009 18 SABER SAADIA75115S051818P 07/09/2009 79030S02
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القنيطرةثا. النوار التاهيليةخريبكةثا.ابي بكر الصديق 1170766211/09/2000 56 ASSIYAD MERIEM41015S011515O05/09/2003 35009S03

القنيطرةثا. حافظ ابراهيمبولمانثا. ابو بكر الرازي 1446702405/09/2007 26 LAARAJ SABAH13115S051515O12/10/2009 35008S02

القنيطرةثا. المير مولي الحسن الولالحسيمةثا. محمد امزيان 1276469204/09/2002 18 EL HAYATI NAOUAL03319S02151509/10/2009 35004S07

القنيطرةثا. لل خديجة التاهيليةكلميمثا. المل التأهلية 1543766402/09/2009 18 HMIDOUCHE MOUNIM31818S02151502/09/2009 35031S02

القنيطرةثا.محمد الخامسالصخيرات تمارةثا.الشفشاوني 1051032116/09/1997 36 KAMEL RKIA89000S017272P 06/09/2006 35000S02

سيدي سليمانثا.زينب النفزويةالعيونثا. المرسى 1503920305/09/2008 24 ERRAZINE SOUFIANE43403S02151505/09/2008 35003S08

سيدي سليمانثا.زينب النفزويةالصخيرات تمارةثا المير مولي عبدا 372791317/09/1990 18 BEN CHLIH ABDEL-ILLAH89111S012222P 02/09/2009 35003S08

سيدي قاسمثا. أحـدالخميساتثا.محمد السادس 1543623302/09/2009 23 EL YAMANY HANANE37311S011010P 02/09/2009 60010S09

سيدي قاسمثا. جرف الملحةاسفيثا.إبن سينا 15434171207/09/2009 18 FOUAD ELAHMR57100S011212P 07/09/2009 60113S04
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مكناسثا. وادي المخازنالحاجبثا. 11 يناير 1270522118/03/2003 20 ELMYR HADDA52311S011010OP 02/09/2009 47000S19

مكناسم. ع. لرعاية المكفوفينالحاجبثا. ابن الخطيب 1118437216/09/1998 36 SAID EL BATTIOUI52300S011212P 07/09/2006 50000S20

مكناسالكاديمية الملكية العسكريةسيدي قاسمثا. محمد الخامس 343993216/09/1988 104 BAKKALI SAID60010S031515A16/09/1991 50000S90

مكناسم. ع. لرعاية المكفوفينسيدي قاسمثا. محمد الزرقطوني 1277076115/09/2003 55 ZHOR HATOCHI60113S021515O15/09/2003 50000S20

الحاجبثا.إبن سيـناءسيدي قاسمثا. أحـد 267558116/09/1985 52 HAJJAJI ABDELOUAHED60010S091010ZP 01/09/2004 52315S02

الحاجبثا. 11 ينايرتازةثا. ابن الياسمين 1114499616/09/1997 32 ABEDELGHANI EL KHALIDY69000S031010P 07/09/2009 52311S01

الحاجبثا. ابن الخطيبتاوناتثا.عبد الكريم الخطابي 1178516411/09/2000 30 MOURCHID MOHAMED65529S021212P 05/09/2007 52300S01

ميدلتثا. الحسن الثانيخنيفرةثا.  فاطمة  الزهراء 1410750106/09/2006 24 TALEB ABDELKEBIR39000S021212P 02/09/2009 39500S01

ميدلتثا. الحسن الثانيميدلتثا. عبد المومن 1543027102/09/2009 18 ABOUTAYEB MOULAY RACHID39523S01151502/09/2009 39500S01

الرشيديةثا. الحسن الثاني    )الريصاني(زاكورةثا. ابن سينا التاهيلية 1543473402/09/2009 18 ELFARISSI YASSINE51002S01151502/09/2009 21909S01

إيفرنثا. محمد الخامسخنيفرةثا. ام الربيع 1152092916/09/1999 32 BACHIRI HICHAM39309S01151529/09/2008 33100S03

إيفرنثا. علل الفاسيطانطانثا. القدس 1504290605/09/2008 24 STITOU ISSAM63113S05151505/09/2008 33000S03

خنيفرةثا.  فاطمة  الزهراءخنيفرةثا. ام الربيع 1123110116/09/1998 34 AMAAZ RACHID39309S011212P 05/09/2007 39000S02

خنيفرةثا. ام الربيعإنزكان ايت ملــولثا. عبد ا بن ياسين 1546359202/09/2009 18 KHADDOUJ COUACHI01010S011212P 28/09/2009 39309S01

خنيفرةثا. ام الربيعوادي الدهبثا. للة خديجة المرجعية 15040741005/09/2008 24 NABIL KECHIKECH53000S091919P 05/09/2008 39309S01

P7 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

فـــــــــاس - بولمان05

المادة

المطلوبة
رمزها

فاسثا.إبن باجةصفروثا. لل سلمى 1277391307/09/2004 30 ABDERRAHIM AZDOUZ28010S081212P 17/09/2007 24000S04

صفروثا. لل سلمىصفروثا.محمد السادس 1182330107/10/2001 36 EL HASSAN BOUATTAOUN28310S011212P 06/09/2006 28010S08

صفروثا.محمد السادستاوناتثا. الوحدة 1278407207/09/2004 30 DARRAZ BOUJEMAA65523S011212P 05/09/2007 28310S01

صفروثا. محمد بن عبد الكريم الخطابيإيفرنثا. علل الفاسي 696810116/09/1980 98 GIRI FARID33000S031515A12/10/1993 28010S09

صفروثا.محمد السادستاوناتثا. ابن خلدون 11715651310/09/2001 60 NAIT OUCHEN ABDERRAHIM65109S01151504/09/2002 28310S01

صفروثا. طارق بن زيادميدلتثا. زايدة 1446749605/09/2007 30 DRIDAR AHMED AMINE39033S01151505/09/2007 28125S01

بولمانثا. ابو بكر الرازيوادي الدهبثا. المــام مـالك 1503810905/09/2008 24 MOHAMED EL BOUSHABI53000S04151505/09/2008 13115S05

P8 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

طنـــجة - تطوان06

المادة

المطلوبة
رمزها

شفشاونثا. احمد الدريسيوزانثا. ابن زهر 1285199107/09/2005 18 NINI LATIFA60000S021515O13/07/2009 15000S06

شفشاونثا. محمد البقاليإنزكان ايت ملــولثا.الفتح 15463381502/09/2009 23 HALIMA SADOUK01006S062222P 02/09/2009 15018S01

طنجة أصيـلةثا. محمد الحنصاليتاوناتثا. الوحدة 325390117/09/1990 96 EL HABTI ABDEL-ILAH65523S011515A16/09/1995 61010S50

طنجة أصيـلةثا.ابي العباس السبتيشفشاونثا.مولي رشيد 89339116/09/1995 72 NAJEM BTISSAM15000S01151521/02/2000 61010S23

طنجة أصيـلةثا. محمد الحنصاليطنجة أصيـلةإع. مولي عبد الرحمان 1176554106/09/2000 34 DRISS BOUHRAOUA61010S20151523/11/2007 61010S50

طنجة أصيـلةثا.الخوارزميصفروثا. طارق بن زياد 1543684119/10/2009 18 MERYEM FDAL28125S011515O19/10/2009 61010S33

امضيق الفنيدقث. الفقيه داوودإنزكان ايت ملــولاع. احمد المنصور الذهبي 789377316/09/1992 48 ABAAKIL SAMIR01010S03151507/09/2005 71107S03

P9 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

تازة- الحسيمة- تاونات07

المادة

المطلوبة
رمزها

تاوناتثا. الوحدةفاسثا.إبن باجة 1278643107/09/2004 18 HILALI FATIMA24000S041212P 02/09/2009 65523S01

تاوناتثا.عبد الكريم الخطابيتارودانتثا. عبد ا الشفشاونى 15465261107/09/2009 18 HICHAM EDOUIMA66319S011212P 07/09/2009 65529S02

تاوناتثا. عين عــائشةكلميمثا. باب الصحراء والملحقة 1444385418/01/2008 22 BOUDFAR ADIL31313S012323P 02/09/2009 65705S03

تازةثا. ابن الياسمينمكناسثا. وادي المخازن 218718229/11/1982 36 BAAZIZ TOUHAMI47000S191010P 28/11/2006 69000S03

تازةثا. الوحدةالعيونثا. المصلـــــــى 1050818316/09/1997 80 AKHOURBI MOHAMED43000S111515A16/09/1997 69915S02

تازةثا. الزيتونميدلتثا. 18 يونيو 1543349502/09/2009 18 YOUSSEF CHARAFE21038S02151502/09/2009 69913S01

P10 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

الشـــــــرقية08

المادة

المطلوبة
رمزها

فيجيجثا. محمد عابد الجابري التقنيةالناضورثا. طه حسين 1276586204/09/2002 54 ABBASSI MOSTAFA49300S01151505/09/2003 29305S03

الناضورثا. الشريف محمد أمزيانالحاجبثا.إبن سيـناء 1545608509/09/2009 18 DKHISSI FATIHA52315S021010OP 09/09/2009 49000S05

الناضورثا.المطارطانطانثا.محمد الخامس ) مزدوج   ت  1285128107/09/2005 42 LAMOURI NAOUFEL63113S01151507/09/2005 49000S02

الناضورثا. حسان بن ثابــتالفقيه بن صالحثا. الفارابي 1503684905/09/2008 29 BOUBOU ASMA07309S03151505/09/2008 49517S01

الناضورثا. حسان بن ثابــتدريوشثا. قسيطة 1284497207/09/2005 24 AMRANI MOHAMMED49033S01151505/09/2008 49517S01

الناضورثا. حسان بن ثابــتوزانثا.معاد ابن جبل 1504116905/09/2008 24 LALI IKRAM60505S02151505/09/2008 49517S01

الناضورثا. حمان الفطواكيطاطاثا. ابن الهيثم 1543572102/09/2009 18 MIMOUN EL MELLAL67010S02151502/09/2009 49000S07

الناضورثا. ابن سيناءزاكورةثا. المجد التاهيلية 1544232802/09/2009 18 YAACOUBI MOHAMMED51735S01151502/09/2009 49300S03

الناضورثا. ابن الهيثمزاكورةثا.الجاحظ التاهيلية 1544275202/09/2009 18 AMINE ZRIOUIL51005S01151521/10/2009 49511S01

وجدة انجــادثا. المسيرةالناضورثا. حسان بن ثابــت 343952116/09/1988 116 EL HASSAN  MOQADEM49517S011515A16/09/1988 55000S21

وجدة انجــادثا. محمد عابد الجابريجـــرادةثا. الزرقطوني 297004116/09/1986 114 MOHAMMED MEHDI55300S011515A16/09/1991 55001S38

وجدة انجــادثا. ابن زهرفيجيجثا. المير مولي رشيد 316530221/09/1987 112 JABRA HAMD4ALLAH29309S011515A16/09/1991 55013S02

وجدة انجــادثا. زيري ابن عطيـــــــةبركــانثا.ابي الخير 1280172107/09/2004 19 BENAMARA ZAKIA55010S021515O02/09/2009 55000S02

بركــانثا.ابي الخيرالناضورثا. فرخانة 789488216/09/1992 72 MOHAMMED  ROUBI49317S01151516/09/2006 55010S02

بركــانإع. الفهريةتيزنيتثا. سيدي وكاك 1125533616/09/1998 68 EL FERGUI MOHAMMED73721S01151516/09/2000 55010S05

بركــانالثانوية الفلحيةاكادير اداوتنـانثا. ابي العباس السبتي 373887317/09/1990 64 SAKA MOHAMMED01302S02151510/09/2001 55010S08

بركــانثا.. ابن سيناءخريبكةثا. الداخلة 988648416/09/1993 64 BENKHALIFA SAMIR41309S04151528/04/2006 55010S11

P11 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

الشـــــــرقية08

المادة

المطلوبة
رمزها

تاوريرتثا.صلح الدين اليوبيتارودانتثا.المعرفة 1280174507/09/2004 53 BENDAHHOU IKRAM66657S01151507/09/2004 55700S05

تاوريرتثا.صلح الدين اليوبيسيدي إيفنيثا.ايت بعمران 1446560205/09/2007 30 MOHAMMED  EL MANSOURI73011S02151505/09/2007 55700S05

P12 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

وادي الذهب - الكويرة09

المادة

المطلوبة
رمزها

وادي الدهبثا. للة خديجة المرجعيةخنيفرةثا. ام الربيع 216302101/10/1982 66 CHEMLAL MOHAMMED39309S011919P 01/09/2005 53000S09

P13 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

العيون -بوجدور-الساقية الحمراء10

المادة

المطلوبة
رمزها

العيونثا. معارك تكلإنزكان ايت ملــولث.المجد 341762116/09/1988 50 AFKIR JAMAL-DIN01002S181818P 05/09/2007 43001S21

العيونثا. معارك تكلالصخيرات تمارةثا. المنصور الذهبي 1309802108/10/2003 25 SAMI ESSOULH MANAFAL89004S061919OP 05/09/2008 43001S21

P14 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

كلميم - السمارة11

المادة

المطلوبة
رمزها

كلميمثا. باب الصحراء والملحقةشيشاوةثا.ابن الهيثم 1409748302/11/2006 36 LAHCEN ASOUAB48513S012323P 02/11/2006 31313S01

P15 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

سوس- ماسة- درعة12

المادة

المطلوبة
رمزها

اكادير اداوتنـانثا. الزيتونتاوناتثا. عين عــائشة 13099491213/10/2003 50 AHMED ABOUDA65705S032323P 05/09/2005 01317S01

ورززاتثا.سيدي داودورززاتاع. سيدي احمد بن ناجي 1544529102/09/2009 18 AIT LAHCEN MOHAMED51038S01151502/09/2009 51300S02

تارودانتثا. عبد ا الشفشاونىمكناسم. ع. لرعاية المكفوفين 1542929512/05/2009 24 OUZAN ABDERRAHMAN50000S201212P 12/06/2009 66319S01

تيزنيتثا. سيدي وكاكالسمارةثا.الساقية الحمراء   ت.أ 1125497216/09/1998 76 TIMEDRI JAWAD25000S03151516/09/1998 73721S01

شتـوكة ايــت بـهاءثا. سيدي الحاج الحبيبطاطاالثانوية الـجديـدة 1543456102/09/2009 18 ABDELILAH LBIHI67507S01151502/09/2009 01127S04

إنزكان ايت ملــولثا. السعادةشيشاوةثا.الطلس 1503500505/09/2008 24 ABI NADIA48030S021010P 05/09/2008 01305S08

إنزكان ايت ملــولثا. عبد ا بن ياسينميدلتثا. الحسن الثاني 1446777105/09/2007 31 ELATTAR NABIL39500S011212ZP 05/09/2007 01010S01

إنزكان ايت ملــولث.المجدتيزنيتثا. الجزولي 1543827402/09/2009 18 KAJAM NAIMA73105S01151502/09/2009 01002S18

إنزكان ايت ملــولاع. ابن سيناتارودانتثا. الرازي 15445121002/09/2009 18 CHAKOUR    AZIZ66059S01151502/09/2009 01006S03

إنزكان ايت ملــولث.المجدسيدي بنورثا. محمد الخامس 591280218/09/1975 18 HACHOUM    MOHAMMED17911S021818P 02/09/2009 01002S18

إنزكان ايت ملــولثا.الفتحشفشاونثا. محمد البقالي 1546255701/01/2010 18 HICHAM ELMAADADI15018S012222P 01/01/2010 01006S06

زاكورةثا. المحاميد الجديدةسيدي البرنوصيثا. المنصور الدهبي 1543009414/09/2009 18 AAGLI AHMED76121S101212P 14/09/2009 51715S02

تينغيرثا. طارق بن زيادخريبكةثا. ورديـــغة 1125417116/09/1998 52 MIRINIOUI ECHCHERKI41309S10151507/09/2004 51123S07

P16 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

مراكش- تانسيفت - الحوز13

المادة

المطلوبة
رمزها

مراكشثا. تمنصورتشيشاوةثا. ابن العربي 1050911216/09/1997 51 ABDELKARIM EL JILALI48311S021515Z07/09/2005 40014S04

شيشاوةثا.الطلسالنواصرثا. علل بن عبد ا 15459681306/09/2009 18 CHAHID ABDELFATAH75100S031010P 28/09/2009 48030S02

شيشاوةثا. التقنيةورززاتثا. ابي بكر الصديق 1285110407/09/2005 40 LADHAM RADOUANE51301S03151507/09/2006 48001S04

شيشاوةثا. ابن العربيمديونةثا. زينب النفزاوية 1238624214/09/2001 17 MOUTIA ANAS76005S021818P 07/09/2010 48311S02

شيشاوةثا.ابن الهيثمبنى مللثا . الطلس 15037821305/09/2008 24 EL AMRANI ZERRIFI MARIAM07525S022323P 05/09/2008 48513S01

الحوزثا. التوامةقلعة السراغنةثا. مولي اسماعيل 1543525602/09/2009 18 HAMID EL HOUARI19300S011010P 02/09/2009 46015S02

الحوزثا.الفراهديزاكورةثا.ابن المهدي الجراري 1543474602/09/2009 18 EL FARISSI MOHAMED51018S02151502/09/2009 46211S01

الرحامنةثا.صخورالرحامنة و الملحقةإنزكان ايت ملــولثا. السعادة 1546328202/09/2009 18 OTHMANI OUMHANI01305S081010OP 02/09/2009 19721S01

الرحامنةثا. السلمأسـا الزاكثا. وادي الصفا 1543642102/09/2009 18 MOHAMED ES SOUSY31505S031515Z02/09/2009 19002S08

الرحامنةثا.صخورالرحامنة و الملحقةالفداء درب السلطانثا.البقلني 342644316/09/1988 100 BOUAAKIL ABDERRAHIM82000S162222Z/AP 16/09/1997 19721S01

قلعة السراغنةثا. مولي اسماعيلالرحامنةثا.صخورالرحامنة و الملحقة 1542760106/04/2009 18 MOUNIR KHALIFA19721S011010P 02/09/2009 19300S01

قلعة السراغنةثا.القدسقلعة السراغنةثا.تمللت 1050095116/09/1996 36 BAALI LAHCEN19123S011919P 06/09/2006 19300S05

قلعة السراغنةثا.تمللتالعيونثا. معارك تكل 1587187101/01/2010 18 ZHIRI LAHCEN43001S211919P 01/01/2010 19123S01

الصويرةثا.سيدي محمد بن عبد ا ت.أبنى مللثا.طارق بن زياد 1543134705/09/2009 18 ABDELKARIM AOURIK07511S012222P 05/09/2009 23000S06

P17 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

دكالة- عبدة14

المادة

المطلوبة
رمزها

الجديدةثا.بئر انزرانالجديدةثا. أم الربيع 1044238116/09/1996 68 OUARDANE     ALIA17000S01151511/09/2000 17010S04

الجديدةثا. القــــدسالجديدةثا. مولي بوشعيب 90144116/09/1995 56 MOUZDAHIR MOHAMMED17000S02151505/09/2007 17010S13

الجديدةاع.مولي عبد اسيدي بنورثا.عمربن عبدالعزيز 1170767211/09/2000 42 BENOUR       SAMIRA17905S01151507/09/2005 17305S01

الجديدةثا. مولي بوشعيبسيدي بنورثا. محمد الخامس 369462316/09/1989 36 HASNAOUI   MOULAY EL MUSTAPHA17911S02151506/09/2006 17000S02

سيدي بنورثا. محمد الخامسشيشاوةثا. ابن العربي 232312122/11/1983 18 NAOUASSIH ABDESSADEQ48311S021818P 02/09/2009 17911S02

سيدي بنورثا.سيدي بنورسطاتثا. راس العين 1545992101/01/2010 18 BENKIRANE MERYEM59123S011818OP 01/01/2010 17500S02

اسفيثا.إبن سينازاكورةثا. المحاميد الجديدة 1592011303/03/2010 18 SAYOUMI KHALIL51715S021212P 03/03/2010 57100S01

اسفيإع. الفارابيسيدي بنورثا.سيدي بنور 1265047616/09/2002 33 BOUZANDOUFA NADIA17500S021818P 23/09/2010 57028S01

اسفيثا.مولي اسماعيلم.رشــــيد س. عثمــانثا. الرائد ادريس  الحارتي 1543165217/09/2009 19 IMANE AZZAOUI79030S021818OP 17/09/2009 57515S02

P18 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

الشاوية- ورديغة15

المادة

المطلوبة
رمزها

بنسليمانثا. إبن خلدونالمحمديةثا.إبن ياسين 175711116/09/1986 108 SAMID ABDELOUAHED83050S042222AP 16/09/1990 09309S02

خريبكةثا. الموحدينخريبكةثا. المختار السوسي 59223116/09/1994 92 MOUDAKIR KHADIJA41010S051515A16/09/1994 41000S10

خريبكةثا. الموحدينخريبكةثا. المختار السوسي 342642116/09/1988 82 BOULAHMAME OMAR41010S05151516/09/1999 41000S10

خريبكةثا. يوسف بن تاشفينبنى مللثا . الطلس 1504235105/09/2008 29 RACHDANE AMINA07525S02151505/09/2008 41000S12

خريبكةثا.ابي بكر الصديقازيللثا. دمنات 1543479202/09/2009 23 EL GARGATI HANANE05500S01151502/09/2009 41015S01

سطاتثا. رحال المسكينيوادي الدهبثا. الفتح 1446434605/09/2007 30 MIMI  ABDERRAHIM53000S06151505/09/2007 59517S02

سطاتثا. سيدي العايديتارودانتثا. الرازي 1543184302/09/2009 18 BAKI ABDESSAMAD66059S01151502/09/2009 59157S01

سطاتثا. راس العينالعيونثا. معارك تكل 15871691104/09/2009 18 CHAJII RACHID43001S211818ZP 04/09/2009 59123S01

برشيدثا. الخوارزميالنواصرثا. الطيب الخمال 1051285116/09/1997 32 BELKOUCHI WAFAA75115S081010P 02/09/2009 59043S04

برشيدثا.اولداحريزالغربية والملحقةوادي الدهبثا. الحسن الثاني 1276644204/09/2002 60 YASSINE          LIMAMI53000S01151504/09/2002 59325S01

برشيد  ثا. عمر الخيام التأهيليةبرشيدثا. حسان بن تابت 56819116/09/1994 49 SAFDI RADOUAN59309S031515Z07/09/2004 59300S07

برشيدثا. الحسن الثانيبرشيدثا.خالد ابن الوليد 1284907107/09/2005 24 DEROUICHE TARIK59309S01151503/09/2008 59034S02

برشيدثا. عثمان بن عفانتينغيرثا. محمد السادس 1543091902/09/2009 18 AKRICH ELMAHDI21205S01151502/09/2009 59310S01

برشيدثا. الحسن الثانيزاكورةثا. المام البخاري 1543112402/09/2009 18 AMAL SAADE DDINE51020S01151502/09/2009 59034S02

برشيدثا. حسان بن تابتزاكورةثا. صلح الدين اليوبي 15433921102/09/2009 18 DLIMI DRISS51012S02151502/09/2009 59309S03

برشيدثا.خالد ابن الوليدكلميمثا. محمد الخامس التأهيلية 15433951102/09/2009 18 DRAOUI MOHAMED HAMZA31313S15151502/09/2009 59309S01

برشيدثا. الخوارزميبرشيدثا.ابن رشد 1284998107/09/2005 18 EL OUARDI ABDELILAH59300S011919P 02/09/2009 59043S04

P19 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

الشاوية- ورديغة15

المادة

المطلوبة
رمزها

برشيدثا.ابن رشدقلعة السراغنةثا.القدس 1543834402/09/2009 18 NABIL KANBOUI19300S051919ZP 02/09/2009 59300S01

P20 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و 

التعليم الثانوي التقني

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

تادلة- ازيلل16

المادة

المطلوبة
رمزها

الفقيه بن صالحثا. الفارابيزاكورةثا. الرازي 1543965702/09/2009 18 ADIL    MAMORI51022S02151502/09/2009 07309S03

بنى مللثا. ابن العوامالفقيه بن صالحثا. الفارابي 373945217/09/1990 68 BABAY ABDELHAK07309S03151511/09/2000 07109S01

بنى مللثا.ابن طفيلالفقيه بن صالحثا.علل بن عبد ا 1171570110/09/2001 46 OUASMI SAMIM07313S01151505/09/2007 07107S01

بنى مللثا.طارق بن زيادبن مسيكثا. الشريف الدريسي 1410418406/09/2006 18 RACHID IAAZI79020S032222P 02/09/2009 07511S01

بنى مللثا . الطلساكادير اداوتنـانثا. الزيتون 1445126327/02/2008 30 BERRAMI AHMED01317S012323P 27/02/2008 07525S02

P21 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 


