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01

105/09/08عمالة: فاسواد المخازنإقليم: الحسيمةاع. اربعاء تاوريرت 82 الصنهاجي  خديري  لمياء
اللغة العربية

05/09/08أقدمية 12 سنة 22678Z)سايس )المقاطعة

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية أم البنينإقليم: الحسيمةأعدادية سيدي بوتميم

أصيل

102/09/10 66 حسنة شعنون
اللغة العربية

05/09/12 26335Z)بني مكادة )المقاطعة

104/09/12إقليم: بركانزكزلإقليم: الحسيمةاع. بني عبد ا 58 نادية نجاري
اللغة العربية

04/09/12 23254A - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

302/09/14إقليم: الحسيمةإعدادية سيدي بوعفيفإقليم: الحسيمة)بني جميل )إعدادية 32 نيسة الزرقي
اللغة العربية

02/09/16 24421

U

أيت يوسف وعلي

606/09/17إقليم: الحسيمةعقبة بن نافعإقليم: الحسيمةاع. الزاوية 28 عبد الواحيد بوشعو
اللغة العربية

06/09/17 06814F)بني بوعياش )البلدية

الثانوية العدادية ابن إقليم: الحسيمةم الطرهوشي

الياسمين

406/09/17إقليم: تطوان 26 فاطمة بنلعربي
اللغة العربية

04/09/18 26193Vسوق القديم

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن طفيلإقليم: الحسيمةتانوية تمساوت العدادية

أصيل

406/09/17 18 الوعزيزي مصطفى
اللغة العربية

06/09/17 23522S الشرف  السواني

)المقاطعة(

506/09/17إقليم: الحسيمةم الطرهوشيإقليم: الحسيمةتانوية تمساوت العدادية 18 عبيد وعلي
اللغة العربية

06/09/17 23420Fنقور

706/09/17إقليم: الحسيمةاع. بني عبد اإقليم: الحسيمةاع. تغزوت 18 جواد بن القاضي
اللغة العربية

06/09/17 23422

H

بني عبد ا

الثانوية التأهيلية الملك فهد إقليم: الحسيمةاع تبرانت

بن عبد العزيز

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/19 16 م أشتيب
اللغة العربية

04/09/19 15353

M

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية أحمد إقليم: الحسيمةزرقت

الراشدي

104/09/19إقليم: العرائش 16 عبد الحي الفيللي
اللغة العربية

04/09/19 05993

N

القصر الكبير )البلدية(

الثانوية العدادية علل بن إقليم: الحسيمةالثانوية العدادية تارجيست

عبد ا

106/09/17إقليم: تطوان 14 خديجة السماعيلي
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوج 05660

B

تطوان )البلدية(

ثانوية عبد الكريم الخطابي إقليم: الحسيمةتانوية بني بونصار الثأهيلية

العدادية

إقليم: فحص - 

انجرة

1004/09/18 12 كركيش اسماعيل
اللغة العربية

04/09/18 26347

M

القصر المجاز

الثانوية العدادية بني أحمد 

إموكزن

704/09/18إقليم: الحسيمةالثانوية العدادية تارجيستإقليم: الحسيمة 12 ايمان اسعيدي
اللغة العربية

04/09/18 26952V)تارجيست )البلدية

104/09/18إقليم: الحسيمةزرقتإقليم: الحسيمةاع. تغزوت 12 دهبية بوغابة
اللغة العربية

04/09/18 25242Lزرقات

1104/09/18إقليم: تطوانالثانوية العدادية بني ليتإقليم: الحسيمةاع اساكن 12 مراد باوسار
اللغة العربية

04/09/18 27174Lبني ليت

1004/09/18إقليم: الحسيمةالحسن الثانيإقليم: الحسيمةاكاون 12 نوريدة لركو
اللغة العربية

04/09/18 06817J)تارجيست )البلدية
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104/09/18إقليم: الحسيمةأعدادية سيدي بوتميمإقليم: الحسيمةاكاون 10 لبوغ نجاة
اللغة العربية

04/09/19 24418

R

سيدي بوتميم

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية بدرإقليم: الحسيمةأعدادية سيدي بوتميم

أصيل

704/09/18 6 لويزة اعراب
اللغة العربية

04/09/19 25811E طنجة المدينة

)المقاطعة(

1104/09/19إقليم: العرائشالثانوية العدادية زعرورةإقليم: الحسيمةالثانوية العدادية بني بشير 6 الورادي سفيان
اللغة العربية

04/09/19 27359

M

زعرورة

104/09/19إقليم: العرائشالثانوية العدادية بني جرفطإقليم: الحسيمةاكاون 6 حمزة الحداد
اللغة العربية

04/09/19 21846Vبني كرفط

تانوية الشهيد عبد السلم 

بن الحاج م العدادية

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية الزهراءإقليم: الحسيمة

أصيل

204/09/19 6 م ياسين الزواق
اللغة العربية

04/09/19 15346E)بني مكادة )المقاطعة

804/09/19إقليم: العرائشالثانوية العدادية عياشةإقليم: الحسيمةاع اساكن 6 زكرياء الحامدي
اللغة العربية

04/09/19 26300Lعياشة

204/09/19إقليم: العرائشالثانوية العدادية القلةإقليم: الحسيمةاع اساكن 6 عبد ا اليونسي
اللغة العربية

04/09/19 24884Xسوق القلة

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية الزهراءإقليم: الحسيمةتانوية تمساوت العدادية

أصيل

104/09/19 6 عبد اللطيف مرصو
اللغة العربية

04/09/19 15346E)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية  مولي عبد إقليم: الحسيمةاع تيزي تشين

الرحمن

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/19 6 م المنصوري
اللغة العربية

04/09/19 15344

C

بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية الفارابيإقليم: الحسيمةاع. الزاوية

أصيل

204/09/19 6 بلل الطاهري
اللغة العربية

04/09/19 20600

R

بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية اجزنايةإقليم: الحسيمةاع تبرانت

أصيل

104/09/19 6 عبد الرحمن أخبوبوش
اللغة العربية

04/09/19 15336

U

كزناية )البلدية(

تانوية الشهيد عبد السلم 

بن الحاج م العدادية

الثانوية العدادية عبد ا ابن إقليم: الحسيمة

ياسين

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/19 6 م المروني
اللغة العربية

04/09/19 26223

C

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية العدادية بني أحمد 

إموكزن

ثانوية القصر الصغير إقليم: الحسيمة

التأهيلية

إقليم: فحص - 

انجرة

304/09/19 6 عبد الصمد السريفي
اللغة العربية

04/09/19 24963

H

القصر الصغير

104/09/19إقليم: تطوانالثانوية العدادية بني ليتإقليم: الحسيمةإعدادية كتامة 6 عبد الواحد شقور
اللغة العربية

04/09/19 27174Lبني ليت

804/09/19إقليم: شفشاونالثانوية العدادية أمتارإقليم: الحسيمةالثانوية العدادية مكسولين 6 السطي رشيد
اللغة العربية

04/09/19 26212

R

امتار

102/09/10عمالة: فاسالجواهرإقليم: الحسيمةإعدادية سيدي عابد 64 مشواط سعدى
اللغة الفرنسية

02/09/13 25834E)زواغة )المقاطعة

101/02/17إقليم: الحسيمةأعدادية سيدي بوتميمإقليم: الحسيمةالحسن الثاني 34 الذهبي يامنة
اللغة الفرنسية

01/02/17 24418

R

سيدي بوتميم
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عمالة: المضيق - ثانوية المام العزفي العداديةإقليم: الحسيمةاع تبرانت

الفنيدق

402/09/15 30 يوسف لحرش
اللغة الفرنسية

02/09/15 05672P)الفنيدق )البلدية

202/09/15إقليم: تازةالمير مولي رشيدإقليم: الحسيمةالعدادية الجديدة 24 عواطف بوكديرة
اللغة الفرنسية

06/10/17إلتحاق بالزوج 16677

B

تازة )البلدية(

404/09/18إقليم: الحسيمةالعدادية الجديدةإقليم: الحسيمةاع. الرواضي 22  هناء الملحظ
اللغة الفرنسية

04/09/18 06812

D

الحسيمة )البلدية(

904/09/18إقليم: الحسيمةعقبة بن نافعإقليم: الحسيمةإعدادية بني حذيفة 22 منال أشهبار
اللغة الفرنسية

04/09/18 06814F)بني بوعياش )البلدية

604/09/18إقليم: الحسيمةم الطرهوشيإقليم: الحسيمةاع. الرواضي 20 سمير عتى
اللغة الفرنسية

04/09/19 23420Fنقور

الثانوية العدادية عمر ابن إقليم: الحسيمةم الطرهوشي

جلون

304/09/18إقليم: وزان 20 نزهة بوزلماط
اللغة الفرنسية

04/09/19 24926Tعين بيضاء

الثانوية العدادية الفقيه إقليم: الحسيمةالعدادية الجديدة

المرير

106/09/17إقليم: تطوان 19 حبيبة الفقير
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 05665

G

تطوان )البلدية(

عمالة: طنجة - تورية الشاويإقليم: الحسيمة)بني جميل )إعدادية

أصيل

106/09/17 18 سكينة بلغراس
اللغة الفرنسية

06/09/17 27339

R

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

306/09/17إقليم: وزانالثانوية العدادية 11 ينايرإقليم: الحسيمةاعدادية سنادة 18 أيوب الحمري
اللغة الفرنسية

06/09/17 15113

B

سيدي بوصبر

الثانوية العدادية بني أحمد 

إموكزن

ثانوية عبد الكريم الخطابي إقليم: الحسيمة

العدادية

إقليم: فحص - 

انجرة

504/09/18 12 عبد العالي الجناتي
اللغة الفرنسية

04/09/18 26347

M

القصر المجاز

104/09/18إقليم: الحسيمةاكاونإقليم: الحسيمة)بني جميل )إعدادية 12 حنان أفاسي
اللغة الفرنسية

04/09/18 21563

M

عبد  الغاية السواحل

تانوية الشهيد عبد السلم 

بن الحاج م العدادية

304/09/18إقليم: الحسيمةاع. الرواضيإقليم: الحسيمة 12 سراج الوسي
اللغة الفرنسية

04/09/18 18518

C

رواضي

404/09/18إقليم: الحسيمةم الطرهوشيإقليم: الحسيمةإعدادية كتامة 12 بدرية الخطابي
اللغة الفرنسية

04/09/18 23420Fنقور

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: الحسيمةتانوية تمساوت العدادية

الثاني

عمالة: طنجة - 

أصيل

404/09/18 12 وليد العبوتي
اللغة الفرنسية

04/09/18 23225

U

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية العدادية  ابن إقليم: الحسيمةإعدادية كتامة

النفيس

عمالة: طنجة - 

أصيل

1104/09/19 6 عبد الجبار النصاري
اللغة الفرنسية

04/09/19 26574J)بني مكادة )المقاطعة

204/09/19إقليم: الحسيمةالحسن الثانيإقليم: الحسيمةاع اساكن 6 سفيان الخمليشي
اللغة الفرنسية

04/09/19 06817J)تارجيست )البلدية

204/09/19إقليم: الحسيمةالحسن الثانيإقليم: الحسيمةتانوية بني بونصار الثأهيلية 6 السوسي حسن
اللغة الفرنسية

04/09/19 06817J)تارجيست )البلدية
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1204/09/19إقليم: تطوانالثانوية العدادية علي يعتةإقليم: الحسيمةالثانوية العدادية بني بشير 6 الهاشمي عبد الحميد
اللغة الفرنسية

04/09/19 27335Lالخروب

الثانوية العدادية عمر ابن إقليم: الحسيمةاع اساكن

عبد العزيز

104/09/19إقليم: وزان 6 عثمان البحري
اللغة الفرنسية

04/09/19 15112Aتروال

904/09/19إقليم: الحسيمةاع. الرواضيإقليم: الحسيمةاع. اربعاء تاوريرت 6 هناء بلوقي
اللغة الفرنسية

04/09/19 18518

C

رواضي

904/09/19إقليم: العرائشالثانوية العدادية السواكنإقليم: الحسيمةثانوية الهادي الطيب حمو 6 أنس بنعويشة
اللغة الفرنسية

04/09/19 26216Vالسواكن

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن تومرتإقليم: الحسيمةاع اساكن

أصيل

104/09/19 6 سكينة رفوع
اللغة الفرنسية

04/09/19 23231A الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

1004/09/19إقليم: الحسيمةالحسن الثانيإقليم: الحسيمةاع اساكن 6 ابتسام أعربي
اللغة الفرنسية

04/09/19 06817J)تارجيست )البلدية

704/09/19إقليم: الحسيمةالحسن الثانيإقليم: الحسيمةاع اساكن 6 زهير المرنيسي
اللغة الفرنسية

04/09/19 06817J)تارجيست )البلدية

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية اجزنايةإقليم: الحسيمةاع اساكن

أصيل

104/09/19 6 لمياء محمود
اللغة الفرنسية

04/09/19 15336

U

كزناية )البلدية(

104/09/19إقليم: وزانالثانوية العدادية ازغيرةإقليم: الحسيمةتانوية تمساوت العدادية 6 فريد كنيو
اللغة الفرنسية

04/09/19 23497Pازغيرة

1104/09/19إقليم: تطوانالثانوية العدادية ابغاغزةإقليم: الحسيمةإعدادية كتامة 6 يوسف شقور
اللغة الفرنسية

04/09/19 27175

M

ابغاغزة

الثانوية العدادية بني أحمد 

إموكزن

1004/09/19إقليم: الحسيمةاعدادية سنادةإقليم: الحسيمة 6 يوسف الزعيم
اللغة الفرنسية

04/09/19 25788Eسنادة

الثانوية العدادية آسية إقليم: الحسيمةإعدادية كتامة

الوديع

عمالة: طنجة - 

أصيل

604/09/19 6 هشام  بوقرعة
اللغة الفرنسية

04/09/19 26392L)بني مكادة )المقاطعة

504/09/19إقليم: الحسيمةإعدادية بني حذيفةإقليم: الحسيمةاع تيزي تشين 6 م شحتان
اللغة الفرنسية

04/09/19 06819Lبني حذيفة

704/09/19إقليم: وزانالثانوية العدادية ازغيرةإقليم: الحسيمةاع تبرانت 6 الياس بلقاضي
اللغة الفرنسية

04/09/19 23497Pازغيرة

الثانوية العدادية آسية إقليم: الحسيمةتانوية تمساوت العدادية

الوديع

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/19 6 زهير العميري
اللغة الفرنسية

04/09/19 26392L)بني مكادة )المقاطعة

503/09/13إقليم: الناضورالثانوية العدادية اصباننإقليم: الحسيمة)بني جميل )إعدادية 52 م لعري
اللغة النجليزية

03/09/13 23914T)الناضور )البلدية

 ثانوية عبد الخالق الطريس إقليم: الحسيمةتانوية بني بونصار الثأهيلية

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

1005/09/11 36 فاطمة الزهرة موزوني
اللغة النجليزية

06/09/17 25479

U

عليين
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط
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تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال
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المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 
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المديرية القليمية 

للتعيين
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بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

114/09/17إقليم: الحسيمةإعدادية تفروينإقليم: الحسيمةم الطرهوشي 24 الرايس عادل
اللغة النجليزية

04/09/19 26951

U

تيفروين

عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية الرياضيينإقليم: الحسيمةالثانوية العدادية تارجيست

أصيل

106/09/17 14 عبد الحكيم النية
اللغة النجليزية

04/09/19إلتحاق بالزوجة 26594F طنجة المدينة

)المقاطعة(

404/09/18إقليم: الحسيمةم الطرهوشيإقليم: الحسيمةاع. تغزوت 12 سعد المرابط
اللغة النجليزية

04/09/18 23420Fنقور

804/09/18إقليم: الحسيمةم الطرهوشيإقليم: الحسيمةاع. تغزوت 12 عبد السلم الخمليشي
اللغة النجليزية

04/09/18 23420Fنقور

504/09/18إقليم: الحسيمةاع. الزاويةإقليم: الحسيمةتانوية تمساوت العدادية 12 حمزة الموساوي
اللغة النجليزية

04/09/18 25239

H

زاوية سيدي عبد 

القادر

204/09/18إقليم: الحسيمةالثانوية العدادية تارجيستإقليم: الحسيمةثانوية الهادي الطيب حمو 12 وردة أمصطايبو
اللغة النجليزية

04/09/18 26952V)تارجيست )البلدية

ثانوية عبد الكريم الخطابي إقليم: الحسيمةاع اساكن

العدادية

إقليم: فحص - 

انجرة

1304/09/19 6 أيمن الزرهوني
اللغة النجليزية

04/09/19 26347

M

القصر المجاز

204/09/19إقليم: الحسيمةالثانوية العدادية مكسولينإقليم: الحسيمةاع تبرانت 6 أحمد حساني
اللغة النجليزية

04/09/19 26953

W

بني جميل مكسولين

الثانوية العدادية ابي بكر إقليم: الحسيمةالخوارزمي

الرازي

102/09/14إقليم: تطوان 46 أعراب فاطمة
الجتماعيات

02/09/14 18723A)تطوان )البلدية

202/09/15إقليم: تطوانالثانوية العدادية أحمد شوقيإقليم: الحسيمة)بني جميل )إعدادية 40 يوسف قصير
الجتماعيات

02/09/15 26517X)تطوان )البلدية

706/09/17إقليم: الحسيمةالثانوية العدادية ازمورنإقليم: الحسيمةإعدادية سيدي عابد 24 عبد الكبير بوعيسى
الجتماعيات

04/09/19 26955Yازمورن

104/09/18إقليم: الحسيمةالثانوية العدادية تارجيستإقليم: الحسيمةالحسن الثاني 20 سعاد اكمير
الجتماعيات

04/09/19 26952V)تارجيست )البلدية

106/09/17إقليم: الحسيمةالثانوية العدادية تارجيستإقليم: الحسيمةبني بوفراح 16 حمادي المرابط
الجتماعيات

04/09/18 26952V)تارجيست )البلدية

204/09/19إقليم: الحسيمةالخوارزميإقليم: الحسيمةاعدادية سنادة 16 أزوكاغ كمال
الجتماعيات

04/09/19 06829X)بني بوعياش )البلدية

606/09/17إقليم: الحسيمةالحسن الثانيإقليم: الحسيمةثانوية حي الرابع العدادية 14 بوغابة م أمين
الجتماعيات

05/09/19 06817J)تارجيست )البلدية

الثانوية العدادية  ابن إقليم: الحسيمةتانوية بني بونصار الثأهيلية

النفيس

عمالة: طنجة - 

أصيل

504/09/18 12 حلبوز بلل
الجتماعيات

04/09/18 26574J)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية بني أحمد 

إموكزن

104/09/18إقليم: الحسيمةبني بوفراحإقليم: الحسيمة 12 أناس أكركوب
الجتماعيات

04/09/18 06818

K

بني بوفراح
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طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

104/09/18إقليم: الحسيمةإعدادية كتامةإقليم: الحسيمةاع تبرانت 12 نورالدين مشاك
الجتماعيات

04/09/18 24419Sكتامة

204/09/18إقليم: الحسيمةثانوية حي الرابع العداديةإقليم: الحسيمةالثانوية العدادية ازمورن 10 الدهشور حياة
الجتماعيات

04/09/19 26221A)امزورن )البلدية

504/09/18إقليم: الحسيمةم الطرهوشيإقليم: الحسيمةثانوية امرابطن التأهيلية 10 م بوقلقل
الجتماعيات

04/09/19 23420Fنقور

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية الفارابيإقليم: الحسيمةاع اساكن

أصيل

604/09/19 6  بلل الهدار
الجتماعيات

04/09/19 20600

R

بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - الزيناتإقليم: الحسيمةاع تيزي تشين

أصيل

104/09/19 6 عبد العزيز ادقاقي
الجتماعيات

04/09/19 27338Pسبت الزينات

تانوية الشهيد عبد السلم 

بن الحاج م العدادية

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية الفارابيإقليم: الحسيمة

أصيل

304/09/19 6 م شقلل
الجتماعيات

04/09/19 20600

R

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية العدادية بني أحمد 

إموكزن

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية الفارابيإقليم: الحسيمة

أصيل

1104/09/19 6 حمزة الكريني
الجتماعيات

04/09/19 20600

R

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: الحسيمةإعدادية كتامة

الثاني

عمالة: طنجة - 

أصيل

1404/09/19 6 حمزة الطلل
الجتماعيات

04/09/19 23225

U

بني مكادة )المقاطعة(

204/09/19إقليم: العرائشالثانوية العدادية القلةإقليم: الحسيمةاع تبرانت 6 صلح الخوا
الجتماعيات

04/09/19 24884Xسوق القلة

الثانوية العدادية مغوغة إقليم: الحسيمةالثانوية العدادية بني بشير

الصغيرة

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/19 6 م العربي الدنكير
الجتماعيات

04/09/19 26576L الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية الزهراءإقليم: الحسيمةاكاون

أصيل

104/09/19 6 يوسف قجدوح
الجتماعيات

04/09/19 15346E)بني مكادة )المقاطعة

704/09/19إقليم: العرائشالثانوية العدادية ريصانةإقليم: الحسيمةاع. تغزوت 6 عبد اللطيف بنزينة
الجتماعيات

04/09/19 05988

H

ريصانة الشمالية

904/09/19إقليم: العرائشالثانوية العدادية عزيز بللإقليم: الحسيمةاع تيزي تشين 6 يوسف العاقل الفقيه
الجتماعيات

04/09/19 24426Zبني عروس

804/09/19إقليم: الحسيمةثانوية امرابطن التأهيليةإقليم: الحسيمةاع اساكن 6 مريم الحدوتي
الجتماعيات

04/09/19 06821

N

امرابطن

704/09/19إقليم: الحسيمةبني بوفراحإقليم: الحسيمةاع. تغزوت 6 م الحدوتي
الجتماعيات

04/09/19 06818

K

بني بوفراح

104/09/19إقليم: وزانالثانوية العدادية ازغيرةإقليم: الحسيمةتانوية تمساوت العدادية 6 إبراهيم الغريسي
الجتماعيات

04/09/19 23497Pازغيرة

604/09/19إقليم: الحسيمةاكاونإقليم: الحسيمةتانوية تمساوت العدادية 6 فكري الزموري
الجتماعيات

04/09/19 21563

M

عبد  الغاية السواحل
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المديرية القليمية 

الصلية
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية زينب إقليم: الحسيمةاع. ايت قمرة

النفزاوية

702/09/10عمالة: مكناس 54 خديجــــــة خرباش
الرياضيات

04/09/18 25267

N

ويسلن )البلدية(

102/09/16إقليم: الحسيمةالثانوية العدادية إكرازوكاغإقليم: الحسيمةم الطرهوشي 20 حكيمة العبدوني
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 26954X)الحسيمة )البلدية

302/09/16إقليم: الحسيمةإعدادية انوالإقليم: الحسيمةإعدادية سيدي بوعفيف 20 بوعرفة وئام
الرياضيات

04/09/18 24417P)الحسيمة )البلدية

506/09/17إقليم: الحسيمةاع. ايت قمرةإقليم: الحسيمةاع. الرواضي 18 بودو إيمان
الرياضيات

06/09/17 23421

G

أيت قمرة

106/09/17إقليم: الحسيمةالثانوية العدادية ازمورنإقليم: الحسيمة)بني جميل )إعدادية 18 خالد أشوخي
الرياضيات

06/09/17 26955Yازمورن

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية بدرإقليم: الحسيمةتانوية بني بونصار الثأهيلية

أصيل

106/09/17 18 ابراهيم قرايشي
الرياضيات

06/09/17 25811E طنجة المدينة

)المقاطعة(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن رشدإقليم: الحسيمةالحسن الثاني

أصيل

206/09/17 18 الشهب ايمان
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 15335T طنجة المدينة

)المقاطعة(

عمالة: طنجة - للة خديجةإقليم: الحسيمةإعدادية كتامة

أصيل

606/09/17 18 بوجدة رضوان
الرياضيات

06/09/17 25436X الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية حسان بن إقليم: الحسيمةالثانوية العدادية تارجيست

ثابت

عمالة: طنجة - 

أصيل

302/01/18 16 عمر البكراوي
الرياضيات

04/09/18 15347F)بني مكادة )المقاطعة

806/09/17إقليم: وزانالثانوية العدادية المام مالكإقليم: الحسيمةاكاون 14 الكرش كمال
الرياضيات

04/09/19 15100

M

وزان )البلدية(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية العوامة 2إقليم: الحسيمةتانوية بني بونصار الثأهيلية

أصيل

204/09/18 12 المجاوي م
الرياضيات

04/09/18 24964Jالعوامة

1004/09/18إقليم: الحسيمة)بني جميل )إعداديةإقليم: الحسيمةاع تيزي تشين 12 هنيدة المسومتي
الرياضيات

04/09/18 24984Fبني جميل

الثانوية العدادية  ابن إقليم: الحسيمةاكاون

النفيس

عمالة: طنجة - 

أصيل

504/09/18 12 عبد اللطيف الحقوني
الرياضيات

04/09/18 26574J)بني مكادة )المقاطعة

704/09/18إقليم: الحسيمةاع. الرواضيإقليم: الحسيمةاع تبرانت 12 م أندلوسي
الرياضيات

04/09/18 18518

C

رواضي

104/09/18إقليم: الحسيمةم الطرهوشيإقليم: الحسيمةاع اساكن 12 لطيفة الطوكو
الرياضيات

04/09/18 23420Fنقور

تانوية الشهيد عبد السلم 

بن الحاج م العدادية

904/09/18إقليم: الحسيمةإعدادية سيدي عابدإقليم: الحسيمة 12 كمال الحنودي
الرياضيات

04/09/18 06811

C

الحسيمة )البلدية(

404/09/18إقليم: الحسيمةبني بوفراحإقليم: الحسيمة)بني جميل )إعدادية 12 خاي رشيدة
الرياضيات

04/09/18 06818

K

بني بوفراح
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طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 
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نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020
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ترتيب

الختيار

إنتقال
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المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 
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المديرية القليمية 
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

104/09/18إقليم: الحسيمةالثانوية العدادية تارجيستإقليم: الحسيمةاع اساكن 12 لبنى برغوت
الرياضيات

04/09/18 26952V)تارجيست )البلدية

الثانوية التأهيلية علل إقليم: الحسيمةاع تبرانت

الفاسي

404/09/19إقليم: وزان 6 اسماعيل اجبيلو
الرياضيات

04/09/19 06424

G

ابريكشة

204/09/19إقليم: الحسيمةالحسن الثانيإقليم: الحسيمةزرقت 6 سهام الفزازي
الرياضيات

04/09/19 06817J)تارجيست )البلدية

104/09/19إقليم: الحسيمةاع اساكنإقليم: الحسيمةالثانوية العدادية بني بشير 6 اسماعيل أعراص
الرياضيات

04/09/19 06822Pاساكن

104/09/19إقليم: العرائشالثانوية العدادية بني جرفطإقليم: الحسيمةاع تيزي تشين 6 م رضى أخدي
الرياضيات

04/09/19 21846Vبني كرفط

الثانوية العدادية بني أحمد 

إموكزن

704/09/19إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية اولد أوشيحإقليم: الحسيمة 6 انور مندر
الرياضيات

04/09/19 26235

R

أولد أوشيح

الثانوية العدادية عمر ابن إقليم: الحسيمةاع. تغزوت

جلون

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

04/09/19 24926Tعين بيضاء

104/09/19إقليم: شفشاونالثانوية العدادية الجبهةإقليم: الحسيمةتانوية تمساوت العدادية 6 سعيد حميش
الرياضيات

04/09/19 25286Jمتيوة

104/09/19إقليم: وزانالثانوية العدادية ابن سيناإقليم: الحسيمةثانوية الهادي الطيب حمو 6 رجيني عدنان
الرياضيات

04/09/19 23500Tسيدي أحمد الشريف

101/10/81إقليم: الحسيمةإعدادية سيدي بوعفيفإقليم: الحسيمةالعدادية الجديدة 182 سهيب مرزكيوي
علوم الحياة 

والرض
29/09/87أقدمية 16 سنة 24421

U

أيت يوسف وعلي

204/09/02إقليم: الحسيمةالعدادية الجديدةإقليم: الحسيمةإعدادية انوال 78 وفاء أمهار
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 06812

D

الحسيمة )البلدية(

302/09/15إقليم: الحسيمةإعدادية انوالإقليم: الحسيمةاع. ايت قمرة 30 مودو م
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 24417P)الحسيمة )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: الحسيمةاع. بني عبد ا

الثاني

عمالة: طنجة - 

أصيل

122/02/17 24 م العراص
علوم الحياة 

والرض
22/02/17 23225

U

بني مكادة )المقاطعة(

106/09/17إقليم: الحسيمةاع. ايت قمرةإقليم: الحسيمة)بني جميل )إعدادية 18 يحيى الحموداني
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 23421

G

أيت قمرة

406/09/17إقليم: الحسيمةالثانوية العدادية ازمورنإقليم: الحسيمةاع. الرواضي 18 بورعدة سارة
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 26955Yازمورن

306/09/17إقليم: الحسيمةإعدادية عمر ابن الخطابإقليم: الحسيمةثانوية امرابطن التأهيلية 18 ليلى المساوي
علوم الحياة 

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

406/09/17إقليم: الحسيمةاع. الرواضيإقليم: الحسيمةإعدادية سيدي بوعفيف 14 الحسني حسن
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 18518

C

رواضي
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

604/09/18إقليم: الحسيمةثانوية امرابطن التأهيليةإقليم: الحسيمةثانوية الهادي الطيب حمو 12 أمينة توخ
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 06821

N

امرابطن

404/09/18إقليم: الحسيمةالعدادية الجديدةإقليم: الحسيمةالثانوية العدادية ازمورن 12 سمية ولد شعيب
علوم الحياة 

والرض
04/09/19إلتحاق بالزوج 06812

D

الحسيمة )البلدية(

الثانوية العدادية  ابن إقليم: الحسيمةإعدادية كتامة

النفيس

عمالة: طنجة - 

أصيل

204/09/19 6 أسامة العروسي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 26574J)بني مكادة )المقاطعة

404/09/19إقليم: شفشاونالثانوية العدادية بني سميحإقليم: الحسيمةتانوية تمساوت العدادية 6 السليوي عصام
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 27170

G

بني سميح

الثانوية العدادية بني أحمد 

إموكزن

الثانوية العدادية الساقية إقليم: الحسيمة

الحمراء

عمالة: طنجة - 

أصيل

1004/09/19 6 عبد السميع ايوبي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 23232

B

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

104/09/19إقليم: الحسيمةاع. اربعاء تاوريرتإقليم: الحسيمةالثانوية العدادية شقران 6 حنان أشهشوه
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 21562Lاربعاء تاوريرت

الثانوية العدادية عبد ا ابن إقليم: الحسيمةاع تيزي تشين

ياسين

عمالة: طنجة - 

أصيل

1404/09/19 6 سفيان الدريسي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 26223

C

بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن سيناإقليم: الحسيمةإعدادية كتامة

أصيل

204/09/19 6 عبد الجبار حميدوش
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 15342A)بني مكادة )المقاطعة

104/09/19إقليم: شفشاونالثانوية العدادية الجبهةإقليم: الحسيمةتانوية تمساوت العدادية 6 عبد الباري امنانو
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 25286Jمتيوة

104/09/19إقليم: الحسيمةبني بوفراحإقليم: الحسيمةاع. اربعاء تاوريرت 6 حسناء المساوي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19إلتحاق بالزوج 06818

K

بني بوفراح

الثانوية العدادية المغرب إقليم: الحسيمةثانوية حي الرابع العدادية

العربي

عمالة: طنجة - 

أصيل

806/09/17 28 بطاط عبد الحميد
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 26338

C

اصيلة )البلدية(

206/09/17إقليم: الحسيمةالثانوية العدادية إكرازوكاغإقليم: الحسيمةإعدادية سيدي بوعفيف 24 بوزلماط مصطفى
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 26954X)الحسيمة )البلدية

1104/09/18إقليم: تطوانالثانوية العدادية علي يعتةإقليم: الحسيمةاع اساكن 22 شيماء العمري
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 27335Lالخروب

عمالة: المضيق - ثانوية المام العزفي العداديةإقليم: الحسيمةتانوية بني بونصار الثأهيلية

الفنيدق

306/09/17 18 أيوب  جواد
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 05672P)الفنيدق )البلدية

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية بدرإقليم: الحسيمة)بني جميل )إعدادية

أصيل

106/09/17 18 عبد الجليل حبيب ا
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 25811E طنجة المدينة

)المقاطعة(

406/09/17إقليم: الحسيمةإعدادية سيدي بوعفيفإقليم: الحسيمةإعدادية بني حذيفة 16 أهامي عبد الحكيم
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 24421

U

أيت يوسف وعلي

106/09/17إقليم: الحسيمةالعدادية الجديدةإقليم: الحسيمةثانوية امرابطن التأهيلية 16 عز الدين أعبسلمي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 06812

D

الحسيمة )البلدية(
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية فاطمة إقليم: الحسيمةاع. تغزوت

المرنيسي

1104/09/19إقليم: تطوان 16 تميم الشعرة
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 27337

N

أولد علي منصور

104/09/18إقليم: وزانالثانوية العدادية المام مالكإقليم: الحسيمةإعدادية كتامة 12 سعيد دمغ
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 15100

M

وزان )البلدية(

104/09/18إقليم: الحسيمةاعدادية سنادةإقليم: الحسيمةتانوية تمساوت العدادية 12 يوسف بلفقيه
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 25788Eسنادة

الثانوية العدادية بني أحمد 

إموكزن

304/09/18إقليم: الحسيمةبني بوفراحإقليم: الحسيمة 12 بنعمر عبد المنعم
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 06818

K

بني بوفراح

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية أم البنينإقليم: الحسيمةأعدادية سيدي بوتميم

أصيل

204/09/18 12 نورة بنطيب
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوج 26335Z)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية أحمد إقليم: الحسيمةتانوية بني بونصار الثأهيلية

الراشدي

404/09/18إقليم: العرائش 12 بنطيب حسناء
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوج 05993

N

القصر الكبير )البلدية(

الثانوية العدادية  ابن إقليم: الحسيمةاع تيزي تشين

النفيس

عمالة: طنجة - 

أصيل

604/09/18 12 مهدية أعرب
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 26574J)بني مكادة )المقاطعة

504/09/18إقليم: الحسيمةاع. الرواضيإقليم: الحسيمةاعدادية سنادة 10 نسيمة بنحدو
الفيزياء والكيمياء

30/07/19 18518

C

رواضي

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: الحسيمةالثانوية العدادية بني بشير

الثاني

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/19 6 فركاش يونس
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 23225

U

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية العدادية مغوغة إقليم: الحسيمةالثانوية العدادية شقران

الصغيرة

عمالة: طنجة - 

أصيل

204/09/19 6 حمزة اعبيدة
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 26576L الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد ا إقليم: الحسيمةاع تبرانت

كنون

عمالة: طنجة - 

أصيل

204/09/19 6 عبد الصمد اولد لزرق
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 23226V)بني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية خلبج طنجةإقليم: الحسيمةاعدادية سنادة

أصيل

904/09/19 6 نور الهدى مطرفي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 15343

B

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: الحسيمةثانوية الهادي الطيب حمو

الثاني

عمالة: طنجة - 

أصيل

904/09/19 6 خريشة خالد
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 23225

U

بني مكادة )المقاطعة(

104/09/19إقليم: شفشاونالثانوية العدادية الجبهةإقليم: الحسيمةاكاون 6 م سلمي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 25286Jمتيوة

104/09/19إقليم: الحسيمةإعدادية بني حذيفةإقليم: الحسيمةتانوية تمساوت العدادية 6 علي لوقيع
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 06819Lبني حذيفة

204/09/19إقليم: العرائشالثانوية العدادية الطبريإقليم: الحسيمةالثانوية العدادية مكسولين 6 عبد المغيث رحيم
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 23610

M

القصر الكبير )البلدية(

الثانوية العدادية عمر بن إقليم: الحسيمةبني بوفراح

عبد العزيز

عمالة: طنجة - 

أصيل

1006/09/17 26 إسماعيل بن يحيى
التربية السلمية

04/09/18 15334S طنجة المدينة

)المقاطعة(
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

106/09/17إقليم: الحسيمةالحسن الثانيإقليم: الحسيمةاع تيزي تشين 18 زكرياء بودلح
التربية السلمية

06/09/17 06817J)تارجيست )البلدية

806/09/17إقليم: الحسيمةأعدادية سيدي بوتميمإقليم: الحسيمةاع. تغزوت 18 سعيد الزهراوي
التربية السلمية

06/09/17 24418

R

سيدي بوتميم

205/09/17إقليم: الحسيمةالثانوية العدادية مكسولينإقليم: الحسيمةاكاون 18 عبد اللطيف البلق
التربية السلمية

05/09/17 26953

W

بني جميل مكسولين

عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية الرياضيينإقليم: الحسيمةاعدادية سنادة

أصيل

606/09/17 16 عزي حميد
التربية السلمية

04/09/18 26594F طنجة المدينة

)المقاطعة(

904/09/19إقليم: الحسيمةاعدادية سنادةإقليم: الحسيمة)بني جميل )إعدادية 16 م الجلجال
التربية السلمية

04/09/19 25788Eسنادة

1004/09/18إقليم: الحسيمةالثانوية العدادية شقرانإقليم: الحسيمةاع اساكن 13 حسناء معبش
التربية السلمية

04/09/18إلتحاق بالزوج 27192Fشكران

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: الحسيمةاع تبرانت

أصيل

804/09/19 6 م أشرنان
التربية السلمية

04/09/19 15337V الشرف  السواني

)المقاطعة(

204/09/19إقليم: شفشاونالثانوية العدادية ابن سيناإقليم: الحسيمةثانوية الهادي الطيب حمو 6 السطي عمر
التربية السلمية

04/09/19 25494

K

باب برد

1404/09/19إقليم: شفشاونالثانوية التأهلية بني فغلومإقليم: الحسيمةالثانوية العدادية بني بشير 6 عيسى ثابت
التربية السلمية

04/09/19 24447Xبني فغلوم

الثانوية العدادية عمر ابن إقليم: الحسيمةإعدادية كتامة

عبد العزيز

104/09/19إقليم: وزان 6 عبد الناصر اللحياني
التربية السلمية

04/09/19 15112Aتروال

204/09/19إقليم: العرائشالثانوية العدادية العوامرةإقليم: الحسيمةاع تبرانت 6 كريم النافعي
التربية السلمية

04/09/19 05986Fالعوامرة

الثانوية العدادية  ابن إقليم: الحسيمةاكاون

النفيس

عمالة: طنجة - 

أصيل

1104/09/19 6 موسى العباس
التربية السلمية

04/09/19 26574J)بني مكادة )المقاطعة

104/09/19إقليم: العرائشالثانوية العدادية زعرورةإقليم: الحسيمةتانوية تمساوت العدادية 6 م يرماق
التربية السلمية

04/09/19 27359

M

زعرورة

الثانوية العدادية عبد ا ابن إقليم: الحسيمةاع. الزاوية

ياسين

عمالة: طنجة - 

أصيل

604/09/19 6 سليماني أوباري
التربية السلمية

04/09/19 26223

C

بني مكادة )المقاطعة(

104/09/19إقليم: العرائشالثانوية العدادية الوفاءإقليم: الحسيمةالثانوية العدادية مكسولين 6 يوسف البوحي
التربية السلمية

04/09/19 22610A)العرائش )البلدية

تانوية الشهيد عبد السلم 

بن الحاج م العدادية

الثانوية العدادية عبد ا ابن إقليم: الحسيمة

ياسين

عمالة: طنجة - 

أصيل

204/09/19 6 م احميمد
التربية السلمية

04/09/19 26223

C

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية العدادية إدريس إقليم: الحسيمةاع اساكن

الول

105/09/11إقليم: تاوريرت 56 ايت الشيخ الزبير
التربية البدنية

05/09/11إلتحاق بالزوجة 04665V العيون سيدي ملوك

)البلدية(
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مؤسسة التعيينالسم و النسب
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

104/09/12إقليم: الحسيمةالثانوية العدادية إكرازوكاغإقليم: الحسيمةثانوية امرابطن التأهيلية 49 رشيدة اوصطي
التربية البدنية

04/09/12إلتحاق بالزوج 26954X)الحسيمة )البلدية

الثانوية التأهلية لحسن بن م إقليم: الحسيمةعقبة بن نافع

بن مبارك

1104/09/12عمالة: مكناس 48 ابتهاج بزون
التربية البدنية

04/09/12إلتحاق بالزوج 03945

M

مهاية

عمالة: المضيق - ثانوية المام العزفي العداديةإقليم: الحسيمةاع. تغزوت

الفنيدق

404/09/12 48 نصر الدين البدري
التربية البدنية

04/09/12 05672P)الفنيدق )البلدية

تانوية الشهيد عبد السلم 

بن الحاج م العدادية

802/09/14إقليم: جرسيفثانوية الجاحظ العداديةإقليم: الحسيمة 46 توريا الزيانـــي
التربية البدنية

02/09/14 16669Tصاكة

عمالة: طنجة - للة خديجةإقليم: الحسيمةإعدادية كتامة

أصيل

1002/09/15 30 حموش كمال
التربية البدنية

02/09/15 25436X الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

1107/09/16إقليم: تازةالملإقليم: الحسيمةاعدادية سنادة 25 عبد اللطيف حتيت
التربية البدنية

07/09/16إلتحاق بالزوجة 24416

N

كاف الغار

706/09/17إقليم: الحسيمةاعدادية سنادةإقليم: الحسيمةإعدادية كتامة 16 نبيل الغلبزوري
التربية البدنية

04/09/18 25788Eسنادة

504/09/18إقليم: الحسيمةإعدادية م السادسإقليم: الحسيمةاع. اربعاء تاوريرت 15 م غلب
التربية البدنية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 06815

G

امزورن )البلدية(

107/09/04إقليم: الحسيمةالثانوية العدادية إكرازوكاغإقليم: الحسيمةاع. ايت قمرة 44 فتيحة الصفريوي
التربية السرية

03/09/13إلتحاق بالزوج 26954X)الحسيمة )البلدية

106/09/17إقليم: الحسيمةالثانوية العدادية تارجيستإقليم: الحسيمةزرقت 18 رضوان القللي
المعلوميات

06/09/17 26952V)تارجيست )البلدية

106/09/17إقليم: الحسيمةالثانوية العدادية إكرازوكاغإقليم: الحسيمةاع. الرواضي 18 البودونتي صفاء
المعلوميات

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

تانوية الشهيد عبد السلم 

بن الحاج م العدادية

عمالة: المضيق - ثانوية المام العزفي العداديةإقليم: الحسيمة

الفنيدق

104/09/19 6 عبد الله الطويل
المعلوميات

04/09/19 05672P)الفنيدق )البلدية

عمالة: المضيق - ثانوية المام مالك العداديةإقليم: الحسيمةأعدادية سيدي بوتميم

الفنيدق

104/09/19 6 حمزة الحداد
المعلوميات

04/09/19 27183

W

الفنيدق )البلدية(

104/09/19إقليم: الحسيمةإعدادية القدسإقليم: الحسيمةثانوية الهادي الطيب حمو 6 بنحمو أشرف
المعلوميات

04/09/19 06816

H

امزورن )البلدية(

عمالة: المضيق - ثانوية ابن رشد العداديةإقليم: الحسيمةإعدادية كتامة

الفنيدق

104/09/19 6 حمزة واكريم
المعلوميات

04/09/19 26409E)مرتيل )البلدية

104/09/19إقليم: الحسيمةإعدادية سيدي عابدإقليم: الحسيمةاع اساكن 6 أنس الزياني
المعلوميات

04/09/19 06811

C

الحسيمة )البلدية(

الثانوية التأهيلية م عبد 

الرحمان زيطان

501/01/02إقليم: شفشاونالثانوية العدادية المشيشيإقليم: شفشاون 102 الزهرة أشطوط
اللغة العربية

05/09/11 06411T)شفشاون )البلدية
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رمزها
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الثانوية العدادية ابي بكر إقليم: شفشاونالثانوية العدادية الجبهة

الرازي

102/09/15إقليم: تطوان 40 الوهابي خولة
اللغة العربية

02/09/15 18723A)تطوان )البلدية

213/02/17إقليم: تطوانالثانوية العدادية الندلسإقليم: شفشاونالثانوية التأهلية بني فغلوم 34 معيط ابتسام
اللغة العربية

13/02/17 21285

K

تطوان )البلدية(

الثانوية التأهيلية عبد الكريم 

الخطابي

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية بدرإقليم: شفشاون

أصيل

506/09/17 28 الحسين بتغراصا
اللغة العربية

06/09/17 25811E طنجة المدينة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية طارق بن 

زياد

306/09/17إقليم: تطوانالثانوية العدادية المقاومةإقليم: شفشاون 28 عزيزة خيرون
اللغة العربية

06/09/17 26199

B

الواد

الثانوية العدادية أحمد 

الزرقطوني

الثانوية العدادية عمر إقليم: شفشاون

الجيدي

107/09/16إقليم: شفشاون 24 عبد الصمد زقوري
اللغة العربية

07/09/16 06416Yاسطيحة

الثانوية العدادية مولي إقليم: شفشاونالثانوية العدادية الجبهة

الحسن الول

103/03/17إقليم: شفشاون 24 اشبرو سكينة
اللغة العربية

04/03/17إلتحاق بالزوج 06412

U

شفشاون )البلدية(

الثانوية العدادية المام إقليم: شفشاونالثانوية العدادية أمتار

الصيلي

عمالة: طنجة - 

أصيل

121/03/17 24 الشهدي خلود
اللغة العربية

21/03/17 15348

G

اصيلة )البلدية(

الثانوية التأهيلية م عبد إقليم: شفشاونالثانوية العدادية ابن سينا

الرحمان زيطان

501/02/17إقليم: شفشاون 24 فردوس الهواري
اللغة العربية

01/02/17 22909Aلغدير

302/02/17إقليم: شفشاونالثانوية العدادية قاع أسراسإقليم: شفشاونالثانوية العدادية أونان 24 الفرون نوفل
اللغة العربية

02/02/17 22910

B

تزكان

الثانوية العدادية طارق بن 

زياد

1013/02/17إقليم: تطوانالثانوية العدادية المقاومةإقليم: شفشاون 22 عبد الواحيد بنسعيد
اللغة العربية

06/09/17 26199

B

الواد

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني

الثانوية العدادية عبد ا ابن إقليم: شفشاون

ياسين

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/18 22 نورة أهجطان
اللغة العربية

04/09/18 26223

C

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية التأهيلية الوحدة 

الفريقية

عمالة: المضيق - ثانوية المام العزفي العداديةإقليم: شفشاون

الفنيدق

913/02/17 20 نجمة مروان
اللغة العربية

04/09/18 05672P)الفنيدق )البلدية

الثانوية العدادية عمر 

الجيدي

الثانوية العدادية عبد ا إقليم: شفشاون

كنون

106/09/17إقليم: تطوان 19 منية السطي
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 25473

M

السحتريين

الثانوية العدادية  مولي عبد إقليم: شفشاونالثانوية العدادية الجبهة

الرحمن

عمالة: طنجة - 

أصيل

106/09/17 18 بنيزو عبدا
اللغة العربية

06/09/17 15344

C

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية العدادية  مولي عبد إقليم: شفشاونالثانوية العدادية الجبهة

الرحمن

عمالة: طنجة - 

أصيل

106/09/17 18 يحيى خوخة
اللغة العربية

06/09/17 15344

C

بني مكادة )المقاطعة(

206/09/17إقليم: وزانالتانوية الثأهيلية ابن رشدإقليم: شفشاوننواة اعدادية بني سلمان 18 السدراتي خلدون
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 06417Zاسجن

الثانوية العدادية عمر إقليم: شفشاونالثانوية العدادية أونان

الجيدي

106/09/17إقليم: شفشاون 18 أنوار القريشي
اللغة العربية

06/09/17 06416Yاسطيحة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 
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بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية قاع 

أسراس

الثانوية العدادية مولي إقليم: شفشاون

الحسن

206/09/17إقليم: تطوان 18 الحسين مخلوف
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 05661

C

تطوان )البلدية(

الثانوية العدادية عمر 

الجيدي

206/09/17إقليم: شفشاونالثانوية العدادية تاسيفتإقليم: شفشاون 16 زينب الميموني
اللغة العربية

04/09/18 27360

N

تاسيفت

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني

عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية الرياضيينإقليم: شفشاون

أصيل

704/09/19 16 حكمة الجبلي
اللغة العربية

04/09/19 26594F طنجة المدينة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية سجلما 

سة

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية المسيرةإقليم: شفشاون

أصيل

104/09/19 16 م فتيش
اللغة العربية

04/09/19 15345

D

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية التأهيلية البحر 

البيض المتوسط

الثانوية العدادية معاذ بن إقليم: شفشاون

جبل

1104/09/19إقليم: تطوان 16 عزوز ماجدة
اللغة العربية

04/09/19 25474

N

جبل لحبيب

الثانوية التأهيلية البحر 

البيض المتوسط

الثانوية العدادية فاطمة إقليم: شفشاون

المرنيسي

1104/09/19إقليم: تطوان 16 شقرون سارة
اللغة العربية

04/09/19 27337

N

أولد علي منصور

الثانوية العدادية طارق بن 

زياد

206/09/17إقليم: شفشاونالثانوية العدادية المشيشيإقليم: شفشاون 15 هنيدة العداك
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوج 06411T)شفشاون )البلدية

 الثانوية التأهيلية الحاج م 

بن احساين الحضري

ثانوية سيدي احمد بن عجيبة إقليم: شفشاون

العدادية

إقليم: فحص - 

انجرة

106/09/17 14 عبد السلم اولد عبد ا
اللغة العربية

04/09/19 21916

W

ملوسة

الثانوية العدادية عمر إقليم: شفشاونالثانوية التأهيلية فيفي

الجيدي

104/09/18إقليم: شفشاون 12 عبد ا أمزور
اللغة العربية

04/09/18 06416Yاسطيحة

الثانوية العدادية طارق بن إقليم: شفشاونالثانوية التأهلية بني فغلوم

زياد

704/09/18إقليم: شفشاون 12 هدى البقالي
اللغة العربية

04/09/18 24756

H

بني دركول

الثانوية العدادية سجلما 

سة

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن رشدإقليم: شفشاون

أصيل

104/09/18 12 خديجة أحداش
اللغة العربية

04/09/18 15335T طنجة المدينة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية سجلما 

سة

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية الزياتنإقليم: شفشاون

أصيل

704/09/18 12 فاطمة الزكاوي
اللغة العربية

04/09/18 26339

D

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية بدرإقليم: شفشاونالثانوية العدادية أونان

أصيل

104/09/19 6 فاطمة الزهراء داود
اللغة العربية

04/09/19 25811E طنجة المدينة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية المهدي 

بن بركة

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية الزهراءإقليم: شفشاون

أصيل

504/09/19 6 ادريس خلد
اللغة العربية

04/09/19 15346E)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية أحمد 

الزرقطوني

1104/09/19إقليم: تطوانالثانوية العدادية علي يعتةإقليم: شفشاون 6 اسماعيل الرورو
اللغة العربية

04/09/19 27335Lالخروب

الثانوية العدادية عمر إقليم: شفشاونالثانوية العدادية أونان

الجيدي

704/09/19إقليم: شفشاون 6 ميلود اشراو
اللغة العربية

04/09/19 06416Yاسطيحة

104/09/19إقليم: الحسيمةاع اساكنإقليم: شفشاونالثانوية العدادية ابن سينا 6 امال المرزكيوي
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوج 06822Pاساكن
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية سجلما 

سة

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية الطلسإقليم: شفشاون

أصيل

104/09/19 6 سعاد أولد بن علي
اللغة العربية

04/09/19 22565

B

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني

الثانوية العدادية طارق بن إقليم: شفشاون

زياد

404/09/19إقليم: شفشاون 6 حكيمة مزيان
اللغة العربية

04/09/19 24756

H

بني دركول

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: شفشاون

سليمان للتعليم الصيل

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/19 6 حسناء العنصري
اللغة العربية

04/09/19 15360V طنجة المدينة

)المقاطعة(

ثانوية المولى عبد العزيز إقليم: شفشاونالثانوية العدادية كرانسيف

العدادية

104/09/12إقليم: تاونات 40 الطيبي السعدية
اللغة الفرنسية

02/09/16 15940Aعين عائشة

504/09/12إقليم: إفرانثانوية الرز العداديةإقليم: شفشاونالثانوية العدادية كرانسيف 40 الكراري عبد الكريم
اللغة الفرنسية

02/09/16 10792E)إفران )البلدية

402/09/15عمالة: مكناسالثانوية العدادية القدسإقليم: شفشاونالثانوية العدادية ابن سينا 40 اسماء برحيل
اللغة الفرنسية

02/09/15 03932Y)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية مولي إقليم: شفشاونالثانوية العدادية الدردارة

الحسن الول

202/09/14إقليم: شفشاون 33 بكري مريم
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 06412

U

شفشاون )البلدية(

ثانوية عبد الكريم الخطابي إقليم: شفشاونالثانوية العدادية الجبهة

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

413/02/17 32 محسن مليح
اللغة الفرنسية

06/09/17 21023A)الفنيدق )البلدية

الثانوية العدادية م 

البقالي

106/09/17إقليم: شفشاونالثانوية العدادية كرانسيفإقليم: شفشاون 28 أسماء الدرداري
اللغة الفرنسية

06/09/17 26227

G

شفشاون )البلدية(

الثانوية التأهيلية الشيخ م 

أصبان

306/09/17إقليم: شفشاونالثانوية العدادية كرانسيفإقليم: شفشاون 28 فاطمة الزهراء بنزينب
اللغة الفرنسية

06/09/17 26227

G

شفشاون )البلدية(

الثانوية التأهيلية الشيخ م 

أصبان

الثانوية التأهيلية وادي إقليم: شفشاون

المخازن للتعليم الصيل

206/09/17إقليم: العرائش 28 سكينة خضيري
اللغة الفرنسية

06/09/17 05991L)القصر الكبير )البلدية

الثانوية التأهيلية الشيخ م 

أصبان

ثانوية م الزرقطوني إقليم: شفشاون

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

606/09/17 28 صفاء الحمدوني
اللغة الفرنسية

06/09/17 23520P)الفنيدق )البلدية

الثانوية العدادية طارق بن 

زياد

506/09/17إقليم: العرائشالثانوية العدادية المام مسلمإقليم: شفشاون 28 سناء كانة
اللغة الفرنسية

06/09/17 05978X)القصر الكبير )البلدية

الثانوية العدادية أحمد 

الزرقطوني

  ثانوية خميس أنجرة إقليم: شفشاون

التأهيلية

إقليم: فحص - 

انجرة

507/09/16 24 سكينة صبري
اللغة الفرنسية

07/09/16 21284Jأنجرة

الثانوية العدادية طارق بن 

زياد

131/01/17إقليم: العرائشالثانوية العدادية العوامرةإقليم: شفشاون 24 امين صافي
اللغة الفرنسية

31/01/17 05986Fالعوامرة

101/01/17إقليم: شفشاونالثانوية العدادية تاسيفتإقليم: شفشاونالثانوية العدادية أونان 24 نبيل أساوي
اللغة الفرنسية

01/01/17 27360

N

تاسيفت

الثانوية التأهيلية م عبد 

الرحمان زيطان

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: شفشاون

الثاني

عمالة: طنجة - 

أصيل

331/01/17 22 حديفة اعبيا
اللغة الفرنسية

06/09/17 23225

U

بني مكادة )المقاطعة(
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني

الثانوية العدادية عبد ا ابن إقليم: شفشاون

ياسين

عمالة: طنجة - 

أصيل

704/09/18 22 سمية عوبيدي
اللغة الفرنسية

04/09/18 26223

C

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية التأهيلية البحر 

البيض المتوسط

304/09/18إقليم: العرائشالثانوية العدادية العوامرةإقليم: شفشاون 22 بوجديان طه
اللغة الفرنسية

04/09/18 05986Fالعوامرة

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية بدرإقليم: شفشاوننواة اعدادية بني سلمان

أصيل

104/09/18 22 سناء شميشا
اللغة الفرنسية

04/09/18 25811E طنجة المدينة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين

131/01/17إقليم: شفشاونالثانوية العدادية لوبارإقليم: شفشاون 21 البقالي فاطمة الزهراء
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 27171

H

شفشاون )البلدية(

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين

504/09/18إقليم: شفشاونالثانوية العدادية أدرارإقليم: شفشاون 20 المطواع مصطفى
اللغة الفرنسية

04/09/19 24755

G

شفشاون )البلدية(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية بدرإقليم: شفشاونالثانوية العدادية الجبهة

أصيل

606/09/17 18 احمد مغاطيط
اللغة الفرنسية

06/09/17 25811E طنجة المدينة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عمر 

الجيدي

ثانوية مولي عبد ا إقليم: شفشاون

العدادية

إقليم: فحص - 

انجرة

107/09/17 18 أسماء اسماعيلي
اللغة الفرنسية

07/09/17 25255Aالبحراويين

الثانوية العدادية عمر 

الجيدي

الثانوية العدادية عمر بن إقليم: شفشاون

عبد العزيز

206/09/17إقليم: تطوان 18 البوصيري خليصة
اللغة الفرنسية

07/09/17إلتحاق بالزوج 05659A)تطوان )البلدية

الثانوية العدادية طارق بن 

زياد

الثانوية العدادية فاطمة إقليم: شفشاون

المرنيسي

1206/09/17إقليم: تطوان 18 حسناء ندير
اللغة الفرنسية

06/09/17 27337

N

أولد علي منصور

406/09/17إقليم: العرائشالثانوية العدادية العوامرةإقليم: شفشاونالثانوية التأهلية بني فغلوم 18 ايمان اطرسى
اللغة الفرنسية

06/09/17 05986Fالعوامرة

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين

الثانوية العدادية الفقيه إقليم: شفشاون

المرير

106/09/17إقليم: تطوان 18 الوردي عبد الكريم
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 05665

G

تطوان )البلدية(

الثانوية العدادية عمر 

الجيدي

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية الطلسإقليم: شفشاون

أصيل

206/09/17 16 عبد العزيز أجكرير
اللغة الفرنسية

04/09/18 22565

B

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية طارق بن 

زياد

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن سيناإقليم: شفشاون

أصيل

206/09/17 16 عبد العالي بنطلحة
اللغة الفرنسية

04/09/18 15342A)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني

الثانوية العدادية عمر إقليم: شفشاون

الجيدي

904/09/19إقليم: شفشاون 16 سمير السعيدي
اللغة الفرنسية

04/09/19 06416Yاسطيحة

104/09/19إقليم: العرائشالثانوية العدادية العوامرةإقليم: شفشاونالثانوية التأهلية بني فغلوم 16 بنوق أميمة
اللغة الفرنسية

04/09/19 05986Fالعوامرة

عمالة: طنجة - للة خديجةإقليم: شفشاونالثانوية العدادية أونان

أصيل

104/09/19 16 فاطمة الزهرة بنعيسى
اللغة الفرنسية

04/09/19 25436X الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية المهدي 

بن بركة

الثانوية العدادية م إقليم: شفشاون

السادس

104/09/19إقليم: وزان 16 رجاء كنيون
اللغة الفرنسية

04/09/19 06418Aمقريصات
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية البحر 

البيض المتوسط

عمالة: طنجة - ملحقة إعدادية أكزنايةإقليم: شفشاون

أصيل

104/09/19 16 عيساوي أمين
اللغة الفرنسية

04/09/19 26870F)كزناية )البلدية

الثانوية العدادية سجلما 

سة

عمالة: طنجة - ملحقة إعدادية أكزنايةإقليم: شفشاون

أصيل

804/09/19 16 صفاء السمار
اللغة الفرنسية

04/09/19 26870F)كزناية )البلدية

الثانوية العدادية سجلما 

سة

الثانوية العدادية عمر إقليم: شفشاون

الجيدي

104/09/18إقليم: شفشاون 12 أنس لمباش
اللغة الفرنسية

04/09/18 06416Yاسطيحة

الثانوية العدادية سجلما 

سة

إقليم: فحص - ثانوية اجوامعة التأهيليةإقليم: شفشاون

انجرة

304/09/18 12 سكينة صياد
اللغة الفرنسية

04/09/18 25253Yاجوامعة

204/09/18إقليم: شفشاونالثانوية العدادية الدردارةإقليم: شفشاونالثانوية العدادية أونان 12 الشريف النجار
اللغة الفرنسية

04/09/18 26535Sالدردارة

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني

الثانوية العدادية عبد ا ابن إقليم: شفشاون

ياسين

عمالة: طنجة - 

أصيل

904/09/18 12 حفصة الدقيوق
اللغة الفرنسية

04/09/18 26223

C

بني مكادة )المقاطعة(

 الثانوية التأهيلية الحاج م 

بن احساين الحضري

الثانوية العدادية ابي بكر إقليم: شفشاون

الرازي

204/09/18إقليم: تطوان 12 حنان سعدون
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 18723A)تطوان )البلدية

الثانوية العدادية أحمد 

الزرقطوني

الثانوية العدادية عمر إقليم: شفشاون

الجيدي

204/09/18إقليم: شفشاون 12 السماعلي م
اللغة الفرنسية

04/09/18 06416Yاسطيحة

الثانوية التأهيلية م عبد 

الرحمان زيطان

إقليم: فحص - ثانوية اجوامعة التأهيليةإقليم: شفشاون

انجرة

1104/09/18 10 أنس عمير
اللغة الفرنسية

04/09/19 25253Yاجوامعة

الثانوية العدادية أحمد 

الزرقطوني

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: شفشاون

تاشفين

104/09/18إقليم: شفشاون 10 طه ياسين الزروالي
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوجة 24446

W

باب تازة

الثانوية العدادية المهدي 

بن بركة

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية البحتريإقليم: شفشاون

أصيل

604/09/19 6 م العيشوشي
اللغة الفرنسية

04/09/19 26947P)كزناية )البلدية

الثانوية العدادية المهدي 

بن بركة

604/09/19إقليم: شفشاونالثانوية العدادية الجبهةإقليم: شفشاون 6 سكينة الركيبي
اللغة الفرنسية

04/09/19 25286Jمتيوة

الثانوية العدادية عمر إقليم: شفشاونالثانوية التأهلية بني فغلوم

الجيدي

204/09/19إقليم: شفشاون 6 افضيلي وفاء
اللغة الفرنسية

04/09/19 06416Yاسطيحة

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني

1004/09/19إقليم: شفشاونالثانوية العدادية الجبهةإقليم: شفشاون 6 مريم شروقي
اللغة الفرنسية

04/09/19 25286Jمتيوة

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني

904/09/19إقليم: شفشاونالثانوية العدادية الجبهةإقليم: شفشاون 6 لبنى مكوع
اللغة الفرنسية

04/09/19 25286Jمتيوة

الثانوية العدادية أحمد 

الزرقطوني

204/09/19إقليم: العرائشالثانوية العدادية القلةإقليم: شفشاون 6 الركيبي عزيز
اللغة الفرنسية

04/09/19 24884Xسوق القلة

الثانوية العدادية المهدي 

بن بركة

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية العوامة 2إقليم: شفشاون

أصيل

104/09/19 6 عبد ا خبالي
اللغة الفرنسية

04/09/19 24964Jالعوامة
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية سجلما 

سة

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية العوامة 2إقليم: شفشاون

أصيل

104/09/19 6 هناء اعوينات
اللغة الفرنسية

04/09/19 24964Jالعوامة

الثانوية العدادية م عابد إقليم: شفشاونالثانوية العدادية الجبهة

الجابري

204/09/19إقليم: تطوان 6 أميمة الرورو
اللغة الفرنسية

13/09/19إلتحاق بالزوج 25475P)تطوان )البلدية

الثانوية العدادية م 

البقالي

804/09/19إقليم: شفشاونالثانوية العدادية الجبهةإقليم: شفشاون 6 أميمة البورنيا
اللغة الفرنسية

04/09/19 25286Jمتيوة

الثانوية التأهيلية البحر 

البيض المتوسط

204/09/19إقليم: شفشاونالثانوية العدادية الدردارةإقليم: شفشاون 6 إزمار فاطمة الزهراء
اللغة الفرنسية

04/09/19 26535Sالدردارة

1104/09/19إقليم: تطوانالثانوية العدادية بني ليتإقليم: شفشاونالثانوية التأهلية بني فغلوم 16 أكديو فاطمة
اللغة النجليزية

04/09/19 27174Lبني ليت

104/09/18إقليم: شفشاونالثانوية العدادية الجبهةإقليم: شفشاونالثانوية العدادية بواحمد 10 احموث يونس
اللغة النجليزية

04/09/19 25286Jمتيوة

الثانوية العدادية قاع 

أسراس

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: شفشاون

تاشفين

302/09/10إقليم: شفشاون 46 عبدالسلم اولد قاسم
الجتماعيات

02/09/14 24446

W

باب تازة

عمالة: المضيق - ثانوية الجبل العداديةإقليم: شفشاونالثانوية التأهلية بني فغلوم

الفنيدق

102/09/15 40 الغالي البلدي
الجتماعيات

02/09/15 24904

U

المضيق )البلدية(

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين

102/09/15إقليم: تطوانالثانوية العدادية أحمد شوقيإقليم: شفشاون 30 بلل ايرير
الجتماعيات

02/09/15 26517X)تطوان )البلدية

ثانوية عبد الكريم الخطابي إقليم: شفشاونالثانوية العدادية الجبهة

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

306/09/17 28 بوحديد سلسبيل
الجتماعيات

06/09/17 21023A)الفنيدق )البلدية

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية السانيةإقليم: شفشاونالثانوية العدادية الجبهة

أصيل

206/09/17 28 البطاح عائشة
الجتماعيات

06/09/17 26011X الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية طارق بن 

زياد

الثانوية العدادية فاطمة إقليم: شفشاون

المرنيسي

1106/09/17إقليم: تطوان 28 فاطمة بن خجو
الجتماعيات

06/09/17 27337

N

أولد علي منصور

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني

ثانوية القصر الصغير إقليم: شفشاون

التأهيلية

إقليم: فحص - 

انجرة

604/09/18 22 فاطمة الزهرة الغول
الجتماعيات

04/09/18 24963

H

القصر الصغير

704/09/18إقليم: شفشاونالثانوية العدادية قاع أسراسإقليم: شفشاونالثانوية العدادية أمتار 22 الزاهر الفرياخ
الجتماعيات

04/09/18 22910

B

تزكان

106/09/17إقليم: شفشاونالثانوية العدادية تاسيفتإقليم: شفشاونالثانوية العدادية أونان 18 م بوزغنان
الجتماعيات

06/09/17 27360

N

تاسيفت

عمالة: طنجة - للة خديجةإقليم: شفشاونالثانوية العدادية أونان

أصيل

906/09/17 18 سفيان البوطي
الجتماعيات

06/09/17 25436X الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية المهدي 

بن بركة

ثانوية القصر الصغير إقليم: شفشاون

التأهيلية

إقليم: فحص - 

انجرة

906/09/17 18 زكرياء المسعودي
الجتماعيات

06/09/17 24963

H

القصر الصغير
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية أحمد 

الزرقطوني

106/09/17إقليم: شفشاونالثانوية العدادية الجبهةإقليم: شفشاون 18 أشراط يوسف
الجتماعيات

06/09/17 25286Jمتيوة

404/09/19إقليم: العرائشالثانوية العدادية العوامرةإقليم: شفشاونالثانوية العدادية أونان 16 ابتسام العسيري
الجتماعيات

04/09/19 05986Fالعوامرة

الثانوية العدادية عبد ا إقليم: شفشاوننواة اعدادية بني سلمان

ابراهيم

1204/09/19إقليم: تطوان 16 م الخراز
الجتماعيات

04/09/19 26328Sبني حرشن

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية بدرإقليم: شفشاوننواة اعدادية بني سلمان

أصيل

704/09/19 16 حفصة أعبود
الجتماعيات

04/09/19 25811E طنجة المدينة

)المقاطعة(

103/09/18إقليم: شفشاونالثانوية العدادية الجبهةإقليم: شفشاونالثانوية العدادية ابن سينا 12 هشام أشراط
الجتماعيات

03/09/18 25286Jمتيوة

الثانوية العدادية سجلما 

سة

604/09/18إقليم: شفشاونالثانوية العدادية بواحمدإقليم: شفشاون 12 ياسين الميموني
الجتماعيات

04/09/18 25457Vبني بوزرة

الثانوية العدادية أحمد 

الزرقطوني

1004/09/18إقليم: شفشاونالثانوية العدادية بني سميحإقليم: شفشاون 12 م نبيل الجوهري
الجتماعيات

04/09/18 27170

G

بني سميح

الثانوية العدادية سجلما 

سة

304/09/18إقليم: شفشاونالثانوية العدادية أمتارإقليم: شفشاون 12 نور الدين  مايو
الجتماعيات

04/09/18 26212

R

امتار

الثانوية التأهيلية البحر 

البيض المتوسط

ثانوية القصر الصغير إقليم: شفشاون

التأهيلية

إقليم: فحص - 

انجرة

504/09/18 12 السطي هناء
الجتماعيات

04/09/18 24963

H

القصر الصغير

الثانوية التأهيلية عبد الكريم 

الخطابي

ثانوية سيدي احمد بن عجيبة إقليم: شفشاون

العدادية

إقليم: فحص - 

انجرة

1304/09/19 6 م سعيد البروق
الجتماعيات

04/09/19 21916

W

ملوسة

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية بدرإقليم: شفشاوننواة اعدادية بني سلمان

أصيل

804/09/19 6 فردوس بوتغواوين
الجتماعيات

04/09/19 25811E طنجة المدينة

)المقاطعة(

106/09/00عمالة: فاسالقدسإقليم: شفشاونالثانوية العدادية الجبهة 120 علي بيقي
الرياضيات

06/09/02أقدمية 16 سنة 01967

M

أكدال )المقاطعة(

106/09/01إقليم: شفشاونالثانوية العدادية لوبارإقليم: شفشاونالثانوية العدادية المشيشي 94 خالد ريان
الرياضيات

15/09/10 27171

H

شفشاون )البلدية(

103/09/13إقليم: شفشاونالثانوية العدادية أمتارإقليم: شفشاونالثانوية العدادية الجبهة 34 أحموث مصطفى
الرياضيات

02/09/16 26212

R

امتار

الثانوية العدادية طارق بن 

زياد

الثانوية العدادية المغرب إقليم: شفشاون

العربي

عمالة: طنجة - 

أصيل

202/09/16 34 نوفل شركي
الرياضيات

02/09/16 26338

C

اصيلة )البلدية(

الثانوية التأهيلية الشيخ م 

أصبان

106/09/17إقليم: شفشاونالثانوية العدادية المشيشيإقليم: شفشاون 28 رانيا أبوير
الرياضيات

06/09/17 06411T)شفشاون )البلدية

106/09/17إقليم: تطوانالثانوية العدادية الندلسإقليم: شفشاونالثانوية العدادية بواحمد 28 الفحول سامية
الرياضيات

06/09/17 21285

K

تطوان )البلدية(
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عمالة: طنجة - الثانوية العدادية اجزنايةإقليم: شفشاونالثانوية العدادية أمتار

أصيل

125/09/17 28 لبنى قضوري
الرياضيات

25/09/17 15336

U

كزناية )البلدية(

الثانوية التأهيلية م عبد 

الرحمان زيطان

ثانوية المختار السوسي إقليم: شفشاون

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

806/09/17 26 خديجة مارصو
الرياضيات

04/09/18 26299

K

الفنيدق )البلدية(

الثانوية العدادية قاع 

أسراس

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن البارإقليم: شفشاون

أصيل

106/09/17 24 عومري لبنى
الرياضيات

04/09/19 15329L طنجة المدينة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عمر 

الجيدي

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية بدرإقليم: شفشاون

أصيل

222/02/17 22 اعليلش عماد
الرياضيات

02/09/17 25811E طنجة المدينة

)المقاطعة(

104/09/18إقليم: شفشاونالثانوية العدادية قاع أسراسإقليم: شفشاوننواة اعدادية بني سلمان 22 م بوزكري هندور
الرياضيات

04/09/18 22910

B

تزكان

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني

الثانوية العدادية عبد ا ابن إقليم: شفشاون

ياسين

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/18 22 خديجة بكور
الرياضيات

04/09/18 26223

C

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية العدادية أحمد 

الزرقطوني

404/09/18إقليم: شفشاونالثانوية العدادية قاع أسراسإقليم: شفشاون 22 الحسين رشيدي
الرياضيات

04/09/18 22910

B

تزكان

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين

604/09/18إقليم: شفشاونالثانوية العدادية كرانسيفإقليم: شفشاون 20 هدى الحجي
الرياضيات

04/09/19 26227

G

شفشاون )البلدية(

الثانوية العدادية مولي إقليم: شفشاونالثانوية العدادية الدردارة

الحسن الول

204/09/18إقليم: شفشاون 20 صفاء أولد إسماعيل
الرياضيات

04/09/19 06412

U

شفشاون )البلدية(

الثانوية العدادية المهدي 

بن بركة

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية بدرإقليم: شفشاون

أصيل

106/09/17 18 نور الدين احسيسن
الرياضيات

06/09/17 25811E طنجة المدينة

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية القصبةإقليم: شفشاون

أصيل

206/09/17 18 اشريقي محسن
الرياضيات

06/09/17 15328

K

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد ا إقليم: شفشاونالثانوية العدادية أونان

كنون

عمالة: طنجة - 

أصيل

1106/09/17 18 م المنصوري
الرياضيات

06/09/17 23226V)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: شفشاونالثانوية العدادية ابن سينا

الثاني

عمالة: طنجة - 

أصيل

106/09/17 18 ياسين بوعصامي
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوجة 23225

U

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: شفشاوننواة اعدادية بني سلمان

الثاني

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/17 18 هجر صدوق
الرياضيات

04/09/17 23225

U

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية التأهيلية الشيخ م 

أصبان

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية النبعاثإقليم: شفشاون

أصيل

106/09/17 16 فيصل البنسوني
الرياضيات

04/09/18 26894

G

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية العدادية  ابن إقليم: شفشاونالثانوية العدادية بواحمد

النفيس

عمالة: طنجة - 

أصيل

406/09/17 16 مراد الدريسي
الرياضيات

04/09/18 26574J)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية مغوغة إقليم: شفشاونالثانوية العدادية الجبهة

الصغيرة

عمالة: طنجة - 

أصيل

306/09/17 16 البخاري زاهيد
الرياضيات

04/09/18 26576L الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
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ثانوية يوسف بن تاشفين إقليم: شفشاونالثانوية العدادية الجبهة

العدادية

إقليم: فحص - 

انجرة

806/09/17 16 الغول سعيد
الرياضيات

04/09/18 25973Fأنجرة

الثانوية العدادية طارق بن 

زياد

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية اجزنايةإقليم: شفشاون

أصيل

106/09/17 16 خليد أزرقان
الرياضيات

03/09/18 15336

U

كزناية )البلدية(

الثانوية العدادية طارق بن 

زياد

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن الهيثمإقليم: شفشاون

أصيل

106/09/17 16 معداني م بركات
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوجة 15352L)بني مكادة )المقاطعة

إقليم: فحص - ثانوية اجوامعة التأهيليةإقليم: شفشاونالثانوية التأهلية بني فغلوم

انجرة

1204/09/19 16 هناء أولد بن علي
الرياضيات

04/09/19 25253Yاجوامعة

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني

الثانوية العدادية عبد ا إقليم: شفشاون

كنون

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/19 16 هاجر أجندوز
الرياضيات

04/09/19 23226V)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية العوامة 2إقليم: شفشاون

أصيل

104/09/19 16 كوثر البقالي
الرياضيات

04/09/19 24964Jالعوامة

الثانوية العدادية المهدي 

بن بركة

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: شفشاون

الثاني

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/19 16 هاجر الوزضي
الرياضيات

04/09/19 23225

U

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية العدادية المهدي 

بن بركة

1104/09/19إقليم: تطوانالثانوية العدادية علي يعتةإقليم: شفشاون 16 دعاء أمرنيس
الرياضيات

04/09/19 27335Lالخروب

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين

706/09/17إقليم: شفشاونالثانوية العدادية المشيشيإقليم: شفشاون 14 ياسين زري
الرياضيات

04/09/19 06411T)شفشاون )البلدية

الثانوية العدادية مولي 

الحسن الول

الثانوية العدادية  ابن إقليم: شفشاون

النفيس

عمالة: طنجة - 

أصيل

506/09/17 14 عائشة كواز
الرياضيات

04/09/19 26574J)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: شفشاونالثانوية العدادية المشيشي

الثاني

عمالة: طنجة - 

أصيل

206/09/17 14 يوسف بلهاشمي
الرياضيات

04/09/19 23225

U

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية العدادية عمر 

الجيدي

1006/09/17إقليم: شفشاونالثانوية العدادية قاع أسراسإقليم: شفشاون 14 احسيني نبيل
الرياضيات

04/09/19 22910

B

تزكان

الثانوية العدادية سجلما 

سة

الثانوية العدادية عبد ا إقليم: شفشاون

كنون

عمالة: طنجة - 

أصيل

204/09/18 12 مصطفى حميوي
الرياضيات

04/09/18 23226V)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية سجلما 

سة

الثانوية العدادية مولي إقليم: شفشاون

الحسن الول

304/09/18إقليم: شفشاون 12 أمين اليعقوبي
الرياضيات

04/09/18 06412

U

شفشاون )البلدية(

604/09/18إقليم: شفشاونالثانوية العدادية الدردارةإقليم: شفشاونالثانوية التأهلية بني فغلوم 12 نبيل بنحدوش
الرياضيات

04/09/18 26535Sالدردارة

الثانوية التأهيلية البحر 

البيض المتوسط

الثانوية العدادية مولي إقليم: شفشاون

الحسن الول

304/09/18إقليم: شفشاون 12 عفراء المجدوبي
الرياضيات

04/09/18 06412

U

شفشاون )البلدية(

603/09/18إقليم: شفشاونالثانوية العدادية تاسيفتإقليم: شفشاونالثانوية العدادية ابن سينا 12 الياس الشريف
الرياضيات

03/09/18 27360

N

تاسيفت
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الثانوية العدادية أحمد 

الزرقطوني

الثانوية التأهيلية الشيخ م إقليم: شفشاون

أصبان

504/09/18إقليم: شفشاون 12 عادل الفحول
الرياضيات

04/09/18 24928Vتانقوب

الثانوية العدادية المهدي 

بن بركة

الثانوية التأهيلية م عبد إقليم: شفشاون

الرحمان زيطان

404/09/18إقليم: شفشاون 12 معاذ مناش
الرياضيات

04/09/18 22909Aلغدير

الثانوية العدادية أحمد 

الزرقطوني

الثانوية التأهيلية الوحدة إقليم: شفشاون

الفريقية

204/09/18إقليم: شفشاون 12 محسن لبريني
الرياضيات

04/09/18 06415Xباب تازة

 الثانوية التأهيلية الحاج م 

بن احساين الحضري

عمالة: طنجة - الزيناتإقليم: شفشاون

أصيل

1304/09/18 12 عبد العالي بوطيب
الرياضيات

04/09/18 27338Pسبت الزينات

الثانوية العدادية عمر إقليم: شفشاونالثانوية العدادية أونان

الجيدي

404/09/18إقليم: شفشاون 12 م المين بنسباع
الرياضيات

04/09/18 06416Yاسطيحة

 الثانوية التأهيلية الحاج م 

بن احساين الحضري

الثانوية العدادية حسان بن إقليم: شفشاون

ثابت

عمالة: طنجة - 

أصيل

904/09/18 12 سندس البردعي
الرياضيات

04/09/18 15347F)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية البحر 

البيض المتوسط

204/09/18إقليم: شفشاونالثانوية العدادية المشيشيإقليم: شفشاون 12 فدوى البازي
الرياضيات

04/09/18 06411T)شفشاون )البلدية

 الثانوية التأهيلية الحاج م 

بن احساين الحضري

الثانوية العدادية  ابن إقليم: شفشاون

النفيس

عمالة: طنجة - 

أصيل

204/09/18 12 عبد العزيز بوشيخي
الرياضيات

04/09/18 26574J)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: شفشاونالثانوية العدادية بني صالح

تاشفين

404/09/18إقليم: شفشاون 10 المرابط اسامة
الرياضيات

04/09/19 24446

W

باب تازة

الثانوية التأهيلية الوحدة 

الفريقية

الثانوية العدادية عمر إقليم: شفشاون

الجيدي

704/09/18إقليم: شفشاون 10 منير الطلبي
الرياضيات

04/09/19 06416Yاسطيحة

الثانوية العدادية سجلما 

سة

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: شفشاون

تاشفين

1004/09/19إقليم: شفشاون 6 محسن الدريسي
الرياضيات

04/09/19 24446

W

باب تازة

الثانوية العدادية عمر إقليم: شفشاونالثانوية العدادية الجبهة

الجيدي

404/09/19إقليم: شفشاون 6 أمينة زمو
الرياضيات

13/09/19 06416Yاسطيحة

الثانوية العدادية أحمد 

الزرقطوني

1004/09/19إقليم: العرائشالثانوية العدادية العوامرةإقليم: شفشاون 6 صهيب الشرادي
الرياضيات

04/09/19 05986Fالعوامرة

 الثانوية التأهيلية الحاج م 

بن احساين الحضري

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: شفشاون

تاشفين

1004/09/19إقليم: شفشاون 6 بنقدي مريم
الرياضيات

04/09/19 24446

W

باب تازة

الثانوية العدادية علي بن إقليم: شفشاونالثانوية العدادية أمتار

أبي طالب

204/09/19إقليم: تطوان 6 فدوى الكهان
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوج 24053

U

ازل

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني

104/09/19إقليم: شفشاونالثانوية العدادية بواحمدإقليم: شفشاون 6 ربيع الدردابي
الرياضيات

04/09/19 25457Vبني بوزرة

الثانوية العدادية سجلما 

سة

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: شفشاون

تاشفين

1004/09/19إقليم: شفشاون 6 مولي علي رضى
الرياضيات

04/09/19 24446

W

باب تازة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية المهدي 

بن بركة

404/09/19إقليم: شفشاونالثانوية العدادية بواحمدإقليم: شفشاون 6 أحمد شنيكو
الرياضيات

04/09/19 25457Vبني بوزرة

الثانوية العدادية أحمد 

الزرقطوني

الثانوية العدادية عمر إقليم: شفشاون

الجيدي

304/09/19إقليم: شفشاون 6 المودن علي
الرياضيات

04/09/19 06416Yاسطيحة

الثانوية التأهيلية الوحدة 

الفريقية

الثانوية العدادية مولي إقليم: شفشاون

الحسن الول

301/01/02إقليم: شفشاون 98 سليمان أمامة
علوم الحياة 

والرض
05/09/08أقدمية 12 سنة 06412

U

شفشاون )البلدية(

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين

601/01/02إقليم: شفشاونالثانوية العدادية الدردارةإقليم: شفشاون 94 هناء العلمي
علوم الحياة 

والرض
02/09/10 26535Sالدردارة

الثانوية العدادية مولي 

الحسن الول

502/09/10إقليم: سيدي قاسمإعدادية أنوالإقليم: شفشاون 57 حنان العسراوي
علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوج 25460Y)سيدي قاسم )البلدية

الثانوية التأهيلية م عبد 

الرحمان زيطان

الثانوية العدادية م بن إقليم: شفشاون

الحسن الوزاني

عمالة: طنجة - 

أصيل

503/09/14 38 عبد الحي حيون
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 15351

K

الشرف  السواني 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عمر 

الجيدي

102/09/16إقليم: شفشاونالثانوية العدادية المشيشيإقليم: شفشاون 24 صفاء أفزاز
علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوج 06411T)شفشاون )البلدية

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين

102/09/16إقليم: شفشاونالثانوية العدادية لوبارإقليم: شفشاون 21 سعاد المرابط
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 27171

H

شفشاون )البلدية(

الثانوية العدادية قاع 

أسراس

الثانوية العدادية رياض إقليم: شفشاون

مرتيل

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

306/09/17 19 البردعي هناء
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 26512S)مرتيل )البلدية

الثانوية العدادية عبد ا إقليم: شفشاونالثانوية العدادية بني صالح

كنون

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/19 16 الزوين الدراوي سامية
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 23226V)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية سجلما 

سة

الثانوية العدادية فاطمة إقليم: شفشاون

المرنيسي

1204/09/19إقليم: تطوان 16 مريم الحداد
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 27337

N

أولد علي منصور

الثانوية العدادية سجلما 

سة

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية العوامة 2إقليم: شفشاون

أصيل

104/09/19 16 سلوى أشيباني
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 24964Jالعوامة

 الثانوية التأهيلية الحاج م 

بن احساين الحضري

1104/09/19إقليم: تطوانالثانوية العدادية علي يعتةإقليم: شفشاون 16 فاطمة العشوش
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 27335Lالخروب

الثانوية العدادية سجلما 

سة

الثانوية العدادية عبد ا إقليم: شفشاون

كنون

عمالة: طنجة - 

أصيل

1004/09/18 12 العلوش رؤى
علوم الحياة 

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

804/09/18إقليم: شفشاونالثانوية العدادية أمتارإقليم: شفشاونالثانوية العدادية أونان 12 م مروان
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 26212

R

امتار

الثانوية العدادية  ابن إقليم: شفشاوننواة اعدادية بني سلمان

النفيس

عمالة: طنجة - 

أصيل

904/09/19 6 وفاء أشتوان
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 26574J)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية أحمد 

الزرقطوني

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية البحتريإقليم: شفشاون

أصيل

1404/09/19 6 سفيان شقور
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 26947P)كزناية )البلدية

23



المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية المهدي 

بن بركة

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية الفارابيإقليم: شفشاون

أصيل

604/09/19 6 أسامة عاطف
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 20600

R

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية التأهيلية البحر 

البيض المتوسط

ثانوية مولي عبد ا إقليم: شفشاون

العدادية

إقليم: فحص - 

انجرة

1304/09/19 6 بنعلي هناء
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 25255Aالبحراويين

الثانوية العدادية م إقليم: شفشاونالثانوية العدادية أونان

السادس

104/09/19إقليم: وزان 6 م الحسوني
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 06418Aمقريصات

الثانوية العدادية أحمد 

الزرقطوني

الثانوية العدادية عبد ا ابن إقليم: شفشاون

ياسين

عمالة: طنجة - 

أصيل

304/09/19 6 منير الترابي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 26223

C

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية العدادية أحمد 

الزرقطوني

عمالة: طنجة - الزيناتإقليم: شفشاون

أصيل

204/09/19 6 كمال احنيش
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 27338Pسبت الزينات

الثانوية التأهيلية م عبد إقليم: شفشاونالثانوية العدادية أونان

الرحمان زيطان

104/09/19إقليم: شفشاون 6 مريم بيي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 22909Aلغدير

الثانوية العدادية سجلما 

سة

الثانوية العدادية عمر إقليم: شفشاون

الجيدي

304/09/19إقليم: شفشاون 6 عواطف أقشار
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 06416Yاسطيحة

104/09/19إقليم: شفشاونالثانوية العدادية تاسيفتإقليم: شفشاونالثانوية العدادية أونان 6 عائشة مشطاط
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 27360

N

تاسيفت

الثانوية العدادية المهدي 

بن بركة

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: شفشاون

تاشفين

904/09/19إقليم: شفشاون 6 ياسين اصويلح
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 24446

W

باب تازة

الثانوية التأهيلية الوحدة 

الفريقية

404/09/02إقليم: شفشاونالثانوية العدادية لوبارإقليم: شفشاون 98 أمينة اليزيد
الفيزياء والكيمياء

05/09/07أقدمية 12 سنة 27171

H

شفشاون )البلدية(

 الثانوية التأهيلية الحاج م 

بن احساين الحضري

عمالة: طنجة - ملحقة إعدادية أكزنايةإقليم: شفشاون

أصيل

102/09/16 24 عبد الجليل بلعافية
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 26870F)كزناية )البلدية

الثانوية العدادية أحمد 

الزرقطوني

ثانوية سيدي احمد بن عجيبة إقليم: شفشاون

العدادية

إقليم: فحص - 

انجرة

707/09/16 24 عماد أعنيباج
الفيزياء والكيمياء

07/09/16 21916

W

ملوسة

الثانوية العدادية سجلما 

سة

الثانوية العدادية يعقوب إقليم: شفشاون

المنصور

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/18 22 مطيع أحرميم
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 25010J)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية مولي إقليم: شفشاونالثانوية العدادية بواحمد

الحسن الول

106/09/17إقليم: شفشاون 18 الحضري وئام
الفيزياء والكيمياء

06/09/17إلتحاق بالزوج 06412

U

شفشاون )البلدية(

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين

102/09/16إقليم: شفشاونالثانوية العدادية الدردارةإقليم: شفشاون 16 محيو نبيل
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوجة 26535Sالدردارة

1204/09/19إقليم: تطوانالثانوية العدادية بني يدرإقليم: شفشاونالثانوية العدادية أونان 16 فاطمة احجيوج
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 27177Pبني يدر

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية بدرإقليم: شفشاونالثانوية العدادية بني صالح

أصيل

104/09/19 16 نجاح  فاطمة
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 25811E طنجة المدينة

)المقاطعة(
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: شفشاوننواة اعدادية بني سلمان

الثاني

عمالة: طنجة - 

أصيل

204/09/19 16 يسرى بنحمزة أسحيم
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 23225

U

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين

الثانوية التأهيلية الوحدة إقليم: شفشاون

الفريقية

806/09/17إقليم: شفشاون 14 اولدعمر رضوان
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 06415Xباب تازة

 الثانوية التأهيلية الحاج م 

بن احساين الحضري

عمالة: طنجة - تورية الشاويإقليم: شفشاون

أصيل

104/09/18 12 ليلى حلماوي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 27339

R

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية أحمد 

الزرقطوني

ثانوية مولي عبد ا إقليم: شفشاون

العدادية

إقليم: فحص - 

انجرة

1304/09/18 12 عبد الصمد الطاهري
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 25255Aالبحراويين

الثانوية العدادية ابي بكر إقليم: شفشاونالثانوية العدادية أمتار

الرازي

604/09/18إقليم: تطوان 12 هجر عياذ
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوج 18723A)تطوان )البلدية

الثانوية العدادية م 

البقالي

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: شفشاون

تاشفين

204/09/18إقليم: شفشاون 12 عزيزة ميمون
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 24446

W

باب تازة

الثانوية التأهيلية عبد الكريم 

الخطابي

الثانوية التأهيلية الشيخ م إقليم: شفشاون

أصبان

904/09/18إقليم: شفشاون 12 وسيم العبودي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 24928Vتانقوب

الثانوية العدادية المهدي 

بن بركة

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: شفشاون

تاشفين

104/09/18إقليم: شفشاون 12 وفاء البكاري
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوج 24446

W

باب تازة

الثانوية العدادية طارق بن 

زياد

304/09/18إقليم: شفشاونالثانوية العدادية الجبهةإقليم: شفشاون 10 م سليمان
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 25286Jمتيوة

الثانوية العدادية المهدي 

بن بركة

104/09/19إقليم: العرائشالثانوية العدادية العوامرةإقليم: شفشاون 6 بلل مزوز
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 05986Fالعوامرة

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية الطلسإقليم: شفشاونالثانوية العدادية الجبهة

أصيل

304/09/19 6 معاد الصغير
الفيزياء والكيمياء

13/09/19 22565

B

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية أحمد 

الزرقطوني

الثانوية العدادية حسن إقليم: شفشاون

التاني

704/09/19إقليم: وزان 6 ياسين بوزهار
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 06419

B

زومي

الثانوية العدادية المهدي 

بن بركة

عمالة: طنجة - ملحقة إعدادية أكزنايةإقليم: شفشاون

أصيل

204/09/19 6 خالد خراز
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 26870F)كزناية )البلدية

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية مغوغةإقليم: شفشاونالثانوية العدادية أونان

أصيل

304/09/19 6 عبد الوهاب الطاهري
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 26222

B

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية م 

البقالي

إقليم: فحص - ثانوية اجوامعة التأهيليةإقليم: شفشاون

انجرة

904/09/19 6 عمر عياد
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 25253Yاجوامعة

الثانوية التأهيلية م عبد 

الرحمان زيطان

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن سيناإقليم: شفشاون

أصيل

1104/09/19 6 محسن الكموري
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 15342A)بني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - الزيناتإقليم: شفشاونالثانوية العدادية أونان

أصيل

1104/09/19 6 إسماعيل الخوة
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 27338Pسبت الزينات
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية م عبد 

الرحمان زيطان

الثانوية العدادية سعد بن إقليم: شفشاون

أبي وقاص

301/01/02إقليم: تطوان 104 بشرى التيناسي
التربية السلمية

23/12/10 25476

R

تطوان )البلدية(

الثانوية العدادية عمر 

الجيدي

عمالة: المضيق - ثانوية ابن بطوطة العداديةإقليم: شفشاون

الفنيدق

105/09/11 46 أفيلل م
التربية السلمية

02/09/14 05671

N

المضيق )البلدية(

ثانوية سيدي احمد بن عجيبة إقليم: شفشاونالثانوية العدادية الجبهة

العدادية

إقليم: فحص - 

انجرة

204/09/18 22 م رضى بونعناع
التربية السلمية

04/09/18 21916

W

ملوسة

الثانوية التأهيلية م 

الزرقطوني

304/09/18إقليم: شفشاونالثانوية العدادية قاع أسراسإقليم: شفشاون 22 ياسين المرابط
التربية السلمية

04/09/18 22910

B

تزكان

الثانوية العدادية المهدي 

بن بركة

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن تومرتإقليم: شفشاون

أصيل

404/09/19 16 رشيد بلزرق
التربية السلمية

04/09/19 23231A الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية أحمد 

الزرقطوني

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية اجزنايةإقليم: شفشاون

أصيل

704/09/19 16 العسري رضوان
التربية السلمية

04/09/19 15336

U

كزناية )البلدية(

إقليم: فحص - ثانوية تغرامت التأهيليةإقليم: شفشاونالثانوية التأهلية بني فغلوم

انجرة

1004/09/19 16 البكاري عماد
التربية السلمية

04/09/19 24424Xتغرامت

الثانوية العدادية المهدي 

بن بركة

204/09/19إقليم: شفشاونالثانوية العدادية تاسيفتإقليم: شفشاون 16 يوسف الغللي
التربية السلمية

04/09/19 27360

N

تاسيفت

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية مغوغةإقليم: شفشاونالثانوية العدادية الجبهة

أصيل

704/09/19 16 رشيد الخلدي
التربية السلمية

13/09/19 26222

B

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية عبد الكريم 

الخطابي

الثانوية العدادية  ابن إقليم: شفشاون

النفيس

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/19 16 هشام الشنتوف
التربية السلمية

04/09/19 26574J)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية أحمد 

الزرقطوني

إقليم: فحص - ثانوية اجوامعة التأهيليةإقليم: شفشاون

انجرة

804/09/19 16   مهدية السفياني اشمذهب
التربية السلمية

04/09/19 25253Yاجوامعة

الثانوية العدادية طارق بن 

زياد

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن تومرتإقليم: شفشاون

أصيل

304/09/19 16 وفاء الغيدوني
التربية السلمية

04/09/19 23231A الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية المهدي 

بن بركة

عمالة: طنجة - ملحقة إعدادية أكزنايةإقليم: شفشاون

أصيل

504/09/19 16 البرجيجي م
التربية السلمية

04/09/19 26870F)كزناية )البلدية

الثانوية التأهيلية م عبد إقليم: شفشاونالثانوية العدادية ابن سينا

الرحمان زيطان

304/09/18إقليم: شفشاون 13 حياة اليونسي
التربية السلمية

04/09/18إلتحاق بالزوج 22909Aلغدير

الثانوية العدادية المهدي 

بن بركة

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية الزهراءإقليم: شفشاون

أصيل

1304/09/18 12 عبد الباري الولهاني
التربية السلمية

04/09/18 15346E)بني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية العوامة 2إقليم: شفشاونالثانوية العدادية أونان

أصيل

104/09/18 12 م أيرير
التربية السلمية

04/09/18 24964Jالعوامة

الثانوية العدادية سجلما 

سة

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن سيناإقليم: شفشاون

أصيل

504/09/18 12 المصطفى خرشيش
التربية السلمية

04/09/18 15342A)بني مكادة )المقاطعة

26



المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية سجلما 

سة

الثانوية العدادية عمر إقليم: شفشاون

الجيدي

204/09/18إقليم: شفشاون 12 أحمد زكي حيون
التربية السلمية

04/09/18 06416Yاسطيحة

704/09/18إقليم: شفشاونالثانوية العدادية الجبهةإقليم: شفشاونالثانوية العدادية أونان 10 جمعون عبد الحليم
التربية السلمية

04/09/19 25286Jمتيوة

404/09/12إقليم: تطوانالثانوية العدادية 3 مارسإقليم: شفشاونالثانوية العدادية بواحمد 58 السبعوني هشام
التربية البدنية

04/09/12 05673

R

واد لو )البلدية(

الثانوية العدادية سجلما 

سة

الثانوية العدادية عمر إقليم: شفشاون

الجيدي

703/09/16إقليم: شفشاون 34 عبد العالي الزوين
التربية البدنية

03/09/16 06416Yاسطيحة

الثانوية التأهيلية البحر 

البيض المتوسط

 الثانوية التأهيلية الحاج م إقليم: شفشاون

بن احساين الحضري

115/09/16إقليم: شفشاون 34 اسامة اعنون
التربية البدنية

15/09/16 06413Vبني أحمد  الشرقية

الثانوية التأهيلية البحر 

البيض المتوسط

عمالة: المضيق - ثانوية ابن الهيثم العداديةإقليم: شفشاون

الفنيدق

202/09/15 30 قاسمي معاد
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 05670

M

مرتيل )البلدية(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية السانيةإقليم: شفشاونالثانوية التأهلية بني فغلوم

أصيل

406/09/17 18 م نايث جني
التربية البدنية

06/09/17 26011X الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

 الثانوية التأهيلية الحاج م 

بن احساين الحضري

الثانوية العدادية عمر إقليم: شفشاون

الجيدي

306/09/17إقليم: شفشاون 18 يوسف جرتال
التربية البدنية

06/09/17 06416Yاسطيحة

الثانوية العدادية عمر 

الجيدي

الثانوية العدادية عبد ا ابن إقليم: شفشاون

ياسين

عمالة: طنجة - 

أصيل

506/09/17 16 م زكرياء المستريح
التربية البدنية

04/09/18 26223

C

بني مكادة )المقاطعة(

 الثانوية التأهيلية الحاج م 

بن احساين الحضري

الثانوية العدادية مغوغة إقليم: شفشاون

الصغيرة

عمالة: طنجة - 

أصيل

304/09/18 12 اليسع الخاضري
التربية البدنية

04/09/18 26576L الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

1304/09/18إقليم: تطوانالثانوية العدادية علي يعتةإقليم: شفشاوننواة اعدادية بني سلمان 12 عبد الشافي امورغة
التربية البدنية

04/09/18 27335Lالخروب

الثانوية العدادية مغوغة إقليم: شفشاونالثانوية التأهلية بني فغلوم

الصغيرة

عمالة: طنجة - 

أصيل

204/09/19 6 عبد الصماد
التربية البدنية

04/09/19 26576L الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية دار الشاويإقليم: شفشاونالثانوية العدادية بني صالح

أصيل

1104/09/19 6 الرفاعي م
التربية البدنية

04/09/19 21179Vدار الشاوي

الثانوية العدادية المهدي 

بن بركة

104/09/19إقليم: شفشاونالثانوية العدادية تاسيفتإقليم: شفشاون 6 ربيع الحياني
التربية البدنية

04/09/19 27360

N

تاسيفت

الثانوية العدادية المهدي 

بن بركة

404/09/19إقليم: العرائشالثانوية العدادية السواكنإقليم: شفشاون 6 نوفل النتيفي
التربية البدنية

04/09/19 26216Vالسواكن

الثانوية العدادية سجلما 

سة

الثانوية العدادية ابي بكر إقليم: شفشاون

الرازي

604/09/19إقليم: وزان 6 أسامة بن حادة
التربية البدنية

04/09/19 15111Zلمجاعرة

الثانوية العدادية المهدي 

بن بركة

1104/09/19إقليم: الحسيمةتانوية تمساوت العداديةإقليم: شفشاون 6 أيمن أكروح
التربية البدنية

04/09/19 24420Tتامساوت
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية مولي 

الحسن الول

الثانوية العدادية المغرب إقليم: شفشاون

الجديد

116/09/93إقليم: العرائش 144 العمراني الخالدي عبدالعزيز
التربية التشكيلية

16/09/93أقدمية 16 سنة 25819

N

العرائش )البلدية(

 الثانوية التأهيلية الحاج م 

بن احساين الحضري

106/09/17إقليم: شفشاونالثانوية العدادية لوبارإقليم: شفشاون 18 زهير السمار
المعلوميات

06/09/17 27171

H

شفشاون )البلدية(

 الثانوية التأهيلية الحاج م 

بن احساين الحضري

504/09/19إقليم: تطوانالثانوية العدادية ابن البيطارإقليم: شفشاون 16 السعدية تبرنوست
المعلوميات

04/09/19 26398T)تطوان )البلدية

ثانوية يوسف بن تاشفين 

العدادية

الثانوية العدادية سعد بن إقليم: فحص - انجرة

أبي وقاص

105/09/11إقليم: تطوان 46 عبد الرحيم أعيوني
اللغة العربية

03/09/13 25476

R

تطوان )البلدية(

ثانوية سيدي احمد بن 

عجيبة العدادية

إقليم: فحص - ثانوية اجوامعة التأهيليةإقليم: فحص - انجرة

انجرة

103/09/13 42 بوكرطوطة عادل
اللغة العربية

03/09/13 25253Yاجوامعة

ثانوية القصر الصغير 

التأهيلية

ثانوية م الزرقطوني إقليم: فحص - انجرة

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

108/02/17 34 مليكة العلتي
اللغة العربية

08/02/17 23520P)الفنيدق )البلدية

102/09/15إقليم: تطوانالثانوية العدادية أحمد شوقيإقليم: فحص - انجرةثانوية اجوامعة التأهيلية 32 عثمان بوحصون
اللغة العربية

06/09/17 26517X)تطوان )البلدية

ثانوية عبد الكريم الخطابي 

العدادية

ثانوية مولي عبد ا إقليم: فحص - انجرة

العدادية

إقليم: فحص - 

انجرة

106/09/17 18 حبيبة البحري
اللغة العربية

06/09/17 25255Aالبحراويين

ثانوية القصر الصغير 

التأهيلية

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية المسيرةإقليم: فحص - انجرة

أصيل

313/02/17 12 عبد الصمد هشمي
اللغة العربية

04/09/19 15345

D

بني مكادة )المقاطعة(

131/01/17إقليم: تطوانالثانوية العدادية أحمد شوقيإقليم: فحص - انجرةثانوية اجوامعة التأهيلية 34 حميدة الوزاني التهامي
اللغة الفرنسية

02/02/17 26517X)تطوان )البلدية

ثانوية القصر الصغير 

التأهيلية

الثانوية العدادية  ابن إقليم: فحص - انجرة

النفيس

عمالة: طنجة - 

أصيل

606/09/17 10 طارق بهلولي
اللغة الفرنسية

04/09/19 26574J)بني مكادة )المقاطعة

ثانوية عبد الكريم الخطابي 

العدادية

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية البحتريإقليم: فحص - انجرة

أصيل

604/09/18 8 رضوان صديقي
اللغة الفرنسية

04/09/19 26947P)كزناية )البلدية

الثانوية العدادية م إقليم: فحص - انجرةثانوية تغرامت التأهيلية

الخامس

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/19 7 مريم العيساتي
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 15332P طنجة المدينة

)المقاطعة(

ثانوية عبد الكريم الخطابي 

العدادية

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

أصيل

304/09/19 6 هاجر الصمدي
اللغة الفرنسية

04/09/19 15352L)بني مكادة )المقاطعة

604/09/12عمالة: وجدة - أنكادإع. أبي عنان المرينيإقليم: فحص - انجرةثانوية اجوامعة التأهيلية 30 الحراق ياسين
الجتماعيات

02/09/15إلتحاق بالزوجة 04386S)وجدة )البلدية

ثانوية يوسف بن تاشفين 

العدادية

ثانوية مولي عبد ا إقليم: فحص - انجرة

العدادية

إقليم: فحص - 

انجرة

104/09/12 24 محموح مسلم
الجتماعيات

نعم 02/09/16 25255Aالبحراويين

ثانوية القصر الصغير 

التأهيلية

إقليم: فحص - ثانوية اجوامعة التأهيليةإقليم: فحص - انجرة

انجرة

1002/09/16 16 محسن الشيوة
الجتماعيات

05/09/18 25253Yاجوامعة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية مولي عبد ا 

العدادية

ثانوية يوسف بن تاشفين إقليم: فحص - انجرة

العدادية

إقليم: فحص - 

انجرة

102/09/16 16 حميد بوطعة
الجتماعيات

نعم 04/09/18 25973Fأنجرة

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

أصيل

106/09/17 20 بشرى مشحيدان
الرياضيات

04/09/19 15342A)بني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية الرياضيينإقليم: فحص - انجرةثانوية اجوامعة التأهيلية

أصيل

104/09/12 38 حمضي هشام
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 26594F طنجة المدينة

)المقاطعة(

ثانوية سيدي احمد بن 

عجيبة العدادية

1002/09/16إقليم: تطوانالثانوية العدادية ابن حمزةإقليم: فحص - انجرة 24 رحيمي م
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 27336

M

عين لحصن

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية الفارابيإقليم: فحص - انجرةثانوية تغرامت التأهيلية

أصيل

404/09/19 6 ابتسام الرقعي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 20600

R

بني مكادة )المقاطعة(

ثانوية يوسف بن تاشفين 

العدادية

  ثانوية خميس أنجرة إقليم: فحص - انجرة

التأهيلية

إقليم: فحص - 

انجرة

105/09/11 56 الياس بولعيش
التربية السلمية

03/09/13 21284Jأنجرة

105/09/11إقليم: تطوانالثانوية العدادية أحمد شوقيإقليم: فحص - انجرةثانوية اجوامعة التأهيلية 52 فتحية دودش
التربية السلمية

06/09/17 26517X)تطوان )البلدية

  ثانوية خميس أنجرة 

التأهيلية

الثانوية العدادية مولي إقليم: فحص - انجرة

إسماعيل

عمالة: طنجة - 

أصيل

501/09/15 31 خديجة مليم
التربية السلمية

02/09/15إلتحاق بالزوج 15160

C

الشرف  السواني 

)المقاطعة(

  ثانوية خميس أنجرة 

التأهيلية

الثانوية العدادية آسية إقليم: فحص - انجرة

الوديع

عمالة: طنجة - 

أصيل

704/09/12 48 عادل المقدم
التربية البدنية

04/09/12 26392L)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية المغرب 

الجديد

104/09/12عمالة: وجدة - أنكادإع. المكي الناصريإقليم: العرائش 58 زربان الزوهرة
اللغة العربية

04/09/12 18470A)وجدة )البلدية

الثانوية العدادية المام 

مسلم

الثانوية العدادية أبي إقليم: العرائش

المحاسن

107/09/04إقليم: العرائش 56 الرضى نجاح
اللغة العربية

04/09/12 05977

W

القصر الكبير )البلدية(

الثانوية العدادية وادي 

المخازن

104/09/12عمالة: وجدة - أنكادإع. م الدرفوفيإقليم: العرائش 48 البورقادي عبد الغني
اللغة العربية

06/09/17 04391X)وجدة )البلدية

103/09/13إقليم: الحاجبالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: العرائشالثانوية العدادية الوفاء 34 مونيةأزلماط
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 04226T)الحاجب )البلدية

الثانوية العدادية ابن إقليم: العرائشالثانوية العدادية عياشة

الياسمين

306/09/17إقليم: تطوان 26 م اطحيبل
اللغة العربية

04/09/18 26193Vسوق القديم

113/02/17إقليم: العرائشالثانوية العدادية الوفاءإقليم: العرائشالثانوية العدادية ريصانة 25 الباسفي سمية
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 22610A)العرائش )البلدية

الثانوية التأهيلية أحمد 

الراشدي

508/02/17إقليم: العرائشالثانوية العدادية المام مسلمإقليم: العرائش 22 خالد الهيتوت
اللغة العربية

04/09/19 05978X)القصر الكبير )البلدية

الثانوية العدادية وادي إقليم: العرائشالثانوية العدادية ريصانة

المخازن

502/02/17إقليم: العرائش 22 حسناء الزواوي
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 05983

C

العرائش )البلدية(
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ثانوية يوسف بن تاشفين إقليم: العرائشالثانوية العدادية العوامرة

العدادية

إقليم: فحص - 

انجرة

302/03/17 22 خولة بيطة
اللغة العربية

06/09/17 25973Fأنجرة

عمالة: المضيق - ثانوية المام العزفي العداديةإقليم: العرائشالثانوية العدادية الطبري

الفنيدق

506/09/17 18 م سلمون
اللغة العربية

06/09/17 05672P)الفنيدق )البلدية

1006/09/17إقليم: العرائشالثانوية العدادية السواكنإقليم: العرائشالثانوية العدادية بني جرفط 18 عالي حسين
اللغة العربية

06/09/17 26216Vالسواكن

الثانوية العدادية أبو القاسم إقليم: العرائشالثانوية العدادية السواكن

الشابي

عمالة: طنجة - 

أصيل

406/09/17 18 شيماء الشلحي
اللغة العربية

06/09/17 26956Z الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية المغرب إقليم: العرائشالثانوية العدادية بني جرفط

الجديد

404/09/19إقليم: العرائش 16 هند العافية
اللغة العربية

04/09/19 25819

N

العرائش )البلدية(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية العقادإقليم: العرائشالثانوية العدادية عزيز بلل

أصيل

804/09/19 16 سعاد السعدوني
اللغة العربية

04/09/19 21178

U

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية اولد 

أوشيح

الثانوية العدادية عمر ابن إقليم: العرائش

عبد العزيز

113/02/17إقليم: وزان 12 العناني زهير
اللغة العربية

04/09/19 15112Aتروال

604/09/18إقليم: العرائشالثانوية العدادية العوامرةإقليم: العرائشالثانوية العدادية عزيز بلل 12 ياسر المولت
اللغة العربية

04/09/18 05986Fالعوامرة

الثانوية العدادية أبي 

المحاسن

عمالة: المضيق - ثانوية مولي رشيد العداديةإقليم: العرائش

الفنيدق

304/09/18 12 مريم الكنوني
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 27185Y)مرتيل )البلدية

804/09/18إقليم: العرائشالثانوية العدادية ريصانةإقليم: العرائشالثانوية العدادية عزيز بلل 12 ياسين معيزو
اللغة العربية

04/09/18 05988

H

ريصانة الشمالية

الثانوية العدادية طارق بن إقليم: العرائشالثانوية العدادية القلة

زياد

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/19 6 خولة التياتي
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوج 15144

K

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية المام 

مسلم

عمالة: المضيق - ثانوية مولي رشيد العداديةإقليم: العرائش

الفنيدق

123/09/96 126 سعيدة  الرياحي
اللغة الفرنسية

16/09/99أقدمية 16 سنة 27185Y)مرتيل )البلدية

الثانوية العدادية طارق بن 

زياد

ثانوية القصر الصغير إقليم: العرائش

التأهيلية

إقليم: فحص - 

انجرة

104/09/12 46 قاسمي علوي سناء
اللغة الفرنسية

02/09/15 24963

H

القصر الصغير

202/09/15عمالة: مكناسالثانوية العدادية البيرونيإقليم: العرائشالثانوية العدادية الوفاء 34 سالمة نحـــدو
اللغة الفرنسية

04/09/18 03939F)ويسلن )البلدية

110/01/17إقليم: تطوانالثانوية العدادية ابن حمزةإقليم: العرائشالثانوية العدادية العوامرة 34 الرشيدي شيماء
اللغة الفرنسية

13/02/17 27336

M

عين لحصن

الثانوية العدادية مولي إقليم: العرائشالثانوية العدادية عزيز بلل

إسماعيل

عمالة: طنجة - 

أصيل

506/09/17 28 م مسعودي
اللغة الفرنسية

06/09/17 15160

C

الشرف  السواني 

)المقاطعة(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية السانيةإقليم: العرائشالثانوية العدادية العوامرة

أصيل

106/09/17 28 اسماء المسافر
اللغة الفرنسية

06/09/17 26011X الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
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606/09/17إقليم: العرائشالثانوية العدادية ريصانةإقليم: العرائشالثانوية العدادية السواكن 18 افافا يوسف
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 05988

H

ريصانة الشمالية

606/09/17إقليم: العرائشالثانوية العدادية المرينةإقليم: العرائشالثانوية العدادية السواكن 18 الديوبة نور الدين
اللغة الفرنسية

06/09/17 26678X)القصر الكبير )البلدية

الثانوية العدادية مولي 

عبدالسلم بن مشيش

الثانوية العدادية طارق بن إقليم: العرائش

زياد

1006/09/17إقليم: العرائش 18 العسيري خليفة
اللغة الفرنسية

06/09/17 25817L)القصر الكبير )البلدية

عمالة: طنجة - تورية الشاويإقليم: العرائشالثانوية العدادية عزيز بلل

أصيل

104/09/19 16 سهام بن هدي
اللغة الفرنسية

04/09/19 27339

R

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية مولي 

عبدالسلم بن مشيش

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية العوامة 2إقليم: العرائش

أصيل

204/09/19 7 سارة الطريبق
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 24964Jالعوامة

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية بدرإقليم: العرائشالثانوية العدادية بني جرفط

أصيل

104/09/19 6 سعاد بنتمي
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 25811E طنجة المدينة

)المقاطعة(

104/09/19إقليم: تطوانالثانوية العدادية الندلسإقليم: العرائشالثانوية العدادية القلة 6 خلود موساتن
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 21285

K

تطوان )البلدية(

الثانوية العدادية مولي 

عبدالسلم بن مشيش

الثانوية العدادية مولي إقليم: العرائش

إسماعيل

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/19 6 لفتيت سارة
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 15160

C

الشرف  السواني 

)المقاطعة(

عمالة: طنجة - الزيناتإقليم: العرائشالثانوية العدادية القلة

أصيل

504/09/19 6 دنيا مزيزو
اللغة الفرنسية

04/09/19 27338Pسبت الزينات

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن سيناإقليم: العرائشالثانوية العدادية عياشة

أصيل

104/09/19 6 مليكة اغبالو
اللغة الفرنسية

04/09/19 15342A)بني مكادة )المقاطعة

104/09/19إقليم: العرائشالثانوية العدادية الوفاءإقليم: العرائشالثانوية العدادية عياشة 6 رجاء بوزبع
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 22610A)العرائش )البلدية

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية بدرإقليم: العرائشالثانوية العدادية الطبري

أصيل

804/09/18 12 حاتم الحراق
اللغة النجليزية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 25811E طنجة المدينة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية علل إقليم: العرائشالثانوية العدادية عزيز بلل

الوديي

404/09/18إقليم: العرائش 12 عادل الصروخ
اللغة النجليزية

04/09/18 19855F)القصر الكبير )البلدية

الثانوية العدادية طارق بن إقليم: العرائشالثانوية العدادية الساحل

زياد

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/09 38 أسماءحميمو
الجتماعيات

02/09/16إلتحاق بالزوج 15144

K

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

1106/09/05إقليم: تطوانالثانوية العدادية علي يعتةإقليم: العرائشالثانوية العدادية عزيز بلل 36 التليدي أيوب
الجتماعيات

06/09/17 27335Lالخروب

الثانوية العدادية الحسن 

الثاني

102/09/10إقليم: العرائشالثانوية العدادية الوفاءإقليم: العرائش 36 نوال  الغرباوي
الجتماعيات

02/09/16 22610A)العرائش )البلدية

402/09/10إقليم: العرائشالثانوية العدادية الساحلإقليم: العرائشالثانوية العدادية العوامرة 34 الدرياسي عبد الله
الجتماعيات

04/09/18 21845

U

الساحل
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105/09/11إقليم: الخميساتالمام مالكإقليم: العرائشالثانوية العدادية ريصانة 34 نورة موكل
الجتماعيات

02/09/16إلتحاق بالزوج 11559

N

الخميسات )البلدية(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية مغوغةإقليم: العرائشالثانوية العدادية عزيز بلل

أصيل

123/10/17 18 تشاح ادريسية
الجتماعيات

23/10/17إلتحاق بالزوج 26222

B

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية أحمد إقليم: العرائشالثانوية العدادية القلة

الراشدي

102/09/16إقليم: العرائش 12 م البوخاري
الجتماعيات

04/09/18إلتحاق بالزوجة 05993

N

القصر الكبير )البلدية(

114/02/17إقليم: العرائشالثانوية العدادية العوامرةإقليم: العرائشالثانوية العدادية القلة 12 عادل الحمياني
الجتماعيات

04/09/19 05986Fالعوامرة

الثانوية العدادية قصر 

بجير

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية بدرإقليم: العرائش

أصيل

105/09/08 46 م الغاطوس
الرياضيات

02/09/14 25811E طنجة المدينة

)المقاطعة(

 الثانوية العدادية المهدي 

بن بركة

الثانوية العدادية المغرب إقليم: العرائش

العربي

عمالة: طنجة - 

أصيل

231/01/17 34 أمال بنحليمة
الرياضيات

31/01/17 26338

C

اصيلة )البلدية(

102/09/15إقليم: النواصرالثانوية العدادية النصرإقليم: العرائشالثانوية العدادية عياشة 30 غيلن شيماء
الرياضيات

02/09/15إلتحاق بالزوج 27347Zأولد صالح

الثانوية العدادية م بن إقليم: العرائشالثانوية العدادية العوامرة

عبدالكريم الخطابي

106/09/17إقليم: العرائش 28 ابتسام القيطوني
الرياضيات

06/09/17 05984

D

العرائش )البلدية(

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: العرائشالثانوية العدادية العوامرة

سليمان للتعليم الصيل

عمالة: طنجة - 

أصيل

213/02/17 22 عبد الله ايت البصري
الرياضيات

06/09/17 15360V طنجة المدينة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية علل بن 

عبدا

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية الفارابيإقليم: العرائش

أصيل

302/02/17 22 بناني عبد العالي
الرياضيات

06/09/17 20600

R

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية العدادية علل بن 

عبدا

1102/02/17إقليم: تطوانالثانوية العدادية بني ليتإقليم: العرائش 22 عمر الطالبي
الرياضيات

06/09/17 27174Lبني ليت

204/09/18إقليم: العرائشالثانوية العدادية الوفاءإقليم: العرائشالثانوية العدادية ريصانة 22 م الخليفي
الرياضيات

04/09/18 22610A)العرائش )البلدية

الثانوية العدادية الحسن إقليم: العرائشالثانوية العدادية القلة

الثاني

204/09/18إقليم: العرائش 22 جمال الديب
الرياضيات

04/09/18 05981A)العرائش )البلدية

عمالة: طنجة - تورية الشاويإقليم: العرائشالثانوية العدادية القلة

أصيل

404/09/18 22 حمزة حمديوي
الرياضيات

04/09/18 27339

R

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

906/09/17إقليم: العرائشالثانوية العدادية الوفاءإقليم: العرائشالثانوية العدادية القلة 20 يوسف توحى
الرياضيات

04/09/19 22610A)العرائش )البلدية

306/09/17إقليم: العرائشالثانوية العدادية الساحلإقليم: العرائشالثانوية العدادية ريصانة 18 عبد الرحمان اجموعتي
الرياضيات

06/09/17 21845

U

الساحل

الثانوية العدادية علل بن إقليم: العرائشالثانوية العدادية السواكن

عبدا

106/09/17إقليم: العرائش 18 يسرى ابن الشرادي
الرياضيات

06/09/17 05979Y)القصر الكبير )البلدية
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عمالة: طنجة - الثانوية العدادية بدرإقليم: العرائشالثانوية العدادية عزيز بلل

أصيل

406/09/17 18 مريم نصبة
الرياضيات

06/09/17 25811E طنجة المدينة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد ا إقليم: العرائشالثانوية العدادية عزيز بلل

كنون

عمالة: طنجة - 

أصيل

606/09/17 18 فاطمة الزهراء مطهر
الرياضيات

06/09/17 23226V)بني مكادة )المقاطعة

406/09/17إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية ماء العينينإقليم: العرائشالثانوية العدادية الساحل 18 احمد الحسني
الرياضيات

04/09/19 05992

M

العرائش )البلدية(

الثانوية التأهيلية اولد 

أوشيح

الثانوية العدادية عبد ا ابن إقليم: العرائش

ياسين

عمالة: طنجة - 

أصيل

306/09/17 18 عماد امجيدو
الرياضيات

06/09/17 26223

C

بني مكادة )المقاطعة(

204/09/18إقليم: العرائشالثانوية العدادية الزوادةإقليم: العرائشالثانوية العدادية عياشة 12 موسى الجازولي
الرياضيات

04/09/18 21844Tزوادة

804/09/18إقليم: شفشاونالثانوية العدادية قاع أسراسإقليم: العرائشالثانوية العدادية عزيز بلل 12 م العميري
الرياضيات

04/09/18 22910

B

تزكان

الثانوية العدادية مولي إقليم: العرائشالثانوية العدادية بني جرفط

عبدالسلم بن مشيش

104/09/18إقليم: العرائش 12 الهبيشة عبد الرحمان
الرياضيات

04/09/18 05987

G

تطفت

الثانوية العدادية مولي 

عبدالسلم بن مشيش

الثانوية العدادية سيدي إقليم: العرائش

اليماني

عمالة: طنجة - 

أصيل

1104/09/18 8 م بوبكر
الرياضيات

04/09/19 15350Jسيدي اليمني

الثانوية العدادية عمر بن إقليم: العرائشالثانوية العدادية العوامرة

عبد العزيز

عمالة: طنجة - 

أصيل

204/09/19 8 م خرشوف
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوجة 15334S طنجة المدينة

)المقاطعة(

104/09/19إقليم: العرائشالثانوية العدادية الساحلإقليم: العرائشالثانوية العدادية بني جرفط 7 مليكة أوتيتي
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوج 21845

U

الساحل

الثانوية العدادية ابي بكر إقليم: العرائشالثانوية العدادية عياشة

الرازي

104/09/19إقليم: تطوان 6 شيماء مي
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوج 18723A)تطوان )البلدية

الثانوية العدادية قصر 

بجير

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: العرائش

الثاني

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/19 6 نبيلة بوسلهام
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوج 23225

U

بني مكادة )المقاطعة(

204/09/19إقليم: العرائشالثانوية العدادية العوامرةإقليم: العرائشالثانوية العدادية القلة 6 كوثر موجيد
الرياضيات

04/09/19 05986Fالعوامرة

الثانوية العدادية طارق بن 

زياد

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية  الحسنيإقليم: العرائش

أصيل

416/09/93 104 السبيطري فاطمة
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 26010

W

بني مكادة )المقاطعة(

316/09/89إقليم: العرائشالثانوية العدادية الوفاءإقليم: العرائشالثانوية العدادية العوامرة 76 عبدالمالك الحايطي
علوم الحياة 

والرض
02/09/09 22610A)العرائش )البلدية

305/09/11إقليم: برشيدالثانوية العدادية السوالمإقليم: العرائشالثانوية العدادية العوامرة 64 سناء بوجعوب
علوم الحياة 

والرض
05/09/11 25316S)حد السوالم )البلدية

الثانوية العدادية المغرب 

الجديد

301/01/05إقليم: الصويرة الثانوية العدادية العبدريإقليم: العرائش 28 الشافية الشريف
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 10395Y)الصويرة )البلدية
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الثانوية التأهيلية وادي 

المخازن للتعليم الصيل

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن طفيلإقليم: العرائش

أصيل

306/09/17 18 بركاكي خولة
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 23522S الشرف  السواني

)المقاطعة(

الثانوية العدادية مولي 

عبدالسلم بن مشيش

الثانوية التأهيلية وادي إقليم: العرائش

المخازن للتعليم الصيل

406/09/17إقليم: العرائش 18 حسام الرواني
علوم الحياة 

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

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: العرائشالثانوية العدادية عزيز بلل

الثاني

عمالة: طنجة - 

أصيل

606/09/17 18 فدوى الهاشمي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 23225

U

بني مكادة )المقاطعة(

606/09/17إقليم: العرائشالثانوية العدادية السواكنإقليم: العرائشالثانوية العدادية القلة 18 خلود القجيري
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 26216Vالسواكن

201/01/17إقليم: العرائشالثانوية العدادية الوفاءإقليم: العرائشالثانوية العدادية الساحل 16 الوهابي م
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 22610A)العرائش )البلدية

عمالة: طنجة - للة خديجةإقليم: العرائشالثانوية العدادية السواكن

أصيل

304/09/19 16 ابتسام العبودي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 25436X الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية اولد 

أوشيح

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: العرائش

الثاني

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/19 16 إكرام الشباني
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 23225

U

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية التأهيلية وادي 

المخازن للتعليم الصيل

906/09/17إقليم: تطوانالثانوية العدادية ابن حمزةإقليم: العرائش 15 خولة بنخليفة
علوم الحياة 

والرض
04/09/19إلتحاق بالزوج 27336

M

عين لحصن

الثانوية العدادية وادي إقليم: العرائشالثانوية العدادية عياشة

المخازن

104/09/18إقليم: العرائش 13 فردوس حمدان
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 05983

C

العرائش )البلدية(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية اجزنايةإقليم: العرائشالثانوية العدادية الوفاء

أصيل

302/09/15 12 سارة ناجي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 15336

U

كزناية )البلدية(

704/09/18إقليم: العرائشالثانوية العدادية الساحلإقليم: العرائشالثانوية العدادية بني جرفط 12 الوادكي جمال
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 21845

U

الساحل

204/09/18إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية اولد أوشيحإقليم: العرائشالثانوية العدادية بني جرفط 12 كوثر جلولي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 26235

R

أولد أوشيح

الثانوية العدادية المغرب إقليم: العرائشالثانوية العدادية عزيز بلل

العربي

عمالة: طنجة - 

أصيل

804/09/18 12 هاجر بودغية
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 26338

C

اصيلة )البلدية(

الثانوية العدادية المغرب إقليم: العرائشالثانوية العدادية ريصانة

الجديد

104/09/19إقليم: العرائش 6 مريم الحاضي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19إلتحاق بالزوج 25819

N

العرائش )البلدية(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية العوامة 2إقليم: العرائشالثانوية العدادية عياشة

أصيل

117/09/02 94 غيلن رشيد
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 24964Jالعوامة

الثانوية العدادية علل 

الوديي

عمالة: المضيق - ثانوية مولي رشيد العداديةإقليم: العرائش

الفنيدق

101/01/05 86 الدريسي رشيد
الفيزياء والكيمياء

02/09/09 27185Y)مرتيل )البلدية

302/09/10إقليم: تطوانالثانوية العدادية ابن حمزةإقليم: العرائشالثانوية العدادية العوامرة 70 كمال سعيد
الفيزياء والكيمياء

02/09/10 27336

M

عين لحصن
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الثانوية العدادية جابر بن إقليم: العرائشالثانوية العدادية العوامرة

حيان

عمالة: طنجة - 

أصيل

203/09/13 32 سكية الولني
الفيزياء والكيمياء

02/09/15إلتحاق بالزوج 26009V طنجة المدينة

)المقاطعة(

106/09/17إقليم: العرائشالثانوية العدادية الطبريإقليم: العرائشالثانوية العدادية بني جرفط 28 الحروز عبد الهادي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 23610

M

القصر الكبير )البلدية(

304/09/18إقليم: العرائشالثانوية العدادية الوفاءإقليم: العرائشالثانوية العدادية ريصانة 22 عبدالله حدادي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 22610A)العرائش )البلدية

الثانوية العدادية مولي 

عبدالسلم بن مشيش

604/09/18إقليم: العرائشالثانوية العدادية المرينةإقليم: العرائش 22 بثينة بنمالك
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 26678X)القصر الكبير )البلدية

عمالة: المضيق - ثانوية المام العزفي العداديةإقليم: العرائشالثانوية العدادية عزيز بلل

الفنيدق

1104/09/18 22 أنيسة الزجلي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 05672P)الفنيدق )البلدية

ثانوية عبد الكريم الخطابي إقليم: العرائشالثانوية العدادية بني جرفط

العدادية

إقليم: فحص - 

انجرة

104/09/19 16 فاطمة الزهرة الشاط
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 26347

M

القصر المجاز

الثانوية العدادية عبد ا إقليم: العرائشالثانوية العدادية ريصانة

كنون

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/19 16 إكرام الشاعر
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 23226V)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية مولي 

عبدالسلم بن مشيش

604/09/18إقليم: العرائشالثانوية العدادية ريصانةإقليم: العرائش 12 مني الشلوشي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 05988

H

ريصانة الشمالية

104/09/18إقليم: العرائشالثانوية العدادية العوامرةإقليم: العرائشالثانوية العدادية الطبري 12 طارق الحجام
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 05986Fالعوامرة

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن تومرتإقليم: العرائشالثانوية العدادية عزيز بلل

أصيل

504/09/18 12 ربيعة المودن
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 23231A الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية علل إقليم: العرائشالثانوية العدادية القلة

الوديي

104/09/18إقليم: العرائش 12 عبد ا الكتاني
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 19855F)القصر الكبير )البلدية

الثانوية التأهيلية اولد 

أوشيح

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن سيناإقليم: العرائش

أصيل

104/09/19 6 زينب الغناي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 15342A)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية الحسن 

الثاني

الثانوية العدادية المغرب إقليم: العرائش

الجديد

106/09/01إقليم: العرائش 90 سعيدة بوعبدلي
التربية السلمية

06/09/06أقدمية 12 سنة 25819

N

العرائش )البلدية(

الثانوية العدادية م بن إقليم: العرائشالثانوية العدادية الوفاء

عبدالكريم الخطابي

101/01/05إقليم: العرائش 78 نجية بحسين
التربية السلمية

05/09/08أقدمية 12 سنة 05984

D

العرائش )البلدية(

الثانوية التأهيلية أحمد 

الراشدي

الثانوية العدادية أبي إقليم: العرائش

المحاسن

101/01/02إقليم: العرائش 72 عبدالعزيز جزولي
التربية السلمية

02/09/10 05977

W

القصر الكبير )البلدية(

الثانوية العدادية أبي 

المحاسن

104/09/02إقليم: العرائشالثانوية العدادية المرينةإقليم: العرائش 44 مولي علي بريان
التربية السلمية

04/09/18 26678X)القصر الكبير )البلدية

عمالة: الصخيرات الخوارزميإقليم: العرائشالثانوية العدادية ريصانة

 - تمارة

402/09/15 30 سهام بنعزيزي
التربية السلمية

02/09/15 01383

C

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

الثانوية العدادية علل 

الوديي

الثانوية العدادية م بن عبد إقليم: العرائش

ا

101/01/17عمالة: مكناس 30 احمد السهلي
التربية السلمية

04/09/18 04082L)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية الحسن 

الثاني

الثانوية العدادية أبو القاسم إقليم: العرائش

الشابي

عمالة: طنجة - 

أصيل

602/09/14 26 مصطفى عثماني
التربية السلمية

04/09/19 26956Z الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: العرائشالثانوية العدادية الطبري

الثاني

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/14 22 عمر بوطالب
التربية السلمية

04/09/18 23225

U

بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية دار الشاويإقليم: العرائشالثانوية العدادية عياشة

أصيل

1002/09/16 22 عبد الغني الدريسي
التربية السلمية

04/09/19 21179Vدار الشاوي

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية الزياتنإقليم: العرائشالثانوية العدادية عزيز بلل

أصيل

402/09/16 22 الطلل م
التربية السلمية

04/09/18 26339

D

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية الحسن إقليم: العرائشالثانوية العدادية العوامرة

الثاني

202/09/15إقليم: العرائش 18 عبد السلم حماني
التربية السلمية

04/09/18 05981A)العرائش )البلدية

104/09/19إقليم: العرائشالثانوية العدادية العوامرةإقليم: العرائشالثانوية العدادية القلة 16 الطالبي م
التربية السلمية

04/09/19 05986Fالعوامرة

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية اجزنايةإقليم: العرائشالثانوية العدادية العوامرة

أصيل

502/09/16 12 فاطمة إبرين
التربية السلمية

04/09/18 15336

U

كزناية )البلدية(

الثانوية العدادية مولي 

عبدالسلم بن مشيش

عمالة: طنجة - تورية الشاويإقليم: العرائش

أصيل

106/09/16 8 مرعوش  ابراهيم
التربية السلمية

04/09/19 27339

R

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن رشدإقليم: العرائشالثانوية العدادية ريصانة

أصيل

404/09/18 8 اسماعيل بخات
التربية السلمية

04/09/19 15335T طنجة المدينة

)المقاطعة(

عمالة: طنجة - ملحقة إعدادية أكزنايةإقليم: العرائشالثانوية العدادية عزيز بلل

أصيل

102/09/16 6 محسن الجباري
التربية السلمية

04/09/19 26870F)كزناية )البلدية

الثانوية التأهيلية اولد 

أوشيح

102/09/16إقليم: العرائشالثانوية العدادية السواكنإقليم: العرائش 6 عبد الكبير الطيفاني
التربية السلمية

04/09/19 26216Vالسواكن

504/09/19إقليم: العرائشالثانوية العدادية العوامرةإقليم: العرائشالثانوية العدادية القلة 6 حفصة غيلن
التربية السلمية

04/09/19 05986Fالعوامرة

الثانوية العدادية طارق بن 

زياد

221/09/87عمالة: فاسأبي العباس السبتيإقليم: العرائش 164 م عبد الله  الخمالي
التربية البدنية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 01975

W

المشور فاس الجديد 

)البلدية(

الثانوية العدادية مولي 

عبدالسلم بن مشيش

506/09/00إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: العرائش 116 وداد الفالحي
التربية البدنية

06/09/00أقدمية 16 سنة 11177Y)القنيطرة )البلدية

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

أصيل

104/09/12 58 عواطف عمري
التربية البدنية

04/09/12 24964Jالعوامة

107/09/05إقليم: العرائشالثانوية العدادية الوفاءإقليم: العرائشالثانوية العدادية الساحل 50 الشويخ عبد الرحيم
التربية البدنية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 22610A)العرائش )البلدية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

  ثانوية خميس أنجرة إقليم: العرائشالثانوية العدادية عياشة

التأهيلية

إقليم: فحص - 

انجرة

1002/09/15 40 خالد الغوش
التربية البدنية

02/09/15 21284Jأنجرة

الثانوية العدادية الحسن 

الثاني

الثانوية العدادية إدريس إقليم: العرائش

الثاني

عمالة: طنجة - 

أصيل

203/09/13 36 بوشرى   الصنهاجي
التربية البدنية

02/09/16 15341Z الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

 الثانوية العدادية المهدي بن إقليم: العرائشالثانوية العدادية السواكن

بركة

105/09/12إقليم: العرائش 30 ياسين البادسي
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 24427A)القصر الكبير )البلدية

الثانوية العدادية طارق بن إقليم: العرائشالثانوية العدادية السواكن

زياد

602/09/15إقليم: العرائش 24 سام سلم
التربية البدنية

04/09/19 25817L)القصر الكبير )البلدية

الثانوية العدادية مولي 

عبدالسلم بن مشيش

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: العرائش

الثاني

عمالة: طنجة - 

أصيل

502/09/16 24 سرحان سعيد
التربية البدنية

02/09/16 23225

U

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية العدادية مولي 

عبدالسلم بن مشيش

الثانوية العدادية طارق بن إقليم: العرائش

زياد

102/09/16إقليم: العرائش 24 حناد ابراهيم
التربية البدنية

02/09/16 25817L)القصر الكبير )البلدية

1004/09/18إقليم: العرائشالثانوية العدادية القلةإقليم: العرائشالثانوية العدادية عزيز بلل 8 يوسف المصباحي
التربية البدنية

04/09/19 24884Xسوق القلة

1004/09/19إقليم: العرائشالثانوية العدادية السواكنإقليم: العرائشالثانوية العدادية القلة 6 زكرياء المصباحي
التربية البدنية

04/09/19 26216Vالسواكن

604/09/19إقليم: العرائشالثانوية العدادية عزيز بللإقليم: العرائشالثانوية العدادية القلة 6 أسامة الكنوني
التربية البدنية

04/09/19 24426Zبني عروس

205/09/11إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية ماء العينينإقليم: العرائشالثانوية العدادية العوامرة 18 لمقدمي العياشي
التربية التشكيلية

06/09/17 05992

M

العرائش )البلدية(

216/09/95إقليم: العرائشالثانوية العدادية الوفاءإقليم: العرائشالثانوية العدادية الزوادة 64 م الكراب
التربية الموسيقية

05/09/11 22610A)العرائش )البلدية

الثانوية العدادية الحسن 

الثاني

127/09/04إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية ماء العينينإقليم: العرائش 30 بنفتل هشام
التربية الموسيقية

06/09/17 05992

M

العرائش )البلدية(

الثانوية العدادية سادس  إقليم: العرائشالثانوية العدادية عياشة

نوفمبر

104/09/19إقليم: تطوان 16 سلمى الكنياري
المعلوميات

04/09/19 05666

H

تطوان )البلدية(

الثانوية العدادية حسن 

التاني

عمالة: الصخيرات الدريسيإقليم: وزان

 - تمارة

102/09/15 36 حسن رضوان
اللغة العربية

06/09/17 01384

D

الصخيرات )البلدية(

الثانوية العدادية قاضي 

الطيب الزواقي

الثانوية العدادية خالد ابن إقليم: وزان

الوليد

113/02/17إقليم: وزان 30 موخلي إيمان
اللغة العربية

04/09/18 15110Yسيدي رضوان

الثانوية التأهيلية علل 

الفاسي

الثانوية العدادية عبد الخالق إقليم: وزان

الطريس

506/09/17إقليم: وزان 26 رجاء مجدي
اللغة العربية

04/09/18 22089Jمصمودة

الثانوية العدادية خالد ابن 

الوليد

عمالة: المضيق - ثانوية المام العزفي العداديةإقليم: وزان

الفنيدق

213/02/17 22 م ياسين الشفاني
اللغة العربية

06/09/17 05672P)الفنيدق )البلدية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية قاضي 

الطيب الزواقي

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية اجزنايةإقليم: وزان

أصيل

113/02/17 22 حليمة الحراق
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 15336

U

كزناية )البلدية(

الثانوية العدادية موحى 

اوحمو الزياني

الثانوية التأهيلية علل إقليم: وزان

الفاسي

204/09/18إقليم: وزان 22 م المنصوري
اللغة العربية

04/09/18 06424

G

ابريكشة

الثانوية العدادية موحى 

اوحمو الزياني

406/09/17إقليم: وزانالملإقليم: وزان 18 سكينة الهندا
اللغة العربية

06/09/17 27182Vامزفرون

الثانوية العدادية حسن 

التاني

الثانوية العدادية م إقليم: وزان

السادس

106/09/17إقليم: وزان 18 فاطمة الزرقي
اللغة العربية

06/09/17 06418Aمقريصات

الثانوية التأهيلية علل 

الفاسي

206/09/17إقليم: العرائشالثانوية العدادية العوامرةإقليم: وزان 16 كوثر العثماني
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 05986Fالعوامرة

الثانوية العدادية حسن 

التاني

الثانوية التأهيلية علل إقليم: وزان

الفاسي

906/09/17إقليم: وزان 16 الجناني حنان
اللغة العربية

04/09/18 06424

G

ابريكشة

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية الزهراءإقليم: وزانالثانوية العدادية ونانة

أصيل

504/09/19 16 سناء العاوفي
اللغة العربية

04/09/19 15346E)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية حسن إقليم: وزانالثانوية العدادية الهباجين

التاني

904/09/18إقليم: وزان 12 الناجي نجاة
اللغة العربية

04/09/18 06419

B

زومي

الثانوية العدادية عمر ابن 

عبد العزيز

الثانوية العدادية المام إقليم: وزان

الصيلي

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/18 12 أشرف اقريطب
اللغة العربية

04/09/18 15348

G

اصيلة )البلدية(

الثانوية العدادية عمر ابن 

عبد العزيز

الثانوية العدادية المام إقليم: وزان

الصيلي

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/18 10 القيطوني خديجة
اللغة العربية

04/09/19 15348

G

اصيلة )البلدية(

الثانوية العدادية عمر ابن 

عبد العزيز

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية الزياتنإقليم: وزان

أصيل

104/09/19 6 سكينة السحلي
اللغة العربية

04/09/19 26339

D

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية موحى 

اوحمو الزياني

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن تومرتإقليم: وزان

أصيل

404/09/19 6 حنان العسري
اللغة العربية

04/09/19 23231A الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية  ابن إقليم: وزانالثانوية العدادية ونانة

النفيس

عمالة: طنجة - 

أصيل

704/09/19 6 أم كلثوم الطالبي
اللغة العربية

04/09/19 26574J)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية موحى 

اوحمو الزياني

704/09/19إقليم: العرائشالثانوية العدادية ريصانةإقليم: وزان 6 م الزنجلي
اللغة العربية

04/09/19 05988

H

ريصانة الشمالية

الثانوية العدادية م 

السادس

104/09/19إقليم: شفشاونالثانوية العدادية ابن سيناإقليم: وزان 6 الركاني يوسف
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوجة 25494

K

باب برد

الثانوية العدادية عبد 

الخالق الطريس

116/09/98عمالة: مراكشالثانوية العدادية ابن العريفإقليم: وزان 88 م زنير
اللغة الفرنسية

05/11/07أقدمية 12 سنة 02832

C

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية المام 

مالك

الثانوية العدادية م بالحسن إقليم: وزان

الوزاني

902/09/14إقليم: القنيطرة 28 عبقاري  حميد
اللغة الفرنسية

06/09/17 27058

K

بنمنصور
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية قاضي 

الطيب الزواقي

الثانوية العدادية خالد ابن إقليم: وزان

الوليد

106/09/17إقليم: وزان 26 بعواد وسيمة
اللغة الفرنسية

04/09/18 15110Yسيدي رضوان

الثانوية العدادية خالد ابن 

الوليد

عمالة: المضيق - ثانوية مولي رشيد العداديةإقليم: وزان

الفنيدق

513/02/17 25 امينة المرزوقي
اللغة الفرنسية

13/02/17إلتحاق بالزوج 27185Y)مرتيل )البلدية

الثانوية العدادية م 

السادس

601/02/17إقليم: وزانالتانوية الثأهيلية ابن رشدإقليم: وزان 24 م ضاهر
اللغة الفرنسية

13/02/17 06417Zاسجن

الثانوية العدادية عمر ابن 

جلون

802/09/15إقليم: شفشاونالثانوية العدادية قاع أسراسإقليم: وزان 22 عثماني م
اللغة الفرنسية

06/09/17 22910

B

تزكان

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية بدرإقليم: وزانالثانوية العدادية الهباجين

أصيل

1004/09/18 22 فاطمة الزهراء زروقي
اللغة الفرنسية

04/09/18 25811E طنجة المدينة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية ابي بكر 

الرازي

ثانوية القصر الصغير إقليم: وزان

التأهيلية

إقليم: فحص - 

انجرة

713/02/17 20 فهد اسويلي
اللغة الفرنسية

04/09/18 24963

H

القصر الصغير

الثانوية العدادية حسن 

التاني

الثانوية العدادية حسان بن إقليم: وزان

ثابت

عمالة: طنجة - 

أصيل

306/09/17 19 انصاف بشيري
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 15347F)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية عمر ابن 

عبد العزيز

الثانوية العدادية أبي إقليم: وزان

المحاسن

706/09/17إقليم: العرائش 18 عائشة الشريفي
اللغة الفرنسية

06/09/17 05977

W

القصر الكبير )البلدية(

الثانوية العدادية حسن 

التاني

106/09/17إقليم: وزانالثانوية العدادية المام مالكإقليم: وزان 18 ازهور ابريز
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 15100

M

وزان )البلدية(

الثانوية العدادية عبد ا ابن إقليم: وزانالثانوية العدادية ونانة

ياسين

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/19 16 رجاء بلقايد
اللغة الفرنسية

04/09/19 26223

C

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية العدادية حسن 

التاني

604/09/19إقليم: وزانالملإقليم: وزان 16 زروال ليلى
اللغة الفرنسية

04/09/19 27182Vامزفرون

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية الفارابيإقليم: وزانالثانوية العدادية ونانة

أصيل

104/09/18 12 رانية مومو
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 20600

R

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية العدادية م 

السادس

206/09/17إقليم: الحسيمةالثانوية العدادية تارجيستإقليم: وزان 10 نزهة جابري
اللغة الفرنسية

04/09/19 26952V)تارجيست )البلدية

الثانوية العدادية آسية إقليم: وزانالثانوية العدادية ونانة

الوديع

عمالة: طنجة - 

أصيل

204/09/19 6 حمزة الدكارة
اللغة الفرنسية

04/09/19 26392L)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية حسن إقليم: وزانالثانوية العدادية ازغيرة

التاني

904/09/19إقليم: وزان 6 أسامة الملح
اللغة الفرنسية

04/09/19 06419

B

زومي

الثانوية العدادية مولي إقليم: وزانالثانوية العدادية ازغيرة

عبدالسلم بن مشيش

304/09/19إقليم: العرائش 6 م البراق
اللغة الفرنسية

04/09/19 05987

G

تطفت

1204/09/19إقليم: تطوانالثانوية العدادية بني ليتإقليم: وزانالثانوية العدادية 11 يناير 6 نبيل حريتي
اللغة الفرنسية

04/09/19 27174Lبني ليت
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مؤسسة التعيينالسم و النسب
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

104/09/19إقليم: وزانالثانوية العدادية 11 ينايرإقليم: وزانالثانوية العدادية الهباجين 6 بولعمايل عبد الغفور
اللغة الفرنسية

04/09/19 15113

B

سيدي بوصبر

الثانوية العدادية المام إقليم: وزانالثانوية العدادية ابن سينا

الغزالي

106/09/17إقليم: وزان 18 عفاف براضي
اللغة النجليزية

06/09/17إلتحاق بالزوج 26776

D

بني قلة

الثانوية العدادية حسن 

التاني

1304/09/19إقليم: العرائشالثانوية العدادية المام مسلمإقليم: وزان 6 ابعقلين اسامة
اللغة النجليزية

04/09/19 05978X)القصر الكبير )البلدية

الثانوية العدادية المام 

مالك

416/09/96إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية إبن المقفعإقليم: وزان 135 الغزواني   فتيحة
الجتماعيات

16/09/96إلتحاق بالزوج 26958

B

القنيطرة )البلدية(

الثانوية العدادية خالد ابن 

الوليد

الثانوية العدادية المام إقليم: وزان

الغزالي

105/09/08إقليم: وزان 66 عثماني كريمة
الجتماعيات

05/09/11 26776

D

بني قلة

الثانوية التأهيلية علل إقليم: وزانالثانوية العدادية ابن سينا

الفاسي

206/09/17إقليم: وزان 28 عصام الرتيمي
الجتماعيات

06/09/17 06424

G

ابريكشة

الثانوية العدادية ابي بكر 

الرازي

عمالة: طنجة - للة خديجةإقليم: وزان

أصيل

913/03/17 24 بلل الخياط
الجتماعيات

13/03/17 25436X الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد 

الخالق الطريس

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية العوامة 2إقليم: وزان

أصيل

106/09/17 24 كوثر بودياب
الجتماعيات

04/09/19 24964Jالعوامة

الثانوية التأهيلية علل 

الفاسي

104/09/18إقليم: وزانالثانوية العدادية المام مالكإقليم: وزان 20 لطيفة العالية
الجتماعيات

04/09/19 15100

M

وزان )البلدية(

الثانوية العدادية عبد الخالق إقليم: وزانالمل

الطريس

104/09/18إقليم: وزان 20 سهام مجدوبي
الجتماعيات

04/09/19 22089Jمصمودة

الثانوية التأهيلية علل 

الفاسي

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية البحتريإقليم: وزان

أصيل

1006/09/17 18 م عياش
الجتماعيات

06/09/17 26947P)كزناية )البلدية

الثانوية العدادية ابي بكر 

الرازي

الثانوية العدادية خالد ابن إقليم: وزان

الوليد

106/09/17إقليم: وزان 16 يسرى الحنفي
الجتماعيات

04/09/18 15110Yسيدي رضوان

1104/09/18إقليم: العرائشالثانوية العدادية عزيز بللإقليم: وزانالثانوية العدادية 11 يناير 12 م بليوق
الجتماعيات

04/09/18 24426Zبني عروس

الثانوية التأهيلية علل إقليم: وزانالثانوية العدادية ابن سينا

الفاسي

704/09/18إقليم: وزان 12 عصام اخنزرو
الجتماعيات

04/09/18 06424

G

ابريكشة

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية الزمخشريإقليم: وزانالثانوية العدادية ونانة

أصيل

104/09/19 6 يوسف العطوشية
الجتماعيات

04/09/19 15167

K

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

1004/09/19إقليم: العرائشالثانوية العدادية ريصانةإقليم: وزانالثانوية العدادية ونانة 6 ياسين الشعل
الجتماعيات

04/09/19 05988

H

ريصانة الشمالية

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: وزانالثانوية العدادية ابن سينا

الثاني

عمالة: طنجة - 

أصيل

1104/09/19 6 فؤاد توفيق
الجتماعيات

04/09/19 23225

U

بني مكادة )المقاطعة(
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طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

1104/09/19إقليم: العرائشالثانوية العدادية القلةإقليم: وزانالثانوية العدادية ازغيرة 6 أيوب الصحراوي
الجتماعيات

04/09/19 24884Xسوق القلة

1004/09/19إقليم: وزانالملإقليم: وزانالثانوية العدادية الهباجين 6 الهام ناصري
الجتماعيات

04/09/19 27182Vامزفرون

الثانوية العدادية عبد 

الخالق الطريس

الثانوية العدادية المام إقليم: وزان

الغزالي

116/09/98إقليم: وزان 124 العقدي م
الرياضيات

06/09/02أقدمية 16 سنة 26776

D

بني قلة

الثانوية العدادية خالد ابن 

الوليد

104/09/12إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية الزهراويإقليم: وزان 52 سعيد خلوي
الرياضيات

02/09/15 27317Sاكلموس

الثانوية العدادية قاضي 

الطيب الزواقي

عمالة: المضيق - ثانوية المام العزفي العداديةإقليم: وزان

الفنيدق

313/02/17 30 داوود ايت عباس
الرياضيات

04/09/18 05672P)الفنيدق )البلدية

الثانوية العدادية المام 

مالك

102/09/16إقليم: تطوانالثانوية العدادية الندلسإقليم: وزان 26 عثمان الحداد
الرياضيات

04/09/18 21285

K

تطوان )البلدية(

الثانوية العدادية قاضي 

الطيب الزواقي

106/09/17إقليم: العرائشالثانوية العدادية الطبريإقليم: وزان 26 بشرى الهراد
الرياضيات

04/09/18 23610

M

القصر الكبير )البلدية(

الثانوية العدادية مولي 

التهامي

الثانوية العدادية علل بن إقليم: وزان

عبدا

221/02/17إقليم: العرائش 22 خالد الهاشمي
الرياضيات

06/09/17 05979Y)القصر الكبير )البلدية

الثانوية العدادية مولي 

التهامي

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية النبعاثإقليم: وزان

أصيل

602/02/17 22 طولوب م
الرياضيات

06/09/17 26894

G

بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية الفارابيإقليم: وزانالتانوية الثأهيلية ابن رشد

أصيل

513/02/17 22 حمزة الندلسي
الرياضيات

06/09/17 20600

R

بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن تومرتإقليم: وزانالتانوية الثأهيلية ابن رشد

أصيل

313/02/17 22 عمر احسيني
الرياضيات

06/09/17 23231A الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية المام 

الغزالي

عمالة: طنجة - تورية الشاويإقليم: وزان

أصيل

113/02/17 20 حمزة الكداوني
الرياضيات

04/09/18 27339

R

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد 

الخالق الطريس

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن الهيثمإقليم: وزان

أصيل

313/02/17 20 المصطفى بنقطيب
الرياضيات

05/09/18إلتحاق بالزوجة 15352L)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية عمر ابن 

جلون

الثانوية العدادية مولي إقليم: وزان

التهامي

206/09/17إقليم: وزان 19 حنان اركوش
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 15101

N

وزان )البلدية(

الثانوية العدادية م 

السادس

عمالة: طنجة - للة خديجةإقليم: وزان

أصيل

306/09/17 18 قوس أشرف
الرياضيات

06/09/17 25436X الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية ابي بكر 

الرازي

ثانوية القصر الصغير إقليم: وزان

التأهيلية

إقليم: فحص - 

انجرة

206/09/17 18 إدريس إشاوي
الرياضيات

06/09/17 24963

H

القصر الصغير

الثانوية العدادية المام 

مالك

إقليم: شتوكة آيت ثإ. الركانإقليم: وزان

باها

101/01/17 16 عماد برادية
الرياضيات

16/09/19 27109

R

أيت عميرة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية المام 

الغزالي

306/09/17إقليم: العرائشالثانوية العدادية ريصانةإقليم: وزان 16 م دحيمني
الرياضيات

04/09/18 05988

H

ريصانة الشمالية

الثانوية التأهيلية علل 

الفاسي

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية البحتريإقليم: وزان

أصيل

406/09/17 16 حسن تميح
الرياضيات

04/09/18 26947P)كزناية )البلدية

الثانوية العدادية ابي بكر 

الرازي

الثانوية العدادية فاطمة إقليم: وزان

المرنيسي

506/09/17إقليم: تطوان 16 مصطفى الكواع
الرياضيات

04/09/18 27337

N

أولد علي منصور

الثانوية التأهيلية علل 

الفاسي

الثانوية العدادية ابي بكر إقليم: وزان

الرازي

706/09/17إقليم: تطوان 16 أمينة البلهوان
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 18723A)تطوان )البلدية

الثانوية العدادية ابي بكر 

الرازي

إقليم: فحص - ثانوية اجوامعة التأهيليةإقليم: وزان

انجرة

106/09/17 16 المين حروني
الرياضيات

04/09/18 25253Yاجوامعة

الثانوية التأهيلية علل 

الفاسي

الثانوية التأهيلية وادي إقليم: وزان

المخازن للتعليم الصيل

206/09/17إقليم: العرائش 16 ناصر ويسي
الرياضيات

04/09/18 05991L)القصر الكبير )البلدية

الثانوية العدادية م 

السادس

الثانوية العدادية علل بن إقليم: وزان

عبدا

104/09/19إقليم: العرائش 16 ها جر بنحميرة
الرياضيات

04/09/19 05979Y)القصر الكبير )البلدية

 الثانوية العدادية المهدي بن إقليم: وزانالثانوية العدادية الهباجين

بركة

204/09/19إقليم: العرائش 16 العوفي رجاء
الرياضيات

04/09/19 24427A)القصر الكبير )البلدية

الثانوية العدادية خالد ابن 

الوليد

106/09/17إقليم: وزانالثانوية العدادية المام مالكإقليم: وزان 14 مراد احمادوش
الرياضيات

04/09/19 15100

M

وزان )البلدية(

الثانوية العدادية حسن 

التاني

الثانوية العدادية المام إقليم: وزان

الغزالي

104/09/18إقليم: وزان 12 محسن العيدي
الرياضيات

04/09/18 26776

D

بني قلة

الثانوية العدادية موحى 

اوحمو الزياني

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية دار الشاويإقليم: وزان

أصيل

304/09/18 12 عبد الحق الحرثي
الرياضيات

04/09/18 21179Vدار الشاوي

الثانوية العدادية المام إقليم: وزانالثانوية العدادية 11 يناير

الغزالي

104/09/18إقليم: وزان 12 جهاد ازكاندو
الرياضيات

04/09/18 26776

D

بني قلة

الثانوية العدادية موحى 

اوحمو الزياني

الثانوية العدادية عبد الخالق إقليم: وزان

الطريس

204/09/18إقليم: وزان 12 منتصر الطاهري
الرياضيات

04/09/18 22089Jمصمودة

عمالة: المضيق - ثانوية ابن رشد العداديةإقليم: وزانالثانوية العدادية ونانة

الفنيدق

204/09/18 12 أحلم ناصري
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 26409E)مرتيل )البلدية

104/09/18إقليم: وزانالثانوية العدادية المام مالكإقليم: وزانالثانوية العدادية الهباجين 12 المصباحي سكينة
الرياضيات

04/09/18 15100

M

وزان )البلدية(

204/09/18إقليم: وزانالملإقليم: وزانالثانوية العدادية الهباجين 12 سطري م
الرياضيات

04/09/18 27182Vامزفرون

الثانوية العدادية عمر ابن 

جلون

104/09/18إقليم: وزانالثانوية العدادية المام مالكإقليم: وزان 10 حاتم لخضر
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوجة 15100

M

وزان )البلدية(

42



المؤسسة الصلية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية عمر ابن 

عبد العزيز

الثانوية العدادية مولي إقليم: وزان

التهامي

104/09/18إقليم: وزان 10 عبد الصمد مسعودي
الرياضيات

04/09/19 15101

N

وزان )البلدية(

الثانوية العدادية خالد ابن 

الوليد

504/09/18إقليم: وزانالتانوية الثأهيلية ابن رشدإقليم: وزان 10 عبد اللطيف ازريول
الرياضيات

04/09/19 06417Zاسجن

الثانوية العدادية خالد ابن 

الوليد

الثانوية العدادية مولي إقليم: وزان

التهامي

304/09/18إقليم: وزان 10 عماد بلمفضل
الرياضيات

04/09/19 15101

N

وزان )البلدية(

الثانوية العدادية حسن 

التاني

الثانوية العدادية م إقليم: وزان

السادس

104/09/18إقليم: وزان 10 م الركال
الرياضيات

04/09/19 06418Aمقريصات

الثانوية التأهيلية علل 

الفاسي

الثانوية العدادية عبد الخالق إقليم: وزان

الطريس

104/09/18إقليم: وزان 10 بوسبولة م
الرياضيات

04/09/19 22089Jمصمودة

الثانوية العدادية خالد ابن 

الوليد

404/09/18إقليم: وزانالتانوية الثأهيلية ابن رشدإقليم: وزان 10 إلياس لحلفي
الرياضيات

04/09/19 06417Zاسجن

الثانوية العدادية مولي إقليم: وزانالثانوية العدادية ونانة

إسماعيل

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/19 8 دعاء القرقري
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوج 15160

C

الشرف  السواني 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية حسن 

التاني

عمالة: طنجة - ملحقة إعدادية أكزنايةإقليم: وزان

أصيل

304/09/19 6 طاهري ايمان
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوج 26870F)كزناية )البلدية

الثانوية العدادية حسن 

التاني

204/09/19إقليم: العرائشالثانوية العدادية العوامرةإقليم: وزان 6 سريف مريم
الرياضيات

04/09/19 05986Fالعوامرة

الثانوية العدادية ابي بكر إقليم: وزانالثانوية العدادية 11 يناير

الرازي

304/09/19إقليم: وزان 6 يونس مغيوش
الرياضيات

04/09/19 15111Zلمجاعرة

الثانوية التأهيلية علل إقليم: وزانالثانوية العدادية ونانة

الفاسي

204/09/19إقليم: وزان 6 ابراهيم امي
الرياضيات

04/09/19 06424

G

ابريكشة

الثانوية العدادية م 

السادس

104/09/19إقليم: العرائشالثانوية العدادية المام مالكإقليم: وزان 6 هاجر الوزاني
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوج 05982

B

العرائش )البلدية(

الثانوية العدادية موحى 

اوحمو الزياني

204/09/19إقليم: العرائشالثانوية العدادية ريصانةإقليم: وزان 6 أيوب الصمدي
الرياضيات

04/09/19 05988

H

ريصانة الشمالية

الثانوية التأهيلية علل 

الفاسي

106/09/17إقليم: شفشاونالثانوية العدادية قاع أسراسإقليم: وزان 16 نسيمة لطفي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 22910

B

تزكان

الثانوية التأهيلية علل إقليم: وزانالثانوية العدادية الهباجين

الفاسي

104/09/18إقليم: وزان 12 البقالي منار
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 06424

G

ابريكشة

الثانوية العدادية عمر ابن إقليم: وزانالثانوية العدادية ابن سينا

جلون

904/09/18إقليم: وزان 12 حنان الكعلط
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 24926Tعين بيضاء

الثانوية العدادية م 

السادس

404/09/19إقليم: العرائشالثانوية العدادية ريصانةإقليم: وزان 6 م الشاوي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 05988

H

ريصانة الشمالية
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية حسن 

التاني

102/09/16إقليم: الخميساتالقدسإقليم: وزان 34 كريمة ايت المدني
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 11569Zسيدي عبد الرزاق

الثانوية العدادية عبد 

الخالق الطريس

502/09/14إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الصفصافإقليم: وزان 30 حفصة بوسبولة
الفيزياء والكيمياء

06/09/17إلتحاق بالزوج 26959

C

القنيطرة )البلدية(

الثانوية العدادية مولي 

التهامي

الثانوية العدادية ابي بكر إقليم: وزان

الرازي

302/09/14إقليم: وزان 28 البقالي نور الدين
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 15111Zلمجاعرة

الثانوية العدادية ادريس إقليم: وزانالثانوية العدادية 11 يناير

الول

302/09/16إقليم: النواصر 24 نعيمة الوردي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16إلتحاق بالزوج 23705

R

بوسكورة )البلدية(

الثانوية العدادية المام 

مالك

الثانوية التاهيلية مولي عبد إقليم: وزان

ا الشريف

106/09/17إقليم: وزان 18 أمين خويى
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 15126

R

وزان )البلدية(

الثانوية العدادية عبد الخالق إقليم: وزانالثانوية العدادية الهباجين

الطريس

204/09/18إقليم: وزان 12 العمري فؤاد
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 22089Jمصمودة

الثانوية العدادية عمر ابن إقليم: وزانالثانوية العدادية ونانة

جلون

804/09/18إقليم: وزان 12 عصام احبيبو
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 24926Tعين بيضاء

الثانوية العدادية حسن 

التاني

الثانوية العدادية مولي إقليم: وزان

التهامي

1004/09/18إقليم: وزان 10 اميمة العسري
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 15101

N

وزان )البلدية(

الثانوية العدادية حسن 

التاني

104/09/19إقليم: وزانالثانوية العدادية 11 ينايرإقليم: وزان 6 القصري وئام
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 15113

B

سيدي بوصبر

الثانوية العدادية م 

السادس

ثانوية مولي عبد ا إقليم: وزان

العدادية

إقليم: فحص - 

انجرة

1204/09/19 6 محفوظ م
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 25255Aالبحراويين

الثانوية العدادية موحى 

اوحمو الزياني

1104/09/19إقليم: العرائشالثانوية العدادية عزيز بللإقليم: وزان 6 زكريا المزياني
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 24426Zبني عروس

عمالة: المضيق - ثانوية ابن رشد العداديةإقليم: وزانالثانوية العدادية الهباجين

الفنيدق

601/01/02 108 عبد العزيز زهري
التربية السلمية

07/09/08أقدمية 12 سنة 26409E)مرتيل )البلدية

الثانوية العدادية م 

السادس

عمالة: طنجة - للة خديجةإقليم: وزان

أصيل

602/09/15 30 هشام حلمي
التربية السلمية

02/09/15 25436X الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية خالد ابن 

الوليد

402/09/15إقليم: وزانالثانوية العدادية المام مالكإقليم: وزان 26 لحيطي عثمان
التربية السلمية

06/09/17 15100

M

وزان )البلدية(

الثانوية العدادية قاضي 

الطيب الزواقي

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية النبعاثإقليم: وزان

أصيل

601/03/17 24 حفصة الدرداري
التربية السلمية

01/03/17 26894

G

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية العدادية عمر ابن 

عبد العزيز

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية النبعاثإقليم: وزان

أصيل

1104/09/19 16 أنس القرباص
التربية السلمية

04/09/19 26894

G

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية العدادية الحسن إقليم: وزانالثانوية العدادية 11 يناير

الثاني

104/09/19إقليم: العرائش 16 عبد ا الناجي
التربية السلمية

04/09/19 05981A)العرائش )البلدية
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية موحى 

اوحمو الزياني

304/09/19إقليم: شفشاونالثانوية العدادية بني سميحإقليم: وزان 16 العربي التجكاني
التربية السلمية

04/09/19 27170

G

بني سميح

الثانوية العدادية م 

السادس

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية النهضةإقليم: وزان

أصيل

104/09/19 16 الجعيدي م
التربية السلمية

04/09/19 15349

H

حد الغربية

الثانوية التأهيلية علل 

الفاسي

الثانوية التاهيلية مولي عبد إقليم: وزان

ا الشريف

106/09/17إقليم: وزان 14 لكضاوي  أمينة
التربية السلمية

04/09/19إلتحاق بالزوج 15126

R

وزان )البلدية(

104/09/18إقليم: وزانالملإقليم: وزانالثانوية العدادية الهباجين 12  امهيرز البشير
التربية السلمية

04/09/18 27182Vامزفرون

الثانوية العدادية حسن 

التاني

الثانوية العدادية وادي إقليم: وزان

المخازن

204/09/18إقليم: العرائش 12 سناء اروياح
التربية السلمية

04/09/18 05983

C

العرائش )البلدية(

الثانوية العدادية عمر ابن 

عبد العزيز

الثانوية العدادية علل بن إقليم: وزان

عبد ا

104/09/19إقليم: تطوان 8 عبد اللطيف الفحصي
التربية السلمية

04/09/19إلتحاق بالزوجة 05660

B

تطوان )البلدية(

الثانوية العدادية حسن 

التاني

104/09/12إقليم: الدريوشإع. عزيز امينإقليم: وزان 58 م بوعبد ا
التربية البدنية

04/09/12 12745

C

الدريوش )البلدية(

الثانوية العدادية موحى 

اوحمو الزياني

504/09/12إقليم: الرشيديةمعركة البطحاءإقليم: وزان 48 م بلمدني
التربية البدنية

04/09/12إلتحاق بالزوجة 21733Xفزنا

الثانوية العدادية ابي بكر 

الرازي

1004/09/12إقليم: الدريوشثانوية الفرابي العداديةإقليم: وزان 48 بوخوالي ميمون
التربية البدنية

04/09/12 12746

D

دار الكبداني

الثانوية العدادية حسن 

التاني

الثانوية العدادية  ابن إقليم: وزان

النفيس

عمالة: طنجة - 

أصيل

802/09/16 34 هاجر الشهبي
التربية البدنية

02/09/16 26574J)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية خالد ابن 

الوليد

الثانوية التاهيلية مولي عبد إقليم: وزان

ا الشريف

302/09/15إقليم: وزان 30 يوسف ابراهمي
التربية البدنية

02/09/15 15126

R

وزان )البلدية(

الثانوية العدادية حسن إقليم: وزانالثانوية العدادية الهباجين

التاني

604/09/19إقليم: وزان 6 الهللي أيوب
التربية البدنية

04/09/19 06419

B

زومي

الثانوية التاهيلية مولي عبد 

ا الشريف

105/09/03إقليم: الخميساتالمام الغزاليإقليم: وزان 96 بوشرى صوالحي
التربية التشكيلية

29/09/07أقدمية 12 سنة 11570A سيدي علل البحراوي

)البلدية(

الثانوية التأهيلية علل 

الفاسي

الثانوية التأهيلية م عبد إقليم: وزان

الرحمان زيطان

305/09/11إقليم: شفشاون 18 م شمس الدين امصماض
التربية الموسيقية

06/09/17 22909Aلغدير

الثانوية العدادية حسن 

التاني

الثانوية العدادية عائشة أم إقليم: وزان

المؤمنين

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/19 16 الحميد سكينة
المعلوميات

04/09/19 15330

M

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية علل 

الفاسي

عمالة: المضيق - ثانوية الجبل العداديةإقليم: وزان

الفنيدق

104/09/19 6 طاهر خديجة
المعلوميات

04/09/19 24904

U

المضيق )البلدية(

الثانوية العدادية خالد ابن 

الوليد

ثانوية المختار السوسي إقليم: وزان

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

104/09/19 6 م بودرة
المعلوميات

04/09/19إلتحاق بالزوجة 26299

K

الفنيدق )البلدية(
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المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية م 

السادس

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية النهضةإقليم: وزان

أصيل

104/09/19 6 اسامة المسيح
المعلوميات

04/09/19 15349

H

حد الغربية

الثانوية العدادية م بن عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية ابن سينا

الحسن الوزاني

عمالة: طنجة - 

أصيل

101/01/02 80 أسماء الصقلي
اللغة العربية

02/09/09 15351

K

الشرف  السواني 

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني

الثانوية العدادية م عمالة: طنجة - أصيل

السادس

عمالة: طنجة - 

أصيل

206/09/01 72 دحو ابراهيم
اللغة العربية

06/09/09 15339X الشرف  السواني

)المقاطعة(

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

أصيل

104/09/12 58 الغزيزال حسام
اللغة العربية

04/09/12 26885X طنجة المدينة

)المقاطعة(

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

أصيل

103/09/13 48 الكوللي عزيزة
اللغة العربية

02/09/15 26010

W

بني مكادة )المقاطعة(

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

أصيل

218/09/03 34 غليم زهيرة
اللغة العربية

15/09/15 15337V الشرف  السواني

)المقاطعة(

عمالة: المضيق - ثانوية ابن الهيثم العداديةعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية الزياتن

الفنيدق

601/01/17 34 حنان الزكري
اللغة العربية

01/01/17 05670

M

مرتيل )البلدية(

الثانوية العدادية الزبير بن عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية مغوغة

العوام

113/02/17إقليم: تطوان 32 حسناء الشويخ
اللغة العربية

06/09/17 26411

G

تطوان )البلدية(

الثانوية العدادية عبد ا 

ابن ياسين

الثانوية العدادية المغرب عمالة: طنجة - أصيل

العربي

عمالة: طنجة - 

أصيل

219/09/03 30 غزلن  غموض
اللغة العربية

02/09/15 26338

C

اصيلة )البلدية(

الثانوية العدادية  مولي 

عبد الرحمن

713/02/17إقليم: تطوانالثانوية العدادية الفراهيديعمالة: طنجة - أصيل 30 سعيدة الندلوسي
اللغة العربية

01/09/18 26516

W

تطوان )البلدية(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية خلبج طنجةعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية بدر

أصيل

104/09/12 28 هناء الوهابي
اللغة العربية

03/09/18 15343

B

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية علي بن عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية الزهراء

أبي طالب

802/09/14إقليم: تطوان 28 احمد اغطاس
اللغة العربية

06/09/17 24053

U

ازل

الثانوية العدادية عبد ا 

كنون

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

الفنيدق

606/09/17 28 الجيراري لمياء
اللغة العربية

06/09/17 27183

W

الفنيدق )البلدية(

الثانوية العدادية مولي عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية اجزناية

إسماعيل

عمالة: طنجة - 

أصيل

103/09/13 25 وداد الزهري
اللغة العربية

02/09/16إلتحاق بالزوج 15160

C

الشرف  السواني 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد ا 

ابن ياسين

الثانوية التأهيلية الحسن عمالة: طنجة - أصيل

الثاني

عمالة: طنجة - 

أصيل

203/09/13 24 م الشريف الحسيني
اللغة العربية

02/09/16 23225

U

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية العدادية أبو عبيدة عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية النهضة

بن الجراح

502/09/16إقليم: تطوان 24 عبد الرحمان الفاضلي
اللغة العربية

02/09/16 25472Lصدينة

الثانوية العدادية عبد ا عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية السانية

ابراهيم

708/02/17إقليم: تطوان 24 المصطفى الخمليشي
اللغة العربية

14/02/17 26328Sبني حرشن
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية عبد ا 

ابن ياسين

الثانوية العدادية المغرب عمالة: طنجة - أصيل

العربي

عمالة: طنجة - 

أصيل

216/09/99 22 شكيب الناصري
اللغة العربية

04/09/19 26338

C

اصيلة )البلدية(

الثانوية التأهيلية مولي 

سليمان للتعليم الصيل

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية  الحسنيعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

308/02/17 22 الحسين المنديلي
اللغة العربية

04/09/19 26010

W

بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ماء العينينعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية بدر

أصيل

309/02/17 22 أسماء بن السيد
اللغة العربية

06/09/17 15331

N

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية سيدي 

اليماني

الثانوية العدادية  مولي عبد عمالة: طنجة - أصيل

الرحمن

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/18 22 م السباعي
اللغة العربية

04/09/18 15344

C

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية العدادية خلبج 

طنجة

الثانوية العدادية  مولي عبد عمالة: طنجة - أصيل

الرحمن

عمالة: طنجة - 

أصيل

106/09/17 20 فاطمة الزهرة غيلن
اللغة العربية

04/09/19 15344

C

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية العدادية أبو القاسم عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية ابن طفيل

الشابي

عمالة: طنجة - 

أصيل

202/09/15 18 العمراني يسرى
اللغة العربية

06/09/17 26956Z الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

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

أصيل

106/09/17 18 نصيرة بن بهي
اللغة العربية

06/09/17 23522S الشرف  السواني

)المقاطعة(

الثانوية العدادية جابر بن عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية اجزناية

حيان

عمالة: طنجة - 

أصيل

206/09/17 18 م أبو سعيد
اللغة العربية

06/09/17 26009V طنجة المدينة

)المقاطعة(

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

أصيل

107/09/16 17 برهون زينب
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 21178

U

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

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

أصيل

114/02/17 12 عصام الحضري
اللغة العربية

04/09/19 15345

D

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية العدادية  ابن 

النفيس

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

أصيل

204/09/18 12 الزيداني فطيمة
اللغة العربية

04/09/18 15343

B

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية دار 

الشاوي

الثانوية العدادية حسان بن عمالة: طنجة - أصيل

ثابت

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/18 12 اغزيل الروبيو الزهرة
اللغة العربية

04/09/18 15347F)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية حسان بن 

ثابت

الثانوية العدادية جابر بن عمالة: طنجة - أصيل

حيان

عمالة: طنجة - 

أصيل

405/09/18 12 رباب الحداد
اللغة العربية

05/09/18 26009V طنجة المدينة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية سيدي 

اليماني

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية الزمخشريعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

104/09/18 12 اعليلوش عبد  الرحمان
اللغة العربية

04/09/18 15167

K

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

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

أصيل

104/09/18 12 بنحنينة الزبير
اللغة العربية

04/09/18 26894

G

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية العدادية سيدي 

اليماني

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية السانيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

204/09/18 12 هشام التمسماني بوجنان
اللغة العربية

04/09/18 26011X الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية حسان بن عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية النهضة

ثابت

عمالة: طنجة - 

أصيل

404/09/18 12 خديجة السعيدي
اللغة العربية

04/09/18 15347F)بني مكادة )المقاطعة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية الفقيه أحمد عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية النهضة

الحداد

104/09/19إقليم: تطوان 9 أسية أردة
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوج 05667J)تطوان )البلدية

الثانوية العدادية سيدي 

اليماني

الثانوية العدادية سعد بن عمالة: طنجة - أصيل

أبي وقاص

104/09/19إقليم: تطوان 7 الدحروش سكينة
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوج 25476

R

تطوان )البلدية(

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

أصيل

106/09/17 6 عزيز أبري
اللغة العربية

04/09/19 26894

G

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية العدادية م بن عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية ابن سينا

الحسن الوزاني

عمالة: طنجة - 

أصيل

117/09/90 132 كريمة المجدي
اللغة الفرنسية

16/09/96أقدمية 16 سنة 15351

K

الشرف  السواني 

)المقاطعة(

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

أصيل

116/09/96 64 هدى الدريسي
اللغة الفرنسية

21/06/16 15335T طنجة المدينة

)المقاطعة(

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

أصيل

104/09/12 58 كوثر زكرياء
اللغة الفرنسية

04/09/12 26885X طنجة المدينة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية جابر بن 

حيان

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ماء العينينعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

116/09/94 50 كنزة الشنتوف صمصام
اللغة الفرنسية

02/09/16 15331

N

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عائشة أم عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية بدر

المؤمنين

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/10 48 القطبي أسماء
اللغة الفرنسية

02/09/16 15330

M

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية يعقوب 

المنصور

الثانوية العدادية طارق بن عمالة: طنجة - أصيل

زياد

عمالة: طنجة - 

أصيل

116/09/98 46 ليلى شقور
اللغة الفرنسية

02/09/16 15144

K

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عائشة أم عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية بدر

المؤمنين

عمالة: طنجة - 

أصيل

304/09/12 42 حمان سارة
اللغة الفرنسية

02/09/15 15330

M

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية خلبج طنجةعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية  الحسني

أصيل

203/09/12 42 فتيحة اصواضي
اللغة الفرنسية

02/09/16 15343

B

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

205/09/12عمالة: مكناسأولد سليمعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية مغوغة 36 البوعناني اسامة
اللغة الفرنسية

02/09/16 26948

R

مهاية

الثانوية العدادية عبد ا 

ابن ياسين

101/01/17عمالة: فاسعبد القادر الفاسيعمالة: طنجة - أصيل 34 فاطمة الزهراء جناتي حسني
اللغة الفرنسية

01/01/17 19582J جنان الورد

)المقاطعة(

الثانوية العدادية ابي بكر عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية السانية

الرازي

114/02/17إقليم: تطوان 34 لبنى اكرام
اللغة الفرنسية

06/09/17 18723A)تطوان )البلدية

الثانوية العدادية عبد ا 

ابن ياسين

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

أصيل

103/09/13 30 كريم شهبي
اللغة الفرنسية

02/09/16 26885X طنجة المدينة

)المقاطعة(

عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية الرياضيينعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية ابن سينا

أصيل

403/09/13 24 عثمان بودياب
اللغة الفرنسية

02/09/16 26594F طنجة المدينة

)المقاطعة(

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

أصيل

202/09/14 20 حادي سعيدة
اللغة الفرنسية

04/09/18 20600

R

بني مكادة )المقاطعة(
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

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

أصيل

306/09/17 18 أبو العز فاطمة الزهراء
اللغة الفرنسية

06/09/17 15345

D

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية العدادية جابر بن عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية اجزناية

حيان

عمالة: طنجة - 

أصيل

306/09/17 18 صبور مليكة
اللغة الفرنسية

06/09/17 26009V طنجة المدينة

)المقاطعة(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية أم البنينعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية العوامة 2

أصيل

102/09/15 12 الطراف شادية
اللغة الفرنسية

04/09/18 26335Z)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية  ابن 

النفيس

الثانوية التأهيلية الحسن عمالة: طنجة - أصيل

الثاني

عمالة: طنجة - 

أصيل

1013/02/17 12 سهام خضراوي
اللغة الفرنسية

04/09/19 23225

U

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد ا 

ابن ياسين

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية أم البنينعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

804/09/18 12 البقالي جهان
اللغة الفرنسية

04/09/18 26335Z)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية أبو القاسم عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية النهضة

الشابي

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/18 12 فؤاد الصنهاجي
اللغة الفرنسية

04/09/18 26956Z الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية يعقوب عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية النهضة

المنصور

عمالة: طنجة - 

أصيل

904/09/18 12 نعيمة وكريم
اللغة الفرنسية

04/09/18 25010J)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية دار 

الشاوي

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية المسيرةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

204/09/18 12 الحداد أسماء
اللغة الفرنسية

04/09/18 15345

D

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية العدادية سيدي 

اليماني

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية  الحسنيعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

104/09/18 12 م الزباير
اللغة الفرنسية

04/09/18 26010

W

بني مكادة )المقاطعة(

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

أصيل

104/09/18 12 فاطمة بن الهاشمي
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 21178

U

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية دار 

الشاوي

الثانوية التأهيلية الحسن عمالة: طنجة - أصيل

الثاني

عمالة: طنجة - 

أصيل

404/09/18 12 عبد العاطي زنداوي
اللغة الفرنسية

04/09/18 23225

U

بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية النبعاثعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية البحتري

أصيل

906/09/17 10 فاطمة الزهراء رءوف
اللغة الفرنسية

04/09/19 26894

G

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية العدادية مغوغة 

الصغيرة

الثانوية التأهيلية الملك فهد عمالة: طنجة - أصيل

بن عبد العزيز

عمالة: طنجة - 

أصيل

106/09/17 10 عادل عنتر
اللغة الفرنسية

04/09/19 15353

M

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية الحسن عمالة: طنجة - أصيلملحقة إعدادية أكزناية

الثاني

عمالة: طنجة - 

أصيل

504/09/19 6 صفاء الزرقي
اللغة الفرنسية

04/09/19 23225

U

بني مكادة )المقاطعة(

1004/09/12عمالة: سلالثانوية العدادية الحديقةعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية بدر 58 توفيق سكينة
اللغة النجليزية

04/09/12 26859

U

العيايدة )المقاطعة(

الثانوية العدادية أبو القاسم عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية الزهراء

الشابي

عمالة: طنجة - 

أصيل

116/09/94 114 المختار المجبار
الجتماعيات

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

)المقاطعة(

الثانوية العدادية مولي عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية الفارابي

إسماعيل

عمالة: طنجة - 

أصيل

107/09/04 92 رشيد الشارف
الجتماعيات

05/09/07أقدمية 12 سنة 15160

C

الشرف  السواني 

)المقاطعة(
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تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني

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

أصيل

204/09/02 92 حفيظة  المعزوزي
الجتماعيات

06/09/06أقدمية 12 سنة 26885X طنجة المدينة

)المقاطعة(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن تومرتعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية الزهراء

أصيل

101/01/02 84 بندريس المين
الجتماعيات

01/11/11 23231A الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية م عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية ابن سينا

السادس

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/10 52 عزيز العفاري
الجتماعيات

03/09/13 15339X الشرف  السواني

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني

عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية الرياضيينعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

116/09/03 50 خالد العابدي
الجتماعيات

02/09/15 26594F طنجة المدينة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية  ابن 

النفيس

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية المسيرةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

205/09/08 40 كوثر أولد حميدان
الجتماعيات

02/09/15 15345

D

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية العدادية طارق بن 

زياد

عمالة: طنجة - تورية الشاويعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

103/09/13 36 عبد الرحيم الرحماني
الجتماعيات

06/09/17 27339

R

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية  الحسنيعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

302/09/14 32 سميرة عبابو
الجتماعيات

02/09/16 26010

W

بني مكادة )المقاطعة(

ثانوية المختار السوسي عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية المسيرة

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

1102/09/15 28 بنقدور م
الجتماعيات

02/09/16 26299

K

الفنيدق )البلدية(

الثانوية العدادية  ابن 

النفيس

الثانوية العدادية م عمالة: طنجة - أصيل

الخامس

عمالة: طنجة - 

أصيل

206/09/17 28 حمزة بولبن
الجتماعيات

06/09/17 15332P طنجة المدينة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية إدريس 

الثاني

الثانوية التأهيلية الحسن عمالة: طنجة - أصيل

الثاني

عمالة: طنجة - 

أصيل

206/09/17 28 م براي
الجتماعيات

04/09/18 23225

U

بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: الصخيرات الملعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية ابن باجة

 - تمارة

804/09/12 24 لجهرعادل
الجتماعيات

04/09/18 23491

H

تمارة )البلدية(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية النبعاثعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية المسيرة

أصيل

102/09/15 22 ناس علي حفيظ
الجتماعيات

04/09/19 26894

G

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية العدادية 

الزمخشري

الثانوية العدادية م بن عمالة: طنجة - أصيل

الحسن الوزاني

عمالة: طنجة - 

أصيل

502/09/15 22 جمال الحسايني
الجتماعيات

06/09/17 15351

K

الشرف  السواني 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية يعقوب عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية ابن الهيثم

المنصور

عمالة: طنجة - 

أصيل

228/03/17 22 عبد العزيز ابو رشاد
الجتماعيات

02/09/17 25010J)بني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن سيناعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية النهضة

أصيل

104/09/18 22 نافع اشرقي
الجتماعيات

04/09/18 15342A)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية الشهيد م عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية بدر

كدامة

705/09/08إقليم: خريبكة 18 مرادي الحسين
الجتماعيات

02/09/17 24362Eبوخريص

الثانوية العدادية  ابن 

النفيس

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية الزهراءعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

406/09/17 18 بلل الشارف
الجتماعيات

06/09/17 15346E)بني مكادة )المقاطعة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

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

أصيل

306/09/17 16 التيس سوريا
الجتماعيات

04/09/18 15329L طنجة المدينة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية  ابن 

النفيس

الثانوية التأهيلية الحسن عمالة: طنجة - أصيل

الثاني

عمالة: طنجة - 

أصيل

106/09/17 16 عادل مرون
الجتماعيات

04/09/18 23225

U

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية العدادية  ابن 

النفيس

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

أصيل

104/09/18 12 مريم بوتغراصا
الجتماعيات

04/09/18 15335T طنجة المدينة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية سيدي 

اليماني

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية المسيرةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

1004/09/18 12 ابراهيم احسيسن
الجتماعيات

04/09/18 15345

D

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية العدادية دار 

الشاوي

الثانوية العدادية إدريس عمالة: طنجة - أصيل

الثاني

عمالة: طنجة - 

أصيل

304/09/18 12 بوزيد خديجة
الجتماعيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 15341Z الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية سيدي 

اليماني

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

أصيل

104/09/18 12 كدار شيماء
الجتماعيات

04/09/18 15342A)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية مولي 

سليمان للتعليم الصيل

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية الزهراءعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

106/09/17 10 مينة الحراق
الجتماعيات

04/09/19 15346E)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية م بن عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية اجزناية

الحسن الوزاني

عمالة: طنجة - 

أصيل

116/09/85 144 عبد الرحمان نجاري
الرياضيات

08/11/93أقدمية 16 سنة 15351

K

الشرف  السواني 

)المقاطعة(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية أم البنينعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية الفارابي

أصيل

316/09/97 108 مصطفى الفرجاني
الرياضيات

16/09/06أقدمية 12 سنة 26335Z)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية  الحسنيعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

305/09/07 62 فاطمة الزهرة بوحديث
الرياضيات

05/09/11 26010

W

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية التأهيلية الملك فهد عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية اجزناية

بن عبد العزيز

عمالة: طنجة - 

أصيل

407/09/04 48 منال احريف
الرياضيات

04/09/12 15353

M

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية أبو القاسم عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية السانية

الشابي

عمالة: طنجة - 

أصيل

116/09/94 40 عبد الرزاق السبايسي
الرياضيات

02/09/15 26956Z الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية الحسن عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية ابن رشد

الثاني

عمالة: طنجة - 

أصيل

204/09/12 40 عبد الحكيم عبد النوري
الرياضيات

02/09/16 23225

U

بني مكادة )المقاطعة(

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

أصيل

102/09/14 40 جودية عواد
الرياضيات

06/09/17 21178

U

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية  ابن 

النفيس

الثانوية العدادية أبو القاسم عمالة: طنجة - أصيل

الشابي

عمالة: طنجة - 

أصيل

504/09/12 36 هاشم عبد الصماد
الرياضيات

02/09/15 26956Z الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد ا 

ابن ياسين

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية المسيرةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

303/09/13 34 مريم الحمزاوي
الرياضيات

02/09/15 15345

D

بني مكادة )المقاطعة(

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

أصيل

202/09/14 34 الحراق م المين
الرياضيات

02/09/16 23522S الشرف  السواني

)المقاطعة(
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية البحتريعمالة: طنجة - أصيلملحقة إعدادية أكزناية

أصيل

102/09/15 34 سعيد تمجردين
الرياضيات

04/09/18 26947P)كزناية )البلدية

الثانوية العدادية  ابن 

النفيس

601/01/17إقليم: الحسيمةإعدادية سيدي بوعفيفعمالة: طنجة - أصيل 34 ايت بلحاج  ليلى
الرياضيات

01/01/17 24421

U

أيت يوسف وعلي

الثانوية العدادية عبد ا 

كنون

الثانوية العدادية عمر بن عمالة: طنجة - أصيل

عبد العزيز

عمالة: طنجة - 

أصيل

202/02/17 34 أسماء الحداد
الرياضيات

02/02/17 15334S طنجة المدينة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية مغوغة 

الصغيرة

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

أصيل

302/02/17 34 م حطوشي
الرياضيات

06/09/17 23522S الشرف  السواني

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني

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

أصيل

102/09/14 29 م أشرف الفتوح
الرياضيات

02/09/16إلتحاق بالزوجة 23522S الشرف  السواني

)المقاطعة(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن رشدعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية العوامة 2

أصيل

106/09/17 28 زين الدين نادية
الرياضيات

06/09/17 15335T طنجة المدينة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية أحمد بن عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية بدر

شقرون

707/09/16عمالة: مكناس 26 مراد الزواق
الرياضيات

04/09/18 03944Lواد الجديدة

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

أصيل

801/01/17 24 حياة بقاس
الرياضيات

01/01/17 15337V الشرف  السواني

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد ا 

كنون

الثانوية التأهيلية الحسن عمالة: طنجة - أصيل

الثاني

عمالة: طنجة - 

أصيل

1001/09/16 24 ايمان الحراق
الرياضيات

01/01/17 23225

U

بني مكادة )المقاطعة(

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

أصيل

113/02/17 24 المتني نسرين
الرياضيات

13/02/17إلتحاق بالزوج 15336

U

كزناية )البلدية(

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني

الثانوية التأهيلية مولي عمالة: طنجة - أصيل

سليمان للتعليم الصيل

عمالة: طنجة - 

أصيل

213/02/17 24 الهراس سكينة
الرياضيات

14/02/17 15360V طنجة المدينة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد ا 

كنون

الثانوية العدادية علل بن عمالة: طنجة - أصيل

عبد ا

106/09/16إقليم: تطوان 24 سهام بوغابة
الرياضيات

13/02/17إلتحاق بالزوج 05660

B

تطوان )البلدية(

203/09/13إقليم: تاوناتثانوية علل الفاسي العداديةعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية البحتري 22 خالد الفزازي
الرياضيات

04/09/18 15926

K

تاونات )البلدية(

الثانوية العدادية المغرب 

العربي

803/09/13إقليم: صفروثانوية عين الشفاء العداديةعمالة: طنجة - أصيل 22 نبيل الوزاني
الرياضيات

04/09/18 02444Fأيت السبع لجرف

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن سيناعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية العوامة 2

أصيل

914/02/17 22 لبنى المودن
الرياضيات

06/09/17 15342A)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية دار 

الشاوي

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية السانيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

104/09/18 22 الميموني م
الرياضيات

04/09/18 26011X الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية سيدي 

اليماني

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

أصيل

404/09/18 22 أهروش م
الرياضيات

04/09/18 15329L طنجة المدينة

)المقاطعة(
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن سيناعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية النهضة

أصيل

104/09/18 22 حمزة عشيري
الرياضيات

04/09/18 15342A)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية عبد ا 

كنون

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية المسيرةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

106/09/17 18 الغرودي منال
الرياضيات

06/09/17 15345

D

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية التأهيلية الحسن عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية النهضة

الثاني

عمالة: طنجة - 

أصيل

106/09/17 18 اصلح اغزيل الفقيه
الرياضيات

06/09/17 23225

U

بني مكادة )المقاطعة(

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

أصيل

706/09/17 16  هدى قروق البعيل
الرياضيات

04/09/18 15346E)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية المغرب 

العربي

الثانوية العدادية جابر بن عمالة: طنجة - أصيل

حيان

عمالة: طنجة - 

أصيل

203/09/13 12 سهام بنكطاية
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 26009V طنجة المدينة

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية الحسن عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية النهضة

الثاني

عمالة: طنجة - 

أصيل

604/09/18 12 ليلى الخدي
الرياضيات

04/09/18 23225

U

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية العدادية دار 

الشاوي

الثانوية العدادية  ابن عمالة: طنجة - أصيل

النفيس

عمالة: طنجة - 

أصيل

404/09/18 12 بوعرقية أسامة
الرياضيات

04/09/18 26574J)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية  ابن 

النفيس

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية النبعاثعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

1004/09/18 12 عبدالرحمان بسكوم
الرياضيات

04/09/18 26894

G

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية العدادية سيدي 

اليماني

الثانوية العدادية عبد ا عمالة: طنجة - أصيل

كنون

عمالة: طنجة - 

أصيل

904/09/18 12 م البورغي
الرياضيات

04/09/18 23226V)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية ابي بكر عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية القصبة

الرازي

1004/09/18إقليم: تطوان 8 ياسين شدادي
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوجة 18723A)تطوان )البلدية

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

أصيل

316/09/97 112 العلمي زكية
علوم الحياة 

والرض
16/09/04أقدمية 16 سنة 15352L)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية الساقية 

الحمراء

الثانوية العدادية أبو القاسم عمالة: طنجة - أصيل

الشابي

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/10 52 زكية المبارك
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 26956Z الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

204/09/12عمالة: فاسالشهيد عبد العالي بن شقرونعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية بدر 48 زينب العطار الصوفي
علوم الحياة 

والرض
04/09/12 02241

K

المرينيين )المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد ا 

ابن ياسين

 ثانوية عبد الخالق الطريس عمالة: طنجة - أصيل

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

901/01/17 34 فاطمة بحرو
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 25479

U

عليين

الثانوية العدادية إدريس 

الثاني

الثانوية التأهيلية وادي عمالة: طنجة - أصيل

المخازن للتعليم الصيل

602/09/14إقليم: العرائش 28 إبتسام سعو
علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوج 05991L)القصر الكبير )البلدية

101/01/17عمالة: الميةشكيب أرسلنعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية اجزناية 24 لطيفة البنوضي
علوم الحياة 

والرض
01/01/17إلتحاق بالزوج 07857Pبني يخلف

الثانوية العدادية مغوغة 

الصغيرة

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية الطلسعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

401/01/17 24 سعيدة الدحماني
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 22565

B

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية
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جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية إدريس عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية ابن سينا

الثاني

عمالة: طنجة - 

أصيل

302/02/17 24 سارة صعود
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 15341Z الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

ثانوية مولي عبد ا عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية ابن الهيثم

العدادية

إقليم: فحص - 

انجرة

802/02/17 18 دعاء اغزيل
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 25255Aالبحراويين

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

أصيل

504/09/19 16 مريم ودغيري سفياني
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 26010

W

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية العدادية  ابن 

النفيس

الثانوية التأهيلية الحسن عمالة: طنجة - أصيل

الثاني

عمالة: طنجة - 

أصيل

206/09/17 14 بودياب يسرى
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 23225

U

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية العدادية دار 

الشاوي

الثانوية العدادية مغوغة عمالة: طنجة - أصيل

الصغيرة

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/18 12 برعدي هاجر
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 26576L الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد ا 

ابن ياسين

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية بدرعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

304/09/19 7 خولة بلطير
علوم الحياة 

والرض
04/09/19إلتحاق بالزوج 25811E طنجة المدينة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية سيدي 

اليماني

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية النبعاثعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

304/09/19 6 م خلود
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 26894

G

بني مكادة )المقاطعة(

عمالة: طنجة - ملحقة إعدادية أكزنايةعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية النهضة

أصيل

204/09/19 6 وفاء زيبوح
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 26870F)كزناية )البلدية

الثانوية العدادية أبو القاسم عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية الطلس

الشابي

عمالة: طنجة - 

أصيل

112/09/01 96 الزهرة الزغوطي
الفيزياء والكيمياء

10/09/09 26956Z الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية طارق بن عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية ابن رشد

زياد

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/02 74 المتقي فدوى
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 15144

K

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد ا 

ابن ياسين

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

أصيل

302/09/14 46 حمو بلحاج
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 23522S الشرف  السواني

)المقاطعة(

الثانوية العدادية يعقوب عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية الزهراء

المنصور

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/14 38 احريش م
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 25010J)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية يعقوب 

المنصور

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

أصيل

102/09/14 36 ليلى بلحمر
الفيزياء والكيمياء

02/09/14إلتحاق بالزوج 26885X طنجة المدينة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية آسية 

الوديع

الثانوية العدادية م بن عمالة: طنجة - أصيل

الحسن الوزاني

عمالة: طنجة - 

أصيل

501/01/17 24 الحسن كظبي
الفيزياء والكيمياء

01/01/17 15351

K

الشرف  السواني 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية  ابن 

النفيس

الثانوية العدادية م عمالة: طنجة - أصيل

الخامس

102/09/16إقليم: خريبكة 24 الميلي عبد الجليل
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 12247L)ابي الجعد )البلدية

الثانوية العدادية  ابن 

النفيس

الثانوية العدادية آسية عمالة: طنجة - أصيل

الوديع

عمالة: طنجة - 

أصيل

804/09/19 16 سهام المغني
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 26392L)بني مكادة )المقاطعة

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

أصيل

104/09/19 16 م افريعان
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 26947P)كزناية )البلدية
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نوعم. النقط
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تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية ماء 

العينين

702/09/15عمالة: فاسجابر بن حيانعمالة: طنجة - أصيل 12 خالد فرجي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 23864

N

جنان الورد 

)المقاطعة(

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

أصيل

502/09/16 12 م تبهوت
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 15352L)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية عبد ا 

كنون

الثانوية العدادية مغوغة عمالة: طنجة - أصيل

الصغيرة

عمالة: طنجة - 

أصيل

504/09/18 12 لحبوش الشعيبية
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 26576L الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية  ابن عمالة: طنجة - أصيلملحقة إعدادية أكزناية

النفيس

عمالة: طنجة - 

أصيل

404/09/18 12 إبراهيم المودن
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 26574J)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية عبد ا ابن عمالة: طنجة - أصيلملحقة إعدادية أكزناية

ياسين

عمالة: طنجة - 

أصيل

204/09/18 12 فاطمة القسطيط
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 26223

C

بني مكادة )المقاطعة(

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

أصيل

304/09/18 12 ازيكي بشرى
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 22565

B

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية خلبج طنجةعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية بدر

أصيل

904/09/18 8 وفاء الفلح
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 15343

B

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية مغوغة 

الصغيرة

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية بدرعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

204/09/19 6 وردة شهاب
الفيزياء والكيمياء

04/09/19إلتحاق بالزوج 25811E طنجة المدينة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية  ابن عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية النهضة

النفيس

عمالة: طنجة - 

أصيل

204/09/19 6 ماجدة الرامي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 26574J)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية سيدي 

اليماني

الثانوية العدادية  ابن عمالة: طنجة - أصيل

النفيس

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/19 6 السعدية الحراق
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 26574J)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية طارق بن عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية الزهراء

زياد

عمالة: طنجة - 

أصيل

116/09/89 150 عبد المالك البقالي
التربية السلمية

16/09/94أقدمية 16 سنة 15144

K

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية مولي عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية اجزناية

إسماعيل

عمالة: طنجة - 

أصيل

116/09/89 96 م ساور المنصوري
التربية السلمية

07/09/04أقدمية 16 سنة 15160

C

الشرف  السواني 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية ابن 

تومرت

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية العقادعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

104/09/02 90 توفيق التزاني
التربية السلمية

05/09/09 21178

U

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية سادس  عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية العقاد

نوفمبر

905/09/07إقليم: تطوان 52 التجكاني هشام
التربية السلمية

03/09/13 05666

H

تطوان )البلدية(

الثانوية العدادية دار 

الشاوي

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية العوامة 2عمالة: طنجة - أصيل

أصيل

102/09/10 52 م مرسلي
التربية السلمية

02/09/13 24964Jالعوامة

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني

الثانوية العدادية  ابن عمالة: طنجة - أصيل

النفيس

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/10 44 عبد النبي بنروحو
التربية السلمية

17/09/15 26574J)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية  ابن 

النفيس

عمالة: طنجة - الزيناتعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

603/09/13 40 المقدم سعودة عبد الله
التربية السلمية

02/09/16 27338Pسبت الزينات
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية  ابن 

النفيس

216/09/99عمالة: الرباطابن سيناعمالة: طنجة - أصيل 34 عبد الحق الخلفي
التربية السلمية

04/09/18 01134

G

السويسي )المقاطعة(

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

أصيل

103/09/13 34 حمزة سعود
التربية السلمية

02/09/16 26947P)كزناية )البلدية

الثانوية العدادية م عابد عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية مغوغة

الجابري

103/09/13إقليم: تطوان 34 عبد الحق منديل
التربية السلمية

02/09/16 25475P)تطوان )البلدية

الثانوية العدادية عبد ا 

ابن ياسين

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية السانيةعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

603/09/13 32 م لشخم
التربية السلمية

04/09/18 26011X الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

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

أصيل

103/09/13 22 أحمد الوهابي
التربية السلمية

04/09/18 15345

D

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية العدادية مغوغة عمالة: طنجة - أصيلملحقة إعدادية أكزناية

الصغيرة

عمالة: طنجة - 

أصيل

303/09/13 12 كريط نبيل
التربية السلمية

04/09/19 26576L الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

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

أصيل

306/09/16 6 عمر اكواع
التربية السلمية

04/09/19إلتحاق بالزوجة 26339

D

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية إدريس 

الثاني

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية  الحسنيعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

116/09/86 168 عبد ا أزغيري
التربية البدنية

16/09/88أقدمية 16 سنة 26010

W

بني مكادة )المقاطعة(

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

أصيل

106/09/01 106 أسماء الصابري
التربية البدنية

04/10/04أقدمية 16 سنة 26010

W

بني مكادة )المقاطعة(

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

أصيل

216/09/93 64 مصواب خالد
التربية البدنية

09/11/13 26594F طنجة المدينة

)المقاطعة(

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

أصيل

116/09/86 62 قاسم أبجاو
التربية البدنية

22/09/14 21178

U

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

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

أصيل

407/09/04 60 أحمد العفاني
التربية البدنية

02/09/14 15352L)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية عبد ا 

ابن ياسين

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

أصيل

202/09/09 42 يوسف أمزيان
التربية البدنية

02/09/15 15342A)بني مكادة )المقاطعة

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

أصيل

602/09/14 22 خالد التوزاني
التربية البدنية

04/09/18 20600

R

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية التأهيلية الحسن 

الثاني

الثانوية العدادية حمان عمالة: طنجة - أصيل

الفطواكي

1202/09/14إقليم: مولي يعقوب 19 عادل باعلة
التربية البدنية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 21830

C

لعجاجرة

الثانوية العدادية مولي عمالة: طنجة - أصيلملحقة إعدادية أكزناية

عبدالسلم بن مشيش

402/09/16إقليم: العرائش 12 م قجطيح
التربية البدنية

04/09/19 05987

G

تطفت

الثانوية العدادية دار 

الشاوي

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

أصيل

604/09/18 12 مريني محسن
التربية البدنية

04/09/18 23231A الشرف  مغوغة

)المقاطعة(
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية مولي 

إسماعيل

عمالة: طنجة - الثانوية التأهيلية الرياضيينعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

105/09/03 34 الحاقي لطيفة
التربية السرية

02/09/16 26594F طنجة المدينة

)المقاطعة(

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

أصيل

105/09/07 12 امال عابري
التربية السرية

04/09/18 26885X طنجة المدينة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية الساقية 

الحمراء

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية أم البنينعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

105/09/07 78 اعتصام نوري مسعود
التربية التشكيلية

05/09/07أقدمية 12 سنة 26335Z)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية آسية 

الوديع

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

أصيل

113/09/01 38 نورا صبار
التربية التشكيلية

06/09/17 26885X طنجة المدينة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية سيدي 

اليماني

الثانوية العدادية مولي عمالة: طنجة - أصيل

إسماعيل

عمالة: طنجة - 

أصيل

105/09/07 28 المين اكحايلو
التربية التشكيلية

06/09/17 15160

C

الشرف  السواني 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية سيدي 

اليماني

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

أصيل

205/09/11 28 لطيفة امنشار
التربية التشكيلية

06/09/17 15352L)بني مكادة )المقاطعة

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

أصيل

116/09/97 18 م سعيد مهدي
التربية التشكيلية

06/09/17 26011X الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية  ابن 

النفيس

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

أصيل

307/09/04 16 سعد   البقالي
التربية التشكيلية

04/09/18 15337V الشرف  السواني

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عمر بن عمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية الفارابي

عبد العزيز

عمالة: طنجة - 

أصيل

605/09/07 12 سفيان البقالي
التربية التشكيلية

07/09/18 15334S طنجة المدينة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية  ابن 

النفيس

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

أصيل

307/09/04 40 يونس شدغان
التربية الموسيقية

02/09/15 15352L)بني مكادة )المقاطعة

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية المسيرةعمالة: طنجة - أصيلالثانوية العدادية ابن طفيل

أصيل

105/09/03 66 عبد الوهاب الملهوفي
المعلوميات

02/09/09 15345

D

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية العدادية المام 

الصيلي

الثانوية العدادية جابر بن عمالة: طنجة - أصيل

حيان

عمالة: طنجة - 

أصيل

105/09/08 54 أبصود عمر
المعلوميات

05/09/11 26009V طنجة المدينة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية  ابن 

النفيس

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

أصيل

104/09/19 16 الهام خباشي
المعلوميات

04/09/19 15352L)بني مكادة )المقاطعة

الثانوية العدادية عبد ا 

ابن ياسين

الثانوية التأهيلية مولي عمالة: طنجة - أصيل

سليمان للتعليم الصيل

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/19 6 امنة الوزاني
المعلوميات

04/09/19إلتحاق بالزوج 15360V طنجة المدينة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية إدريس 

الثاني

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية الزهراءعمالة: طنجة - أصيل

أصيل

116/09/98 100 حسن كتيب
التكنولوجيا

06/09/08أقدمية 12 سنة 15346E)بني مكادة )المقاطعة

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

أصيل

104/09/12 12 سليماني العماري إيمان
التكنولوجيا

04/09/18 26010

W

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد ا 

كنون

الثانوية العدادية م عابد إقليم: تطوان

الجابري

107/09/04إقليم: تطوان 82 أسماء بنحمزة
اللغة العربية

04/09/12إلتحاق بالزوج 25475P)تطوان )البلدية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية علي بن 

أبي طالب

الثانوية العدادية أحمد إقليم: تطوان

الراشدي

301/01/02إقليم: تطوان 70 علي بوشلوش
اللغة العربية

02/09/14 23907

K

تطوان )البلدية(

101/01/02إقليم: شفشاونالثانوية العدادية لوبارإقليم: تطوانالثانوية العدادية المقاومة 59 فؤاد بن ابراهيم السبيطري
اللغة العربية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 27171

H

شفشاون )البلدية(

الثانوية العدادية الزبير بن 

العوام

الثانوية العدادية الفقيه احمد إقليم: تطوان

بنتاويت

306/09/03إقليم: تطوان 56 نزيهة الحمداوي
اللغة العربية

02/09/16 19285L)تطوان )البلدية

الثانوية العدادية علل بن 

عبد ا

225/09/01إقليم: تطوانالثانوية العدادية القدسإقليم: تطوان 46 نعيمة شعبان
اللغة العربية

06/09/17 05663E)تطوان )البلدية

الثانوية العدادية أحمد 

شوقي

602/09/15إقليم: تطوانالثانوية العدادية 20 غشتإقليم: تطوان 40 سعيد حمانو
اللغة العربية

02/09/15 05664F)تطوان )البلدية

الثانوية العدادية عبد ا 

ابراهيم

الثانوية العدادية علي بن إقليم: تطوان

أبي طالب

802/09/14إقليم: تطوان 38 اعتدال الواحدي
اللغة العربية

02/09/16 24053

U

ازل

الثانوية العدادية سادس  إقليم: تطوانالثانوية العدادية ابن ماجة

نوفمبر

502/09/14إقليم: تطوان 34 نادية ابنعيش
اللغة العربية

06/09/17 05666

H

تطوان )البلدية(

الثانوية العدادية معاذ بن 

جبل

عمالة: المضيق - ثانوية ابن الهيثم العداديةإقليم: تطوان

الفنيدق

601/01/17 34 وسيمة أيتونة
اللغة العربية

01/01/17 05670

M

مرتيل )البلدية(

الثانوية العدادية ابن 

الياسمين

الثانوية العدادية مولي إقليم: تطوان

أحمد المنجرة

903/09/13إقليم: تطوان 32 قربال م
اللغة العربية

04/09/18 24638Eزيتون

103/09/13إقليم: تطوانالثانوية العدادية أحمد شوقيإقليم: تطوانالثانوية العدادية بني ليت 28 كوفة حميد
اللغة العربية

04/09/19 26517X)تطوان )البلدية

502/09/16إقليم: الحاجبالثانوية العدادية بويسمسادإقليم: تطوانالثانوية العدادية المقاومة 22 رضوان علوي
اللغة العربية

04/09/19 26590

B

أيت حرز ا

116/09/92إقليم: شفشاونالثانوية العدادية الدردارةإقليم: تطوانالثانوية العدادية الفراهيدي 13 الدوبللي عبد الباسط
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 26535Sالدردارة

الثانوية العدادية مولي إقليم: تطوانالثانوية العدادية 3 مارس

إسماعيل

عمالة: طنجة - 

أصيل

116/09/88 134 إبراهيم صبان
اللغة الفرنسية

16/09/98أقدمية 16 سنة 15160

C

الشرف  السواني 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية سادس  

نوفمبر

الثانوية العدادية علل بن إقليم: تطوان

عبد ا

616/09/88إقليم: تطوان 76 عبد العزيز بنعيدة
اللغة الفرنسية

02/09/10 05660

B

تطوان )البلدية(

الثانوية العدادية علي بن 

أبي طالب

الثانوية العدادية الزبير بن إقليم: تطوان

العوام

104/09/12إقليم: تطوان 42 نورالدين الريمي
اللغة الفرنسية

نعم 02/09/16 26411

G

تطوان )البلدية(

الثانوية العدادية ابن 

الياسمين

الثانوية العدادية سادس  إقليم: تطوان

نوفمبر

502/09/14إقليم: تطوان 38 بشرى حسبى
اللغة الفرنسية

04/09/18 05666

H

تطوان )البلدية(

الثانوية العدادية السيدة 

الحرة

202/09/14إقليم: تطوانالثانوية العدادية انوالإقليم: تطوان 37 صروخ إنصاف
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 05668

K

تطوان )البلدية(
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية علي بن 

أبي طالب

113/02/17إقليم: تطوانالثانوية العدادية ابن سيناإقليم: تطوان 27 الحمودي فاطمة الزهراء
اللغة الفرنسية

13/02/17إلتحاق بالزوج 05669L)تطوان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.العلويينإقليم: تطوانالثانوية العدادية 3 مارس

ملول

502/09/16 26 مليكة بوكايو
اللغة الفرنسية

04/09/18 21876

C

القليعة )البلدية(

الثانوية العدادية أبو العلء 

المعري

102/09/16إقليم: تطوانالثانوية العدادية الندلسإقليم: تطوان 24 هدى استيتو
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 21285

K

تطوان )البلدية(

الثانوية العدادية معاذ بن 

جبل

ثانوية احمد الصومعي إقليم: تطوان

العدادية

102/09/16إقليم: بني ملل 24 نجاة أواجاي
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 07672

N

بني ملل )البلدية(

الثانوية العدادية الفقيه 

المرير

 الثانوية العدادية خالد بن إقليم: تطوان

الوليد

502/09/16عمالة: سل 20 صفاء الحياني
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 01268

C

بطانة )المقاطعة(

الثانوية العدادية أبو بكر 

القادري

106/09/17إقليم: تطوانالثانوية العدادية 3 مارسإقليم: تطوان 19 هاجر كوامل
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 05673

R

واد لو )البلدية(

الثانوية العدادية مولي 

أحمد المنجرة

304/09/18إقليم: تطوانالثانوية العدادية ابن سيناإقليم: تطوان 12 دعاء أطرماشن
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 05669L)تطوان )البلدية

الثانوية العدادية أبو بكر 

القادري

عمالة: المضيق - ثانوية ابن سينا العداديةإقليم: تطوان

الفنيدق

204/09/18 12 سارة زدوق
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 26082Z)مرتيل )البلدية

الثانوية العدادية معاذ بن 

جبل

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: تطوان

الثاني

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/19 8 ابنوحنة سارة
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 23225

U

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية العدادية الزبير بن 

العوام

الثانوية العدادية علي بن إقليم: تطوان

أبي طالب

104/09/12إقليم: تطوان 6 سعاد بالكشة
اللغة الفرنسية

نعم 04/09/19 24053

U

ازل

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية بدرإقليم: تطوانالثانوية العدادية بني يدر

أصيل

104/09/19 6 هند منصور
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 25811E طنجة المدينة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية ابي بكر 

الرازي

الثانوية العدادية عمر بن إقليم: تطوان

عبد العزيز

201/01/02إقليم: تطوان 70 التيال حفيظة
الجتماعيات

02/09/14 05659A)تطوان )البلدية

الثانوية العدادية أحمد 

شوقي

302/09/09إقليم: تطوانالثانوية العدادية الندلسإقليم: تطوان 40 فكري   ارعاري
الجتماعيات

04/09/18 21285

K

تطوان )البلدية(

الثانوية العدادية عبد ا 

ابراهيم

302/09/14إقليم: تطوانالثانوية العدادية عزيز بللإقليم: تطوان 24 إبراهيم الصرحاني
الجتماعيات

06/09/17 26191Tزاوية سيدي قاسم

الثانوية العدادية معاذ بن 

جبل

عمالة: المضيق - ثانوية طه حسين العداديةإقليم: تطوان

الفنيدق

101/01/17 20 م استيتو الحساني
الجتماعيات

06/09/17إلتحاق بالزوجة 24734J)مرتيل )البلدية

الثانوية العدادية ابي بكر 

الرازي

217/09/84إقليم: تطوانالثانوية العدادية ابن سيناإقليم: تطوان 142 دبون  م
الرياضيات

16/09/97أقدمية 16 سنة 05669L)تطوان )البلدية

الثانوية العدادية ابي بكر 

الرازي

الثانوية العدادية م إقليم: تطوان

الزرقطوني

421/09/83إقليم: تطوان 126 ابري عبد السلم
الرياضيات

16/09/00أقدمية 16 سنة 05658Z)تطوان )البلدية
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الثانوية العدادية ابي بكر 

الرازي

الثانوية العدادية مولي إقليم: تطوان

الحسن

516/09/88إقليم: تطوان 126 الهجام م
الرياضيات

16/09/00أقدمية 16 سنة 05661

C

تطوان )البلدية(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن رشدإقليم: تطوانالثانوية العدادية الندلس

أصيل

1002/09/09 50 م المنصوري
الرياضيات

03/09/13 15335T طنجة المدينة

)المقاطعة(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية المسيرةإقليم: تطوانالثانوية العدادية الندلس

أصيل

105/09/08 44 أحمد أمتيو
الرياضيات

02/09/16 15345

D

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية العدادية أبو العلء 

المعري

الثانوية العدادية ابن إقليم: تطوان

الياسمين

513/02/17إقليم: تطوان 24 البوسلماني جابر
الرياضيات

13/02/17 26193Vسوق القديم

الثانوية العدادية ابي بكر 

الرازي

402/09/15إقليم: القنيطرةفاطمة المرنيسيإقليم: تطوان 22 نغموش يسرى
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 27352E)مهدية )البلدية

الثانوية العدادية علي بن 

أبي طالب

الثانوية العدادية الزبير بن إقليم: تطوان

العوام

1006/09/17إقليم: تطوان 12 بنصار مريم
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوج 26411

G

تطوان )البلدية(

الثانوية العدادية علي بن 

أبي طالب

505/09/08عمالة: وجدة - أنكادإع. عبد الرحمان حجيرةإقليم: تطوان 54 أشخيخم أم كلثوم
علوم الحياة 

والرض
05/09/11 24692

N

وجدة )البلدية(

الثانوية العدادية سادس  

نوفمبر

106/09/00إقليم: القنيطرةفاطمة المرنيسيإقليم: تطوان 126 عبد ا الشاوي
الفيزياء والكيمياء

06/09/00أقدمية 16 سنة 27352E)مهدية )البلدية

الثانوية العدادية ابن 

البيطار

الثانوية العدادية مولي إقليم: تطوان

أحمد المنجرة

416/09/97إقليم: تطوان 88 يونس الحضري
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 24638Eزيتون

الثانوية العدادية أبو عبيدة 

بن الجراح

الثانوية العدادية م عابد إقليم: تطوان

الجابري

307/09/05إقليم: تطوان 62 خالد اكسيسو
الفيزياء والكيمياء

04/09/12 25475P)تطوان )البلدية

الثانوية العدادية أبو عبيدة إقليم: تطوانالثانوية العدادية بني يدر

بن الجراح

404/09/19إقليم: تطوان 6 حنان كرون
الفيزياء والكيمياء

04/09/19إلتحاق بالزوج 25472Lصدينة

216/09/99إقليم: تطوانالثانوية العدادية القدسإقليم: تطوانالثانوية العدادية الفراهيدي 70 ايت عامر خالد
التربية السلمية

02/09/15 05663E)تطوان )البلدية

الثانوية العدادية أحمد 

شوقي

201/01/02إقليم: تطوانالثانوية العدادية القدسإقليم: تطوان 66 م بوصف
التربية السلمية

02/09/15 05663E)تطوان )البلدية

الثانوية العدادية سادس  

نوفمبر

الثانوية العدادية سعد بن إقليم: تطوان

أبي وقاص

201/01/02إقليم: تطوان 58 أكذي عبد الرحمان
التربية السلمية

05/09/18 25476

R

تطوان )البلدية(

الثانوية العدادية معاذ بن 

جبل

الثانوية العدادية الفقيه احمد إقليم: تطوان

بنتاويت

505/09/11إقليم: تطوان 56 سعيد القرشي
التربية السلمية

03/09/13 19285L)تطوان )البلدية

الثانوية العدادية عبد الرحيم إقليم: تطوانالثانوية العدادية الندلس

بوعبيد

502/09/10إقليم: تطوان 50 عادل الشعيري
التربية السلمية

02/09/15 24054Vملليين

الثانوية العدادية ابن 

الياسمين

الثانوية العدادية الفقيه إقليم: تطوان

المرير

202/09/10إقليم: تطوان 40 الحلحولي عبدالله
التربية السلمية

02/09/15 05665

G

تطوان )البلدية(

60



المؤسسة الصلية

طنجة - تطوان - الحسيمة01الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب
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الثانوية العدادية أحمد 

شوقي

207/09/04إقليم: تطوانالثانوية العدادية الندلسإقليم: تطوان 34 ليلى لكويراح
التربية السلمية

04/09/19 21285

K

تطوان )البلدية(

الثانوية العدادية علي بن 

أبي طالب

404/09/12إقليم: تطوانالثانوية العدادية أحمد شوقيإقليم: تطوان 34 م بنزاهير
التربية البدنية

نعم 03/09/18 26517X)تطوان )البلدية

الثانوية العدادية أحمد 

شوقي

الثانوية العدادية علي بن إقليم: تطوان

أبي طالب

304/09/12إقليم: تطوان 34 رضوان الحراق
التربية البدنية

نعم 04/09/18 24053

U

ازل

عمالة: المضيق - ثانوية مولي رشيد العداديةإقليم: تطوانالثانوية العدادية ابن ماجة

الفنيدق

105/09/11 24 م رضى ايت عمران
التربية التشكيلية

06/09/17 27185Y)مرتيل )البلدية

الثانوية العدادية ابي بكر 

الرازي

116/09/98إقليم: تطوانالثانوية العدادية ابن البيطارإقليم: تطوان 22 نور الدين بومعزة
التربية التشكيلية

04/09/18 26398T)تطوان )البلدية

الثانوية العدادية سادس  

نوفمبر

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية القصبةإقليم: تطوان

أصيل

104/09/12 21 ليلى الدرقاوي
التربية التشكيلية

16/09/19إلتحاق بالزوج 15328

K

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية أحمد 

شوقي

الثانوية العدادية أحمد إقليم: تطوان

الراضي السلوي

105/09/11إقليم: تطوان 6 حسوني عزيز
التربية التشكيلية

04/09/19 05662

D

تطوان )البلدية(

الثانوية العدادية أبو عبيدة 

بن الجراح

الثانوية العدادية م عابد إقليم: تطوان

الجابري

103/09/13إقليم: تطوان 22 بولعيش عادل
التربية الموسيقية

04/09/18 25475P)تطوان )البلدية

الثانوية العدادية م عابد 

الجابري

عمالة: الصخيرات  18 نونبرإقليم: تطوان

 - تمارة

106/09/06 18 الخياري فيصل
التربية الموسيقية

06/09/17 24896

K

تمارة )البلدية(

الثانوية العدادية أحمد إقليم: تطوانالثانوية العدادية القدس

الراضي السلوي

305/09/08إقليم: تطوان 18 الكورتي  سميــر
التربية الموسيقية

06/09/17 05662

D

تطوان )البلدية(

الثانوية العدادية أبو العلء 

المعري

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية بدرإقليم: تطوان

أصيل

204/09/19 8 السعيدي فاطمة الزهراء
المعلوميات

04/09/19إلتحاق بالزوج 25811E طنجة المدينة

)المقاطعة(

104/09/19إقليم: تطوانالثانوية العدادية الندلسإقليم: تطوانالثانوية العدادية المقاومة 6 سامية الكنياري
المعلوميات

04/09/19 21285

K

تطوان )البلدية(

عمالة: المضيق - ثانوية ابن الهيثم العدادية

الفنيدق

عمالة: المضيق - ثانوية مولي رشيد العدادية

الفنيدق

113/12/99 110 امال حمزة
اللغة العربية

26/10/09 27185Y)مرتيل )البلدية

ثانوية المام العزفي 

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

عمالة: المضيق - ثانوية طه حسين العدادية

الفنيدق

104/09/02 93 أسماء تورتو
اللغة العربية

27/11/06إلتحاق بالزوج 24734J)مرتيل )البلدية

عمالة: المضيق - ثانوية ابن الهيثم العدادية

الفنيدق

الثانوية العدادية علل بن 

عبد ا

217/09/07إقليم: تطوان 68 مريم السليماني
اللغة العربية

04/09/12 05660

B

تطوان )البلدية(

ثانوية المام العزفي 

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

ثانوية المسيرة الخضراء 

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

116/01/02 64 برتول نادية
اللغة العربية

05/09/11 26296

G

المضيق )البلدية(

ثانوية م الزرقطوني 

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

إقليم: قلعة ثانوية القدس العدادية

 السراغنة

305/09/11 44 عبد الجليل الصغراوي
اللغة العربية

02/09/16 09339A قلعة السراغنة

)البلدية(
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عمالة: المضيق - ثانوية ابن الهيثم العدادية

الفنيدق

204/09/12إقليم: بركانالقدس 42 التجكاني عبد القدوس
اللغة العربية

02/09/16 04656

K

بركان )البلدية(

ثانوية عبد الكريم الخطابي 

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

الثانوية العدادية سيدي 

طلحة

203/09/13إقليم: تطوان 40 الصلب مهدي
اللغة العربية

02/09/16 05405Z)تطوان )البلدية

ثانوية المسيرة الخضراء 

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

عمالة: المضيق - ثانوية ابن الهيثم العدادية

الفنيدق

102/09/14 28 عبد اللطيف الحياني
اللغة العربية

06/09/17 05670

M

مرتيل )البلدية(

ثانوية المام العزفي 

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

802/09/16إقليم: الجديدةثانوية الفرح العدادية 13 عزيزة عزوزي
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 26680Zمولي عبد ا

عمالة: المضيق - ثانوية المام مالك العدادية

الفنيدق

الثانوية العدادية الفقيه 

المرير

204/09/18إقليم: تطوان 10 الزهرة اجديعة
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوج 05665

G

تطوان )البلدية(

ثانوية م الزرقطوني 

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

ثانوية المسيرة الخضراء 

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

404/09/18 8 سارة البقالي العساوي
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوج 26296

G

المضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - ثانوية ابن زيدون العدادية

الفنيدق

الثانوية العدادية أبو بكر 

القادري

907/09/04إقليم: تطوان 70 عبد الله أشن
اللغة الفرنسية

05/09/11 26309

W

زينات

ثانوية م الزرقطوني 

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

الثانوية العدادية رياض 

مرتيل

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

304/09/12 38 أسامة التحمى
اللغة الفرنسية

06/09/17 26512S)مرتيل )البلدية

عمالة: المضيق - ثانوية ابن سينا العدادية

الفنيدق

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرشاد التأهيلية

وتنان

904/09/12 24 فتيحة ملوك
اللغة الفرنسية

02/09/16 27097

C

أورير

ثانوية عبد الكريم الخطابي 

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

ثانوية عمر بن عبد العزيز 

العدادية

602/09/16إقليم: إفران 16 م اشباخ
اللغة الفرنسية

04/09/18 10787Zتيمحضيت

ثانوية المسيرة الخضراء 

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

102/09/14عمالة: فاسم بن الحسن الوزاني 13 رحيمي نجوى
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 01979A)سايس )المقاطعة

ثانوية المام العزفي 

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

عمالة: المضيق - ثانوية المام مالك العدادية

الفنيدق

626/09/06 84 إكرام اليملحي
اللغة النجليزية

26/09/06أقدمية 12 سنة 27183

W

الفنيدق )البلدية(

 ثانوية عبد الخالق الطريس 

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

ثانوية المولى عبد العزيز 

العدادية

504/09/12إقليم: تاونات 22 توفيق زروق
اللغة النجليزية

04/09/18 15940Aعين عائشة

عمالة: المضيق - ثانوية ابن زيدون العدادية

الفنيدق

عمالة: المضيق - ثانوية مولي رشيد العدادية

الفنيدق

104/09/02 78 زهير الحولني
الجتماعيات

04/09/12 27185Y)مرتيل )البلدية

ثانوية المختار السوسي 

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

ثانوية المسيرة الخضراء 

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

905/09/11 38 لطيفي نبيلة
الجتماعيات

02/09/15 26296

G

المضيق )البلدية(

ثانوية المسيرة الخضراء 

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

عمالة: المضيق - ثانوية مولي رشيد العدادية

الفنيدق

102/09/14 16 إبراهيم القرشاوي
الجتماعيات

04/09/18إلتحاق بالزوجة 27185Y)مرتيل )البلدية

ثانوية عبد الكريم الخطابي 

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

102/09/15عمالة: مكناسالثانوية العدادية الزهراوي 6 العربي اليرتاوي
الجتماعيات

04/09/19إلتحاق بالزوجة 03930

W

مكناس )البلدية(
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ثانوية حمان الفطواكي 

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

604/09/12إقليم: صفروثانوية المام علي العدادية 34 عبد الحي الرغوث
الرياضيات

02/09/16 23569T)البهاليل )البلدية

عمالة: المضيق - ثانوية ابن رشد العدادية

الفنيدق

الثانوية العدادية سعد بن 

أبي وقاص

204/09/12إقليم: تطوان 30 سعاد علوش
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 25476

R

تطوان )البلدية(

ثانوية المختار السوسي 

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الخوارزمي

ملول

102/09/16 26 عبدالغاني ايت رحو
الرياضيات

04/09/18 19135Y)القليعة )البلدية

عمالة: المضيق - ثانوية ابن بطوطة العدادية

الفنيدق

105/09/08إقليم: شفشاونالثانوية العدادية كرانسيف 18 الهللي عبد اللطيف
الرياضيات

06/09/17 26227

G

شفشاون )البلدية(

 ثانوية عبد الخالق الطريس 

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

عمالة: المضيق - ثانوية مولي رشيد العدادية

الفنيدق

703/09/13 42 المتوكل أميمة
علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوج 27185Y)مرتيل )البلدية

ثانوية المام العزفي 

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

104/09/02إقليم: تطوانالثانوية العدادية ابن البيطار 102 عبد الحفيظ الفغلومي
الفيزياء والكيمياء

06/09/06أقدمية 12 سنة 26398T)تطوان )البلدية

عمالة: المضيق - ثانوية ابن بطوطة العدادية

الفنيدق

الثانوية العدادية عمر بن 

عبد العزيز

401/01/02إقليم: تطوان 106 قطر الندى الجطي
التربية السلمية

23/03/06إلتحاق بالزوج 05659A)تطوان )البلدية

ثانوية المام العزفي 

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

101/01/05إقليم: تطوانالثانوية العدادية ابن سينا 70 فريدة كروج
التربية السلمية

03/09/13 05669L)تطوان )البلدية

عمالة: المضيق - ثانوية ابن رشد العدادية

الفنيدق

الثانوية العدادية م 

السادس

عمالة: طنجة - 

أصيل

503/09/13 34 عبد الواحد  الجيدي
التربية السلمية

02/09/16 15339X الشرف  السواني

)المقاطعة(

ثانوية م الزرقطوني 

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

الثانوية العدادية سادس  

نوفمبر

405/09/11إقليم: تطوان 30 هشام الدريواش
التربية السلمية

04/09/18 05666

H

تطوان )البلدية(

عمالة: المضيق - ثانوية ابن زيدون العدادية

الفنيدق

عمالة: المضيق - ثانوية المام العزفي العدادية

الفنيدق

205/09/07 58 لمس طريق
التربية البدنية

04/09/12 05672P)الفنيدق )البلدية

 ثانوية عبد الخالق الطريس 

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

ثانوية المسيرة الخضراء 

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

104/09/18 14 م الناصر
المعلوميات

20/06/19إلتحاق بالزوجة 26296

G

المضيق )البلدية(

63



المؤسسة الصلية

الشرق02الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

02

216/09/99إقليم: بركانالحسن الثانيإقليم: بركانزكزل 104 حفيظة عبداللوي
اللغة العربية

05/09/03إلتحاق بالزوج 24871

H

بركان )البلدية(

116/09/02عمالة: وجدة - أنكادإع. عبدالرحيم بوعبيدإقليم: بركانسيدي بوهرية 56   صادقي اسماء
اللغة العربية

02/09/15إلتحاق بالزوج 21530

B

ايسلي

716/09/93عمالة: وجدة - أنكادإع. الداخلةإقليم: بركانسيدي م بن عبد الرحمن 54 لكحل فاتحة
اللغة العربية

06/09/17 26394

N

وجدة )البلدية(

105/09/08إقليم: بركانالخوارزميإقليم: بركانأغبال 34 عبدالواحد خلوفي
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 04660P)عين الركادة )البلدية

202/09/10إقليم: بركانأغبالإقليم: بركانزكزل 34 جلولي عبد الناصر
اللغة العربية

02/09/16 19583

K

اغبال

603/09/13إقليم: بركانعمر بن الخطابإقليم: بركان3 مارس 32 عبد الوهاب طبيبي
اللغة العربية

04/09/18 22719

U

سيدي سليمان - 

الشراعة )البلدية(

الثانوية العدادية سيدي إقليم: بركان3 مارس

مخوخ الجديدة

204/09/12إقليم: تاوريرت 28 حميد لحلل
اللغة العربية

04/09/18 24753E العيون سيدي ملوك

)البلدية(

302/09/15إقليم: بركانالثانوية العدادية فزوانإقليم: بركانزكزل 28 اشن نادية
اللغة العربية

نعم 04/09/18 26950T)بركان )البلدية

706/09/17إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية مستكمارإقليم: بركانطارق بن زياد 18 م العوني
اللغة العربية

06/09/17 21090Yمستكمر

102/09/14إقليم: بركانزكزلإقليم: بركانالثانوية العدادية فزوان 16 بوشاوش م
اللغة العربية

نعم 04/09/19 23254A - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

206/09/17عمالة: وجدة - أنكادإعدادية الضحىإقليم: بركانابن الخطيب 13 نعيمة غراب
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوج 27425J)وجدة )البلدية

221/09/87إقليم: بركانسيدي م بن عبد الرحمنإقليم: بركانالخوارزمي 98 عبد الواحد حراك
اللغة الفرنسية

03/09/13 04658

M

احفير )البلدية(

ارةإقليم: بركانابن رشد 1117/10/05عمالة: وجدة - أنكادإعدادية السما 68 مغاري حيات
اللغة الفرنسية

03/09/13 27426

K

وجدة )البلدية(

116/09/94عمالة: وجدة - أنكادإع. مالكة الفاسيإقليم: بركانسيدي بوهرية 67 عزيز فاطمة
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوج 18471

B

وجدة )البلدية(

105/09/08عمالة: وجدة - أنكادإع. مالكة الفاسيإقليم: بركانالحسن الثاني 42 زينب البناني
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 18471

B

وجدة )البلدية(

الثانوية العدادية الشريف إقليم: بركانتافوغالت

أمزيان

104/09/12إقليم: تاوريرت 28 مخوخ وليد
اللغة الفرنسية

06/09/17 26320

H

عين الحجر

306/09/17عمالة: وجدة - أنكادإع. عبد الرحمان حجيرةإقليم: بركانطارق بن زياد 21 الحافي صالحة
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 24692

N

وجدة )البلدية(
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404/09/18عمالة: وجدة - أنكادإع. عبد الخالق الطريسإقليم: بركانسيدي م بن عبد الرحمن 11 عزاوي ربى
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 04393Z)وجدة )البلدية

104/09/19عمالة: وجدة - أنكادإع. مولي سليمانإقليم: بركانابن الخطيب 6 هجر ميساوي
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 25568

R

وجدة )البلدية(

602/09/14إقليم: بركان3 مارسإقليم: بركانطارق بن زياد 30 مستور علي
الجتماعيات

04/09/18 04669Zمداغ

802/09/10عمالة: وجدة - أنكادإع. م الدرفوفيإقليم: بركانطارق بن زياد 27 توفيق علل
الجتماعيات

06/09/17إلتحاق بالزوجة 04391X)وجدة )البلدية

105/09/08إقليم: بركانالثانوية العدادية فزوانإقليم: بركانالخوارزمي 40 م حميدون
الرياضيات

06/09/17 26950T)بركان )البلدية

102/09/14إقليم: بركانالخوارزميإقليم: بركانالحسن الثاني 34 وريمشي زكرياء
الرياضيات

06/09/17 04660P)عين الركادة )البلدية

402/09/15عمالة: وجدة - أنكادإع. باستورإقليم: بركانزكزل 32 عكروشي صفاء
الرياضيات

06/09/17 04389V)وجدة )البلدية

305/09/08إقليم: بركانتريفةإقليم: بركانعمر بن الخطاب 30 وعلي محسن
الرياضيات

05/09/18 04657L)بركان )البلدية

102/09/15إقليم: بركانالقدسإقليم: بركان3 مارس 28 يوسف ملحى
الرياضيات

04/09/18 04656

K

بركان )البلدية(

1126/01/17عمالة: وجدة - أنكادإع. عقبة بن نافعإقليم: بركانالقدس 24 شملل ابراهيم
الرياضيات

26/01/17 04390

W

وجدة )البلدية(

506/09/17إقليم: بركانعمر بن الخطابإقليم: بركانسيدي م بن عبد الرحمن 20 رجاء زغلي
الرياضيات

04/09/19 22719

U

سيدي سليمان - 

الشراعة )البلدية(

106/09/17إقليم: بركانالقدسإقليم: بركان3 مارس 20 قادة صلح الدين
الرياضيات

04/09/19 04656

K

بركان )البلدية(

106/09/17إقليم: بركانأنس بن مالكإقليم: بركانطارق بن زياد 18 م بحري
الرياضيات

06/09/17 04659

N

السعيدية )البلدية(

102/09/16إقليم: بركانالفهريةإقليم: بركان3 مارس 16 بلمامون مصطفى
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوجة 04655J)بركان )البلدية

الثانوية العدادية عبدالخالق إقليم: بركانأنس بن مالك

الطريس

804/09/19إقليم: تاوريرت 16 طارق  مازوز
الرياضيات

04/09/19 26073P)تاوريرت )البلدية

104/09/18إقليم: بركانابن رشدإقليم: بركانسيدي بوهرية 12 الناصري سناء
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 04654

H

بركان )البلدية(

704/09/12عمالة: وجدة - أنكادإع. مولي سليمانإقليم: بركانلعتامنة 42 زهور العوني
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 25568

R

وجدة )البلدية(
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702/09/14عمالة: وجدة - أنكادإع. مولي سليمانإقليم: بركانأنس بن مالك 38 سناء حموش
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 25568

R

وجدة )البلدية(

202/09/14إقليم: جرادةإعدادية قنفودةإقليم: بركانأنس بن مالك 28 بوشفرة حنان
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 04801Tكنفودة

102/09/16عمالة: وجدة - أنكادإع. الداخلةإقليم: بركانالثانوية العدادية فزوان 22 إكرام هبال
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 26394

N

وجدة )البلدية(

الثانوية العدادية مولي إقليم: بركانالمدرسة الجماعاتية رسلن

الحسن

106/09/17إقليم: تاوريرت 20 ابراهيم لبيض
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 27348Aأهل واد زا

102/09/10إقليم: بركانتريفةإقليم: بركانزكزل 54 دنيا وشاني
الفيزياء والكيمياء

04/09/12إلتحاق بالزوج 04657L)بركان )البلدية

802/09/10عمالة: وجدة - أنكادإع. مولي سليمانإقليم: بركانالحسن الثاني 50 العابد عبد الكريم
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 25568

R

وجدة )البلدية(

102/09/09عمالة: وجدة - أنكادإع. مولي اسماعيلإقليم: بركانلعتامنة 48 يوسف ميموني
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 24389J)وجدة )البلدية

1102/09/16عمالة: وجدة - أنكادإع. الداخلةإقليم: بركان3 مارس 26 وردة موسي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 26394

N

وجدة )البلدية(

116/09/89إقليم: بركانتريفةإقليم: بركانزكزل 112 الحسن حمو
التربية السلمية

05/09/03أقدمية 16 سنة 04657L)بركان )البلدية

1116/09/91عمالة: وجدة - أنكادإع. مولي سليمانإقليم: بركانعمر بن الخطاب 70 عبد الحميد الدحماني
التربية السلمية

02/09/10 25568

R

وجدة )البلدية(

902/09/10عمالة: وجدة - أنكادإع. عبدالرحيم بوعبيدإقليم: بركانالفهرية 36 عبد الرحيم عبد القدوس
التربية السلمية

14/09/15إلتحاق بالزوجة 21530

B

ايسلي

802/09/15إقليم: بركانعمر بن الخطابإقليم: بركانالشويحية 28 المكي حمداوي
التربية السلمية

04/09/18 22719

U

سيدي سليمان - 

الشراعة )البلدية(

206/09/17عمالة: وجدة - أنكادإع. عبد المالك السعديإقليم: بركانتريفة 20 مريم البيلق
التربية السلمية

06/09/17إلتحاق بالزوج 25569S)وجدة )البلدية

104/09/19إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية الكنديإقليم: بركانطارق بن زياد 6 ياسين طليح
التربية السلمية

نعم 04/09/19 26210

N

العيون سيدي ملوك 

)البلدية(

616/09/99إقليم: الحاجبالثانوية العدادية ابن اجرومإقليم: بركانكيس 69 حفيظة المعراج
التربية البدنية

28/10/09إلتحاق بالزوج 04231Yجحجوح

102/09/09عمالة: وجدة - أنكادإعدادية الضحىإقليم: بركانكيس 54 موحى رجاء
المعلوميات

04/09/12 27425J)وجدة )البلدية

204/09/18إقليم: بركانالطلسإقليم: بركانالشويحية 8 م عزة
المعلوميات

04/09/19 04428

M

احفير )البلدية(
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204/09/18إقليم: بركانسيدي م بن عبد الرحمنإقليم: بركانزكزل 8 بنعودة م
المعلوميات

04/09/19 04658

M

احفير )البلدية(

427/09/04عمالة: وجدة - أنكادإعدادية الضحىإقليم: بركانطارق بن زياد 48 بقال ابراهيم
التكنولوجيا

04/09/19 27425J)وجدة )البلدية

107/09/05إقليم: بركانأغبالإقليم: بركانسيدي م بن عبد الرحمن 44 الصادقي عبد اللطيف
التكنولوجيا

02/09/16 19583

K

اغبال

عمالة مقاطعة عين فاطمة الفهريةإقليم: الدريوشثانوية الفرابي العدادية

الشق

103/09/13 52 بحمو إلهام
اللغة العربية

03/09/13 01665J)عين الشق )المقاطعة

الثانوية العدادية سلوان إقليم: الدريوشإع. مولي يوسف

الجديدة

302/09/10إقليم: الناضور 44 حفيظة جنات
اللغة العربية

02/09/15 20105

C

سلوان )البلدية(

702/09/16إقليم: جرسيفثانوية ابن الهيثم العداديةإقليم: الدريوشإع. عزيز امين 34 سكينة علوي
اللغة العربية

02/09/16 25459X)جرسيف )البلدية

606/09/17إقليم: بركانسيدي بوهريةإقليم: الدريوشثانوية أولد أمغار العدادية 28 مصطفى السالمي
اللغة العربية

06/09/17 04670Aسيدي بوهرية

506/09/17إقليم: بركان3 مارسإقليم: الدريوشإع. ابن الطيب 2 28 هاجر زاير
اللغة العربية

06/09/17 04669Zمداغ

206/09/17إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية الزرقطونيإقليم: الدريوشاعدادية امجاو 28 حاجي خليد
اللغة العربية

06/09/17 04667X العيون سيدي ملوك

)البلدية(

102/09/16إقليم: الناضورالثانوية العدادية الريفإقليم: الدريوشثانوية بودينار التأهيلية 24 أسماء اليخليفي
اللغة العربية

02/09/16إلتحاق بالزوج 25831

B

ايحدادن

1004/09/18إقليم: بركانطارق بن زيادإقليم: الدريوشإع. ابن بطوطة 22 سليمة الرماني
اللغة العربية

04/09/18 27194

H

اكليم )البلدية(

104/09/18إقليم: جرادةإعدادية جرادةإقليم: الدريوشالثانوية العدادية قسيطة 22 بديعة عدادي
اللغة العربية

04/09/18 22266

B

جرادة )البلدية(

604/09/18إقليم: بركانابن الخطيبإقليم: الدريوشثانوية بودينار التأهيلية 22 فايزة قاسم
اللغة العربية

04/09/18 23255

B

اكليم )البلدية(

ثانوية عين الزهرة 

العدادية

الثانوية العدادية علل بن إقليم: الدريوش

عبد ا العدادية

106/09/17إقليم: تاوريرت 18 غزلن زغودة
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 04661

R

تاوريرت )البلدية(

ثانوية عين الزهرة 

العدادية

506/09/17إقليم: جرسيفثانوية الجاحظ العداديةإقليم: الدريوش 18 أحمد توفيق
اللغة العربية

06/09/17 16669Tصاكة

ثانوية عين الزهرة 

العدادية

الثانوية العدادية ملقى إقليم: الدريوش

الويدان

804/09/19إقليم: تاوريرت 16 بريش خديجة
اللغة العربية

04/09/19 24107

C

ملك الويدان

904/09/19إقليم: الناضورالثانوية العدادية تاويمةإقليم: الدريوشاعدادية ازلف 16 الزهني سكينة
اللغة العربية

04/09/19 21549X)الناضور )البلدية
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204/09/19إقليم: الناضورالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: الدريوشثانوية الفرابي العدادية 16 نوال زروال
اللغة العربية

04/09/19 12277

U

الناضور )البلدية(

1204/09/18إقليم: جرادةإعدادية سيدي م بن عبداإقليم: الدريوشالثانوية العدادية إجطي 12 رشيد شيخاوي
اللغة العربية

04/09/18 04797

N

جرادة )البلدية(

1004/09/18إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية مقدم بوزيانإقليم: الدريوشإع. ادريس الول 12 م هرويل
اللغة العربية

04/09/18 12740Xاركمان

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: الدريوشاعدادية افرني

تاشفين

404/09/19إقليم: تاوريرت 6 يوسف المصطادي
اللغة العربية

04/09/19 26354Vسيدي لحسن

104/09/19إقليم: الناضورالثانوية العدادية اصباننإقليم: الدريوشثانوية الفرابي العدادية 6 نهيلة بودجام
اللغة العربية

04/09/19 23914T)الناضور )البلدية

204/09/19إقليم: الناضورالثانوية العدادية م الفاسيإقليم: الدريوشالثانوية العدادية قسيطة 6 سنان م
اللغة العربية

04/09/19 23398

G

ازغنغان )البلدية(

104/09/19إقليم: الدريوشإع. عزيز امينإقليم: الدريوشإع. ادريس الول 6 نجاة قلعي
اللغة العربية

04/09/19 12745

C

الدريوش )البلدية(

204/09/19عمالة: وجدة - أنكادإع. ابن رشدإقليم: الدريوشإع. مولي يوسف 6 احلم حاجي
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوج 04260E)وجدة )البلدية

302/09/16إقليم: بركانالطلسإقليم: الدريوشثانوية الفرابي العدادية 34 زكرياء السوسي
اللغة الفرنسية

02/09/16 04428

M

احفير )البلدية(

206/09/17إقليم: بركانالثانوية العدادية فزوانإقليم: الدريوشإع. عزيز امين 28 فاطمة الزهراء فروي
اللغة الفرنسية

06/09/17 26950T)بركان )البلدية

506/09/17إقليم: بركانتريفةإقليم: الدريوشإع. مولي يوسف 28 نادية مراس
اللغة الفرنسية

06/09/17 04657L)بركان )البلدية

ثانوية عين الزهرة 

العدادية

الثانوية العدادية القاضي إقليم: الدريوش

عياض

702/09/16إقليم: بولمان 24 هشام عماري
اللغة الفرنسية

02/09/16 25256

B

ميسور )البلدية(

702/09/16إقليم: بركانتافوغالتإقليم: الدريوشثانوية تروكوت العدادية 24 ياسين درفوفي
اللغة الفرنسية

02/09/16 04671

B

تافوغالت

102/09/16إقليم: الخميساتابن الثيرإقليم: الدريوشثانوية أولد أمغار العدادية 24 عدنان بري
اللغة الفرنسية

02/09/16 20128

C

مقام الطلبة

304/09/18إقليم: بركانعمر بن الخطابإقليم: الدريوشثانوية الفرابي العدادية 22 فتحي سهام
اللغة الفرنسية

04/09/18 22719

U

سيدي سليمان - 

الشراعة )البلدية(

604/09/18إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية واد زاإقليم: الدريوشثانوية تروكوت العدادية 22 مباركي نجيمة
اللغة الفرنسية

04/09/18 04664

U

تاوريرت )البلدية(

102/10/17إقليم: الدريوشإع. عزيز امينإقليم: الدريوشإع. ادريس الول 18 سهام بولعوالي
اللغة الفرنسية

02/10/17 12745

C

الدريوش )البلدية(
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804/09/18إقليم: الناضورالثانوية العدادية الخوارزميإقليم: الدريوشإع. ادريس الول 18 شملل مريم
اللغة الفرنسية

04/09/19 23399

H

الناضور )البلدية(

104/09/18إقليم: فجيجبدرإقليم: الدريوشإع. مولي يوسف 8 حلفاوي خديجة
اللغة الفرنسية

04/09/19 10531

W

تالسينت

204/09/19إقليم: فجيجابن خلدونإقليم: الدريوشإع. ابن بطوطة 6 امين السوسي
اللغة الفرنسية

04/09/19 10532Xتندرارة

304/09/12إقليم: الناضورالثانوية العدادية الزرقطونيإقليم: الدريوشثانوية الفرابي العدادية 58 المموحي بشرى
اللغة النجليزية

04/09/12 12738V)ازغنغان )البلدية

107/09/05إقليم: الناضورالثانوية العدادية م الفاسيإقليم: الدريوشإع. ابن الطيب 2 52 المصطفى الهرواشي
اللغة النجليزية

04/09/19 23398

G

ازغنغان )البلدية(

ثانوية عين الزهرة 

العدادية

205/09/08إقليم: الدريوشاعدادية افرنيإقليم: الدريوش 48 زكرياء الشريف
اللغة النجليزية

04/09/12 26291

B

افرني

105/09/11إقليم: الدريوشإع. ادريس الولإقليم: الدريوشاعدادية امجاو 36 نبيلة العثماني
اللغة النجليزية

02/09/14إلتحاق بالزوج 12743A)ميضار )البلدية

104/09/12إقليم: الناضورالثانوية العدادية بوعركإقليم: الدريوشاعدادية افرني 31 م حيدة
اللغة النجليزية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 27181

U

بوعرك

الثانوية العدادية سلوان إقليم: الدريوشإع. مولي يوسف

الجديدة

302/09/10إقليم: الناضور 70 خالد الماصي
الجتماعيات

02/09/10 20105

C

سلوان )البلدية(

102/09/10إقليم: تازةتيزي وسليإقليم: الدريوشالثانوية العدادية قسيطة 64 حفيظ الخواخي
الجتماعيات

03/09/13 16667

R

تيزي وسلي

806/09/17إقليم: بركانعمر بن الخطابإقليم: الدريوشإع. ابن الطيب 28 فاطمة المعيوف
الجتماعيات

06/09/17 22719

U

سيدي سليمان - 

الشراعة )البلدية(

الثانوية العدادية م إقليم: الدريوشثانوية الفرابي العدادية

الخامس

1106/09/17إقليم: تاوريرت 18 رشيد الهواري
الجتماعيات

06/09/17 27349

B

سيدي علي بلقاسم

106/09/17إقليم: الدريوشإع. مولي يوسفإقليم: الدريوشاعدادية امجاو 18 بطيش مراد
الجتماعيات

06/09/17 22741T)الدريوش )البلدية

202/09/16إقليم: الدريوشإع. ادريس الولإقليم: الدريوشإع. ابن الطيب 12 المصطفى أفراس
الجتماعيات

04/09/18 12743A)ميضار )البلدية

1504/09/18إقليم: الناضورالثانوية العدادية اصباننإقليم: الدريوشإع. ادريس الول 12 كريم ميموني
الجتماعيات

04/09/18 23914T)الناضور )البلدية

ثانوية عين الزهرة 

العدادية

306/09/17إقليم: جرسيفثانوية الجاحظ العداديةإقليم: الدريوش 10 عبد الصمد اليوسفي
الجتماعيات

04/09/19 16669Tصاكة

الثانوية العدادية تاوريرت إقليم: الدريوشثانوية بودينار التأهيلية

بوستة

704/09/19إقليم: الناضور 6 عبد الحق مقوري
الجتماعيات

04/09/19 24407

D

سلوان )البلدية(
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الثانوية العدادية سلوان إقليم: الدريوشثانوية تروكوت العدادية

الجديدة

302/09/14إقليم: الناضور 46 الناصري سناء
الرياضيات

02/09/14 20105

C

سلوان )البلدية(

الثانوية العدادية بني سدال إقليم: الدريوشثانوية الفرابي العدادية

الجبل

202/09/16إقليم: الناضور 34 أسماء القندوسي
الرياضيات

02/09/16 21550Yبني سيدال الجبل

402/09/15عمالة: وجدة - أنكادإع. ابن رشدإقليم: الدريوشإع. عزيز امين 32 لحسن المخفي
الرياضيات

06/09/17 04260E)وجدة )البلدية

1106/09/17عمالة: وجدة - أنكادإع. مولي سليمانإقليم: الدريوشإع. عزيز امين 28 وئام براشد
الرياضيات

06/09/17 25568

R

وجدة )البلدية(

الثانوية العدادية تاوريرت إقليم: الدريوشإع. ابن الطيب

بوستة

706/09/17إقليم: الناضور 28 أميمة بدراني
الرياضيات

06/09/17 24407

D

سلوان )البلدية(

102/09/16إقليم: الدريوشإع. ادريس الولإقليم: الدريوشثانوية تفرسيت التأهيلية 24 فاطمة والحاج
الرياضيات

02/09/16 12743A)ميضار )البلدية

606/09/17إقليم: بركانأنس بن مالكإقليم: الدريوشإع. ادريس الول 18 حسين طبودة
الرياضيات

06/09/17 04659

N

السعيدية )البلدية(

المدرسة البتدائية يعقوب إقليم: الدريوشإع. ادريس الول

المنصور

106/09/17إقليم: الناضور 18 عبدالله بوقرحيحي
الرياضيات

06/09/17 12307

B

العروي )البلدية(

906/09/17إقليم: الدريوشإع. ابن الطيب 2إقليم: الدريوشثانوية تروكوت العدادية 18 ياسين لمريض
الرياضيات

06/09/17 24405

B

بن الطيب )البلدية(

الثانوية العدادية علل إقليم: الدريوشثانوية الفرابي العدادية

الفاسي 1

1004/09/19إقليم: الناضور 16 ايمان سندي
الرياضيات

04/09/19 12736T)زايو )البلدية

404/09/19إقليم: بركان3 مارسإقليم: الدريوشثانوية الفرابي العدادية 16 سلوى خليل
الرياضيات

04/09/19 04669Zمداغ

ثانوية عين الزهرة 

العدادية

الثانوية العدادية إدريس إقليم: الدريوش

الول

1004/09/19إقليم: تاوريرت 16 عضمي مريم
الرياضيات

04/09/19 04665V العيون سيدي ملوك

)البلدية(

704/09/19إقليم: بركان3 مارسإقليم: الدريوشإع. ابن بطوطة 16 هاجر بوتشيش
الرياضيات

04/09/19 04669Zمداغ

804/09/19إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية السلمإقليم: الدريوشاعدادية افرني 16 صفاء سميري
الرياضيات

04/09/19 26312Z)تاوريرت )البلدية

1104/09/18إقليم: الناضورالثانوية العدادية بني شيكرإقليم: الدريوشالثانوية العدادية قسيطة 12 البوعيادي عبد المجيد
الرياضيات

04/09/18 19352Jبني شيكر

ثانوية عين الزهرة 

العدادية

704/09/18إقليم: بركانتافوغالتإقليم: الدريوش 12 عبد الجبار الهيللي
الرياضيات

04/09/18 04671

B

تافوغالت

1304/09/18إقليم: جرادة ثا الوحدة العداديةإقليم: الدريوشثانوية أولد أمغار العدادية 12 عبد ا الطراسي
الرياضيات

04/09/18 21435Yمريجة
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104/09/18إقليم: الدريوشإع. عزيز امينإقليم: الدريوشالثانوية العدادية قسيطة 12 يسرى صادق
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 12745

C

الدريوش )البلدية(

106/09/17إقليم: الدريوشإع. ابن بطوطةإقليم: الدريوشإع. عزيز امين 10 الوهابي سعيد
الرياضيات

04/09/19 12748Fتمسمان

104/09/19إقليم: الدريوشإع. ابن الطيبإقليم: الدريوشإع. مولي يوسف 6 وئام قلح
الرياضيات

04/09/19 12742Z)بن الطيب )البلدية

1004/09/19إقليم: الدريوشثانوية الفرابي العداديةإقليم: الدريوشثانوية أولد أمغار العدادية 6 عبد الحميد حجبان
الرياضيات

04/09/19 12746

D

دار الكبداني

1104/09/19إقليم: الناضورالثانوية العدادية بني شيكرإقليم: الدريوشإع. مولي يوسف 6 زكرياء أجعير
الرياضيات

04/09/19 19352Jبني شيكر

ثانوية عين الزهرة 

العدادية

204/09/19إقليم: الدريوشإع. مولي يوسفإقليم: الدريوش 6 بن بولمان جمال
الرياضيات

04/09/19 22741T)الدريوش )البلدية

ثانوية يوسف بن تاشفين إقليم: الدريوشثانوية تروكوت العدادية

العدادية

102/09/16إقليم: جرسيف 24 نور الدين الغمراسني
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 26847F)جرسيف )البلدية

604/09/18إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية واد زاإقليم: الدريوشثانوية تفرسيت التأهيلية 22 زيات صالح
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 04664

U

تاوريرت )البلدية(

1206/09/17إقليم: بركانالمدرسة الجماعاتية رسلنإقليم: الدريوشإع. مولي يوسف 18 يونس منيس
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 26762

N

رسلن

104/09/18إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية ابن سيناإقليم: الدريوشثانوية الفرابي العدادية 12 الفهمي عبد الكريم
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 12732

N

ازغنغان )البلدية(

404/09/19إقليم: تاوريرتعبد الكريم الخطابيإقليم: الدريوشاعدادية امجاو 6 عزيز فردي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 25598Y)دبدو )البلدية

ثانوية عين الزهرة 

العدادية

1004/09/19إقليم: الدريوشإع. مولي يوسفإقليم: الدريوش 6 برحو عبد الهادي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 22741T)الدريوش )البلدية

804/09/19إقليم: جرسيفثانوية بركين العداديةإقليم: الدريوشاعدادية افرني 6 موسى لمريني
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 26211Pبركين

ثانوية عين الزهرة 

العدادية

804/09/19إقليم: الدريوشإع. ادريس الولإقليم: الدريوش 6 رضوان الداودي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 12743A)ميضار )البلدية

606/09/17عمالة: وجدة - أنكادملحقة لبصارةإقليم: الدريوشثانوية تروكوت العدادية 28 العجوري فاطمة
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 21529Aابصارة

ثانوية عين الزهرة 

العدادية

206/09/17إقليم: جرادةإعدادية عمر بن الخطابإقليم: الدريوش 28 م ركادي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 04800S)تويسيت )البلدية

502/09/16عمالة: وجدة - أنكادإع. م بن عمارةإقليم: الدريوشثانوية تروكوت العدادية 24 عمر بالحسن
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 26402X)وجدة )البلدية
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404/09/18إقليم: تاوريرتعبد الكريم الخطابيإقليم: الدريوشإع. ادريس الول 22 حسناء التومي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 25598Y)دبدو )البلدية

706/09/17إقليم: الناضورالثانوية العدادية القصبةإقليم: الدريوشاعدادية امجاو 18 اسماعيل ناصري
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 26631

W

بني انصار )البلدية(

604/09/18إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية مقدم بوزيانإقليم: الدريوشإع. ابن بطوطة 12 ابراهيم غلوسي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 12740Xاركمان

1004/09/18إقليم: الدريوشالثانوية العدادية إجطيإقليم: الدريوشثانوية تفرسيت التأهيلية 10 حسام عاشر
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 26060Aبودينار

204/09/19إقليم: جرادةثانوية الزيتون العداديةإقليم: الدريوشثانوية الفرابي العدادية 6 حميد  جوميت
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 26553Lكفايت

ثانوية عين الزهرة 

العدادية

804/09/19إقليم: جرسيفثانوية الجاحظ العداديةإقليم: الدريوش 6 بوعمر الميلود
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 16669Tصاكة

407/09/09إقليم: الحاجبالثانوية العدادية القدسإقليم: الدريوشإع تزغين 52 جواد لطفي
التربية السلمية

03/09/13 24742Tأيت حرز ا

103/09/13إقليم: الدريوشالثانوية العدادية قسيطةإقليم: الدريوشاعدادية ازلف 34 م بوتسميت
التربية السلمية

02/09/16 12296Pاتصافت

302/09/16إقليم: بركانالفهريةإقليم: الدريوشثانوية تروكوت العدادية 34 م علوان
التربية السلمية

02/09/16 04655J)بركان )البلدية

ثانوية عين الزهرة 

العدادية

203/09/13إقليم: الدريوشإع. مولي يوسفإقليم: الدريوش 32 بودس حسن
التربية السلمية

04/09/18 22741T)الدريوش )البلدية

602/09/15إقليم: بركانسيدي بوهريةإقليم: الدريوشثانوية الفرابي العدادية 30 برعيش لحسن
التربية السلمية

02/09/15 04670Aسيدي بوهرية

902/09/14إقليم: الناضورالثانوية العدادية تاويمةإقليم: الدريوشإع. ابن بطوطة 28 رشيد أغربي
التربية السلمية

06/09/17 21549X)الناضور )البلدية

الثانوية العدادية علل إقليم: الدريوشاعدادية امجاو

الفاسي2

702/09/14إقليم: الناضور 18 سعيد زروالي
التربية السلمية

06/09/17 23676J)زايو )البلدية

302/09/16إقليم: الناضورالثانوية العدادية الخوارزميإقليم: الدريوشإع. مولي يوسف 16 فاطمة ازرزر
التربية السلمية

04/09/19 23399

H

الناضور )البلدية(

الثانوية العدادية حاسي إقليم: الدريوشالثانوية العدادية قسيطة

بركان

1104/09/19إقليم: الناضور 16 فوركني أسماء
التربية السلمية

04/09/19 26277Lحاسي بركان

404/09/19إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية ابن سيناإقليم: الدريوشثانوية بودينار التأهيلية 16 م عزوز
التربية السلمية

04/09/19 12732

N

ازغنغان )البلدية(

304/09/19إقليم: الناضورالثانوية العدادية تزطوطينإقليم: الدريوشثانوية الفرابي العدادية 8 بوبكر الكركري
التربية السلمية

04/09/19إلتحاق بالزوجة 22743Vتزطوطين
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604/09/19إقليم: الناضورالثانوية العدادية اعزاننإقليم: الدريوشثانوية أولد أمغار العدادية 6 يوسف الغفياني
التربية السلمية

04/09/19 22742

U

ايعزانن

716/09/98إقليم: بركانابن الخطيبإقليم: الدريوشإع. ادريس الول 105 خالد امهين
التربية البدنية

16/09/03إلتحاق بالزوجة 23255

B

اكليم )البلدية(

904/09/12إقليم: الناضورالثانوية العدادية سلوانإقليم: الدريوشثانوية الفرابي العدادية 58 ندوى قاسمي
التربية البدنية

04/09/12 12739

W

سلوان )البلدية(

ثانوية عين الزهرة 

العدادية

الثانوية العدادية مولي إقليم: الدريوش

الحسن

104/09/12إقليم: تاوريرت 48 م لماغتي
التربية البدنية

04/09/12إلتحاق بالزوجة 27348Aأهل واد زا

الثانوية العدادية سيدي إقليم: الدريوشثانوية بودينار التأهيلية

مخوخ الجديدة

402/09/09إقليم: تاوريرت 42 كريم نووي
التربية البدنية

03/09/13إلتحاق بالزوجة 24753E العيون سيدي ملوك

)البلدية(

704/09/12إقليم: الناضورالثانوية العدادية الريفإقليم: الدريوشالثانوية العدادية إجطي 13 عمر بهطاط
التربية البدنية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 25831

B

ايحدادن

1204/09/19إقليم: جرسيفثانوية بركين العداديةإقليم: الدريوشثانوية تروكوت العدادية 6 المريط احمد امين
التربية البدنية

نعم 04/09/19 26211Pبركين

عمالة: طنجة - تورية الشاويإقليم: فجيجمولي علي بن العابد

أصيل

105/09/03 72 بن لحسن مليكة
اللغة العربية

05/09/08أقدمية 12 سنة 27339

R

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

102/09/16إقليم: فجيجمولي علي بن العابدإقليم: فجيجبدر 24 كربيجة للامينة
اللغة العربية

02/09/16 10529

U

بني تادجيت

ثانوية عمر بن جلون إقليم: فجيجابن خلدون

العدادية

704/09/18إقليم: جرادة 22 بشرى الهللي
اللغة العربية

04/09/18 04799

R

عين بني مطهر 

)البلدية(

106/09/17إقليم: جرادةاعدادية الحاج الشيخ بن احمدإقليم: فجيجابن خلدون 18 زهرة بياض
اللغة العربية

06/09/17 27326

B

عين بني مطهر 

)البلدية(

904/09/18إقليم: الدريوشإع. ابن بطوطةإقليم: فجيجإعدادية بومريم 12 توفيق بن لحسن
اللغة العربية

04/09/18 12748Fتمسمان

الثانوية العدادية سيدي إقليم: فجيجتفاريتي

مخوخ الجديدة

804/09/18إقليم: تاوريرت 12 مصطفى اجدايني
اللغة العربية

04/09/18 24753E العيون سيدي ملوك

)البلدية(

204/09/19إقليم: الدريوشإع. مولي يوسفإقليم: فجيجبدر 6 قوطاطي اسماعيل
اللغة العربية

04/09/19 22741T)الدريوش )البلدية

1004/09/19إقليم: تاوريرتعبد الكريم الخطابيإقليم: فجيجبدر 6 الخضير صلح الدين
اللغة العربية

04/09/19 25598Y)دبدو )البلدية

304/09/19إقليم: الدريوشإع. ابن الطيبإقليم: فجيجإعدادية بومريم 6 جمال العيدي
اللغة العربية

04/09/19 12742Z)بن الطيب )البلدية

الثانوية العدادية م إقليم: فجيجالفتح

السادس

116/09/92إقليم: بنسليمان 148 الحرار عبد الرحيم
اللغة الفرنسية

16/09/92أقدمية 16 سنة 07713

H

بنسليمان )البلدية(
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606/09/17إقليم: جرادةإعدادية عبد الكريم الخطابيإقليم: فجيجابن خلدون 28 السمللي بشرى
اللغة الفرنسية

06/09/17 24117

N

عين بني مطهر 

)البلدية(

102/09/16إقليم: جرادةاعدادية الحاج الشيخ بن احمدإقليم: فجيجابن طفيل 24 جميلة كبوس
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 27326

B

عين بني مطهر 

)البلدية(

الثانوية العدادية بني سدال إقليم: فجيجالفتح

الجبل

126/01/17إقليم: الناضور 24 ريشفة م
اللغة الفرنسية

26/01/17 21550Yبني سيدال الجبل

106/09/17إقليم: فجيجابن طفيلإقليم: فجيجمولي علي بن العابد 18 رحموني خديجة
اللغة الفرنسية

06/09/17 26276

K

بني تادجيت

406/09/17إقليم: جرسيفثانوية المتنبي العداديةإقليم: فجيجابن طفيل 18 زينب لزرق
اللغة الفرنسية

06/09/17 23554

B

لمريجة

404/09/18إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية مستكمارإقليم: فجيجإعدادية بومريم 12 خالد ننتوسي
اللغة الفرنسية

04/09/18 21090Yمستكمر

204/09/18إقليم: جرادةإعدادية ابن الهيثمإقليم: فجيجبدر 12 لكحل حنان
اللغة الفرنسية

04/09/18 23656

M

جرادة )البلدية(

204/09/18إقليم: جرادةإعدادية سيدي م بن عبداإقليم: فجيجإعدادية معتركة 12 عبد المولى غزيلي
اللغة الفرنسية

04/09/18 04797

N

جرادة )البلدية(

1304/09/19إقليم: جرادةثانوية الجاحظ العداديةإقليم: فجيجإعدادية بومريم 6 أحمد لحياني
اللغة الفرنسية

04/09/19 26987

H

أولد غزييل

804/09/19إقليم: الناضورالثانوية العدادية القصبةإقليم: فجيجابن خلدون 6 م توريرتي
اللغة الفرنسية

04/09/19 26631

W

بني انصار )البلدية(

304/09/19إقليم: الناضورالثانوية العدادية القصبةإقليم: فجيجمولي علي بن العابد 6 الحرش م
اللغة الفرنسية

04/09/19 26631

W

بني انصار )البلدية(

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: فجيجبدر

تاشفين

1104/09/19إقليم: تاوريرت 6 وشن الحسين
اللغة الفرنسية

04/09/19 26354Vسيدي لحسن

202/09/15إقليم: بركانتريفةإقليم: فجيجالفتح 40 صباحي دليلة
الجتماعيات

02/09/15 04657L)بركان )البلدية

106/09/17إقليم: جرادةاعدادية الحاج الشيخ بن احمدإقليم: فجيجإعدادية معتركة 28 عمر زراك
الجتماعيات

06/09/17 27326

B

عين بني مطهر 

)البلدية(

ثانوية عمر بن جلون إقليم: فجيجالفتح

العدادية

226/01/17إقليم: جرادة 24 اسماعيل بوعياد
الجتماعيات

26/01/17 04799

R

عين بني مطهر 

)البلدية(

106/09/17إقليم: فجيجالفتحإقليم: فجيجابن خلدون 10 علي بنقدور
الجتماعيات

04/09/19 10528T)بوعرفة )البلدية

204/09/18إقليم: جرادةإعدادية عبد الكريم الخطابيإقليم: فجيجابن خلدون 22 سكينة اخشين
الرياضيات

04/09/18 24117

N

عين بني مطهر 

)البلدية(
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104/09/18إقليم: فجيجتفاريتيإقليم: فجيجالفتح 20 عبد الحق دحماني
الرياضيات

04/09/19 24150Z)بوعرفة )البلدية

106/09/17إقليم: فجيجبدرإقليم: فجيجالفتح 18 الحمليلي سناء
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 10531

W

تالسينت

606/09/17إقليم: بركانعمر بن الخطابإقليم: فجيجالنهضة 18 كراعي زكرياء
الرياضيات

06/09/17 22719

U

سيدي سليمان - 

الشراعة )البلدية(

104/09/18إقليم: فجيجالنهضةإقليم: فجيجأبي عنان 12 بنعيسى خالد
الرياضيات

04/09/18 10526

R

فجيج )البلدية(

104/09/19إقليم: تاوريرتعبد الكريم الخطابيإقليم: فجيجتفاريتي 6 ايوب مزات
الرياضيات

04/09/19 25598Y)دبدو )البلدية

604/09/19إقليم: الناضورالثانوية العدادية لهدارةإقليم: فجيجالفتح 6 القراشي م
الرياضيات

04/09/19 26281

R

اركمان

804/09/19إقليم: الدريوشإع. ابن بطوطةإقليم: فجيجالفتح 6 لغليض م
الرياضيات

04/09/19 12748Fتمسمان

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: فجيجأبي عنان

تاشفين

104/09/19إقليم: تاوريرت 6 قدوري م
الرياضيات

04/09/19 26354Vسيدي لحسن

1204/09/19إقليم: جرادة ثا الوحدة العداديةإقليم: فجيجإعدادية بومريم 6 أيوب عرباوي
الرياضيات

04/09/19 21435Yمريجة

1204/09/19إقليم: جرادةثانوية الجاحظ العداديةإقليم: فجيجابن خلدون 6 م الشارف
الرياضيات

04/09/19 26987

H

أولد غزييل

1204/09/19إقليم: جرادةثانوية الجاحظ العداديةإقليم: فجيجابن خلدون 6 حمزة يوسفي
الرياضيات

04/09/19 26987

H

أولد غزييل

104/09/19إقليم: جرسيفثانوية المتنبي العداديةإقليم: فجيجبدر 6 لكصير رضوان
الرياضيات

04/09/19 23554

B

لمريجة

1204/09/19إقليم: جرادة ثا الوحدة العداديةإقليم: فجيجتفاريتي 6 سامي بلحسن
الرياضيات

04/09/19 21435Yمريجة

202/09/16إقليم: جرادةثانوية الزيتون العداديةإقليم: فجيجابن خلدون 24 سيف الدين كارتي
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 26553Lكفايت

404/09/18إقليم: فجيجإعدادية معتركةإقليم: فجيجإعدادية بومريم 12 خالد ميموني
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 25680

M

معتركة

404/09/18إقليم: تاوريرتعبد الكريم الخطابيإقليم: فجيجإعدادية معتركة 12 حسان المسعودي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 25598Y)دبدو )البلدية

الثانوية العدادية م إقليم: فجيجبدر

الخامس

1104/09/19إقليم: تاوريرت 6 العوني البشير
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 27349

B

سيدي علي بلقاسم
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126/01/17عمالة: وجدة - أنكادإع. المكي الناصريإقليم: فجيجالفتح 34 ددوش مصطفى
الفيزياء والكيمياء

26/01/17 18470A)وجدة )البلدية

102/09/15عمالة: مكناسالثانوية العدادية التنميةإقليم: فجيجالفتح 30 الصلبي ابراهيم
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 04087S)مكناس )البلدية

102/09/16إقليم: الرشيديةثانوية مولي رشيد العداديةإقليم: فجيجبدر 24 يسرا اوقسو
الفيزياء والكيمياء

02/09/16إلتحاق بالزوج 09829

H

الرشيدية )البلدية(

106/09/17إقليم: فجيجبدرإقليم: فجيجإعدادية بومريم 28 م أشرقي
التربية السلمية

06/09/17 10531

W

تالسينت

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: فجيجبدر

تاشفين

1104/09/19إقليم: تاوريرت 6 زوهري حسن
التربية السلمية

04/09/19 26354Vسيدي لحسن

ثانوية عمر بن جلون إقليم: فجيجتفاريتي

العدادية

204/09/19إقليم: جرادة 6 حكوم حاكمي
التربية السلمية

04/09/19 04799

R

عين بني مطهر 

)البلدية(

402/09/15إقليم: جرادةثانوية الزيتون العداديةإقليم: فجيجابن خلدون 40 جمعاوي لحسن
التربية البدنية

02/09/15 26553Lكفايت

1302/09/15إقليم: الدريوشثانوية عين الزهرة العداديةإقليم: فجيجإعدادية بومريم 30 أزرار جمال
التربية البدنية

02/09/15 21551Zعين الزهرة

404/09/12إقليم: فجيجإعدادية بومريمإقليم: فجيجإعدادية معتركة 22 رشيد ويشو
التربية البدنية

04/09/18 24149Yبو مريم

306/09/17إقليم: بركانكيسإقليم: فجيجالفتح 18 المعطاوي كوثر
المعلوميات

06/09/17 23709V)احفير )البلدية

الثانوية العدادية سلوان إقليم: فجيجتفاريتي

الجديدة

104/09/19إقليم: الناضور 6 الرزوقي عز الدين
المعلوميات

04/09/19 20105

C

سلوان )البلدية(

107/09/04عمالة: وجدة - أنكادإع. عبد الرحمان حجيرةإقليم: جرسيفثانوية الدريسي العدادية 56 حمداوي عدنان
اللغة العربية

02/09/14 24692

N

وجدة )البلدية(

202/09/10إقليم: مولي يعقوب إعدادية الحسن الولإقليم: جرسيفثانوية ابن الهيثم العدادية 54 الدريوش عزيزة
اللغة العربية

04/09/12إلتحاق بالزوج 24722

W

عين الشقف

1005/09/11إقليم: تازةالكنديإقليم: جرسيفثانوية الجاحظ العدادية 52 الوشيكلي فاطمة
اللغة العربية

02/09/14 24865

B

تازة )البلدية(

الثانوية العدادية إدريس إقليم: جرسيفثانوية 11 يناير العدادية

الول

926/01/17إقليم: تاوريرت 24 الشريف الهللي
اللغة العربية

26/01/17 04665V العيون سيدي ملوك

)البلدية(

102/09/14إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية ابن سيناإقليم: جرسيفثانوية ابن رشد العدادية 16 براهيم زكاغ
اللغة العربية

13/09/18إلتحاق بالزوجة 23270T)تاوريرت )البلدية

المدرسة البتدائية يعقوب إقليم: جرسيفثانوية بركين العدادية

المنصور

504/09/18إقليم: الناضور 12 احمداي م
اللغة العربية

04/09/18 12307

B

العروي )البلدية(
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304/09/18إقليم: جرسيفالتقدمإقليم: جرسيفثانوية راس لقصر العدادية 12 عمر محموسة
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 27179Sهوارة أولد رحو

204/09/18إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية السلمإقليم: جرسيفثانوية بوسكور العدادية 12 الهللي عبد الصمد
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 26312Z)تاوريرت )البلدية

304/09/19إقليم: جرسيفثانوية 11 يناير العداديةإقليم: جرسيفثانوية بركين العدادية 6 بوضراوي عبد الرحمان
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوجة 16662

K

جرسيف )البلدية(

104/09/12عمالة: الميةعلل بن عبد اإقليم: جرسيفثانوية ابن الهيثم العدادية 48 نعماني سكينة
اللغة الفرنسية

04/09/12إلتحاق بالزوج 01909Z)المية )البلدية

الثانوية العدادية طارق ابن إقليم: جرسيفثانوية الدريسي العدادية

زياد

202/09/10إقليم: الحاجب 40 الدريسي مصطفى
اللغة الفرنسية

02/09/15 24743

U

عين تاوجطات 

)البلدية(

202/09/16إقليم: جرسيفالتقدمإقليم: جرسيفثانوية بركين العدادية 34 ميمونة قيطوني
اللغة الفرنسية

02/09/16 27179Sهوارة أولد رحو

الثانوية العدادية علل بن إقليم: جرسيفثانوية ابن رشد العدادية

عبد ا العدادية

126/01/17إقليم: تاوريرت 34 سميرة بختي
اللغة الفرنسية

26/01/17 04661

R

تاوريرت )البلدية(

1206/09/17إقليم: بركانطارق بن زيادإقليم: جرسيفثانوية راس لقصر العدادية 28 كوثر حمدان
اللغة الفرنسية

06/09/17 27194

H

اكليم )البلدية(

206/09/17إقليم: بركانالقدسإقليم: جرسيفثانوية النهضة التأهيلية 28 ايمان الشحلفي
اللغة الفرنسية

06/09/17 04656

K

بركان )البلدية(

906/09/17إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية ابن سيناإقليم: جرسيفثانوية المتنبي العدادية 28 سارا مومن
اللغة الفرنسية

06/09/17 23270T)تاوريرت )البلدية

202/09/16إقليم: جرسيفثانوية ابن الهيثم العداديةإقليم: جرسيفثانوية راس لقصر العدادية 24 أفرياط حياة
اللغة الفرنسية

02/09/16 25459X)جرسيف )البلدية

104/09/18إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية بدرإقليم: جرسيفثانوية بوسكور العدادية 22 مرنيسي إسراء
اللغة الفرنسية

04/09/18 04663T)تاوريرت )البلدية

الثانوية العدادية إدريس إقليم: جرسيفثانوية بركين العدادية

الول

504/09/18إقليم: تاوريرت 22 بوجخروط صليحة
اللغة الفرنسية

04/09/18 04665V العيون سيدي ملوك

)البلدية(

404/09/18إقليم: جرسيفثانوية المتنبي العداديةإقليم: جرسيفثانوية بوسكور العدادية 22 قادة نجلء
اللغة الفرنسية

04/09/18 23554

B

لمريجة

الثانوية العدادية مولي إقليم: جرسيفثانوية الجاحظ العدادية

الحسن

804/09/19إقليم: تاوريرت 16 الحسناوي حياة
اللغة الفرنسية

04/09/19 27348Aأهل واد زا

104/09/18إقليم: جرسيفالتقدمإقليم: جرسيفثانوية الجاحظ العدادية 13 بوحريبة مريم
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 27179Sهوارة أولد رحو

202/09/15إقليم: جرسيفثانوية ابن رشد العداديةإقليم: جرسيفثانوية المتنبي العدادية 6 العالية تالم
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 16661J)جرسيف )البلدية
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الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: جرسيفثانوية بوسكور العدادية

تاشفين

1304/09/19إقليم: تاوريرت 6 م غندور
اللغة الفرنسية

04/09/19 26354Vسيدي لحسن

504/09/19إقليم: الناضورالثانوية العدادية اصباننإقليم: جرسيفثانوية بركين العدادية 6 حسن إيزي
اللغة الفرنسية

04/09/19 23914T)الناضور )البلدية

604/09/19إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية مقدم بوزيانإقليم: جرسيفثانوية بركين العدادية 6 ايت الطويل م
اللغة الفرنسية

04/09/19 12740Xاركمان

116/09/96إقليم: جرسيفالتقدمإقليم: جرسيفثانوية ابن رشد العدادية 114  عبد الرحمان بوليت
الجتماعيات

16/09/04أقدمية 16 سنة 27179Sهوارة أولد رحو

503/09/13إقليم: جرسيفثانوية ابن رشد العداديةإقليم: جرسيفثانوية الجاحظ العدادية 34 اسليماني م
الجتماعيات

02/09/16 16661J)جرسيف )البلدية

104/09/12إقليم: جرسيفالتقدمإقليم: جرسيفثانوية الجاحظ العدادية 34 خليد شنافي
الجتماعيات

02/09/16 27179Sهوارة أولد رحو

503/09/13إقليم: جرسيفثانوية ابن رشد العداديةإقليم: جرسيفثانوية راس لقصر العدادية 34 نبيل حدادة
الجتماعيات

02/09/16 16661J)جرسيف )البلدية

804/09/18إقليم: الناضورالثانوية العدادية العروي2إقليم: جرسيفثانوية بركين العدادية 8 الناصر ابراهيم
الجتماعيات

04/09/19 21554

C

العروي )البلدية(

602/09/10عمالة: وجدة - أنكادإع. الوحدةإقليم: جرسيفثانوية 11 يناير العدادية 48 الموساوي عبد الرحيم
الرياضيات

02/09/15 04384P)وجدة )البلدية

المدرسة البتدائية يعقوب إقليم: جرسيفثانوية ابن رشد العدادية

المنصور

606/09/17إقليم: الناضور 28 أمين محوت
الرياضيات

06/09/17 12307

B

العروي )البلدية(

126/01/17عمالة: وجدة - أنكادإع. الداخلةإقليم: جرسيفثانوية ابن رشد العدادية 24 ابراهيم اعبون
الرياضيات

26/01/17 26394

N

وجدة )البلدية(

404/09/18إقليم: جرادةإعدادية عمر بن الخطابإقليم: جرسيفثانوية ابن الهيثم العدادية 22 لكحل أمال
الرياضيات

04/09/18 04800S)تويسيت )البلدية

406/09/17إقليم: الناضورالثانوية العدادية تزطوطينإقليم: جرسيفثانوية الجاحظ العدادية 18 أيوب أبناصر
الرياضيات

06/09/17 22743Vتزطوطين

ثانوية يوسف بن تاشفين 

العدادية

506/09/17إقليم: الناضورالثانوية العدادية العروي2إقليم: جرسيف 18 حميد أغمير
الرياضيات

06/09/17 21554

C

العروي )البلدية(

806/09/17إقليم: الناضورالثانوية العدادية القصبةإقليم: جرسيفثانوية النهضة التأهيلية 18 زكرياء الحيحي
الرياضيات

06/09/17 26631

W

بني انصار )البلدية(

106/09/17إقليم: جرسيفثانوية ابن الهيثم العداديةإقليم: جرسيفثانوية ابن رشد العدادية 18 بهيجة بودوز
الرياضيات

06/09/17 25459X)جرسيف )البلدية

204/09/18إقليم: جرسيفثانوية ابن رشد العداديةإقليم: جرسيفثانوية بوسكور العدادية 12 عبد الرزاق عياط
الرياضيات

04/09/18 16661J)جرسيف )البلدية
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204/09/18إقليم: جرسيفالتقدمإقليم: جرسيفثانوية النهضة التأهيلية 12 عبد الكريم الجالي
الرياضيات

04/09/18 27179Sهوارة أولد رحو

704/09/18إقليم: جرسيفالتقدمإقليم: جرسيفثانوية النهضة التأهيلية 12 لشخم فؤاد
الرياضيات

04/09/18 27179Sهوارة أولد رحو

204/09/18إقليم: جرسيفثانوية ابن رشد العداديةإقليم: جرسيفثانوية بوسكور العدادية 12 الكيحل عبد القادر
الرياضيات

04/09/18 16661J)جرسيف )البلدية

104/09/18إقليم: الناضورالثانوية العدادية القصبةإقليم: جرسيفثانوية الجاحظ العدادية 12 ياسين العمراني
الرياضيات

04/09/18 26631

W

بني انصار )البلدية(

104/09/18إقليم: جرسيفالتقدمإقليم: جرسيفثانوية النهضة التأهيلية 12 بخاخ عبد الكريم
الرياضيات

04/09/18 27179Sهوارة أولد رحو

604/09/18إقليم: جرادةإعدادية المام البخاريإقليم: جرسيفثانوية بركين العدادية 12 صغيري وليد
الرياضيات

04/09/18 04798P)جرادة )البلدية

604/09/18إقليم: بركان3 مارسإقليم: جرسيفثانوية راس لقصر العدادية 12 ابراهيم وسليم
الرياضيات

04/09/18 04669Zمداغ

104/09/18إقليم: جرسيفثانوية النهضة التأهيليةإقليم: جرسيفثانوية الجاحظ العدادية 12 عصام عباد
الرياضيات

04/09/18 18527

M

تادرت

904/09/18إقليم: جرادةإعدادية ابن الهيثمإقليم: جرسيفثانوية راس لقصر العدادية 12 يحي عل
الرياضيات

04/09/18 23656

M

جرادة )البلدية(

404/09/18إقليم: جرسيفثانوية ابن رشد العداديةإقليم: جرسيفثانوية المتنبي العدادية 12 عبد الحي زريوح
الرياضيات

04/09/18 16661J)جرسيف )البلدية

729/12/18إقليم: جرسيفثانوية النهضة التأهيليةإقليم: جرسيفثانوية بوسكور العدادية 12 سفيان الوزاني
الرياضيات

29/12/18 18527

M

تادرت

704/09/19إقليم: جرسيفثانوية النهضة التأهيليةإقليم: جرسيفثانوية بركين العدادية 6 بوطي م
الرياضيات

04/09/19 18527

M

تادرت

الثانوية العدادية علل بن إقليم: جرسيفثانوية بركين العدادية

عبد ا العدادية

404/09/19إقليم: تاوريرت 6 يقبح منير
الرياضيات

04/09/19 04661

R

تاوريرت )البلدية(

الثانوية العدادية ملقى إقليم: جرسيفثانوية المتنبي العدادية

الويدان

904/09/19إقليم: تاوريرت 6 الخضير عويسي
الرياضيات

04/09/19 24107

C

ملك الويدان

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: جرسيفثانوية بركين العدادية

تاشفين

1304/09/19إقليم: تاوريرت 6 السعداوي رشيد
الرياضيات

04/09/19 26354Vسيدي لحسن

206/09/17إقليم: جرسيفالتقدمإقليم: جرسيفثانوية النهضة التأهيلية 28 عماد الكرماصي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 27179Sهوارة أولد رحو

ثانوية يوسف بن تاشفين 

العدادية

1002/09/15إقليم: تازةوادي أمليلإقليم: جرسيف 26 اكرام المرابط
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 16665

N

واد امليل )البلدية(
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626/01/17إقليم: الناضورالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: جرسيفثانوية الدريسي العدادية 24 الشايب وفاء
علوم الحياة 

والرض
26/01/17إلتحاق بالزوج 12277

U

الناضور )البلدية(

806/09/17إقليم: جرسيفثانوية النهضة التأهيليةإقليم: جرسيفثانوية راس لقصر العدادية 18 زبير حفيان
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 18527

M

تادرت

1006/09/17إقليم: جرسيفثانوية الجاحظ العداديةإقليم: جرسيفثانوية بركين العدادية 18 فاطمة الزهراء اهرين
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 16669Tصاكة

406/09/17عمالة: وجدة - أنكادإع. عبد الخالق الطريسإقليم: جرسيفثانوية الدريسي العدادية 28 زروقي نعيمة
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 04393Z)وجدة )البلدية

206/09/17عمالة: وجدة - أنكادإع. عبد الخالق الطريسإقليم: جرسيفثانوية الجاحظ العدادية 18 زكرياء القاسمي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17إلتحاق بالزوجة 04393Z)وجدة )البلدية

906/09/17إقليم: بركانالحسن الثانيإقليم: جرسيفثانوية الدريسي العدادية 18 مخلوفي عبد الكريم
الفيزياء والكيمياء

06/09/17إلتحاق بالزوجة 24871

H

بركان )البلدية(

706/09/17إقليم: جرسيفالتقدمإقليم: جرسيفثانوية راس لقصر العدادية 18 ميمون الطيبي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17إلتحاق بالزوجة 27179Sهوارة أولد رحو

الثانوية العدادية علل إقليم: جرسيفثانوية بركين العدادية

الفاسي2

1004/09/19إقليم: الناضور 16 مي ندير
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 23676J)زايو )البلدية

104/09/19إقليم: جرسيفثانوية الجاحظ العداديةإقليم: جرسيفثانوية بركين العدادية 6 بكاوي انور
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 16669Tصاكة

الثانوية العدادية إدريس إقليم: جرسيفثانوية النهضة التأهيلية

الول

404/09/19إقليم: تاوريرت 6 يونس خطاب
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 04665V العيون سيدي ملوك

)البلدية(

1004/09/19إقليم: جرسيفثانوية النهضة التأهيليةإقليم: جرسيفثانوية بوسكور العدادية 6 العلمي الشنتوفي اسماعيل
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 18527

M

تادرت

402/09/14إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية واد زاإقليم: جرسيفثانوية ابن رشد العدادية 34 بنغنو سليمان
التربية السلمية

06/09/17 04664

U

تاوريرت )البلدية(

426/01/17إقليم: جرسيفالتقدمإقليم: جرسيفثانوية الجاحظ العدادية 34 عبد الفتاح القاسمي
التربية السلمية

26/01/17 27179Sهوارة أولد رحو

226/01/17إقليم: بركانتريفةإقليم: جرسيفثانوية المتنبي العدادية 34 عبد الرحمان الطبيب
التربية السلمية

26/01/17 04657L)بركان )البلدية

102/09/14إقليم: جرسيفالتقدمإقليم: جرسيفثانوية النهضة التأهيلية 22 بشا عبد العزيز
التربية السلمية

04/09/18 27179Sهوارة أولد رحو

102/09/15إقليم: جرسيفثانوية ابن رشد العداديةإقليم: جرسيفثانوية النهضة التأهيلية 16 العيساوي حياة
التربية السلمية

04/09/19 16661J)جرسيف )البلدية

304/09/19إقليم: جرسيفثانوية ابن رشد العداديةإقليم: جرسيفثانوية راس لقصر العدادية 6 م الوكيلي
التربية السلمية

04/09/19 16661J)جرسيف )البلدية
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عمالة: الصخيرات  18 نونبرإقليم: جرسيفثانوية الجاحظ العدادية

 - تمارة

102/09/09 52 حسام عيساوي
التربية البدنية

02/09/15 24896

K

تمارة )البلدية(

302/09/14إقليم: جرسيفالتقدمإقليم: جرسيفثانوية راس لقصر العدادية 26 ابن يعيش الحسين
التربية البدنية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 27179Sهوارة أولد رحو

الثانوية العدادية م إقليم: جرسيفثانوية بركين العدادية

الخامس

1301/01/17إقليم: تاوريرت 6 يوسف مسكي
التربية البدنية

04/09/19إلتحاق بالزوجة 27349

B

سيدي علي بلقاسم

1304/09/19إقليم: الدريوشثانوية تروكوت العداديةإقليم: جرسيفثانوية بركين العدادية 6 الحسناوي أيوب
التربية البدنية

نعم 04/09/19 21552Aاتروكوت

102/09/09إقليم: جرسيفثانوية ابن رشد العداديةإقليم: جرسيفثانوية ابن الهيثم العدادية 58 خديجة عوام
المعلوميات

نعم 03/09/13 16661J)جرسيف )البلدية

105/09/03إقليم: جرسيفثانوية ابن الهيثم العداديةإقليم: جرسيفثانوية ابن رشد العدادية 52 عقيل نورالدين
المعلوميات

نعم 03/09/13 25459X)جرسيف )البلدية

204/09/19إقليم: بركانأغبالإقليم: جرسيفثانوية المتنبي العدادية 6 الراشدي رضوان
المعلوميات

04/09/19 19583

K

اغبال

116/09/89عمالة: وجدة - أنكادإع. م مسكينإقليم: جرادةإعدادية قنفودة 130 تاج عبد العزيز
اللغة العربية

16/09/99أقدمية 16 سنة 26395P)وجدة )البلدية

إعدادية سيدي م بن 

عبدا

601/01/02عمالة: وجدة - أنكادإع. مصطفى المشرافيإقليم: جرادة 66 فاتحة  حجيرة
اللغة العربية

15/09/17 26406

B

وجدة )البلدية(

ثانوية عمر بن جلون 

العدادية

ارةإقليم: جرادة 1104/09/02عمالة: وجدة - أنكادإعدادية السما 52 حكيمة     غزالي
اللغة العربية

02/09/16 27426

K

وجدة )البلدية(

305/09/07إقليم: جرادةإعدادية عمر بن الخطابإقليم: جرادة ثا الوحدة العدادية 40 هشام سرحاني
اللغة العربية

02/09/16 04800S)تويسيت )البلدية

إعدادية سيدي م بن 

عبدا

105/09/07عمالة: وجدة - أنكادإع. القدسإقليم: جرادة 38 العباسي م
اللغة العربية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 04394A)وجدة )البلدية

الثانوية العدادية مولي إقليم: جرادةإعدادية ابن الهيثم

الحسن

102/09/14إقليم: تاوريرت 20 عثماني عمر
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 27348Aأهل واد زا

ثانوية عمر بن جلون 

العدادية

306/09/17إقليم: جرادةإعدادية سيدي م بن عبداإقليم: جرادة 18 كريمة العامري
اللغة العربية

06/09/17 04797

N

جرادة )البلدية(

402/09/14عمالة: وجدة - أنكادإع. ابن القاضيإقليم: جرادةإعدادية جرادة 16 رزوكي حنان
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوج 04392Y)وجدة )البلدية

ثانوية عمر بن جلون إقليم: جرادة ثا الوحدة العدادية

العدادية

206/09/17إقليم: جرادة 10 خديجة تابت
اللغة العربية

04/09/19 04799

R

عين بني مطهر 

)البلدية(

116/09/92عمالة: وجدة - أنكادإعدادية الضحىإقليم: جرادةإعدادية ابن الهيثم 149 دخيسة مليكة
اللغة الفرنسية

16/09/92إلتحاق بالزوج 27425J)وجدة )البلدية
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الثانوية العدادية سيدي إقليم: جرادةإعدادية ابن الهيثم

مخوخ الجديدة

103/09/13إقليم: تاوريرت 44 سعدية حورش
اللغة الفرنسية

02/09/15 24753E العيون سيدي ملوك

)البلدية(

902/09/16إقليم: بركانسيدي بوهريةإقليم: جرادةإعدادية عبد الكريم الخطابي 34 حليمة ميري
اللغة الفرنسية

02/09/16 04670Aسيدي بوهرية

ثانوية عمر بن جلون 

العدادية

902/09/16إقليم: بركانالخوارزميإقليم: جرادة 24 رشيد كروج
اللغة الفرنسية

02/09/16 04660P)عين الركادة )البلدية

ثانوية عمر بن جلون إقليم: جرادة ثا الوحدة العدادية

العدادية

106/09/17إقليم: جرادة 18 عمر اخلوف
اللغة الفرنسية

06/09/17 04799

R

عين بني مطهر 

)البلدية(

104/09/12إقليم: الناضورالثانوية العدادية تاويمةإقليم: جرادةإعدادية جرادة 30 خالد دغو
الجتماعيات

02/09/15إلتحاق بالزوجة 21549X)الناضور )البلدية

ثانوية عمر بن جلون 

العدادية

1102/09/14عمالة: وجدة - أنكادإع. عبد الرحمان حجيرةإقليم: جرادة 30 حفيظة قورطيط
الجتماعيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 24692

N

وجدة )البلدية(

216/09/98عمالة: وجدة - أنكادإع. أبي عنان المرينيإقليم: جرادةإعدادية عمر بن الخطاب 62 نادية بطيوي
الرياضيات

02/09/16 04386S)وجدة )البلدية

606/09/17عمالة: وجدة - أنكادإع. عبد المالك السعديإقليم: جرادةإعدادية المام البخاري 28 بومزلك هاجر
الرياضيات

06/09/17 25569S)وجدة )البلدية

الثانوية العدادية إدريس إقليم: جرادة ثا الوحدة العدادية

الول

506/09/17إقليم: تاوريرت 28 عبدالرزاق حديني
الرياضيات

06/09/17 04665V العيون سيدي ملوك

)البلدية(

502/09/16إقليم: جرادةإعدادية عمر بن الخطابإقليم: جرادةإعدادية ابن الهيثم 22 عباس بوشنفة
الرياضيات

04/09/18 04800S)تويسيت )البلدية

804/09/18عمالة: وجدة - أنكادإع. أبي ذر الغفاريإقليم: جرادةإعدادية عبد الكريم الخطابي 22 راضية بخاش
الرياضيات

04/09/18 04395

B

بني درار )البلدية(

304/09/19إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية السلمإقليم: جرادة ثا الوحدة العدادية 16 مولي التاج سارة
الرياضيات

04/09/19 26312Z)تاوريرت )البلدية

ثانوية عمر بن جلون إقليم: جرادةثانوية الجاحظ العدادية

العدادية

304/09/18إقليم: جرادة 12 المهدي زكرياء
الرياضيات

04/09/18 04799

R

عين بني مطهر 

)البلدية(

ثانوية عمر بن جلون 

العدادية

404/09/18إقليم: جرادةإعدادية المام البخاريإقليم: جرادة 12 حنان تيعلتي
الرياضيات

04/09/18 04798P)جرادة )البلدية

الثانوية العدادية علل إقليم: جرادةإعدادية المام البخاري

الفاسي 1

206/09/17إقليم: الناضور 10 نورة الداودي
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوج 12736T)زايو )البلدية

404/09/18إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية واد زاإقليم: جرادةثانوية الجاحظ العدادية 8 مومني نبيل
الرياضيات

04/09/19 04664

U

تاوريرت )البلدية(

116/09/93عمالة: وجدة - أنكادإع. عبدالرحيم بوعبيدإقليم: جرادةإعدادية قنفودة 146 الغازي مالكة
علوم الحياة 

والرض
16/09/95أقدمية 16 سنة 21530

B

ايسلي
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402/09/15عمالة: وجدة - أنكادإعدادية الضحىإقليم: جرادةثانوية الزيتون العدادية 40 العامري سومية
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 27425J)وجدة )البلدية

306/09/17عمالة: وجدة - أنكادإع. الجاحظإقليم: جرادةإعدادية عبد الكريم الخطابي 20 لطيفة سرغيني
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 04387T)وجدة )البلدية

216/09/94عمالة: وجدة - أنكادإع. م مسكينإقليم: جرادةإعدادية عمر بن الخطاب 146 اخليف ام
الفيزياء والكيمياء

16/09/95أقدمية 16 سنة 26395P)وجدة )البلدية

الثانوية العدادية ملقى إقليم: جرادةثانوية الزيتون العدادية

الويدان

302/09/15إقليم: تاوريرت 30 لصهب فاتح
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 24107

C

ملك الويدان

إعدادية سيدي م بن 

عبدا

102/09/15عمالة: وجدة - أنكادإع. ابن رشدإقليم: جرادة 18 بوشارب م
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوجة 04260E)وجدة )البلدية

الثانوية العدادية علل إقليم: جرادةإعدادية المام البخاري

الفاسي2

106/09/17إقليم: الناضور 18 يوسف زياش
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 23676J)زايو )البلدية

116/09/98إقليم: جرادةثانوية المل العداديةإقليم: جرادةإعدادية عمر بن الخطاب 126 الفخسدي وردية
التربية السلمية

09/10/00أقدمية 16 سنة 26282Sسيدي بوبكر

ثانوية عمر بن جلون 

العدادية

402/09/15عمالة: وجدة - أنكادإع. باستورإقليم: جرادة 30 مصطفى الطايق
التربية السلمية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 04389V)وجدة )البلدية

104/09/18إقليم: جرادةاعدادية الحاج الشيخ بن احمدإقليم: جرادةثانوية الجاحظ العدادية 12 مليكة رحاوي
التربية السلمية

04/09/18 27326

B

عين بني مطهر 

)البلدية(

1016/09/95إقليم: بركانالطلسإقليم: جرادةثانوية الزيتون العدادية 126 عبد العالي حسان
التربية البدنية

06/01/01أقدمية 16 سنة 04428

M

احفير )البلدية(

106/09/01عمالة: وجدة - أنكادإع. ابن رشدإقليم: جرادةإعدادية قنفودة 111 الصالحين نزهة
التربية السرية

04/09/02إلتحاق بالزوج 04260E)وجدة )البلدية

الثانوية العدادية طارق ابن 

زياد

216/09/97عمالة: وجدة - أنكادإع. م بن عمارةإقليم: الناضور 88 نعيمة صالحي
اللغة العربية

05/09/07أقدمية 12 سنة 26402X)وجدة )البلدية

الثانوية التأهيلية مقدم 

بوزيان

306/09/00عمالة: وجدة - أنكادإع. مالكة الفاسيإقليم: الناضور 86 أمال بوحبة
اللغة العربية

02/09/10 18471

B

وجدة )البلدية(

الثانوية العدادية علل 

الفاسي 1

506/09/01عمالة: وجدة - أنكادإع. أبي يوسف الكنديإقليم: الناضور 58 جبور عائشة
اللغة العربية

24/09/18 04286

H

وجدة )البلدية(

الثانوية العدادية 

الخوارزمي

205/09/07إقليم: الناضورالثانوية العدادية اصباننإقليم: الناضور 48 عبد القادر القادري
اللغة العربية

02/09/15 23914T)الناضور )البلدية

الثانوية العدادية ابن 

خلدون

102/09/10إقليم: الناضورإالثانوية العدادية بني نصارإقليم: الناضور 43 سارة سويدي
اللغة العربية

02/09/13إلتحاق بالزوج 12756P)بني انصار )البلدية

1102/09/09عمالة: وجدة - أنكادإع. أبي ذر الغفاريإقليم: الناضورالثانوية العدادية الريف 42 حافيظ اسلمي
اللغة العربية

03/09/13 04395

B

بني درار )البلدية(
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1002/01/17إقليم: بركانتريفةإقليم: الناضورالثانوية العدادية لهدارة 34 الزلماطي فاطمة الزهراء
اللغة العربية

02/01/17 04657L)بركان )البلدية

الثانوية العدادية سلوان 

الجديدة

102/09/14إقليم: بركانالطلسإقليم: الناضور 32 بلقاسمي سارة
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 04428

M

احفير )البلدية(

الثانوية العدادية سلوان 

الجديدة

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن رشدإقليم: الناضور

أصيل

204/09/12 30 سناء بن عقة
اللغة العربية

04/09/19 15335T طنجة المدينة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية 

الخوارزمي

الثانوية العدادية طارق ابن إقليم: الناضور

زياد

302/09/10إقليم: الناضور 28 سفيان المحب
اللغة العربية

04/09/19 12729

K

الناضور )البلدية(

الثانوية العدادية سلوان إقليم: الناضورالثانوية العدادية اصبانن

الجديدة

205/09/11إقليم: الناضور 28 م الوعزيزي
اللغة العربية

04/09/19 20105

C

سلوان )البلدية(

102/09/10إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية ابن سيناإقليم: الناضورالثانوية العدادية اصبانن 24 ميسي كوثر
اللغة العربية

02/09/16 12732

N

ازغنغان )البلدية(

الثانوية العدادية طارق ابن 

زياد

104/09/12إقليم: بركانزكزلإقليم: الناضور 22 قاضي صفاء
اللغة العربية

04/09/18 23254A - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

الثانوية التأهيلية مقدم 

بوزيان

1106/09/17إقليم: بركان3 مارسإقليم: الناضور 18 رشيد الركو
اللغة العربية

06/09/17 04669Zمداغ

906/09/16إقليم: الحسيمةاع اساكنإقليم: الناضورالثانوية العدادية الحسني 16 عثمان بوشيح
اللغة العربية

04/09/19 06822Pاساكن

202/09/16إقليم: الناضورالثانوية العدادية سلوانإقليم: الناضورالثانوية العدادية العروي2 16 عرجون عمرو
اللغة العربية

نعم 20/09/18 12739

W

سلوان )البلدية(

الثانوية التأهيلية مقدم 

بوزيان

104/09/19إقليم: الناضورالثانوية العدادية الزرقطونيإقليم: الناضور 16 صفاء العمراني
اللغة العربية

04/09/19 12738V)ازغنغان )البلدية

الثانوية العدادية إدريس إقليم: الناضورالثانوية العدادية صبرا

الول

904/09/19إقليم: تاوريرت 16 كريمة البركة
اللغة العربية

04/09/19 04665V العيون سيدي ملوك

)البلدية(

الثانوية العدادية بني سدال إقليم: الناضورالثانوية العدادية بني شيكر

الجبل

204/09/18إقليم: الناضور 12 بحو كمال
اللغة العربية

04/09/18 21550Yبني سيدال الجبل

106/09/17إقليم: الناضورالثانوية العدادية الخوارزميإقليم: الناضورالثانوية العدادية تاويمة 10 مصطفى انفد
اللغة العربية

04/09/19 23399

H

الناضور )البلدية(

104/09/18إقليم: الناضورالثانوية العدادية العروي2إقليم: الناضورالثانوية العدادية سلوان 10 الملحي هاجر
اللغة العربية

نعم 04/09/19 21554

C

العروي )البلدية(

1004/09/19إقليم: الناضورالثانوية العدادية الخوارزميإقليم: الناضورالثانوية العدادية بني شيكر 6 عليوي بنيونس
اللغة العربية

04/09/19 23399

H

الناضور )البلدية(

104/09/19إقليم: الناضورالثانوية العدادية الحسنيإقليم: الناضورالثانوية العدادية القصبة 6 أمقران م
اللغة العربية

04/09/19 12275S)الناضور )البلدية
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الثانوية العدادية علل إقليم: الناضورالثانوية العدادية بني شيكر

الفاسي 1

104/09/19إقليم: الناضور 6 لمهاري م
اللغة العربية

04/09/19 12736T)زايو )البلدية

216/09/88عمالة: وجدة - أنكادإع. المكي الناصريإقليم: الناضورالثانوية العدادية المسيرة 164 الدخيسي خديجة
اللغة الفرنسية

25/09/97أقدمية 16 سنة 18470A)وجدة )البلدية

الثانوية العدادية سلوان إقليم: الناضورالثانوية العدادية اصبانن

الجديدة

304/09/02إقليم: الناضور 104 ادراز حفيظ
اللغة الفرنسية

07/02/05أقدمية 16 سنة 20105

C

سلوان )البلدية(

102/09/14إقليم: الناضورإالثانوية العدادية بني نصارإقليم: الناضورالثانوية العدادية القصبة 44 مدور آمنة
اللغة الفرنسية

02/09/15 12756P)بني انصار )البلدية

الثانوية التأهيلية مقدم 

بوزيان

302/09/16إقليم: بركانالحسن الثانيإقليم: الناضور 34 سحر ادريسي
اللغة الفرنسية

02/09/16 24871

H

بركان )البلدية(

الثانوية العدادية إدريس إقليم: الناضورالثانوية العدادية المسيرة

الول

126/01/17إقليم: تاوريرت 34 بوشرة أويعلى
اللغة الفرنسية

26/01/17 04665V العيون سيدي ملوك

)البلدية(

الثانوية العدادية 

الخوارزمي

926/01/17إقليم: بركانالحسن الثانيإقليم: الناضور 34 بنشعيب اكرام
اللغة الفرنسية

26/01/17 24871

H

بركان )البلدية(

الثانوية العدادية علل 

الفاسي2

306/09/17إقليم: بركانتريفةإقليم: الناضور 28 منى دلل
اللغة الفرنسية

06/09/17 04657L)بركان )البلدية

الثانوية العدادية علل 

الفاسي 1

102/09/16إقليم: بركانابن رشدإقليم: الناضور 27 خديجة لوطفي
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 04654

H

بركان )البلدية(

الثانوية العدادية علل 

الفاسي2

الثانوية العدادية علل إقليم: الناضور

الفاسي 1

202/09/16إقليم: الناضور 24 عفاف جلبي
اللغة الفرنسية

02/09/16 12736T)زايو )البلدية

إالثانوية العدادية بني 

نصار

الثانوية العدادية ابي بكر إقليم: الناضور

الرازي

526/01/17إقليم: الناضور 24 أسية الفونتي
اللغة الفرنسية

26/01/17 24976X)الناضور )البلدية

106/09/17عمالة: وجدة - أنكادإع. مولي سليمانإقليم: الناضورالثانوية العدادية لهدارة 18 وفاء اعدو
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 25568

R

وجدة )البلدية(

706/09/17إقليم: الناضورالثانوية العدادية المسيرةإقليم: الناضورالثانوية العدادية اعزانن 18 إيمان غانم
اللغة الفرنسية

06/09/17 12731

M

الناضور )البلدية(

304/09/18إقليم: الناضورالثانوية العدادية المسيرةإقليم: الناضورالثانوية العدادية بني شيكر 12 بعرورو كوثر
اللغة الفرنسية

04/09/18 12731

M

الناضور )البلدية(

الثانوية العدادية خديجة ام إقليم: الناضورالثانوية العدادية بني شيكر

المؤمنين

204/09/18إقليم: الناضور 12 أميرة حموني
اللغة الفرنسية

04/09/18 23397F)بني انصار )البلدية

306/09/17إقليم: الناضورالثانوية العدادية اصباننإقليم: الناضورالثانوية العدادية القصبة 10 الشنط عبد المالك
اللغة الفرنسية

04/09/19 23914T)الناضور )البلدية

107/09/04إقليم: الناضورالثانوية العدادية العروي2إقليم: الناضورالثانوية العدادية تزطوطين 98 الحجوجي كمال
اللغة النجليزية

02/10/06أقدمية 12 سنة 21554

C

العروي )البلدية(
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين
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بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية 

الزرقطوني

524/09/04إقليم: الناضورالثانوية العدادية الحسنيإقليم: الناضور 96 ليلى كيس
اللغة النجليزية

24/09/04أقدمية 16 سنة 12275S)الناضور )البلدية

عمالة: الصخيرات التنميةإقليم: الناضورالثانوية العدادية الحسني

 - تمارة

107/09/04 22 بلفقيه   نرجس
اللغة النجليزية

04/09/18 27114

W

عين العودة )البلدية(

206/09/17إقليم: الدريوشإع. ابن الطيب 2إقليم: الناضورالثانوية العدادية العروي2 14 الهام الطيبي
اللغة النجليزية

04/09/19إلتحاق بالزوج 24405

B

بن الطيب )البلدية(

الثانوية العدادية 

الزرقطوني

1102/09/10عمالة: وجدة - أنكادإع. الداخلةإقليم: الناضور 70 سهام الشعيبي
الجتماعيات

02/09/10 26394

N

وجدة )البلدية(

402/09/14إقليم: بركانالطلسإقليم: الناضورالثانوية العدادية لهدارة 36 زكية الغلبزوري
الجتماعيات

02/09/14 04428

M

احفير )البلدية(

الثانوية العدادية تاوريرت 

بوستة

902/09/16عمالة: فاسالفقيه التاوديإقليم: الناضور 34 سهام الصنهاجي
الجتماعيات

02/01/17 24499

D

سايس )المقاطعة(

الثانوية العدادية اولد 

ستوت

105/09/07إقليم: الناضورالثانوية العدادية بدرإقليم: الناضور 31 علي اهراوي
الجتماعيات

06/09/17إلتحاق بالزوجة 25565

M

سلوان )البلدية(

الثانوية العدادية م 

الفاسي

102/09/15إقليم: بركانابن رشدإقليم: الناضور 30 الزفري طارق
الجتماعيات

02/09/15 04654

H

بركان )البلدية(

الثانوية العدادية سيدي إقليم: الناضورالثانوية العدادية النجاح

مخوخ الجديدة

302/09/16إقليم: تاوريرت 26 نعيمة مجون
الجتماعيات

04/09/18 24753E العيون سيدي ملوك

)البلدية(

الثانوية العدادية 

الزرقطوني

226/01/17إقليم: الدريوشإع. ابن الطيبإقليم: الناضور 24 ضرقيق م
الجتماعيات

26/01/17 12742Z)بن الطيب )البلدية

الثانوية العدادية علل 

الفاسي2

406/09/17إقليم: جرادةإعدادية جرادةإقليم: الناضور 20 كريمة النهاري
الجتماعيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 22266

B

جرادة )البلدية(

الثانوية التأهيلية مقدم 

بوزيان

806/09/17إقليم: الناضورالثانوية العدادية لهدارةإقليم: الناضور 18 عبد الصمد بنحمو
الجتماعيات

06/09/18 26281

R

اركمان

806/09/17إقليم: جرسيفثانوية الجاحظ العداديةإقليم: الناضورالثانوية العدادية العروي2 10 زين العابدين لعفو
الجتماعيات

04/09/19 16669Tصاكة

الثانوية العدادية علل 

الفاسي 1

213/09/01عمالة: وجدة - أنكادإع. علل الفاسيإقليم: الناضور 116 فاطمة الزهراء مهدي
الرياضيات

07/09/04أقدمية 16 سنة 04381L)وجدة )البلدية

الثانوية العدادية سلوان 

الجديدة

106/09/00إقليم: الناضورالثانوية العدادية بدرإقليم: الناضور 96 ابراهيم شلوح
الرياضيات

18/09/15 25565

M

سلوان )البلدية(

الثانوية العدادية م 

الفاسي

104/09/02إقليم: الناضورالثانوية العدادية بوعركإقليم: الناضور 94 السلواني احمد
الرياضيات

05/09/07أقدمية 12 سنة 27181

U

بوعرك

الثانوية العدادية تاوريرت 

بوستة

الثانوية العدادية سلوان إقليم: الناضور

الجديدة

302/09/09إقليم: الناضور 56 م بوطرح
الرياضيات

02/09/14 20105

C

سلوان )البلدية(
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية سلوان 

الجديدة

905/09/07إقليم: الناضورالثانوية العدادية الحسنيإقليم: الناضور 44 سهام ابناد
الرياضيات

نعم 02/09/14 12275S)الناضور )البلدية

الثانوية العدادية 

الزرقطوني

104/09/12عمالة: وجدة - أنكادإع. المكي الناصريإقليم: الناضور 32 حميد مشيدة
الرياضيات

06/09/17 18470A)وجدة )البلدية

الثانوية العدادية علل 

الفاسي2

1002/09/15عمالة: وجدة - أنكادإع. المكي الناصريإقليم: الناضور 32 عبد العالي بنعلي
الرياضيات

06/09/17 18470A)وجدة )البلدية

702/09/16عمالة: وجدة - أنكادإع. مولي سليمانإقليم: الناضورالثانوية العدادية الكندي 30 ايمان لعسيل
الرياضيات

04/09/18 25568

R

وجدة )البلدية(

الثانوية العدادية سلوان إقليم: الناضورالثانوية العدادية الحسني

الجديدة

302/09/16إقليم: الناضور 30 لوديي وفاء
الرياضيات

نعم 04/09/18 20105

C

سلوان )البلدية(

202/09/14إقليم: الناضورالثانوية العدادية المطارإقليم: الناضورالثانوية العدادية الريف 27 أميمة محمودي
الرياضيات

نعمإلتحاق بالزوج 06/09/17 27190

D

الناضور )البلدية(

الثانوية العدادية بني سدال 

الجبل

عمالة مقاطعة عين عبدالمالك السعديإقليم: الناضور

الشق

102/09/15 26 فاطمة بوزوف
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 24173Z)عين الشق )المقاطعة

102/09/16إقليم: الناضورالثانوية العدادية الكنديإقليم: الناضورالثانوية العدادية القصبة 24 زموري فاطمة الزهراء
الرياضيات

02/09/16إلتحاق بالزوج 12728J)الناضور )البلدية

102/09/14إقليم: الناضورالثانوية العدادية الريفإقليم: الناضورالثانوية العدادية المطار 22 الناصري جمال الدين
الرياضيات

نعم 04/09/19 25831

B

ايحدادن

302/09/15إقليم: الناضورالثانوية العدادية الزرقطونيإقليم: الناضورالثانوية العدادية بني شيكر 22 يمينة أعكي
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 12738V)ازغنغان )البلدية

المدرسة البتدائية يعقوب 

المنصور

117/05/17إقليم: الناضور الثانوية العدادية أنوالإقليم: الناضور 22 كشوط أميمة
الرياضيات

04/09/19 24974V)العروي )البلدية

الثانوية العدادية اولد 

ستوت

404/09/18عمالة: وجدة - أنكادإع. المكي الناصريإقليم: الناضور 22 رجاء وعلي
الرياضيات

04/09/18 18470A)وجدة )البلدية

306/09/17إقليم: الناضورالثانوية العدادية القصبةإقليم: الناضورالثانوية العدادية اعزانن 18 فتيحة تعثمانت
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 26631

W

بني انصار )البلدية(

الثانوية العدادية م 

الفاسي

202/09/16عمالة: وجدة - أنكادإع. القدسإقليم: الناضور 16 كوثر اومحند
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 04394A)وجدة )البلدية

601/01/17إقليم: بركانزكزلإقليم: الناضورالثانوية العدادية العروي2 12 جلل زروالي
الرياضيات

04/09/18 23254A - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

804/09/18إقليم: بركان3 مارسإقليم: الناضورالثانوية العدادية لهدارة 12 البشيري حسام
الرياضيات

04/09/18 04669Zمداغ

الثانوية العدادية حاسي 

بركان

1104/09/18إقليم: بركانزكزلإقليم: الناضور 12 بداوي هشام
الرياضيات

04/09/18 23254A - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(
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الختيار
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بالتبادل

المادة

المطلوبة
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

704/09/18إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية واد زاإقليم: الناضورالثانوية العدادية بني شيكر 10 أحمد المودن
الرياضيات

04/09/19 04664

U

تاوريرت )البلدية(

الثانوية العدادية حاسي إقليم: الناضورالثانوية العدادية القصبة

بركان

104/09/18إقليم: الناضور 8 مصطفى يوسفي
الرياضيات

04/09/19 26277Lحاسي بركان

الثانوية العدادية حاسي 

بركان

116/09/98عمالة: وجدة - أنكادإع. تيفاريتيإقليم: الناضور 82 لحسن ايت احنزي
علوم الحياة 

والرض
23/10/18إلتحاق بالزوجة 26404Z)وجدة )البلدية

304/09/12إقليم: الناضورالثانوية العدادية المسيرةإقليم: الناضورالثانوية العدادية الريف 48 الهاشمي امل
علوم الحياة 

والرض
04/09/12 12731

M

الناضور )البلدية(

202/09/16إقليم: صفروثانوية ابن الياسمين العداديةإقليم: الناضورالثانوية العدادية المسيرة 34 سعاد السامي
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 02440

B

المنزل )البلدية(

الثانوية العدادية تاوريرت 

بوستة

402/09/15إقليم: بركانالطلسإقليم: الناضور 32 م  نقروز
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 04428

M

احفير )البلدية(

ارةإقليم: الناضورالثانوية العدادية بني شيكر 206/09/17عمالة: وجدة - أنكادإعدادية السما 28 ربقي اشرف
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 27426

K

وجدة )البلدية(

عمالة: الصخيرات المام مالكإقليم: الناضورالثانوية التأهيلية ابن سينا

 - تمارة

102/09/15 24 اسباعي ليلى
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 01385E)عين عتيق )البلدية

الثانوية العدادية 

الخوارزمي

702/09/16إقليم: صفروثانوية م القري التأهيليةإقليم: الناضور 24 التابتي خالد
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 02449L)البهاليل )البلدية

الثانوية العدادية 

الزرقطوني

504/09/18إقليم: بركانأنس بن مالكإقليم: الناضور 22 ريمشي أمال
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 04659

N

السعيدية )البلدية(

الثانوية العدادية علل 

الفاسي2

204/09/18إقليم: بركانعمر بن الخطابإقليم: الناضور 22 فطيمة شعنان
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 22719

U

سيدي سليمان - 

الشراعة )البلدية(

الثانوية العدادية علل 

الفاسي2

104/09/18إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية بدرإقليم: الناضور 22 وفاء بوراس
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 04663T)تاوريرت )البلدية

الثانوية العدادية ابن 

خلدون

906/09/17إقليم: بركانأنس بن مالكإقليم: الناضور 18 أسماء العمري
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 04659

N

السعيدية )البلدية(

306/09/17إقليم: جرادةإعدادية عبد الكريم الخطابيإقليم: الناضورالثانوية العدادية تزطوطين 18 ياسين عزوزوط
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 24117

N

عين بني مطهر 

)البلدية(

الثانوية العدادية اولد 

ستوت

الثانوية العدادية سلوان إقليم: الناضور

الجديدة

106/09/17إقليم: الناضور 18 يونس زايد
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 20105

C

سلوان )البلدية(

الثانوية العدادية حاسي 

بركان

1206/09/17إقليم: بركانزكزلإقليم: الناضور 18 مصطفى قاسم
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 23254A - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

الثانوية العدادية علل 

الفاسي2

926/01/17إقليم: بركانلعتامنةإقليم: الناضور 12 العزيزي م
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 21398

H

لعثامنة
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التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 
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المديرية القليمية 

للتعيين
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جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

604/09/18إقليم: الناضورالثانوية العدادية الخوارزميإقليم: الناضورالثانوية العدادية اعزانن 12 جابري صفاء
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 23399

H

الناضور )البلدية(

104/09/18إقليم: الناضورالثانوية العدادية الحسنيإقليم: الناضورالثانوية العدادية اعزانن 12 بلحسن ايمان
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 12275S)الناضور )البلدية

الثانوية العدادية علل 

الفاسي2

102/09/16إقليم: بركان3 مارسإقليم: الناضور 34 الرنداني كريمة
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 04669Zمداغ

الثانوية العدادية سلوان 

الجديدة

106/09/17عمالة: وجدة - أنكادإع. مولي سليمانإقليم: الناضور 28 رحاوي علي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 25568

R

وجدة )البلدية(

الثانوية التأهيلية حمان 

الفطواكي

الثانوية العدادية سلوان إقليم: الناضور

الجديدة

202/09/15إقليم: الناضور 26 م توباغ
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 20105

C

سلوان )البلدية(

ارةإقليم: الناضورالثانوية العدادية المطار 702/09/15عمالة: وجدة - أنكادإعدادية السما 26 ولدي طارق
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 27426

K

وجدة )البلدية(

الثانوية العدادية بني سدال 

الجبل

102/09/16عمالة: وجدة - أنكادإع. الداخلةإقليم: الناضور 24 م حمزاوي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 26394

N

وجدة )البلدية(

1102/09/16عمالة: وجدة - أنكادإع. أبي ذر الغفاريإقليم: الناضورالثانوية العدادية الريف 24 بوريمان م
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 04395

B

بني درار )البلدية(

602/09/16عمالة: وجدة - أنكادإع. البكريإقليم: الناضورالثانوية العدادية القصبة 24 بوطاهيري م
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 04388

U

وجدة )البلدية(

الثانوية العدادية م 

الفاسي

106/09/17إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية الزرقطونيإقليم: الناضور 18 المامون مزياني
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 04667X العيون سيدي ملوك

)البلدية(

الثانوية التأهيلية مقدم 

بوزيان

406/09/17إقليم: الناضورالثانوية العدادية النجاحإقليم: الناضور 18 مصطفى اضرضار
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 12735S)العروي )البلدية

101/01/17إقليم: الناضورالثانوية العدادية الريفإقليم: الناضورالثانوية العدادية القصبة 12 الصلحي أسية
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 25831

B

ايحدادن

الثانوية العدادية بني سدال 

الجبل

204/09/18إقليم: الناضورالثانوية العدادية م الفاسيإقليم: الناضور 12 ميمون بلقاسمي
الفيزياء والكيمياء

04/10/18 23398

G

ازغنغان )البلدية(

إالثانوية العدادية بني 

نصار

307/09/04إقليم: بركانالطلسإقليم: الناضور 78 رضوان الهدب
التربية السلمية

05/09/07أقدمية 12 سنة 04428

M

احفير )البلدية(

الثانوية العدادية حاسي 

بركان

الثانوية العدادية علل إقليم: الناضور

الفاسي 1

205/09/11إقليم: الناضور 42 عبد النلصر سلمة
التربية السلمية

02/09/16 12736T)زايو )البلدية

الثانوية العدادية علل 

الفاسي2

102/09/10إقليم: بركانالشويحيةإقليم: الناضور 40 اعدري حسن
التربية السلمية

02/09/16 24396Sشويحية

302/09/15إقليم: الناضورالثانوية العدادية اصباننإقليم: الناضورالثانوية العدادية اعزانن 30 عبدالجليل بوجدايني
التربية السلمية

02/09/15 23914T)الناضور )البلدية
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606/09/17إقليم: جرادةإعدادية قنفودةإقليم: الناضورالثانوية العدادية تزطوطين 28 سمير غوتي
التربية السلمية

06/09/17 04801Tكنفودة

302/09/14إقليم: الناضورالثانوية التأهيلية مقدم بوزيانإقليم: الناضورالثانوية العدادية بني شيكر 20 بوسنة توفيق
التربية السلمية

04/09/19 12740Xاركمان

الثانوية العدادية علل 

الفاسي 1

116/09/88إقليم: بركانكيسإقليم: الناضور 172 م حمداني
التربية البدنية

16/09/89أقدمية 16 سنة 23709V)احفير )البلدية

الثانوية العدادية سلوان إقليم: الناضورالثانوية العدادية الريف

الجديدة

206/09/00إقليم: الناضور 46 عبد الغني عطارد
التربية البدنية

03/09/13إلتحاق بالزوجة 20105

C

سلوان )البلدية(

الثانوية العدادية 

الزرقطوني

402/09/15إقليم: الناضور الثانوية العدادية أنوالإقليم: الناضور 31 فارس  حنان
التربية البدنية

28/09/15إلتحاق بالزوج 24974V)العروي )البلدية

الثانوية العدادية ابن 

خلدون

المدرسة البتدائية يعقوب إقليم: الناضور

المنصور

102/09/14إقليم: الناضور 12 الزاكي البقالي
التربية البدنية

نعمإلتحاق بالزوجة 04/09/18 12307

B

العروي )البلدية(

المدرسة البتدائية يعقوب 

المنصور

602/09/14إقليم: الناضورالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: الناضور 11 هدى العلوي
التربية البدنية

نعمإلتحاق بالزوج 04/09/19 12277

U

الناضور )البلدية(

506/09/00إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية واد زاإقليم: الناضور الثانوية العدادية أنوال 9 لمكرود يوسف
التربية البدنية

04/09/19إلتحاق بالزوجة 04664

U

تاوريرت )البلدية(

الثانوية العدادية 

الزرقطوني

106/09/06عمالة: وجدة - أنكادإع. القدسإقليم: الناضور 80 عبد الحفيظ اليتيم
المعلوميات

06/09/07أقدمية 12 سنة 04394A)وجدة )البلدية

104/09/18إقليم: الناضورالثانوية العدادية العروي2إقليم: الناضورالثانوية العدادية تزطوطين 22 كريمة الصغيوري الدريسي
المعلوميات

04/09/18 21554

C

العروي )البلدية(

204/09/18إقليم: الناضورالثانوية العدادية المطارإقليم: الناضورالثانوية العدادية القصبة 12 بنغالم سكينة
المعلوميات

04/09/18 27190

D

الناضور )البلدية(

116/09/92عمالة: وجدة - أنكادإع. القدسعمالة: وجدة - أنكادإع. م بن عمارة 132 بالرابح ميمونة
اللغة العربية

22/09/16أقدمية 16 سنة 04394A)وجدة )البلدية

416/09/97عمالة: وجدة - أنكادإع. الوحدةعمالة: وجدة - أنكادإع. ابن القاضي 104 ليلى الشواف
اللغة العربية

05/09/07أقدمية 12 سنة 04384P)وجدة )البلدية

116/09/97عمالة: وجدة - أنكادإع. مالكة الفاسيعمالة: وجدة - أنكادإع. م بن عمارة 62 فطيمة مقوري
اللغة العربية

نعم 02/09/16 18471

B

وجدة )البلدية(

116/09/99عمالة: وجدة - أنكادإع. عبدالرحيم بوعبيدعمالة: وجدة - أنكادإع. مصطفى المشرافي 62 فريدة الداودي
اللغة العربية

02/09/16 21530

B

ايسلي

516/09/99عمالة: وجدة - أنكادإع. عبد الخالق الطريسعمالة: وجدة - أنكادإع. م الدرفوفي 50 بالرابح  كريمة
اللغة العربية

04/09/19 04393Z)وجدة )البلدية

110/09/01عمالة: وجدة - أنكادإعدادية الضحىعمالة: وجدة - أنكادإع. أبي ذر الغفاري 50 الحمودي راضية
اللغة العربية

04/09/12إلتحاق بالزوج 27425J)وجدة )البلدية
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105/09/03عمالة: وجدة - أنكادإع. عبد الرحمان حجيرةعمالة: وجدة - أنكادإع. عبد الخالق الطريس 50 زينب شحلل
اللغة العربية

06/09/17 24692

N

وجدة )البلدية(

102/09/14عمالة: وجدة - أنكادإع. م بن عمارةعمالة: وجدة - أنكادإع. مالكة الفاسي 22 عبد اللطيف محسن
اللغة العربية

نعم 13/09/19 26402X)وجدة )البلدية

116/09/89عمالة: وجدة - أنكادإع. م مسكينعمالة: وجدة - أنكادإع. المكي الناصري 138 سعاد شاوش
اللغة الفرنسية

16/09/97أقدمية 16 سنة 26395P)وجدة )البلدية

401/01/05عمالة: وجدة - أنكادإع. عبد الخالق الطريسعمالة: وجدة - أنكادإع. عثمان جوريو 20 بنساسي نجاة
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 04393Z)وجدة )البلدية

102/10/17إقليم: جرادةإعدادية ابن الهيثمعمالة: وجدة - أنكادإع. الداخلة 18 م مشتلي
اللغة الفرنسية

02/10/17 23656

M

جرادة )البلدية(

316/09/97عمالة: وجدة - أنكادإع. علل الفاسيعمالة: وجدة - أنكادإع. عبد الخالق الطريس 66 عائشة بوسلهام
الجتماعيات

نعم 02/09/15 04381L)وجدة )البلدية

106/09/06عمالة: وجدة - أنكادإع. عبد الخالق الطريسعمالة: وجدة - أنكادإع. علل الفاسي 30 م جبران
الجتماعيات

نعم 17/09/18 04393Z)وجدة )البلدية

116/09/95عمالة: وجدة - أنكادإع. تيفاريتيعمالة: وجدة - أنكادإع. مولي سليمان 66 عزيزي رابح
الرياضيات

02/09/15 26404Z)وجدة )البلدية

117/09/90عمالة: وجدة - أنكادإع. سيدي يحيىعمالة: وجدة - أنكادإع. مالكة الفاسي 56 عبد الرحيم حمدان
الرياضيات

02/09/15 04382

M

وجدة )البلدية(

317/09/88عمالة: وجدة - أنكادإع. مالكة الفاسيعمالة: وجدة - أنكادإع. الرياض 54 عمرو مطار
الرياضيات

04/09/19 18471

B

وجدة )البلدية(

205/09/03عمالة: وجدة - أنكادإع. البكريعمالة: وجدة - أنكادإع. عقبة بن نافع 44 بنعيسى لحرور
الرياضيات

06/09/17 04388

U

وجدة )البلدية(

405/09/03عمالة: وجدة - أنكادإع. عبد المالك السعديعمالة: وجدة - أنكادإع. المكي الناصري 42 حجيج جليل
الرياضيات

04/09/18 25569S)وجدة )البلدية

202/09/10عمالة: وجدة - أنكادإع. الجاحظعمالة: وجدة - أنكادإع. المكي الناصري 38 اسطيط عبد الرحيم
الرياضيات

04/09/18 04387T)وجدة )البلدية

305/09/08عمالة: وجدة - أنكادإع. الرياضعمالة: وجدة - أنكادإع. مولي اسماعيل 36 حيميد فاطمة الزهراء
الرياضيات

06/09/17 04380

K

وجدة )البلدية(

103/09/13عمالة: وجدة - أنكادإع. م مسكينعمالة: وجدة - أنكادإع. عبد المالك السعدي 32 بن الطاهر أشرف
الرياضيات

04/09/18 26395P)وجدة )البلدية

106/09/17إقليم: بركانسيدي م بن عبد الرحمنعمالة: وجدة - أنكادإع. أبي ذر الغفاري 19 شقروني أسماء
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 04658

M

احفير )البلدية(

الثانوية العدادية سلوان عمالة: وجدة - أنكادإع. م مسكين

الجديدة

104/09/19إقليم: الناضور 7 زكية  العواد
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوج 20105

C

سلوان )البلدية(
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616/09/98عمالة: وجدة - أنكادإع. م الدرفوفيعمالة: وجدة - أنكادإع. الداخلة 70 بنعبد ا زليخة
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 04391X)وجدة )البلدية

الثانوية العدادية إدريس عمالة: وجدة - أنكادإع. م الدرفوفي

الول

216/09/97إقليم: تاوريرت 54 مونية عطاف
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 04665V العيون سيدي ملوك

)البلدية(

316/09/98عمالة: وجدة - أنكادإع. عبد المالك السعديعمالة: وجدة - أنكادإع. المكي الناصري 54 بوعيادي  م
علوم الحياة 

والرض
نعم 04/09/18 25569S)وجدة )البلدية

502/09/10عمالة: وجدة - أنكادإع. المكي الناصريعمالة: وجدة - أنكادإع. عبد المالك السعدي 46 المكناسي وهيبة
علوم الحياة 

والرض
نعم 02/09/16 18470A)وجدة )البلدية

716/09/97عمالة: مكناسالثانوية العدادية الرازيعمالة: وجدة - أنكادإع. تيفاريتي 40 بالقاضي م
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 24760

M

مكناس )البلدية(

302/09/14عمالة: وجدة - أنكادإع. عبد الرحمان بن عوفعمالة: وجدة - أنكادإع. عثمان جوريو 38 سكينة خاتري
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 04280

B

وجدة )البلدية(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية خلبج طنجةعمالة: وجدة - أنكادإع. عبد الرحمان حجيرة

أصيل

104/09/12 28 حمداوي الزهرة
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 15343

B

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

116/09/94عمالة: وجدة - أنكادإع. مصطفى المشرافيعمالة: وجدة - أنكادإع. البكري 100 توفيق بوزيدي
الفيزياء والكيمياء

05/09/08أقدمية 12 سنة 26406

B

وجدة )البلدية(

112/09/00عمالة: وجدة - أنكادإع. أبي عنان المرينيعمالة: وجدة - أنكادإع. الداخلة 70 معزوزي كريمة
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 04386S)وجدة )البلدية

316/09/97عمالة: وجدة - أنكادإع. مالكة الفاسيعمالة: وجدة - أنكادإع. أبي ذر الغفاري 66 السالمي بوبكر
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 18471

B

وجدة )البلدية(

504/09/02عمالة: وجدة - أنكادإع. تيفاريتيعمالة: وجدة - أنكادإع. م بن عمارة 62 بوعبداللوي م
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 26404Z)وجدة )البلدية

324/03/03عمالة: وجدة - أنكادإع. عبد الرحمان حجيرةعمالة: وجدة - أنكادإع. مولي اسماعيل 62 مساعف عبد المجيد
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 24692

N

وجدة )البلدية(

101/01/05عمالة: وجدة - أنكادإعدادية الضحىعمالة: وجدة - أنكادإع. أبي ذر الغفاري 50 إبراهيم أفقير
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 27425J)وجدة )البلدية

107/09/05عمالة: وجدة - أنكادإع. ابن القاضيعمالة: وجدة - أنكادإع. مصطفى المشرافي 48 الحيان ابراهيم
الفيزياء والكيمياء

نعم 02/09/16 04392Y)وجدة )البلدية

102/09/09إقليم: تاوريرتعبد الكريم الخطابيعمالة: وجدة - أنكادإع. تيفاريتي 38 حمداوي بن احميدة
الفيزياء والكيمياء

14/09/17 25598Y)دبدو )البلدية

102/09/15عمالة: وجدة - أنكادإع. مصطفى المشرافيعمالة: وجدة - أنكادإع. ابن القاضي 28 مصعب  قديري
الفيزياء والكيمياء

نعم 04/09/18 26406

B

وجدة )البلدية(

203/09/13عمالة: وجدة - أنكادإع. الجاحظعمالة: وجدة - أنكادإع. الداخلة 26 م دحو
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 04387T)وجدة )البلدية
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105/09/03عمالة: وجدة - أنكادإع. القدسعمالة: وجدة - أنكادإع. الرياض 72 العوني تكفة
التربية التشكيلية

03/09/13 04394A)وجدة )البلدية

116/09/94عمالة: وجدة - أنكادإع. أبي عنان المرينيعمالة: وجدة - أنكادإع. م الدرفوفي 54 امباركي جواد
التربية التشكيلية

04/09/18 04386S)وجدة )البلدية

105/09/11عمالة: وجدة - أنكادإعدادية الضحىعمالة: وجدة - أنكادإع. الداخلة 36 درفوفي عبد الجليل
التربية التشكيلية

04/09/18 27425J)وجدة )البلدية

105/09/11عمالة: وجدة - أنكادإع. م الدرفوفيعمالة: وجدة - أنكادإع. أبي ذر الغفاري 26 بنعيسى جمال
التربية التشكيلية

04/09/18 04391X)وجدة )البلدية

104/09/12عمالة: وجدة - أنكادإع. عبد الرحمان بن عوفعمالة: وجدة - أنكادإع. عبدالرحيم بوعبيد 20 خالد القشاري
التربية التشكيلية

04/09/19 04280

B

وجدة )البلدية(

102/09/09عمالة: وجدة - أنكادإع. تيفاريتيعمالة: وجدة - أنكادإع. عقبة بن نافع 18 الفزازي إدريس
التربية التشكيلية

04/09/19 26404Z)وجدة )البلدية

103/09/13عمالة: وجدة - أنكادإع. الرياضعمالة: وجدة - أنكادإع. أبي ذر الغفاري 18 ياسر المير
التربية التشكيلية

04/09/19 04380

K

وجدة )البلدية(

116/09/98إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية الزرقطونيإقليم: تاوريرتالثانوية العدادية الكندي 96 نجاة بوجيدة
اللغة العربية

09/09/14أقدمية 12 سنة 04667X العيون سيدي ملوك

)البلدية(

الثانوية العدادية إدريس 

الول

116/09/89إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية الكنديإقليم: تاوريرت 92 كريمة كروج
اللغة العربية

02/09/15 26210

N

العيون سيدي ملوك 

)البلدية(

الثانوية العدادية سيدي 

مخوخ الجديدة

416/09/98عمالة: وجدة - أنكادإع. مولي سليمانإقليم: تاوريرت 86 رشيدة رايس
اللغة العربية

06/09/17 25568

R

وجدة )البلدية(

الثانوية العدادية 

الزرقطوني

116/09/89عمالة: وجدة - أنكادإع. ابن رشدإقليم: تاوريرت 76 فاتحة مانكو
اللغة العربية

02/09/15إلتحاق بالزوج 04260E)وجدة )البلدية

الثانوية العدادية عبدالخالق 

الطريس

606/09/06عمالة: وجدة - أنكادإع. الداخلةإقليم: تاوريرت 58 وزان م
اللغة العربية

03/09/13 26394

N

وجدة )البلدية(

الثانوية العدادية علل بن إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية واد زا

عبد ا العدادية

402/09/15إقليم: تاوريرت 26 ناصر شحلل
اللغة العربية

04/09/19 04661

R

تاوريرت )البلدية(

202/09/14إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية واد زاإقليم: تاوريرتالثانوية العدادية السلم 24 قموشتي لبنة
اللغة العربية

06/09/17 04664

U

تاوريرت )البلدية(

104/09/18إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية الزرقطونيإقليم: تاوريرتالثانوية العدادية مستكمار 18 حسن بلخيري
اللغة العربية

04/09/19 04667X العيون سيدي ملوك

)البلدية(

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين

204/09/18إقليم: جرادةإعدادية ابن الهيثمإقليم: تاوريرت 18 وسيمة حمداوي
اللغة العربية

04/09/19 23656

M

جرادة )البلدية(

1028/09/04عمالة: وجدة - أنكادإع. الداخلةإقليم: تاوريرتالثانوية العدادية بدر 70 زكية عبداللوي
اللغة الفرنسية

03/09/13 26394

N

وجدة )البلدية(
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الثانوية العدادية إدريس 

الول

116/09/99عمالة: وجدة - أنكادإعدادية الضحىإقليم: تاوريرت 67 عامر م
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوجة 27425J)وجدة )البلدية

الثانوية العدادية الشريف 

أمزيان

104/09/02إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية الزرقطونيإقليم: تاوريرت 61 مهنديز فاطمة
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 04667X العيون سيدي ملوك

)البلدية(

206/09/17إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية الكنديإقليم: تاوريرتالثانوية العدادية مستكمار 28 شاكر منير
اللغة الفرنسية

06/09/17 26210

N

العيون سيدي ملوك 

)البلدية(

الثانوية العدادية 

الزرقطوني

407/09/04عمالة: وجدة - أنكادإع. القدسإقليم: تاوريرت 24 العمراني اسية
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 04394A)وجدة )البلدية

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين

406/09/17إقليم: جرسيفثانوية الجاحظ العداديةإقليم: تاوريرت 20 منال بلعي
اللغة الفرنسية

04/09/19 16669Tصاكة

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين

الثانوية العدادية م إقليم: تاوريرت

الخامس

504/09/18إقليم: تاوريرت 12 راضية بلعزيز
اللغة الفرنسية

04/09/18 27349

B

سيدي علي بلقاسم

104/09/12إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية ابن سيناإقليم: تاوريرتالثانوية العدادية السلم 22 الحبشي اسماعيل
الجتماعيات

نعم 04/09/19 23270T)تاوريرت )البلدية

الثانوية العدادية مولي إقليم: تاوريرتعبد الكريم الخطابي

الحسن

102/09/15إقليم: تاوريرت 22 م اشويطر
الجتماعيات

06/09/17 27348Aأهل واد زا

102/09/16إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية السلمإقليم: تاوريرتالثانوية العدادية ابن سينا 18 بنيعكوب عبد الرحمان
الجتماعيات

نعم 04/09/19 26312Z)تاوريرت )البلدية

الثانوية العدادية إدريس 

الول

105/09/08إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية الكنديإقليم: تاوريرت 48 كيساري عبد ا
الرياضيات

02/09/16 26210

N

العيون سيدي ملوك 

)البلدية(

806/09/17إقليم: بركانالطلسإقليم: تاوريرتالثانوية العدادية واد زا 28 سمية كحودي
الرياضيات

06/09/17 04428

M

احفير )البلدية(

الثانوية العدادية علل بن 

عبد ا العدادية

1006/09/17عمالة: وجدة - أنكادإع. مولي اسماعيلإقليم: تاوريرت 28 دين هاجر
الرياضيات

06/09/17 24389J)وجدة )البلدية

802/09/16إقليم: بركانالطلسإقليم: تاوريرتالثانوية العدادية السلم 26 توفيق نادي
الرياضيات

04/09/18 04428

M

احفير )البلدية(

الثانوية العدادية إدريس 

الول

1103/09/13عمالة: وجدة - أنكادإع. أبي ذر الغفاريإقليم: تاوريرت 22 م الصادقي
الرياضيات

04/09/18 04395

B

بني درار )البلدية(

الثانوية العدادية علل إقليم: تاوريرتعبد الكريم الخطابي

الفاسي2

104/09/18إقليم: الناضور 22 سفيان طجيو
الرياضيات

04/09/18 23676J)زايو )البلدية

404/09/18إقليم: بركان3 مارسإقليم: تاوريرتالثانوية العدادية ابن سينا 22 ريم العكروشي
الرياضيات

04/09/18 04669Zمداغ

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين

104/09/18إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية ابن سيناإقليم: تاوريرت 18 مصطفى عبد السميع
الرياضيات

04/09/19 23270T)تاوريرت )البلدية
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الثانوية العدادية إدريس إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية واد زا

الول

104/09/18إقليم: تاوريرت 18 يحيى لمقدم
الرياضيات

04/09/19 04665V العيون سيدي ملوك

)البلدية(

204/09/12عمالة: وجدة - أنكادإع. ابن باجةإقليم: تاوريرتالثانوية العدادية واد زا 12 زوكاغ نبيلة
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 04251V)وجدة )البلدية

الثانوية العدادية ملقى 

الويدان

الثانوية العدادية مولي إقليم: تاوريرت

الحسن

504/09/18إقليم: تاوريرت 12 درويش رشيد
الرياضيات

04/09/18 27348Aأهل واد زا

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين

704/09/18إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية مستكمارإقليم: تاوريرت 12 يحيى عبد الرحمان
الرياضيات

04/09/18 21090Yمستكمر

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين

الثانوية العدادية علل بن إقليم: تاوريرت

عبد ا العدادية

304/09/18إقليم: تاوريرت 12 حكيم اليعكوبي
الرياضيات

04/09/18 04661

R

تاوريرت )البلدية(

304/09/02عمالة: وجدة - أنكادإع. القدسإقليم: تاوريرتالثانوية العدادية بدر 86 عبد الكريم   بنعثمان
علوم الحياة 

والرض
29/09/08أقدمية 12 سنة 04394A)وجدة )البلدية

202/09/16إقليم: جرسيفثانوية الدريسي العداديةإقليم: تاوريرتالثانوية العدادية واد زا 26 عزالدين الزاير
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 16660

H

جرسيف )البلدية(

الثانوية العدادية إدريس 

الول

104/09/12إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية الكنديإقليم: تاوريرت 24 م لمقدم
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 26210

N

العيون سيدي ملوك 

)البلدية(

904/09/18إقليم: بركانالثانوية العدادية فزوانإقليم: تاوريرتعبد الكريم الخطابي 22 سليماني الزهراء
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 26950T)بركان )البلدية

206/09/17إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية بدرإقليم: تاوريرتعبد الكريم الخطابي 18 الهوهاي فتح ا
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 04663T)تاوريرت )البلدية

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين

304/09/18إقليم: بركانابن رشدإقليم: تاوريرت 12 مريم بنعلي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 04654

H

بركان )البلدية(

الثانوية العدادية إدريس 

الول

116/09/98عمالة: وجدة - أنكادإع. سيدي معافةإقليم: تاوريرت 130 نورة جامع
الفيزياء والكيمياء

13/09/00أقدمية 16 سنة 04397

D

وجدة )البلدية(

الثانوية العدادية مولي إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية مستكمار

الحسن

104/09/02إقليم: تاوريرت 118 الحوسين اسباعي
الفيزياء والكيمياء

04/09/02أقدمية 16 سنة 27348Aأهل واد زا

الثانوية العدادية الشريف 

أمزيان

111/09/00إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية الكنديإقليم: تاوريرت 60 حسن         كروج
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 26210

N

العيون سيدي ملوك 

)البلدية(

الثانوية العدادية ملقى 

الويدان

502/09/14إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية واد زاإقليم: تاوريرت 40 المصطفى بلقاسمي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 04664

U

تاوريرت )البلدية(

الثانوية العدادية إدريس 

الول

104/09/12إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية الكنديإقليم: تاوريرت 28 نور الدين بوجطاط
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 26210

N

العيون سيدي ملوك 

)البلدية(

الثانوية العدادية علل بن 

عبد ا العدادية

106/09/17إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية بدرإقليم: تاوريرت 24 مصطفى السامحي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 04663T)تاوريرت )البلدية
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1102/09/15عمالة: وجدة - أنكادإع. أبي ذر الغفاريإقليم: تاوريرتالثانوية العدادية بدر 22 كرزازي عبد الجليل
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 04395

B

بني درار )البلدية(

الثانوية العدادية علل بن إقليم: تاوريرتعبد الكريم الخطابي

عبد ا العدادية

706/09/17إقليم: تاوريرت 18 م بنمالي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 04661

R

تاوريرت )البلدية(

الثانوية العدادية الشريف إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية واد زا

أمزيان

402/09/16إقليم: تاوريرت 16 كندول م
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 26320

H

عين الحجر

الثانوية العدادية إدريس إقليم: تاوريرتعبد الكريم الخطابي

الول

104/09/18إقليم: تاوريرت 12 م توفكليم
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 04665V العيون سيدي ملوك

)البلدية(

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين

804/09/18إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية مستكمارإقليم: تاوريرت 8 بوكراع رشيد
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 21090Yمستكمر

305/09/11عمالة: وجدة - أنكادإع. المكي الناصريإقليم: تاوريرتالثانوية العدادية واد زا 38 بزة شهرى
التربية السلمية

02/09/15إلتحاق بالزوج 18470A)وجدة )البلدية

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين

الثانوية العدادية مولي إقليم: تاوريرت

الحسن

226/01/17إقليم: تاوريرت 34 حاجي عبد القادر
التربية السلمية

26/01/17 27348Aأهل واد زا

102/09/14إقليم: بركانطارق بن زيادإقليم: تاوريرتالثانوية العدادية الكندي 12 عادل شلفي
التربية السلمية

نعم 04/09/18 27194

H

اكليم )البلدية(

الثانوية العدادية إدريس 

الول

116/09/93عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية عين كرمةإقليم: تاوريرت 124 الميلود بوكريشة
التربية البدنية

27/09/00أقدمية 16 سنة 04089

U

عين كرمة-واد الرمان

104/09/12إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية بدرإقليم: تاوريرتعبد الكريم الخطابي 37 عبد القادر عيساوي
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 04663T)تاوريرت )البلدية

416/09/91عمالة: وجدة - أنكادإع. سيدي يحيىإقليم: تاوريرتالثانوية العدادية واد زا 162 لطيفة سلمي
التربية السرية

16/09/91أقدمية 16 سنة 04382

M

وجدة )البلدية(

106/09/06إقليم: الدريوشإع. ابن الطيب 2إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية واد زا 70 بن حساين خالد
المعلوميات

02/09/10 24405

B

بن الطيب )البلدية(

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين

304/09/19عمالة: وجدة - أنكادإع. أبي ذر الغفاريإقليم: تاوريرت 16 عبير فيللي
المعلوميات

04/09/19 04395

B

بني درار )البلدية(

الثانوية العدادية ملقى 

الويدان

104/09/19عمالة: وجدة - أنكادإع. مولي سليمانإقليم: تاوريرت 16 أحمد لمطيري
المعلوميات

04/09/19 25568

R

وجدة )البلدية(

الثانوية العدادية الشريف إقليم: تاوريرتالثانوية العدادية مستكمار

أمزيان

404/09/19إقليم: تاوريرت 6 اسماء الميزاب
المعلوميات

04/09/19 26320

H

عين الحجر
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03

الثانوية العدادية عثمان بن 

عفان

الثانوية العدادية المنصور عمالة: مكناس

الذهبي

216/09/91عمالة: مكناس 132 خديجة السلمي
اللغة العربية

16/09/96أقدمية 16 سنة 03934A)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية عثمان بن 

عفان

116/09/88عمالة: مكناسالثانوية العدادية القدسعمالة: مكناس 125 فاطمة الدجيتي
اللغة العربية

17/12/98إلتحاق بالزوج 03932Y)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية مالكة 

الفاسي

116/09/93عمالة: مكناسالثانوية العدادية السعادةعمالة: مكناس 112 أمينة السامع
اللغة العربية

05/09/03أقدمية 16 سنة 19541P)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية المنصور عمالة: مكناسالثانوية العدادية الزيتون

الذهبي

216/09/98عمالة: مكناس 112 رشيدة زازي
اللغة العربية

06/09/01أقدمية 16 سنة 03934A)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية صهريج عمالة: مكناسالثانوية العدادية الهناء

السواني

216/09/93عمالة: مكناس 92 لحيا عبد الرزاق
اللغة العربية

22/10/08أقدمية 12 سنة 04077F)مكناس )البلدية

216/09/87عمالة: مكناسالثانوية العدادية الرياضعمالة: مكناسالثانوية التأهيلية عين كرمة 90 طاهري نجاة
اللغة العربية

13/12/05أقدمية 12 سنة 04083

M

مكناس )البلدية(

116/09/93عمالة: مكناسالثانوية العدادية ويسلن 1عمالة: مكناسالثانوية العدادية البيروني 80 بن الطالب ابراهيم
اللغة العربية

12/04/10 26244A)ويسلن )البلدية

الثانوية العدادية صلح عمالة: مكناسالثانوية العدادية الياسمين

الدين اليوبي

216/09/98عمالة: مكناس 80 فوزية الوالي
اللغة العربية

16/09/08أقدمية 12 سنة 23376

H

مكناس )البلدية(

104/09/02عمالة: مكناسالثانوية العدادية السعادةعمالة: مكناسالثانوية العدادية القدس 74 حمو سعيدة
اللغة العربية

04/09/18 19541P)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية م بن عبد عمالة: مكناسالثانوية العدادية الزيتون

ا

416/09/89عمالة: مكناس 66 عبد ربي عبد العالي
اللغة العربية

02/09/15 04082L)مكناس )البلدية

116/09/99عمالة: مكناسالثانوية العدادية الزرقطونيعمالة: مكناسالثانوية العدادية الزيتون 66 الحساك    رحمة
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 03936

C

مكناس )البلدية(

الثانوية العدادية المنصور 

الذهبي

الثانوية العدادية سيدي عمالة: مكناس

بوزكري

105/09/07عمالة: مكناس 66 النصاري نعيمة
اللغة العربية

04/09/18 26186

M

مكناس )البلدية(

الثانوية العدادية المنصور 

الذهبي

ملحقة الثانوية التأهيلية عمالة: مكناس

أناسي

104/09/02عمالة: مكناس 58 مليكة فضيل
اللغة العربية

04/09/19 27025Zأيت ولل

الثانوية العدادية عثمان بن 

عفان

الثانوية العدادية صلح عمالة: مكناس

الدين اليوبي

102/09/10عمالة: مكناس 54 الرويشي سارة
اللغة العربية

02/09/13إلتحاق بالزوج 23376

H

مكناس )البلدية(

416/09/99عمالة: مكناسالثانوية العدادية الرياضعمالة: مكناسالثانوية التأهيلية المام علي 52 انويش حليمة
اللغة العربية

04/09/18 04083

M

مكناس )البلدية(

الثانوية العدادية ويسلن 

1

الثانوية العدادية بن عيسى عمالة: مكناس

الجرواني

216/09/92عمالة: مكناس 48 بوكة  خديجة
اللغة العربية

06/09/17 03946

N

سيدي سليمان مول 

الكيفان

الثانوية العدادية أحمد بن 

إدريس ملولي

113/02/17عمالة: مكناسالثانوية العدادية عين عرمةعمالة: مكناس 32  اوتاحدت  رقية
اللغة العربية

04/09/17 19885

N

عين عرمة
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الثانوية العدادية أحمد بن 

إدريس ملولي

الثانوية التأهيلية أحمد بن عمالة: مكناس

علي باسو

406/09/01عمالة: مكناس 30 حميلة جوهري
اللغة العربية

02/09/15 04090Vعين جمعة

202/09/14عمالة: مكناسالثانوية العدادية البساتينعمالة: مكناسالثانوية العدادية خيبر 30 الوادي زهور
اللغة العربية

02/09/16إلتحاق بالزوج 03935

B

مكناس )البلدية(

الثانوية العدادية المنصور 

الذهبي

105/09/03عمالة: مكناسالثانوية العدادية التنميةعمالة: مكناس 28 نعيمة  كزناي
اللغة العربية

06/09/17 04087S)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية أحمد بن 

إدريس ملولي

216/09/99عمالة: مكناسالثانوية العدادية السعادةعمالة: مكناس 24 سهير النجدي
اللغة العربية

02/09/16 19541P)مكناس )البلدية

302/09/14عمالة: مكناسالثانوية العدادية إبن طفيلعمالة: مكناسالثانوية العدادية البيروني 24 نجية بوسرة
اللغة العربية

02/09/16 03933Z)مكناس )البلدية

205/09/11عمالة: مكناسالثانوية العدادية البيرونيعمالة: مكناسالثانوية العدادية خيبر 22 اسماعيل بلقاسمي
اللغة العربية

04/09/18 03939F)ويسلن )البلدية

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية القصبةعمالة: مكناسالثانوية العدادية الزيتون

أصيل

304/09/12 22 عبير إيفنطرس
اللغة العربية

04/09/18 15328

K

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية أمشيوط 

سلم بن بوشتى

الثانوية العدادية المير عمالة: مكناس

مولي رشيد

302/09/15إقليم: الرشيدية 22 سناء لحمايدي
اللغة العربية

04/09/18 09835P)كلميمة )البلدية

الثانوية التأهيلية أحمد بن 

علي باسو

الثانوية العدادية المنصور عمالة: مكناس

الذهبي

629/03/16عمالة: مكناس 22 خالصة شعايبات
اللغة العربية

01/09/17 03934A)مكناس )البلدية

105/09/11إقليم: الحاجبالثانوية العدادية الخوارزميعمالة: مكناسالثانوية العدادية  بوفكران 21 لبيض فاطمة
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 25470J)الحاجب )البلدية

الثانوية العدادية مولي 

حفيظ

عمالة: إنزكان ايت ثإ الطلسعمالة: مكناس

ملول

104/09/02 18 عزيزة المعزة
اللغة العربية

06/09/17 22700Y)انزكان )البلدية

الثانوية التأهلية لحسن بن 

م بن مبارك

الثانوية العدادية أحمد بن عمالة: مكناس

شقرون

516/09/98عمالة: مكناس 16 عبد اللطيف   توبي
اللغة العربية

04/09/19 03944Lواد الجديدة

الثانوية التأهيلية مالكة عمالة: مكناسالثانوية العدادية خيبر

الفاسي

203/09/13عمالة: مكناس 14 مليكة الشباني
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 03941

H

بوفكران )البلدية(

الثانوية العدادية أحمد بن 

شقرون

103/09/13عمالة: مكناسالثانوية العدادية الياسمينعمالة: مكناس 13 إكرام لكريش
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 24763

R

ويسلن )البلدية(

الثانوية العدادية بن عيسى 

الجرواني

102/09/14عمالة: مكناسالثانوية العدادية ويسلن 1عمالة: مكناس 12 زينرحو  منير
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 26244A)ويسلن )البلدية

الثانوية العدادية جابر بن 

حيان

الثانوية العدادية علل بن عمالة: مكناس

عبد ا

116/09/88عمالة: مكناس 160 راشيدي سعيدة
اللغة الفرنسية

16/09/89أقدمية 16 سنة 03928

U

مكناس )البلدية(

117/09/90عمالة: مكناسالثانوية العدادية الفشتاليعمالة: مكناسالثانوية التأهيلية عين كرمة 136 الحنبالي مليكة
اللغة الفرنسية

16/09/95أقدمية 16 سنة 03931X)مكناس )البلدية
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الثانوية العدادية جابر بن 

حيان

116/09/90عمالة: مكناسالثانوية العدادية الفشتاليعمالة: مكناس 136 نادية رحيم
اللغة الفرنسية

22/09/16أقدمية 16 سنة 03931X)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية عثمان بن 

عفان

116/09/89عمالة: مكناسالثانوية العدادية المنصورعمالة: مكناس 132 البحري خديجة
اللغة الفرنسية

16/09/96إلتحاق بالزوج 25495L)مكناس )البلدية

216/09/88عمالة: مكناسالثانوية العدادية البساتينعمالة: مكناسالثانوية العدادية الزيتون 110 عبد السلم لمرابطين
اللغة الفرنسية

07/09/04أقدمية 16 سنة 03935

B

مكناس )البلدية(

الثانوية العدادية عثمان بن 

عفان

216/09/93عمالة: مكناسالثانوية العدادية التنميةعمالة: مكناس 98 حسنة قرطيط
اللغة الفرنسية

04/10/10 04087S)مكناس )البلدية

717/09/90عمالة: مكناسالثانوية العدادية القدسعمالة: مكناسالثانوية العدادية الزيتون 66 فاطمة الزهراء هيللي
اللغة الفرنسية

04/11/09 03932Y)مكناس )البلدية

ثانوية الشريف الدريسي عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية عين كرمة

العدادية

316/09/92إقليم: صفرو 36 رشيد المزاب
اللغة الفرنسية

04/09/19 23570

U

إيموزار كندر 

)البلدية(

الثانوية العدادية أحمد بن 

إدريس ملولي

الثانوية العدادية عثمان بن عمالة: مكناس

عفان

413/02/17عمالة: مكناس 32 كوثر  مليك
اللغة الفرنسية

06/09/17 03940

G

ويسلن )البلدية(

الثانوية العدادية أمشيوط 

سلم بن بوشتى

102/09/10عمالة: مكناسالثانوية العدادية التنميةعمالة: مكناس 24 الوردي رشيد
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 04087S)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية إدريس 

الول

الثانوية العدادية جابر بن عمالة: مكناس

حيان

105/09/07عمالة: مكناس 23 جبران نعيمة
اللغة الفرنسية

14/09/17إلتحاق بالزوج 04080J)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية إبن حمدون عمالة: مكناسالثانوية العدادية خيبر

الكرتيلي

103/09/13عمالة: مكناس 12 الخلفوني نهاد
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 04088T)تولل )البلدية

102/09/15عمالة: مكناسالثانوية العدادية إبن طفيلعمالة: مكناسأولد سليم 12 سمية أبو الزهراء
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 03933Z)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية إبن عثمان عمالة: مكناسأولد سليم

المكناسي

304/09/19عمالة: مكناس 8 جميلة الدريسي
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 04084

N

مكناس )البلدية(

الثانوية العدادية أحمد بن 

إدريس ملولي

204/09/19عمالة: مكناسالثانوية العدادية التنميةعمالة: مكناس 6 وجدان الحوط
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 04087S)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية بن عيسى 

الجرواني

عمالة: طنجة - الزيناتعمالة: مكناس

أصيل

627/09/04 70 رشيد باعلي
اللغة النجليزية

02/09/10 27338Pسبت الزينات

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية الجاحظعمالة: مكناسالثانوية العدادية القدس

الفداء مرس 

1404/09/12 34 عبدالخالق  خبوز
اللغة اللمانية

04/09/18 01546E)الفداء )المقاطعة

116/09/96عمالة: مكناسالثانوية العدادية الزرقطونيعمالة: مكناسالثانوية العدادية الزيتون 112 حفيظة تروة
الجتماعيات

06/09/01أقدمية 16 سنة 03936

C

مكناس )البلدية(

الثانوية العدادية أمشيوط 

سلم بن بوشتى

الثانوية التأهيلية مالكة عمالة: مكناس

الفاسي

105/09/08عمالة: مكناس 58 البكوري زينب
الجتماعيات

01/09/12إلتحاق بالزوج 03941

H

بوفكران )البلدية(

99



المؤسسة الصلية

فاس - مكناس03الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية أحمد بن 

شقرون

الثانوية العدادية جابر بن عمالة: مكناس

حيان

505/09/07عمالة: مكناس 56 كريمة ايدمالك
الجتماعيات

05/09/11إلتحاق بالزوج 04080J)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية ويسلن 

1

116/09/92عمالة: مكناسالثانوية العدادية المنصورعمالة: مكناس 54 ملك مولي المهدي
الجتماعيات

04/09/19إلتحاق بالزوجة 25495L)مكناس )البلدية

الثانوية التأهلية لحسن بن 

م بن مبارك

الثانوية العدادية عثمان بن عمالة: مكناس

عفان

505/09/08عمالة: مكناس 54 علكوش عبد العالي
الجتماعيات

02/11/15 03940

G

ويسلن )البلدية(

الثانوية العدادية إدريس 

الول

الثانوية العدادية سيدي عمالة: مكناس

اليماني

عمالة: طنجة - 

أصيل

404/09/02 46 نزهة اليديني
الجتماعيات

02/09/15 15350Jسيدي اليمني

الثانوية العدادية بن عيسى 

الجرواني

الثانوية العدادية إبن عثمان عمالة: مكناس

المكناسي

205/09/11عمالة: مكناس 38 لعرايس سلوى
الجتماعيات

02/09/15إلتحاق بالزوج 04084

N

مكناس )البلدية(

402/09/10عمالة: مكناسالثانوية العدادية إبن حزمعمالة: مكناسالثانوية العدادية الياسمين 37 باحمو زوليخة
الجتماعيات

02/09/15إلتحاق بالزوج 23880F)مكناس )البلدية

307/09/05إقليم: الحاجبالثانوية العدادية ابن اجرومعمالة: مكناسالثانوية العدادية البيروني 34 عبد الحميد ترى
الجتماعيات

نعم 02/09/15 04231Yجحجوح

الثانوية التأهلية لحسن بن 

م بن مبارك

113/02/17عمالة: مكناسالثانوية العدادية ويسلن 1عمالة: مكناس 22 سهام أبو الغازي
الجتماعيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 26244A)ويسلن )البلدية

الثانوية العدادية حمان عمالة: مكناسأولد سليم

الفطواكي

1402/09/14إقليم: مولي يعقوب 6 التزاني عزوز
الجتماعيات

04/09/19 21830

C

لعجاجرة

119/02/87عمالة: مكناسالثانوية العدادية الرياضعمالة: مكناسالثانوية العدادية السعادة 148 عبد العزيز بحي
الرياضيات

22/09/98أقدمية 16 سنة 04083

M

مكناس )البلدية(

الثانوية العدادية مولي عمالة: مكناسالثانوية العدادية البيروني

حفيظ

216/09/88عمالة: مكناس 138 رشيدة العمري
الرياضيات

16/09/01أقدمية 16 سنة 03927T)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية إبن عثمان عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية عين كرمة

المكناسي

517/09/84عمالة: مكناس 88 كنبدار م
الرياضيات

22/11/07أقدمية 12 سنة 04084

N

مكناس )البلدية(

الثانوية العدادية أحمد بن 

شقرون

116/09/96عمالة: مكناسالثانوية العدادية الفشتاليعمالة: مكناس 38 مصطفى بنجدي
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 03931X)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية زينب 

النفزاوية

ملحقة الثانوية التأهيلية عمالة: مكناس

أناسي

703/09/13عمالة: مكناس 22 االزواكي يوسف
الرياضيات

04/09/18 27025Zأيت ولل

105/09/07عمالة: مكناسالثانوية العدادية ويسلن 1عمالة: مكناسالثانوية العدادية إبن رشد 13 هشام العثماني
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوجة 26244A)ويسلن )البلدية

الثانوية العدادية إدريس 

الول

202/09/16إقليم: الخميساتمجمع الطلبةعمالة: مكناس 12 الشاوي ايوب
الرياضيات

04/09/18 26196Yمجمع الطلبة

الثانوية العدادية المام 

مالك

116/09/98عمالة: مكناسالثانوية العدادية الرياضعمالة: مكناس 114 يامنة شهيد
علوم الحياة 

والرض
12/09/02أقدمية 16 سنة 04083

M

مكناس )البلدية(
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الثانوية العدادية أبو بكر عمالة: مكناسالثانوية العدادية الزيتون

الصديق

416/09/97عمالة: مكناس 112 لطيفة جلول
علوم الحياة 

والرض
06/09/01أقدمية 16 سنة 04075

D

مكناس )البلدية(

الثانوية العدادية المنصور عمالة: مكناسالثانوية العدادية البيروني

الذهبي

116/09/99عمالة: مكناس 78 قمر بلبول
علوم الحياة 

والرض
07/09/09إلتحاق بالزوج 03934A)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية 

الزرقطوني

الثانوية العدادية زينب عمالة: مكناس

النفزاوية

116/09/96عمالة: مكناس 52 عبد ا العرج
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 25267

N

ويسلن )البلدية(

الثانوية العدادية إبن حمدون عمالة: مكناسالثانوية العدادية المل

الكرتيلي

502/09/10عمالة: مكناس 40 بنحمان كوثر
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 04088T)تولل )البلدية

الثانوية التأهلية لحسن بن 

م بن مبارك

203/09/13عمالة: مكناسالثانوية العدادية التنميةعمالة: مكناس 32 غزلن مراوي
علوم الحياة 

والرض
02/09/15إلتحاق بالزوج 04087S)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية إبن 

حمدون الكرتيلي

402/09/15عمالة: مكناسالثانوية العدادية الزرقطونيعمالة: مكناس 23 الطويل رجاء
علوم الحياة 

والرض
04/09/19إلتحاق بالزوج 03936

C

مكناس )البلدية(

116/09/85عمالة: مكناسالثانوية العدادية الفشتاليعمالة: مكناسالثانوية العدادية التنمية 124 الديب م الصغير
الفيزياء والكيمياء

13/10/05أقدمية 12 سنة 03931X)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية أبو بكر عمالة: مكناسالثانوية العدادية المل

الصديق

216/09/99عمالة: مكناس 95 الحرتي نجاة
الفيزياء والكيمياء

11/10/06إلتحاق بالزوج 04075

D

مكناس )البلدية(

406/09/00عمالة: مكناسالثانوية العدادية الرياضعمالة: مكناسالثانوية التأهيلية عين كرمة 62 مولي ا حفيظ فارس
الفيزياء والكيمياء

01/09/10إلتحاق بالزوجة 04083

M

مكناس )البلدية(

الثانوية العدادية أحمد بن 

شقرون

402/09/10إقليم: الجديدة ثانوية المام علي العداديةعمالة: مكناس 54 عياد عبد الغاني
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 23362T سيدي علي بن

حمدوش

602/09/14إقليم: الجديدةثانوية وادي الذهب العداديةعمالة: مكناسالثانوية العدادية البيروني 34 وداد عبودي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 24732

G

أولد عيسى

الثانوية العدادية أحمد بن عمالة: مكناسأولد سليم

شقرون

202/09/14عمالة: مكناس 22 سموت بنعيسى
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 03944Lواد الجديدة

الثانوية العدادية أحمد بن 

إدريس ملولي

104/09/19عمالة: فاسعبد القادر الفاسيعمالة: مكناس 16 اسماء بوخريص
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 19582J جنان الورد

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية أحمد بن 

علي باسو

1104/09/19عمالة: فاسعبد المالك السعديعمالة: مكناس 16 مراد الشعب
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 25046Y جنان الورد

)المقاطعة(

الثانوية التأهلية لحسن بن 

م بن مبارك

ملحقة الثانوية التأهيلية عمالة: مكناس

أناسي

204/09/18عمالة: مكناس 12 حمزة الكراعي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 27025Zأيت ولل

الثانوية العدادية علل عمالة: مكناسالثانوية العدادية إبن رشد

الفاسي

118/02/02عمالة: مكناس 54 ابتسام لوديي
التربية السلمية

04/09/18 04078

G

مكناس )البلدية(

225/09/04عمالة: مكناسالثانوية العدادية المام مالكعمالة: مكناسالثانوية التأهيلية عين كرمة 48 العل لي دنيا
التربية السلمية

04/09/12 04097

C

مكناس )البلدية(
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524/09/04عمالة: مكناسالثانوية العدادية المنصورعمالة: مكناسالثانوية العدادية القدس 44 ادريس الجنان
التربية السلمية

04/09/19 25495L)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية معاذ بن عمالة: مكناسأولد سليم

جبل

204/09/12عمالة: فاس 34 م سرور
التربية السلمية

04/09/18 27341Tأولد الطيب

الثانوية التأهيلية مالكة 

الفاسي

405/09/07إقليم: سطاتثانوية  امزورة العداديةعمالة: مكناس 28 بدر الدين رشقة
التربية السلمية

06/09/17 25315

R

امزورة

الثانوية العدادية أحمد بن 

إدريس ملولي

الثانوية العدادية عمر ابن عمالة: مكناس

الخطاب

1102/09/14إقليم: الحاجب 22 أحمد السمللي
التربية السلمية

04/09/18 04230Xبطيط

602/09/14عمالة: مكناسالثانوية العدادية البيرونيعمالة: مكناسالثانوية العدادية التنمية 21 عليلو رشيد
التربية السلمية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 03939F)ويسلن )البلدية

107/09/04عمالة: مكناسالثانوية العدادية الزرقطونيعمالة: مكناسالثانوية العدادية الزيتون 60 نوال العماري
التربية السرية

01/09/10 03936

C

مكناس )البلدية(

الثانوية العدادية عثمان بن 

عفان

116/09/98عمالة: مكناسالثانوية العدادية الداخلةعمالة: مكناس 54 فاطمة اسواني
التربية السرية

02/09/11 20941L)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية صهريج عمالة: مكناسالثانوية العدادية إبن طفيل

السواني

316/09/04عمالة: مكناس 54 زهران وفاء
التربية السرية

04/09/17 04077F)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية سيدي 

بوزكري

305/09/11عمالة: مكناسالثانوية العدادية الرازيعمالة: مكناس 36 بورحي فاطمة
التربية السرية

02/09/14 24760

M

مكناس )البلدية(

الثانوية التأهيلية مالكة 

الفاسي

102/09/10عمالة: مكناسالثانوية العدادية الرياضعمالة: مكناس 19 فدوى همور
التربية السرية

06/09/17إلتحاق بالزوج 04083

M

مكناس )البلدية(

 الثانوية العدادية اولد عمالة: مكناسالثانوية العدادية طه حسين

اوجيه

102/09/09إقليم: القنيطرة 54 الحيمر مريم
التربية التشكيلية

04/09/12إلتحاق بالزوج 11168

N

القنيطرة )البلدية(

الثانوية العدادية طارق ابن عمالة: مكناسأولد سليم

زياد

103/09/13إقليم: الحاجب 16 كريم  السايح
التربية التشكيلية

04/09/18 24743

U

عين تاوجطات 

)البلدية(

الثانوية العدادية إدريس 

الول

1003/09/13عمالة: مكناسالثانوية العدادية الياسمينعمالة: مكناس 12 ياسين نهيلة
التربية التشكيلية

04/09/18 24763

R

ويسلن )البلدية(

الثانوية العدادية 

الزرقطوني

306/09/01عمالة: الرباطأبي ذرالغفاريعمالة: مكناس 112 مونية النفوس العيساوي
التربية الموسيقية

05/09/03أقدمية 16 سنة 25785

B

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

107/09/04عمالة: مكناسالثانوية العدادية البساتينعمالة: مكناسالثانوية العدادية التنمية 42  طارق بوزردة
التربية الموسيقية

02/09/14 03935

B

مكناس )البلدية(

605/09/07عمالة: مكناسالثانوية العدادية الفشتاليعمالة: مكناسالثانوية العدادية إبن حزم 34 بلمكي ريم
التربية الموسيقية

04/09/18 03931X)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية علل عمالة: مكناسالثانوية العدادية طه حسين

الفاسي

105/09/11عمالة: مكناس 28 ابو عبد ا امين
التربية الموسيقية

06/09/17 04078

G

مكناس )البلدية(
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الثانوية العدادية بن عيسى 

الجرواني

405/09/11عمالة: مكناسالثانوية العدادية ويسلن 1عمالة: مكناس 26 م اشرف برادة
التربية الموسيقية

04/09/18 26244A)ويسلن )البلدية

الثانوية العدادية جابر بن عمالة: مكناسالثانوية العدادية إبن رشد

حيان

105/09/03عمالة: مكناس 22 سعيد ركي
التربية الموسيقية

04/09/18 04080J)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية إدريس 

الول

123/09/04عمالة: مكناسالثانوية العدادية المنصورعمالة: مكناس 16 بوجندار عبد القادر
التربية الموسيقية

04/09/19 25495L)مكناس )البلدية

الثانوية التأهيلية أحمد بن 

علي باسو

ملحقة الثانوية التأهيلية عمالة: مكناس

أناسي

206/09/06عمالة: مكناس 18 لحلو   خاليد
المعلوميات

06/09/17 27025Zأيت ولل

105/09/11عمالة: سلالثانوية العدادية الجاحظعمالة: مكناسأولد سليم 12 صوفيا الرامي
المعلوميات

04/09/18إلتحاق بالزوج 01266A)بطانة )المقاطعة

الثانوية العدادية إدريس 

الول

الثانوية التأهيلية طارق بن عمالة: مكناس

زياد

104/09/12إقليم: ميدلت 6 بنانة مصطفى
المعلوميات

04/09/19 09856

M

كرامة

الثانوية العدادية المنصور 

الذهبي

216/09/95عمالة: مكناسالثانوية العدادية إبن حزمعمالة: مكناس 138 المصطفى حنيشة
التكنولوجيا

16/09/97أقدمية 16 سنة 23880F)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية إبن عمالة: مكناسالثانوية العدادية التنمية

المناصف

116/09/86عمالة: مكناس 134 حسن مولوع
التكنولوجيا

27/09/99أقدمية 16 سنة 04086

R

مكناس )البلدية(

الثانوية العدادية صلح 

الدين اليوبي

الثانوية العدادية مولي عمالة: مكناس

حفيظ

116/09/96عمالة: مكناس 132 أسماء مورادي
التكنولوجيا

10/09/15أقدمية 16 سنة 03927T)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية إبن عثمان عمالة: مكناسالثانوية العدادية القدس

المكناسي

216/09/91عمالة: مكناس 130 عالي كبا
التكنولوجيا

16/09/99أقدمية 16 سنة 04084

N

مكناس )البلدية(

الثانوية العدادية زينب 

النفزاوية

120/09/04عمالة: مكناسالثانوية العدادية الداخلةعمالة: مكناس 74 حميد البلعيزي
التكنولوجيا

01/09/10إلتحاق بالزوجة 20941L)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية صلح عمالة: مكناسالثانوية العدادية إبن رشد

الدين اليوبي

816/09/99عمالة: مكناس 48 الشنفطي ادريس
التكنولوجيا

06/09/17 23376

H

مكناس )البلدية(

106/09/01عمالة: فاسم بن عبد الكريم الخطابيإقليم: بولمانالثانوية العدادية ابن طفيل 89 أمل  الصادقي
اللغة العربية

07/09/13إلتحاق بالزوج 25047Z)المرينيين )المقاطعة

104/09/02عمالة: فاسم بن الحسن الوزانيإقليم: بولمانالثانوية العدادية 18 ماي 82 خالد خالفي
اللغة العربية

27/09/10أقدمية 12 سنة 01979A)سايس )المقاطعة

الثانوية العدادية صلح 

الدين اليوبي

402/09/10إقليم: صفروثانوية وادي الذهب العداديةإقليم: بولمان 62 سكينة مطيع
اللغة العربية

02/09/10إلتحاق بالزوج 02438Z)صفرو )البلدية

الثانوية العدادية سيدي 

بوطيب

202/09/14عمالة: مكناسالثانوية العدادية السعادةإقليم: بولمان 46 اعمر ويدير
اللغة العربية

02/09/14 19541P)مكناس )البلدية

103/09/13عمالة: مكناسالثانوية العدادية إبن رشدإقليم: بولمانالثانوية العدادية ملوية 42 خرخوش سارة
اللغة العربية

03/09/13 21491J)مكناس )البلدية
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الثانوية العدادية القاضي 

عياض

117/02/17عمالة: مكناسالثانوية العدادية إبن رشدإقليم: بولمان 34 مصطفى كرياني
اللغة العربية

17/02/17 21491J)مكناس )البلدية

302/09/15إقليم: صفروثانوية تازوطة العداديةإقليم: بولمانالثانوية العدادية الفارابي 30 لحاك ام
اللغة العربية

02/09/15 26286

W

تازوطة

الثانوية العدادية م إقليم: بولمانالثانوية التأهيلية 2 أكتوبر

الزرقطوني

106/09/17إقليم: مولي يعقوب 28 سكينة بحزامة
اللغة العربية

06/09/17 02254Zعين الشقف

الثانوية العدادية م 

السادس

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: بولمان

ا الخياط

1113/02/17عمالة: مكناس 24 سوسو يوسف
اللغة العربية

13/02/17 27334

K

سيدي عبد ا الخياط

الثانوية العدادية م إقليم: بولمانالثانوية العدادية 3 مارس

الزرقطوني

113/02/17إقليم: مولي يعقوب 22 يوسف يحياوي
اللغة العربية

06/09/17 02254Zعين الشقف

106/09/17إقليم: بولمانالثانوية العدادية 18 مايإقليم: بولمانالثانوية العدادية النصر 18 عائشة بنيشو
اللغة العربية

06/09/17 23664

W

ميسور )البلدية(

الثانوية العدادية الشريف 

الدريسي

الثانوية العدادية أحمد بن إقليم: بولمان

إدريس ملولي

106/09/17عمالة: مكناس 18 عبد العالي بوعرفاوي
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 03943

K

نزالة بني عمار

الثانوية العدادية موسى بن 

نصير

406/09/17إقليم: صفروثانوية م السادس التأهيليةإقليم: بولمان 18 عبد الصمد اليحياوي
اللغة العربية

06/09/17 02448

K

إيموزار كندر 

)البلدية(

806/09/17عمالة: فاسفاطمة الفهريةإقليم: بولمانالثانوية العدادية الفارابي 18 هشام كجوت
اللغة العربية

06/09/17 02058L فاس المدينة

)المقاطعة(

306/09/17إقليم: الحاجبالثانوية العدادية ابن اجرومإقليم: بولمانالثانوية العدادية بدر 18 ليلى حاجي
اللغة العربية

06/09/17 04231Yجحجوح

الثانوية العدادية موسى بن 

نصير

الثانوية العدادية سيدي إقليم: بولمان

بوطيب

106/09/17إقليم: بولمان 18 ايمان سليماني
اللغة العربية

06/09/17 08049Yسيدي بوطيب

الثانوية العدادية أحمد بن إقليم: بولمانالثانوية العدادية 3 مارس

شقرون

204/09/19عمالة: مكناس 16 بقدي مليكة
اللغة العربية

04/09/19 03944Lواد الجديدة

104/09/18إقليم: تاونات  ثانوية 20 غشت العداديةإقليم: بولمانالثانوية العدادية بدر 10 لحسن  الهاني
اللغة العربية

04/09/19 15935V)غفساي )البلدية

الثانوية العدادية م إقليم: بولمانالثانوية العدادية السلم

السادس

104/09/18إقليم: بولمان 10 م طبازة
اللغة العربية

04/09/19 08044T)أوطاط الحاج )البلدية

الثانوية العدادية 

الخوارزمي

804/09/19إقليم: تازةالملإقليم: بولمان 6 م بن شعايب
اللغة العربية

04/09/19 24416

N

كاف الغار

الثانوية العدادية م 

السادس

الثانوية العدادية أحمد بن إقليم: بولمان

إدريس ملولي

1104/09/19عمالة: مكناس 6 وجيط زكرياء
اللغة العربية

04/09/19 03943

K

نزالة بني عمار

204/09/19إقليم: تاوناتثانوية 11 يناير العداديةإقليم: بولمانالثانوية التأهيلية 2 أكتوبر 6 نبيل الدحيمن
اللغة العربية

04/09/19 15939Z)تيسة )البلدية
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104/09/19عمالة: فاسالنسيمإقليم: بولمانالثانوية العدادية النصر 6 التاكموتي م
اللغة العربية

04/09/19 24498

C

زواغة )المقاطعة(

الثانوية العدادية ابن 

بطوطة

204/09/19إقليم: تازةالثانوية العدادية الوفاقإقليم: بولمان 6 طارق مجاج
اللغة العربية

04/09/19 27333Jالربع الفوقي

الثانوية العدادية أمشيوط إقليم: بولمانالثانوية العدادية 3 مارس

سلم بن بوشتى

204/09/19عمالة: مكناس 6 الصنهاجي يوسف
اللغة العربية

04/09/19 03942Jمغاصيين

204/09/19إقليم: مولي يعقوب إعدادية الحسن الولإقليم: بولمانالثانوية العدادية ابن طفيل 6 خليل امربج
اللغة العربية

04/09/19 24722

W

عين الشقف

الثانوية العدادية صلح 

الدين اليوبي

104/09/19إقليم: تاوناتثانوية أنوال العداديةإقليم: بولمان 6 قربوب مراد
اللغة العربية

04/09/19 15947

H

طهر السوق )البلدية(

الثانوية العدادية 

الخوارزمي

عمالة: المضيق - ثانوية طه حسين العداديةإقليم: بولمان

الفنيدق

516/09/95 146 م منير التاقي
اللغة الفرنسية

05/09/12أقدمية 16 سنة 24734J)مرتيل )البلدية

الثانوية العدادية الحسن إقليم: بولمانالثانوية العدادية ملوية

الثاني

602/09/14إقليم: العرائش 36 رقية بهاج
اللغة الفرنسية

02/09/14 05981A)العرائش )البلدية

الثانوية العدادية القاضي 

عياض

102/09/15إقليم: بولمانالثانوية العدادية 18 مايإقليم: بولمان 36 عبد القادر اسحيتيت
اللغة الفرنسية

06/09/17 23664

W

ميسور )البلدية(

ثانوية الشريف الدريسي إقليم: بولمانالثانوية العدادية 18 ماي

العدادية

213/02/17إقليم: صفرو 32 ليلى اشقوندة
اللغة الفرنسية

06/09/17 23570

U

إيموزار كندر 

)البلدية(

ثانوية الشريف الدريسي إقليم: بولمانالثانوية العدادية 3 مارس

العدادية

1006/09/17إقليم: صفرو 28 زينب النجاري
اللغة الفرنسية

06/09/17 23570

U

إيموزار كندر 

)البلدية(

الثانوية العدادية م 

السادس

606/09/17إقليم: صفروثانوية م القري التأهيليةإقليم: بولمان 28 اسماء عبدلوي
اللغة الفرنسية

06/09/17 02449L)البهاليل )البلدية

الثانوية العدادية المسيرة إقليم: بولمانالثانوية العدادية الفتح

الخضراء

313/02/17إقليم: بولمان 24 مروان العبدلوي
اللغة الفرنسية

13/02/17 08043S)ميسور )البلدية

413/02/17إقليم: إفرانثانوية ضاية عوا العداديةإقليم: بولمانالثانوية العدادية 3 مارس 22 محسن كزول
اللغة الفرنسية

06/09/17 24740

R

ضاية عوا

الثانوية العدادية موسى بن 

نصير

الثانوية العدادية بولمان إقليم: بولمان

المختلطة

206/09/17إقليم: بولمان 19 فاطمة امهاوش
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 08041P)بولمان )البلدية

الثانوية العدادية المسيرة 

الخضراء

الثانوية العدادية موسى بن إقليم: بولمان

نصير

106/09/17إقليم: بولمان 18 نسيبة القندوسي
اللغة الفرنسية

06/09/17 08046Vانجيل

الثانوية العدادية صلح 

الدين اليوبي

ثانوية الحسن الثاني إقليم: بولمان

العدادية

506/09/17إقليم: إفران 18 ثورية فكاك
اللغة الفرنسية

06/09/17 10788Aعين اللوح

الثانوية العدادية ابن 

بطوطة

106/09/17إقليم: بولمانالثانوية العدادية 3 مارسإقليم: بولمان 18 علي كرواش
اللغة الفرنسية

06/09/17 08045

U

كيكو
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الثانوية العدادية م 

السادس

الثانوية العدادية سيدي إقليم: بولمان

الشاهد

1204/09/18إقليم: مولي يعقوب 12 اوبكو  م
اللغة الفرنسية

04/09/18 25978Lميكس

الثانوية العدادية م 

السادس

104/09/19إقليم: تاوناتثانوية 11 يناير العداديةإقليم: بولمان 6 عدنان بوجميل
اللغة الفرنسية

04/09/19 15939Z)تيسة )البلدية

504/09/19إقليم: تاوناتثانوية عين معطوف العداديةإقليم: بولمانالثانوية العدادية ملوية 6 عثمان فرجي
اللغة الفرنسية

04/09/19 21795Pعين معطوف

الثانوية العدادية موسى بن 

نصير

الثانوية العدادية علل إقليم: بولمان

الوديي

1204/09/19إقليم: مولي يعقوب 6 عبد ا بليلط
اللغة الفرنسية

04/09/19 24310Yسبت لوداية

804/09/19إقليم: بولمانالثانوية العدادية الخوارزميإقليم: بولمانالثانوية العدادية النصر 6 النصاري زكرياء
اللغة الفرنسية

04/09/19 25803

W

أوطاط الحاج )البلدية(

الثانوية العدادية علل إقليم: بولمانالثانوية التأهيلية 2 أكتوبر

الوديي

604/09/19إقليم: مولي يعقوب 6 عبد الكامل العروسي
اللغة الفرنسية

04/09/19 24310Yسبت لوداية

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: بولمانالثانوية العدادية 3 مارس

ا الخياط

1206/09/06عمالة: مكناس 88 علي الدريسي المصباحي
اللغة النجليزية

27/10/09 27334

K

سيدي عبد ا الخياط

الثانوية العدادية م 

السادس

1404/09/19إقليم: تاوناتثانوية عين معطوف العداديةإقليم: بولمان 6 شكور م
اللغة النجليزية

04/09/19 21795Pعين معطوف

1704/09/19إقليم: تازةثانوية الزيتون التأهيليةإقليم: بولمانالثانوية التأهيلية 2 أكتوبر 6 عبد الخالق الحميدي الدريسي
اللغة النجليزية

04/09/19 16679

D

أولد ازباير

عمالة: المضيق - ثانوية ابن بطوطة العداديةإقليم: بولمانالثانوية العدادية الفتح

الفنيدق

105/09/08 92 دنــيــا العمــراني
الجتماعيات

05/09/08أقدمية 12 سنة 05671

N

المضيق )البلدية(

الثانوية العدادية الشريف إقليم: بولمانالثانوية العدادية 3 مارس

الدريسي

106/09/17إقليم: بولمان 28 محسن احميدة
الجتماعيات

06/09/17 08047

W

سكورة مداز

الثانوية التأهلية لحسن بن م إقليم: بولمانالثانوية التأهيلية 2 أكتوبر

بن مبارك

706/09/17عمالة: مكناس 28 سومية تعزبيت
الجتماعيات

06/09/17 03945

M

مهاية

الثانوية العدادية المسيرة إقليم: بولمانالثانوية العدادية النصر

الخضراء

102/09/16إقليم: بولمان 24 امنة الصديق
الجتماعيات

02/09/16 08043S)ميسور )البلدية

الثانوية العدادية الشريف 

الدريسي

106/09/17إقليم: بولمانالثانوية العدادية 3 مارسإقليم: بولمان 18 موراد فضايلي
الجتماعيات

06/09/17إلتحاق بالزوجة 08045

U

كيكو

804/09/19إقليم: بولمانالثانوية العدادية ملويةإقليم: بولمانالثانوية العدادية 3 مارس 16  رحموني عزيز
الجتماعيات

04/09/19 08050Zافريطيسة

الثانوية العدادية المسيرة 

الخضراء

304/09/18إقليم: بولمانالثانوية العدادية 3 مارسإقليم: بولمان 12 فاطمة الزهراء بن حدوش
الجتماعيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 08045

U

كيكو

604/09/18عمالة: فاسم السرغينيإقليم: بولمانالثانوية العدادية ملوية 12 عبدالسميع احميداني
الجتماعيات

04/09/18 02245P)المرينيين )المقاطعة
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ثانوية موحى وحمو الزياني إقليم: بولمانالثانوية العدادية ملوية

العدادية

1104/09/18إقليم: صفرو 12 عبدالحق منصور
الجتماعيات

04/09/18 26543Aالعنوصر

104/09/19عمالة: فاسأبو عبيدة بن الجراحإقليم: بولمانالثانوية العدادية النصر 6 كرويط مصطفى
الجتماعيات

04/09/19 22748A)زواغة )المقاطعة

204/09/19عمالة: فاسعبد المالك السعديإقليم: بولمانالثانوية العدادية ملوية 6 خالد كوبي
الجتماعيات

04/09/19 25046Y جنان الورد

)المقاطعة(

104/09/12إقليم: صفروثانوية وادي الذهب العداديةإقليم: بولمانالثانوية العدادية 18 ماي 48 العلمي مريم
الرياضيات

06/09/17 02438Z)صفرو )البلدية

213/02/17إقليم: صفروثانوية المام علي العداديةإقليم: بولمانالثانوية العدادية بدر 34 رشيد أمسد
الرياضيات

13/02/17 23569T)البهاليل )البلدية

الثانوية العدادية الشريف 

الدريسي

606/09/17عمالة: فاسالجواهرإقليم: بولمان 28 سلمى إدريسي عايدي
الرياضيات

06/09/17 25834E)زواغة )المقاطعة

الثانوية العدادية المسيرة 

الخضراء

ثانوية فاطمة الفهرية إقليم: بولمان

العدادية

1004/09/18إقليم: صفرو 22 فاطمة الزهراء غانم
الرياضيات

04/09/18 25024Z)رباط الخير )البلدية

الثانوية العدادية 

الخوارزمي

606/09/17إقليم: مولي يعقوب إعدادية الحسن الولإقليم: بولمان 18 العربي دروم
الرياضيات

06/09/17 24722

W

عين الشقف

104/09/18عمالة: فاسابن بطوطةإقليم: بولمانالثانوية التأهيلية 2 أكتوبر 12 هشام السوفياني
الرياضيات

04/09/18 02061P جنان الورد

)المقاطعة(

304/09/18عمالة: فاسعين هارونإقليم: بولمانالثانوية التأهيلية 2 أكتوبر 12 م  كمالي
الرياضيات

04/09/18 02243

M

المرينيين )المقاطعة(

الثانوية العدادية 

الخوارزمي

ثانوية مولي ادريس الكبر إقليم: بولمان

التأهيلية

904/09/18إقليم: صفرو 12 ياسين المطميط
الرياضيات

04/09/18 02450

M

رباط الخير )البلدية(

الثانوية العدادية عبد الكريم إقليم: بولمانالثانوية العدادية 3 مارس

الخطابي

904/09/18إقليم: بولمان 12 يوسف ارواضي
الرياضيات

04/09/18 08042

R

بولمان )البلدية(

ثانوية المولى عبد العزيز إقليم: بولمانالثانوية العدادية ملوية

العدادية

704/09/18إقليم: تاونات 12 عثمان مسعودي
الرياضيات

04/09/18 15940Aعين عائشة

الثانوية العدادية ابن 

بطوطة

1104/09/18إقليم: صفروثانوية عين سبو العداديةإقليم: بولمان 12 صبار امين
الرياضيات

04/09/18 02442

D

أولد امكودو

الثانوية العدادية ابن 

بطوطة

104/09/18إقليم: بولمانالثانوية العدادية الخوارزميإقليم: بولمان 12 العفاني محسن
الرياضيات

04/09/18 25803

W

أوطاط الحاج )البلدية(

الثانوية العدادية الشريف إقليم: بولمانالثانوية العدادية السلم

الدريسي

204/09/18إقليم: بولمان 12 حسن سعود
الرياضيات

04/09/18 08047

W

سكورة مداز

1204/09/18إقليم: صفروثانوية تازوطة العداديةإقليم: بولمانالثانوية العدادية ملوية 12 عبد العظيم القرشي
الرياضيات

04/09/18 26286

W

تازوطة
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التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل
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المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية سيدي 

بوطيب

1104/09/18عمالة: فاسقاسم أمينإقليم: بولمان 12 يوسف الشاد
الرياضيات

05/09/18 02063S جنان الورد

)المقاطعة(

الثانوية العدادية سيدي إقليم: بولمانالثانوية العدادية النصر

بوطيب

804/09/19إقليم: بولمان 6 بابا لبنى
الرياضيات

04/09/19 08049Yسيدي بوطيب

604/09/19إقليم: تاوناتثانوية بوهودة العداديةإقليم: بولمانالثانوية التأهيلية 2 أكتوبر 6 يونس البطيوي
الرياضيات

04/09/19 15930Pبوهودة

404/09/19إقليم: بولمانالثانوية العدادية الخوارزميإقليم: بولمانالثانوية العدادية النصر 6 أحمد اليحياوي
الرياضيات

04/09/19 25803

W

أوطاط الحاج )البلدية(

104/09/19إقليم: بولمانالثانوية العدادية الخوارزميإقليم: بولمانالثانوية العدادية ملوية 6 عبدالرحيم الحيرشي
الرياضيات

04/09/19 25803

W

أوطاط الحاج )البلدية(

204/09/19إقليم: بولمانالثانوية العدادية بدرإقليم: بولمانالثانوية العدادية ملوية 6 أحمد امزيان
الرياضيات

04/09/19 26841Zالمرس

الثانوية العدادية الشريف 

الدريسي

101/02/17عمالة: فاسأم سلمة بناتإقليم: بولمان 34 محسن جديد
علوم الحياة 

والرض
13/02/17 02073

C

المرينيين )المقاطعة(

304/09/18عمالة: فاسالنسيمإقليم: بولمانالثانوية العدادية بدر 22 العلمي فاطمة الزهراء
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 24498

C

زواغة )المقاطعة(

الثانوية العدادية معاذ بن إقليم: بولمانالثانوية العدادية 3 مارس

جبل

106/09/17عمالة: فاس 19 هناء الكيس
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 27341Tأولد الطيب

الثانوية العدادية سيدي إقليم: بولمانالثانوية العدادية النصر

بوطيب

106/09/17إقليم: بولمان 18 عمر البدري
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 08049Yسيدي بوطيب

الثانوية العدادية موسى بن 

نصير

106/09/17إقليم: بولمانالثانوية العدادية 3 مارسإقليم: بولمان 18 حنان السادني
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 08045

U

كيكو

الثانوية العدادية سيدي 

بوطيب

304/09/18عمالة: فاسقاسم أمينإقليم: بولمان 12 عزيز ايت عقى
علوم الحياة 

والرض
05/09/18 02063S جنان الورد

)المقاطعة(

ثانوية موحى وحمو الزياني إقليم: بولمانالثانوية العدادية 3 مارس

العدادية

604/09/18إقليم: صفرو 12 عادل القاضي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 26543Aالعنوصر

الثانوية العدادية موسى بن 

نصير

306/09/17إقليم: صفروثانوية وادي الذهب العداديةإقليم: بولمان 18 هشام اخمال
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 02438Z)صفرو )البلدية

الثانوية العدادية القاضي إقليم: بولمانالثانوية العدادية النصر

عياض

104/09/18إقليم: بولمان 12 سمية الشويخ
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 25256

B

ميسور )البلدية(

604/09/18إقليم: بولمانالثانوية العدادية ملويةإقليم: بولمانالثانوية العدادية السلم 10 حمزة النابتي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 08050Zافريطيسة

الثانوية العدادية بولمان 

المختلطة

1104/09/19عمالة: فاسالمغرب العربيإقليم: بولمان 6 أحمد القاسمي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 22674V جنان الورد

)المقاطعة(
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تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال
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المادة

المطلوبة
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية موسى بن 

نصير

الثانوية العدادية علل إقليم: بولمان

الوديي

1304/09/19إقليم: مولي يعقوب 6 م البيضاوي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 24310Yسبت لوداية

1204/09/19عمالة: فاسالمغرب العربيإقليم: بولمانالثانوية التأهيلية 2 أكتوبر 6 عبد الرحيم العسراوي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 22674V جنان الورد

)المقاطعة(

الثانوية العدادية صلح 

الدين اليوبي

1104/09/19عمالة: فاسالمختار السوسيإقليم: بولمان 6 النحولي محمود
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 24727

B

جنان الورد 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية م 

السادس

الثانوية العدادية عثمان بن إقليم: بولمان

عفان

505/09/03عمالة: مكناس 112 عبد الحكيم درقاوي
التربية السلمية

05/09/03أقدمية 16 سنة 03940

G

ويسلن )البلدية(

102/09/16إقليم: بولمانالثانوية العدادية الخوارزميإقليم: بولمانالثانوية العدادية الفتح 30 ¨جميلة عمراوي
التربية السلمية

05/09/18 25803

W

أوطاط الحاج )البلدية(

1106/09/17عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية عين كرمةإقليم: بولمانالثانوية العدادية النصر 28 ابراهيم صناع
التربية السلمية

06/09/17 04089

U

عين كرمة-واد الرمان

207/09/17إقليم: بولمانالثانوية العدادية الفتحإقليم: بولمانالثانوية العدادية السلم 14 حفيظ معنان
التربية السلمية

04/09/19 23372

D

أوطاط الحاج )البلدية(

الثانوية العدادية أحمد بن إقليم: بولمانالثانوية العدادية الفارابي

إدريس ملولي

1304/09/18عمالة: مكناس 12 بلقاسم المهداوي
التربية السلمية

04/09/18 03943

K

نزالة بني عمار

الثانوية العدادية 

الخوارزمي

الثانوية العدادية م إقليم: بولمان

السادس

104/09/18إقليم: بولمان 10 شرفاني سعد
التربية السلمية

04/09/19 08044T)أوطاط الحاج )البلدية

204/09/19إقليم: تاوناتثانوية عين مديونة العداديةإقليم: بولمانالثانوية العدادية النصر 6 باحدو الجيللي
التربية السلمية

04/09/19 25220

M

عين مديونة

المدرسة الجماعاتية سيدي إقليم: بولمانالثانوية العدادية ملوية

علي

1104/09/12إقليم: الرشيدية 58 عبد الله السموني
التربية البدنية

04/09/12 27263

H

سيدي علي

الثانوية العدادية المسيرة إقليم: بولمانالثانوية العدادية السلم

الخضراء

206/09/17إقليم: بولمان 18 اناس الوادي
التربية البدنية

06/09/17 08043S)ميسور )البلدية

الثانوية العدادية المسيرة 

الخضراء

الثانوية العدادية شاعر إقليم: بولمان

الحمراء

102/09/10عمالة: مراكش 52 محسن أزهار
التربية التشكيلية

02/09/13 02632

K

جليز )المقاطعة(

105/09/11عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية ابن عبادإقليم: بولمانالثانوية العدادية 18 ماي 38 رجاء المطاعي
التربية التشكيلية

02/09/16 02654J)جليز )المقاطعة

602/05/17عمالة: فاسعبد السلم السباعيإقليم: بولمانالثانوية العدادية 3 مارس 32 نسرين مقيعدة
المعلوميات

06/09/17 02008

G

فاس المدينة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية 

الخوارزمي

202/09/10إقليم: وزانالثانوية العدادية المام مالكإقليم: بولمان 30 م الموسوي
المعلوميات

02/09/15 15100

M

وزان )البلدية(

406/09/17عمالة: مكناسالثانوية العدادية خيبرإقليم: بولمانالثانوية العدادية بدر 28 سناء حميان
المعلوميات

06/09/17 03938E مولي ادريس

زرهون )البلدية(
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بالتبادل

المادة

المطلوبة
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المديرية القليمية 
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية بولمان 

المختلطة

906/09/17إقليم: صفروثانوية ابن الياسمين العداديةإقليم: بولمان 18 شيماء ولدي
المعلوميات

06/09/17 02440

B

المنزل )البلدية(

الثانوية العدادية بن عيسى إقليم: بولمانالثانوية العدادية ملوية

الجرواني

204/09/19عمالة: مكناس 6 نورالدين عوني
المعلوميات

04/09/19 03946

N

سيدي سليمان مول 

الكيفان

الثانوية العدادية م 

السادس

216/09/98عمالة: مكناسالثانوية العدادية الرازيإقليم: بولمان 102 ادريس المرزوق
التكنولوجيا

19/10/06أقدمية 12 سنة 24760

M

مكناس )البلدية(

الثانوية العدادية عبد 

الكريم الخطابي

الثانوية العدادية مولي إقليم: الحاجب

حفيظ

216/09/95عمالة: مكناس 108 عائشة قاضي
اللغة العربية

22/10/10 03927T)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية خالد ابن 

الوليد

116/09/88عمالة: مكناسالثانوية العدادية الرازيإقليم: الحاجب 108 عبد الرحمن الركيك
اللغة العربية

07/09/04أقدمية 16 سنة 24760

M

مكناس )البلدية(

الثانوية العدادية عبد 

الكريم الخطابي

الثانوية العدادية إبن عثمان إقليم: الحاجب

المكناسي

124/09/04عمالة: مكناس 102 فدوى الغازي
اللغة العربية

16/10/06أقدمية 12 سنة 04084

N

مكناس )البلدية(

 الثانوية العدادية ابن 

بطوطة

116/09/96عمالة: مكناسالثانوية العدادية التنميةإقليم: الحاجب 42 تورية الغيوان
اللغة العربية

03/09/13 04087S)مكناس )البلدية

       الثانوية العدادية20 إقليم: الحاجبالثانوية العدادية بويسمساد

غشت

103/09/12إقليم: الحاجب 40 حسني نجاة
اللغة العربية

02/09/15 26220Zلقصير

الثانوية العدادية يوسف 

ابن تاشفين

202/09/15عمالة: مكناسالثانوية العدادية السعادةإقليم: الحاجب 30 هللي عبد اللطيف
اللغة العربية

02/09/15 19541P)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية ابن 

خلدون

402/09/09عمالة: مكناسالثانوية العدادية البيرونيإقليم: الحاجب 28 نادية النصاري
اللغة العربية

06/09/17 03939F)ويسلن )البلدية

الثانوية العدادية يعقوب 

المنصور

الثانوية العدادية عبد الكريم إقليم: الحاجب

الخطابي

316/09/99إقليم: الحاجب 24 الحاجي  زينب
اللغة العربية

02/09/16 04229

W

أيت يعزم

الثانوية العدادية يعقوب 

المنصور

الثانوية العدادية عبد الكريم إقليم: الحاجب

الخطابي

106/09/00إقليم: الحاجب 24 الوتيقي  شريف
اللغة العربية

02/09/16 04229

W

أيت يعزم

الثانوية العدادية ابن 

اجروم

الثانوية العدادية المنصور إقليم: الحاجب

الذهبي

103/09/13عمالة: مكناس 22 فاطمة ابحيحي
اللغة العربية

04/09/18 03934A)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية عبد 

الكريم الخطابي

302/09/15إقليم: بوجدورالثانوية العدادية طه حسينإقليم: الحاجب 22 ام مرابط
اللغة العربية

04/09/18 25573

W

بوجدور )البلدية(

الثانوية العدادية ابن 

اجروم

الثانوية العدادية يعقوب إقليم: الحاجب

المنصور

107/09/16إقليم: الحاجب 12 توال مولودة
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوج 04232Z)اكوراي )البلدية

الثانوية العدادية عمر ابن 

الخطاب

الثانوية العدادية خالد ابن إقليم: الحاجب

الوليد

806/09/17إقليم: الحاجب 10 عادل الرملي
اللغة العربية

04/09/19 23476Sرأس اجري

الثانوية العدادية مولي 

علي الشريف

الثانوية العدادية علل بن إقليم: الحاجب

عبد ا

216/09/99عمالة: مكناس 102 امينة خليفة
اللغة الفرنسية

16/09/09إلتحاق بالزوج 03928

U

مكناس )البلدية(
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة
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المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية يعقوب 

المنصور

216/09/94عمالة: مكناسالثانوية العدادية السعادةإقليم: الحاجب 78 نجوى عشراق
اللغة الفرنسية

05/09/12 19541P)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية يعقوب 

المنصور

116/09/92إقليم: الحاجبالثانوية العدادية ابن اجرومإقليم: الحاجب 40 زهور جناني
اللغة الفرنسية

02/09/14 04231Yجحجوح

506/09/01عمالة: مكناسالثانوية العدادية القدسإقليم: الحاجب الثانوية العدادية الطلس 40 نادية  بوحمالة
اللغة الفرنسية

02/09/15 03932Y)مكناس )البلدية

       الثانوية العدادية20 

غشت

الثانوية العدادية المنصور إقليم: الحاجب

الذهبي

304/09/12عمالة: مكناس 38 مساعد سندس
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوج 03934A)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية ابن 

اجروم

الثانوية العدادية عبد الكريم إقليم: الحاجب

الخطابي

107/09/05إقليم: الحاجب 28 تقي رضوان
اللغة الفرنسية

06/09/17 04229

W

أيت يعزم

الثانوية العدادية ابن 

اجروم

805/09/08عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية عين كرمةإقليم: الحاجب 28 أوبا نورالدين
اللغة الفرنسية

06/09/17 04089

U

عين كرمة-واد الرمان

الثانوية العدادية طارق ابن 

زياد

105/09/11عمالة: مكناسالثانوية العدادية إبن حزمإقليم: الحاجب 19 مريم الغربي
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 23880F)مكناس )البلدية

206/09/16عمالة: مكناسالثانوية العدادية  بوفكرانإقليم: الحاجب الثانوية العدادية الطلس 18 نورة الزرايدي
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 25493J)بوفكران )البلدية

الثانوية العدادية ابن 

اجروم

الثانوية العدادية جابر بن إقليم: الحاجب

حيان

106/09/17عمالة: مكناس 18 حفيظة يعقوبي
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 04080J)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية ابن 

خلدون

103/09/13عمالة: مكناسالثانوية العدادية الرازيإقليم: الحاجب 13 وماليك صباح
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 24760

M

مكناس )البلدية(

الثانوية العدادية عبد 

الكريم الخطابي

306/09/06عمالة: مكناسالثانوية العدادية م عبدهإقليم: الحاجب 7 حدوش اكرام
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 04079

H

مكناس )البلدية(

 الثانوية العدادية ابن 

بطوطة

402/09/09عمالة: مكناسالثانوية العدادية البيرونيإقليم: الحاجب 48 عبدالصمد بنخلوف
الجتماعيات

01/09/16 03939F)ويسلن )البلدية

الثانوية العدادية ابن 

اجروم

105/09/03عمالة: مكناسالثانوية العدادية البيرونيإقليم: الحاجب 30 يونس الزرقي
الجتماعيات

نعم 02/09/15 03939F)ويسلن )البلدية

الثانوية العدادية عمر ابن 

الخطاب

803/09/13عمالة: فاسابن بطوطةإقليم: الحاجب 22 يونس اسماعلي
الجتماعيات

04/09/19 02061P جنان الورد

)المقاطعة(

 الثانوية العدادية ابن 

بطوطة

506/09/17إقليم: إفرانثانوية صخر العداديةإقليم: الحاجب 20 يوسف قدي
الرياضيات

04/09/19 10786Y)ازرو )البلدية

الثانوية العدادية ابن 

خلدون

802/09/16إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية تازيزاوتإقليم: الحاجب 6 سعيد علو
الرياضيات

04/09/19 11983Zالقباب

الثانوية العدادية خالد ابن 

الوليد

الثانوية العدادية إبن عثمان إقليم: الحاجب

المكناسي

104/09/02عمالة: مكناس 70 بن عينوس حسن
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 04084

N

مكناس )البلدية(
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الثانوية العدادية مولي 

علي الشريف

206/09/00عمالة: مكناسالثانوية العدادية المنصورإقليم: الحاجب 54 بوكطيبي رشيدة
علوم الحياة 

والرض
05/09/11إلتحاق بالزوج 25495L)مكناس )البلدية

106/09/01إقليم: الحاجبالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: الحاجب الثانوية العدادية الطلس 48 الحسين بوستة
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 04226T)الحاجب )البلدية

الثانوية العدادية مولي 

علي الشريف

116/09/99عمالة: مكناسالثانوية العدادية البساتينإقليم: الحاجب 118 أحمد أيت العروسي
الفيزياء والكيمياء

06/09/02أقدمية 16 سنة 03935

B

مكناس )البلدية(

الثانوية العدادية ابن 

خلدون

102/09/10إقليم: الرشيديةثانوية مولي رشيد العداديةإقليم: الحاجب 58 ابراهيم ايت باحدو
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 09829

H

الرشيدية )البلدية(

الثانوية العدادية يوسف 

ابن تاشفين

101/01/17إقليم: تازةعبد الكريم الخطابيإقليم: الحاجب 24 القساسي نورة
الفيزياء والكيمياء

01/01/17إلتحاق بالزوج 16659

G

تازة )البلدية(

 الثانوية العدادية ابن 

بطوطة

202/09/15إقليم: الحاجبالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: الحاجب 22 بوعمران سكينة
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 04226T)الحاجب )البلدية

 الثانوية العدادية ابن 

بطوطة

الثانوية العدادية يوسف ابن إقليم: الحاجب

تاشفين

102/09/15إقليم: الحاجب 22 خلدان أيوب
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 19893Xأيت بوبيدمان

الثانوية العدادية يعقوب 

المنصور

306/09/17إقليم: الحاجبالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: الحاجب 19 ايمان المي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17إلتحاق بالزوج 04226T)الحاجب )البلدية

الثانوية العدادية يعقوب 

المنصور

 الثانوية العدادية ابن إقليم: الحاجب

بطوطة

202/09/16إقليم: الحاجب 12 جواد الغداني
الفيزياء والكيمياء

04/09/19إلتحاق بالزوجة 04228V عين تاوجطات

)البلدية(

الثانوية العدادية عبد 

الكريم الخطابي

الثانوية التأهيلية مالكة إقليم: الحاجب

الفاسي

316/09/89عمالة: مكناس 124 م هاشمي
التربية السلمية

29/09/04أقدمية 16 سنة 03941

H

بوفكران )البلدية(

الثانوية العدادية يوسف 

ابن تاشفين

ملحقة الثانوية التأهيلية إقليم: الحاجب

أناسي

106/09/01عمالة: مكناس 76 بوهرو م
التربية السلمية

16/09/09إلتحاق بالزوجة 27025Zأيت ولل

 الثانوية العدادية ابن 

بطوطة

الثانوية العدادية جابر بن إقليم: الحاجب

حيان

603/09/13عمالة: مكناس 32 علي بن يحي
التربية السلمية

04/09/18 04080J)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية عمر ابن 

الخطاب

502/09/15إقليم: تازةوادي أمليلإقليم: الحاجب 22 عبد الله حافي
التربية السلمية

04/09/18 16665

N

واد امليل )البلدية(

الثانوية العدادية مولي 

علي الشريف

216/09/86عمالة: مكناسالثانوية العدادية الرياضإقليم: الحاجب 146 عبد الله الحسني
التربية البدنية

16/09/95أقدمية 16 سنة 04083

M

مكناس )البلدية(

الثانوية العدادية يعقوب 

المنصور

216/09/88عمالة: مكناسالثانوية العدادية التنميةإقليم: الحاجب 138 بوشمة م
التربية البدنية

16/09/97أقدمية 16 سنة 04087S)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية عمر ابن 

الخطاب

 الثانوية العدادية ابن إقليم: الحاجب

بطوطة

116/09/88إقليم: الحاجب 134 المصطفى لركو
التربية البدنية

25/10/01أقدمية 16 سنة 04228V عين تاوجطات

)البلدية(

الثانوية العدادية ابن 

خلدون

517/09/90عمالة: مكناسالثانوية العدادية السعادةإقليم: الحاجب 130 م الصغير
التربية البدنية

16/09/99أقدمية 16 سنة 19541P)مكناس )البلدية
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الثانوية العدادية عبد 

الكريم الخطابي

الثانوية العدادية جابر بن إقليم: الحاجب

حيان

107/09/04عمالة: مكناس 76 بوطاهر منية
التربية السرية

03/11/11 04080J)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية عبد 

الكريم الخطابي

الثانوية العدادية إبن حمدون إقليم: الحاجب

الكرتيلي

106/09/00عمالة: مكناس 85 علي فضل يامنة
التربية التشكيلية

15/10/06إلتحاق بالزوج 04088T)تولل )البلدية

405/09/07عمالة: مكناسالثانوية العدادية طه حسينإقليم: الحاجبالثانوية العدادية ابن رشد 40 بوغمر فاطمة الزهراء
التربية التشكيلية

06/09/17إلتحاق بالزوج 04085P)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية خالد ابن 

الوليد

الثانوية العدادية عبد الكريم إقليم: الحاجب

الخطابي

105/09/07إقليم: الحاجب 40 عدنان جابير
التربية التشكيلية

02/09/15 04229

W

أيت يعزم

 الثانوية العدادية ابن 

بطوطة

505/09/11عمالة: مكناسالثانوية العدادية الزيتونإقليم: الحاجب 18 عصام فهيم
التربية التشكيلية

06/09/17 21539Lالدخيسة

الثانوية العدادية مولي 

علي الشريف

120/09/04عمالة: مكناسالثانوية العدادية إبن حزمإقليم: الحاجب 106 توفيق لمريني
التربية الموسيقية

20/09/04أقدمية 16 سنة 23880F)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية مولي 

علي الشريف

305/09/07عمالة: مكناسالثانوية العدادية الزرقطونيإقليم: الحاجب 78 نهى بلمكي
التربية الموسيقية

20/09/07أقدمية 12 سنة 03936

C

مكناس )البلدية(

105/09/03عمالة: مكناسالثانوية العدادية الياسمينإقليم: الحاجبالثانوية العدادية ابن رشد 72 نزار بلمكي
التربية الموسيقية

05/09/08أقدمية 12 سنة 24763

R

ويسلن )البلدية(

الثانوية العدادية ابن 

خلدون

916/09/96عمالة: مكناسالثانوية العدادية القدسإقليم: الحاجب 122 برحايل عبد اللطيف
التكنولوجيا

06/09/01أقدمية 16 سنة 03932Y)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية عمر ابن 

الخطاب

127/09/05إقليم: صفروثانوية صنهاجة العداديةإقليم: الحاجب 100 رضوان شبوت
التكنولوجيا

27/09/05أقدمية 12 سنة 26075S سيدي يوسف بن

أحمد

421/09/87عمالة: فاس عبد الهادي التازيعمالة: فاسعبد ا بن ياسين 132 رشيدة ادحانب
اللغة العربية

16/10/06أقدمية 12 سنة 01920L)أكدال )المقاطعة

الثانوية العدادية معاذ بن عمالة: فاسأبو عبيدة بن الجراح

جبل

116/09/97عمالة: فاس 128 لل مريم سعيدي
اللغة العربية

16/09/00أقدمية 16 سنة 27341Tأولد الطيب

116/09/96عمالة: فاسالحسن بنشقرونعمالة: فاسالوحدة 120 قنيش رشيدة
اللغة العربية

16/09/99أقدمية 16 سنة 01977Y)سايس )المقاطعة

116/09/95عمالة: فاسم بن عبد الكريم الخطابيعمالة: فاسحمان الفطواكي 98 حسنية معدن
اللغة العربية

08/11/12 25047Z)المرينيين )المقاطعة

305/09/07عمالة: فاسعمر المختارعمالة: فاسالنصر 66 نوال السلماني
اللغة العربية

02/09/15 26468

U

سايس )المقاطعة(

115/10/04عمالة: فاسعبدالكريم الداوديعمالة: فاسابن طفيل 54 تورية اجغل
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوج 01968

N

أكدال )المقاطعة(

407/09/04عمالة: فاسحمان الفطواكيعمالة: فاسقاسم أمين 46 مصطفى علوش
اللغة العربية

02/09/14 02252X)زواغة )المقاطعة
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الثانوية العدادية معاذ بن عمالة: فاسعبد المالك السعدي

جبل

204/09/12عمالة: فاس 46 حنان الخراط
اللغة العربية

02/09/14 27341Tأولد الطيب

الشهيد عبد العالي بن 

شقرون

304/09/12عمالة: فاسلحسن اليوسيعمالة: فاس 43 حنان ابن الراضي
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوج 25574X)سايس )المقاطعة

803/09/13عمالة: فاسعمر الخيامعمالة: فاسعين هارون 42 نشيط منية
اللغة العربية

18/09/18 01970

R

أكدال )المقاطعة(

206/09/06عمالة: فاسابن طفيلعمالة: فاسجابر بن حيان 37 اميمة  تاقي
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوج 01978Z)سايس )المقاطعة

1001/10/04عمالة: فاسالفقيه التاوديعمالة: فاسالجواهر 34 بشرى حمان
اللغة العربية

02/09/16 24499

D

سايس )المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد الكريم عمالة: فاسالمل

الخطابي

113/02/17إقليم: الحاجب 24 رابحة سليماني
اللغة العربية

06/09/17 04229

W

أيت يعزم

502/09/15عمالة: فاسمولي ادريس الولعمالة: فاسالمغرب العربي 22 سهام الحسوني
اللغة العربية

02/09/17 02251

W

زواغة )المقاطعة(

الشهيد عبد العالي بن 

شقرون

704/09/18عمالة: فاسعين هارونعمالة: فاس 22 رشيدة حادكة
اللغة العربية

04/09/18 02243

M

المرينيين )المقاطعة(

504/09/18إقليم: تازةوادي أمليلعمالة: فاسابن بطوطة 22 عتيقة تكرومت
اللغة العربية

04/09/18 16665

N

واد امليل )البلدية(

الثانوية العدادية معاذ بن عمالة: فاسعبد المالك السعدي

جبل

106/09/17عمالة: فاس 18 ايمان مرزق
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 27341Tأولد الطيب

602/09/14عمالة: فاسابن عشيرعمالة: فاسالنسيم 16 الهواري محسن
اللغة العربية

04/09/19 22747Z)زواغة )المقاطعة

الثانوية العدادية الحسن عمالة: فاسفاطمة الفهرية

الثاني

302/09/16إقليم: العرائش 16 البخاري فاطمة الزهراء
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 05981A)العرائش )البلدية

الشهيد عبد العالي بن 

شقرون

الثانوية العدادية عثمان بن عمالة: فاس

عفان

104/09/18عمالة: مكناس 13 سعاد اعراب
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 03940

G

ويسلن )البلدية(

204/09/18عمالة: فاسالمام البخاريعمالة: فاسالنسيم 12 م الكرامي
اللغة العربية

04/09/18 02250V)زواغة )المقاطعة

404/09/18عمالة: فاسالمام البخاريعمالة: فاسعبد القادر الفاسي 12 خالد أفكان
اللغة العربية

04/09/18 02250V)زواغة )المقاطعة

104/09/18عمالة: فاسالهدىعمالة: فاسعبد القادر الفاسي 12 أنوار سفيان
اللغة العربية

04/09/18 27049A)زواغة )المقاطعة

304/09/18عمالة: فاسالجواهرعمالة: فاسالمغرب العربي 12 خديجة توفيق
اللغة العربية

04/09/18 25834E)زواغة )المقاطعة
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204/09/18عمالة: فاسالفرحعمالة: فاسقاسم أمين 8 منصف ابراهيمي
اللغة العربية

04/09/19 27048Z)زواغة )المقاطعة

1104/09/18إقليم: صفرو ثانوية 6 نونبر العداديةعمالة: فاسعبد المالك السعدي 8 سفيان الكوح
اللغة العربية

04/09/19 20024Pعين تمكناي

الشهيد عبد العالي بن 

شقرون

104/09/18عمالة: فاسأبو عبيدة بن الجراحعمالة: فاس 6 أسامة حمدوش
اللغة العربية

04/09/19 22748A)زواغة )المقاطعة

116/09/88عمالة: فاسالحسن بنشقرونعمالة: فاسلسان الدين بن الخطيب 132 مانع زينب
اللغة الفرنسية

16/09/96أقدمية 16 سنة 01977Y)سايس )المقاطعة

116/09/94عمالة: فاسالدارسةعمالة: فاسواد المخازن 114 صنية العابد
اللغة الفرنسية

20/09/04أقدمية 16 سنة 24726A)زواغة )المقاطعة

804/09/02عمالة: فاسابن عشيرعمالة: فاسالمل 78 نور الهدى  امريطو
اللغة الفرنسية

04/09/12 22747Z)زواغة )المقاطعة

1012/11/01عمالة: فاسحمان الفطواكيعمالة: فاسالمل 62 حورية الشرقاني الحساني
اللغة الفرنسية

20/09/12 02252X)زواغة )المقاطعة

1005/09/11عمالة: فاسالنصرعمالة: فاسمحمود درويش 60 كوثر قزام
اللغة الفرنسية

04/09/12 25575Y)سايس )المقاطعة

202/09/09عمالة: فاسالزهــــــورعمالة: فاسالمختار السوسي 56 جامعي مريم
اللغة الفرنسية

04/09/12إلتحاق بالزوج 18668

R

سايس )المقاطعة(

الشهيد عبد العالي بن 

شقرون

705/09/11عمالة: فاسلحسن اليوسيعمالة: فاس 53 نجوى بنانة
اللغة الفرنسية

04/09/12إلتحاق بالزوج 25574X)سايس )المقاطعة

الشهيد عبد العالي بن 

شقرون

ثانوية عائشة أم المؤمنين عمالة: فاس

العدادية

105/09/11إقليم: صفرو 50 الدريسي بشرى
اللغة الفرنسية

04/09/18 25572V)صفرو )البلدية

606/09/06عمالة: فاسالهدىعمالة: فاسبدر 46 صفاء الرزوقي
اللغة الفرنسية

04/09/18 27049A)زواغة )المقاطعة

506/09/06عمالة: فاس 6 نونبرعمالة: فاسعبد القادر الفاسي 43 نجية كعوش
اللغة الفرنسية

08/09/13إلتحاق بالزوج 20505

M

سايس )المقاطعة(

302/09/14عمالة: فاسالفرحعمالة: فاسجابر بن حيان 38 سناء الكحل
اللغة الفرنسية

02/09/16 27048Z)زواغة )المقاطعة

الثانوية العدادية معاذ بن عمالة: فاسمحمود درويش

جبل

202/09/10عمالة: فاس 36 خديجة فاضل
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوج 27341Tأولد الطيب

402/09/14عمالة: مكناسالثانوية العدادية الزيتونعمالة: فاسالنسيم 28 الفضيل عائشة
اللغة الفرنسية

06/09/17 21539Lالدخيسة

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية بدرعمالة: فاسعين هارون

أصيل

103/09/13 26 نادية مبطيل
اللغة الفرنسية

06/09/17 25811E طنجة المدينة

)المقاطعة(
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الشهيد عبد العالي بن 

شقرون

402/09/14عمالة: فاسالنسيمعمالة: فاس 22 عبدالرحيم زنزني
اللغة الفرنسية

04/09/18 24498

C

زواغة )المقاطعة(

113/02/17عمالة: فاسالوفاقعمالة: فاسعبد المالك السعدي 22 المصافي رميصاء
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 23863

M

زواغة )المقاطعة(

102/09/15عمالة: فاسحمان الفطواكيعمالة: فاسقاسم أمين 20 صباح افقير
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 02252X)زواغة )المقاطعة

306/09/17عمالة: فاسالمختار السوسيعمالة: فاسالمغرب العربي 20 عبد العزيز امعي
اللغة الفرنسية

04/09/19 24727

B

جنان الورد 

)المقاطعة(

504/09/07عمالة: فاس عبد الهادي التازيعمالة: فاسجابر بن حيان 68 بوهلل كريمة
اللغة السبانية

04/09/12 01920L)أكدال )المقاطعة

404/09/12عمالة: فاسالوفاقعمالة: فاسالمل 48 امينة  اكريمع
اللغة اللمانية

04/09/12إلتحاق بالزوج 23863

M

زواغة )المقاطعة(

116/09/91عمالة: فاسالمام عليعمالة: فاسالفقيه التاودي 110 حسنة الكناوي
الجتماعيات

06/09/07أقدمية 12 سنة 01971S)أكدال )المقاطعة

107/09/04عمالة: فاسابن طفيلعمالة: فاسالحسن بنشقرون 80 حنان المجدوب
الجتماعيات

06/09/17 01978Z)سايس )المقاطعة

110/09/01عمالة: الميةيعقوب المنصورعمالة: فاسالمنفلوطي 78 ماجدة خديري
الجتماعيات

06/09/07أقدمية 12 سنة 01905V)المية )البلدية

106/09/01عمالة: فاسالمنفلوطيعمالة: فاسعبد ا بن ياسين 64 فاطمة مجيدي
الجتماعيات

05/09/11 25309J)المرينيين )المقاطعة

116/09/99إقليم: تازةالثانوية العدادية الطلسعمالة: فاسسيدي م بن عبد الرحمان 54 المصطفى حنين
الجتماعيات

05/09/11 27332

H

الصميعة

605/09/08عمالة: فاسالقدسعمالة: فاسعلل بن عبدا 48 العمارتي رضوان
الجتماعيات

02/09/15 01967

M

أكدال )المقاطعة(

216/09/94عمالة: فاسالمنفلوطيعمالة: فاسلسان الدين بن الخطيب 46 عبد المجيد السهلي
الجتماعيات

04/09/18 25309J)المرينيين )المقاطعة

الثانوية العدادية معاذ بن عمالة: فاسالحسن بنشقرون

جبل

405/09/08عمالة: فاس 46 فتيحة فليو
الجتماعيات

04/09/18 27341Tأولد الطيب

305/09/11عمالة: فاسالحسن بنشقرونعمالة: فاسم السرغيني 44 العمري فاطمة الزهراء
الجتماعيات

02/09/16 01977Y)سايس )المقاطعة

703/09/13عمالة: فاسالحسن بنشقرونعمالة: فاسابن عشير 34 نور الدين اجحيلل
الجتماعيات

02/09/16 01977Y)سايس )المقاطعة

302/09/16عمالة: فاسحمان الفطواكيعمالة: فاسعبد القادر الفاسي 34 البوكيلي الماخوخي نور الدين
الجتماعيات

02/09/16 02252X)زواغة )المقاطعة
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102/09/09عمالة: فاسمولي ادريس الولعمالة: فاسالنسيم 30 الزهري عبد النبي
الجتماعيات

02/09/16 02251

W

زواغة )المقاطعة(

1002/09/15عمالة: فاسالفقيه التاوديعمالة: فاسمحمود درويش 30 رجاء الحموشي
الجتماعيات

02/09/15 24499

D

سايس )المقاطعة(

1106/09/17إقليم: تازةالثانوية العدادية الوفاقعمالة: فاسأبو عبيدة بن الجراح 28 فؤاد قصيصر
الجتماعيات

06/09/17 27333Jالربع الفوقي

406/09/17عمالة: فاسالفرحعمالة: فاسأبو عبيدة بن الجراح 28 م عادل السعيدي
الجتماعيات

06/09/17 27048Z)زواغة )المقاطعة

602/09/16عمالة: فاسابن عشيرعمالة: فاسالفقيه التاودي 26 الخويطي لطيفة
الجتماعيات

04/09/18 22747Z)زواغة )المقاطعة

102/09/16عمالة: فاسابن زيدونعمالة: فاسجابر بن حيان 24 حياة هرمان
الجتماعيات

02/09/16إلتحاق بالزوج 02246

R

المرينيين )المقاطعة(

1013/02/17عمالة: فاسابن عشيرعمالة: فاسعبد المالك السعدي 24 عبد الهادي الزاوي
الجتماعيات

13/02/17 22747Z)زواغة )المقاطعة

502/09/15إقليم: بولمانالثانوية العدادية الفتحعمالة: فاسالزهــــــور 22 علي لتيم
الجتماعيات

06/09/17 23372

D

أوطاط الحاج )البلدية(

الشهيد عبد العالي بن 

شقرون

302/09/16عمالة: فاسسيدي جواد الصقليعمالة: فاس 22 عبد الله الخامسة
الجتماعيات

04/09/18 02244

N

المرينيين )المقاطعة(

106/09/17عمالة: فاسواد المخازنعمالة: فاسالمل 19 فاطمة هندة
الجتماعيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 22678Z)سايس )المقاطعة

404/09/18عمالة: فاسم بالعربي العلويعمالة: فاسالمختار السوسي 12 عماد شلح
الجتماعيات

04/09/18 02062

R

جنان الورد 

)المقاطعة(

الشهيد عبد العالي بن 

شقرون

1004/09/18عمالة: فاسلسان الدين بن الخطيبعمالة: فاس 12 عبد الرحيم الدحماني
الجتماعيات

04/09/18 02242L)المرينيين )المقاطعة

الشهيد عبد العالي بن 

شقرون

504/09/18عمالة: فاسم بالعربي العلويعمالة: فاس 8 خاليد القرشي
الجتماعيات

04/09/19 02062

R

جنان الورد 

)المقاطعة(

121/09/87عمالة: فاسإبن أجرومعمالة: فاسأبي العباس السبتي 146 نزهة أمزضدي
الرياضيات

22/09/97أقدمية 16 سنة 01969P)أكدال )المقاطعة

216/09/88عمالة: فاسالمنفلوطيعمالة: فاسعمر بن الخطاب 126 خالد لبيب
الرياضيات

30/11/07أقدمية 12 سنة 25309J)المرينيين )المقاطعة

ثانوية سيدي بومدين عمالة: فاسعمر الخيام

العدادية

116/09/97إقليم: صفرو 52 فؤاد الصامت
الرياضيات

02/09/14 02439A)صفرو )البلدية

316/09/88عمالة: فاسالزهــــــورعمالة: فاسالفقيه التاودي 48 حمادي الحدوني
الرياضيات

06/09/17 18668

R

سايس )المقاطعة(
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1017/09/90عمالة: فاسواد المخازنعمالة: فاسعبد القادر الفاسي 46 علي لكريني
الرياضيات

02/09/14 22678Z)سايس )المقاطعة

406/09/00عمالة: فاسأم سلمة بناتعمالة: فاسمحمود درويش 46 سعيدة شهبون
الرياضيات

02/09/15 02073

C

المرينيين )المقاطعة(

706/09/06عمالة: فاسعمر المختارعمالة: فاسالفقيه التاودي 38 المجاهد جلل
الرياضيات

04/09/18 26468

U

سايس )المقاطعة(

الشهيد عبد العالي بن 

شقرون

405/09/07عمالة: فاسم السرغينيعمالة: فاس 36 عادل لخروطي
الرياضيات

04/09/18 02245P)المرينيين )المقاطعة

الشهيد عبد العالي بن 

شقرون

516/09/89عمالة: فاسعبدالكريم الداوديعمالة: فاس 34 عبد العزيز صا لحي الصنهاجي
الرياضيات

02/09/16 01968

N

أكدال )المقاطعة(

207/09/04عمالة: فاسسيدي جواد الصقليعمالة: فاسعين هارون 34 الطيبي م
الرياضيات

02/09/16 02244

N

المرينيين )المقاطعة(

الثانوية العدادية م عمالة: فاس 6 نونبر

الزرقطوني

202/09/15إقليم: مولي يعقوب 32 عمراني مصباحي كوثر
الرياضيات

06/09/17 02254Zعين الشقف

602/09/16إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية النهضةعمالة: فاسالمام علي 30 الشهب فاطمة الزهراء
الرياضيات

04/09/18 25489Eأولد سلمة

116/09/93عمالة: فاسم بن الحسن الوزانيعمالة: فاسالنصر 28 عبد الباسط خالص
الرياضيات

04/09/18 01979A)سايس )المقاطعة

الثانوية العدادية معاذ بن عمالة: فاسالمغرب العربي

جبل

106/09/17عمالة: فاس 28 السحمودي يحيى
الرياضيات

06/09/17 27341Tأولد الطيب

306/09/17عمالة: فاسإبن البناءعمالة: فاسم بالعربي العلوي 28 الصديق م علء
الرياضيات

06/09/17 01976X)سايس )المقاطعة

306/09/17عمالة: فاسم السرغينيعمالة: فاسعين هارون 28 هجر المير
الرياضيات

06/09/17 02245P)المرينيين )المقاطعة

1017/09/84عمالة: فاسالنصرعمالة: فاسالمل 22 مليكة قوريبشي
الرياضيات

04/09/18 25575Y)سايس )المقاطعة

902/09/15إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية م الطوبيعمالة: فاسعبدالكريم الداودي 22 شفيق شراح
الرياضيات

16/09/19 27057Jمناصرة

الشهيد عبد العالي بن 

شقرون

104/09/18عمالة: فاسمحمود درويشعمالة: فاس 22 خميس الزعيم
الرياضيات

04/09/18 26562

W

المرينيين )المقاطعة(

105/09/17عمالة: مكناسالثانوية العدادية الياسمينعمالة: فاسالنسيم 18 يونس القيسي
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوجة 24763

R

ويسلن )البلدية(

الثانوية العدادية المسيرة عمالة: فاسالجواهر

الخضراء

406/09/17إقليم: بولمان 18 م عمري
الرياضيات

06/09/17 08043S)ميسور )البلدية
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106/09/17عمالة: فاسم بالعربي العلويعمالة: فاسعين هارون 18 م المتوكل
الرياضيات

06/09/17 02062

R

جنان الورد 

)المقاطعة(

702/09/16عمالة: فاسمحمود درويشعمالة: فاسلسان الدين بن الخطيب 16 نجوى غفور
الرياضيات

04/09/18 26562

W

المرينيين )المقاطعة(

104/09/18إقليم: بولمانالثانوية العدادية ملويةعمالة: فاسابن بطوطة 12 أحمد محمادي
الرياضيات

04/09/18 08050Zافريطيسة

204/09/18عمالة: فاسعمر الخيامعمالة: فاسمحمود درويش 12 هاني حافيضي
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوجة 01970

R

أكدال )المقاطعة(

404/09/02عمالة: فاسإبن البناءعمالة: فاسقاسم أمين 78 خديجة الموحــد
علوم الحياة 

والرض
04/09/12 01976X)سايس )المقاطعة

113/09/01عمالة: فاسعبدالكريم الداوديعمالة: فاسم بن عبد الكريم الخطابي 77 كريمة بنيشو
علوم الحياة 

والرض
24/11/09إلتحاق بالزوج 01968

N

أكدال )المقاطعة(

604/09/02عمالة: فاسعمر المختارعمالة: فاسبدر 70 بدرة العسالي
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 26468

U

سايس )المقاطعة(

الثانوية العدادية الحسين ابن عمالة: فاسواد المخازن

علي

206/09/01إقليم: مولي يعقوب 46 عبد الله الناده
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 25793

K

عين الشقف

الثانوية العدادية معاذ بن عمالة: فاسأبو عبيدة بن الجراح

جبل

105/09/11عمالة: فاس 38 جواد غميط
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 27341Tأولد الطيب

الثانوية العدادية إبن حمدون عمالة: فاسقاسم أمين

الكرتيلي

213/02/17عمالة: مكناس 34 فوزية عزيز
علوم الحياة 

والرض
13/02/17 04088T)تولل )البلدية

302/09/15عمالة: فاسسيدي جواد الصقليعمالة: فاسعين هارون 32 سناء رزوقي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 02244

N

المرينيين )المقاطعة(

104/09/12عمالة: فاس 6 نونبرعمالة: فاسالنسيم 30 بالغرب عبد العزيز
علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوجة 20505

M

سايس )المقاطعة(

105/09/11عمالة: فاسابن زيدونعمالة: فاسعين هارون 24 سليمة هاكود
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 02246

R

المرينيين )المقاطعة(

813/02/17عمالة: فاسابن عشيرعمالة: فاسعبد القادر الفاسي 23 إلهام المريد
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 22747Z)زواغة )المقاطعة

813/02/17عمالة: فاسم الفاسيعمالة: فاسبدر 18 التدلوي حبيبي  هدى
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 02057

K

فاس المدينة 

)المقاطعة(

204/09/18عمالة: فاسعين هارونعمالة: فاسأبو عبيدة بن الجراح 18 بوسلمتي م
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 02243

M

المرينيين )المقاطعة(

205/09/11عمالة: سلالثانوية العدادية شالةعمالة: فاسم بالعربي العلوي 16 لبنى الخليوي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19إلتحاق بالزوج 23849X باب المريسة

)المقاطعة(
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 الثانوية العدادية ابن عمالة: فاسالوحدة

بطوطة

202/09/15إقليم: الحاجب 12 نسيمة بوسعمار
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 04228V عين تاوجطات

)البلدية(

116/09/98عمالة: فاسإبن البناءعمالة: فاسعبد القادر الفاسي 134 ملول ليلى
الفيزياء والكيمياء

16/09/98أقدمية 16 سنة 01976X)سايس )المقاطعة

216/09/93عمالة: فاسعمر المختارعمالة: فاسم بالعربي العلوي 130 أحمد علمي عروسي
الفيزياء والكيمياء

16/09/99أقدمية 16 سنة 26468

U

سايس )المقاطعة(

116/09/97عمالة: فاسم الزفزافعمالة: فاسأبو عبيدة بن الجراح 108 ادريسية مشروح
الفيزياء والكيمياء

16/09/02أقدمية 16 سنة 26851

K

زواغة )المقاطعة(

316/09/95عمالة: فاسالمنفلوطيعمالة: فاسمحمود درويش 102 رشيد شاكر
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 25309J)المرينيين )المقاطعة

416/09/98عمالة: فاسابن عشيرعمالة: فاسلسان الدين بن الخطيب 84 هشام والي
الفيزياء والكيمياء

24/09/18إلتحاق بالزوجة 22747Z)زواغة )المقاطعة

الثانوية العدادية معاذ بن عمالة: فاسالنصر

جبل

1006/09/01عمالة: فاس 78 اشطيبة مصطفى
الفيزياء والكيمياء

04/09/12 27341Tأولد الطيب

106/09/01إقليم: تاوناتثانوية المام علي العداديةعمالة: فاس 6 نونبر 52 عبدالمجيد اليوسفي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17إلتحاق بالزوجة 15936

W

غفساي )البلدية(

902/09/10عمالة: فاس 6 نونبرعمالة: فاسالمل 49 علمي م
الفيزياء والكيمياء

03/09/13إلتحاق بالزوجة 20505

M

سايس )المقاطعة(

304/09/02عمالة: فاسالمام البخاريعمالة: فاسالنسيم 46 م الشيخي
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 02250V)زواغة )المقاطعة

505/09/11عمالة: فاسالهدىعمالة: فاسالمختار السوسي 46 احمد عوينات
الفيزياء والكيمياء

25/09/17 27049A)زواغة )المقاطعة

الثانوية العدادية الشهيدة عمالة: فاسعبد ا بن ياسين

الغظفة بنت المدني

903/09/13إقليم: النواصر 36 بلعيد المساوي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 24702Z)دار بوعزة )البلدية

802/09/15عمالة: فاسسيدي م بن عبد الرحمانعمالة: فاسأبو عبيدة بن الجراح 28 م  العسري
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 02056J فاس المدينة

)المقاطعة(

202/09/15عمالة: فاسأبو عبيدة بن الجراحعمالة: فاسسيدي م بن عبد الرحمان 26 نجلء بوستة
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 22748A)زواغة )المقاطعة

404/09/16عمالة: فاسعبد ا بن ياسينعمالة: فاسالمغرب العربي 25 بن جلول بسمة
الفيزياء والكيمياء

01/01/17إلتحاق بالزوج 02248T)زواغة )المقاطعة

عمالة مقاطعات ثانوية الرشيدالعداديةعمالة: فاسعلل بن عبدا

سيدي البرنوصي

105/09/08 24 عبد الوهاب بوزيدي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16إلتحاق بالزوجة 01749A سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

عمالة: الصخيرات ابن خلدونعمالة: فاسم الزفزاف

 - تمارة

102/09/10 24 بقالي هناء
الفيزياء والكيمياء

17/09/18 01382

B

تمارة )البلدية(
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402/09/16عمالة: فاسلسان الدين بن الخطيبعمالة: فاسالمام البخاري 24 الصللي سكينة
الفيزياء والكيمياء

11/09/19 02242L)المرينيين )المقاطعة

ثانوية م الزرقطوني عمالة: فاسابن عشير

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

104/09/12 22 عوشيشة الحسين
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 23520P)الفنيدق )البلدية

403/09/13عمالة: فاسالفرحعمالة: فاسالنسيم 22 المعزوزي هشام
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 27048Z)زواغة )المقاطعة

206/09/17عمالة: فاسالملعمالة: فاسعبد القادر الفاسي 20 طارق مقران
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 02064T فاس المدينة

)المقاطعة(

116/09/98إقليم: خريبكةالثانوية العدادية المسيرةعمالة: فاسأبي العباس السبتي 16 عبدالرحمان الصوابي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 12239

C

خريبكة )البلدية(

202/09/16عمالة: فاسم بالعربي العلويعمالة: فاسعبد المالك السعدي 16 أنوار العواني
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 02062

R

جنان الورد 

)المقاطعة(

الشهيد عبد العالي بن 

شقرون

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن رشدعمالة: فاس

أصيل

102/09/16 16 م أباقاسم
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 15335T طنجة المدينة

)المقاطعة(

1001/01/17عمالة: فاسعبد القادر الفاسيعمالة: فاسالمختار السوسي 12 عبد الرحمان ازويدة
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 19582J جنان الورد

)المقاطعة(

317/02/17إقليم: تاوناتثانوية اولد داود العداديةعمالة: فاسالمغرب العربي 10 منعم الخمسي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 23921Aأولد داود

516/09/89عمالة: فاسعمر المختارعمالة: فاسقاسم أمين 118 رشيد ميكو
التربية السلمية

29/09/03أقدمية 16 سنة 26468

U

سايس )المقاطعة(

1010/09/01عمالة: فاسعين بيضةعمالة: فاسالوحدة 108 مريم مبروك
التربية السلمية

04/09/02أقدمية 16 سنة 22676Xعين البيضاء

506/09/01عمالة: فاسإبن أجرومعمالة: فاسالمام البخاري 88 ليلى زهراوي
التربية السلمية

03/09/13 01969P)أكدال )المقاطعة

216/09/89عمالة: فاسالوفاقعمالة: فاسابن بطوطة 84 عبد اللطيف المرنيسي
التربية السلمية

16/09/06أقدمية 12 سنة 23863

M

زواغة )المقاطعة(

102/09/14عمالة: فاسالوحدةعمالة: فاسعبد المالك السعدي 36 سكينة قلح
التربية السلمية

02/09/14إلتحاق بالزوج 19830

D

سيدي حرازم

الشهيد عبد العالي بن 

شقرون

713/02/17عمالة: فاسسيدي م بن عبد الرحمانعمالة: فاس 34 لحسن رهمون
التربية السلمية

13/02/17 02056J فاس المدينة

)المقاطعة(

الشهيد عبد العالي بن 

شقرون

104/09/18إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية احمد شوقيعمالة: فاس 18 الشويرف فيصل
التربية السلمية

04/09/19 26735Jعين الشقف

416/09/88عمالة: فاسالوفاقعمالة: فاسعين هارون 154 نور الدين شريف
التربية البدنية

16/09/93أقدمية 16 سنة 23863

M

زواغة )المقاطعة(
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الثانوية العدادية معاذ بن عمالة: فاسالمام البخاري

جبل

1016/09/96عمالة: فاس 121 جوهرة حساني
التربية البدنية

14/09/00إلتحاق بالزوج 27341Tأولد الطيب

221/09/87عمالة: فاسالفرحعمالة: فاسالمغرب العربي 118 يوسف بنعلي
التربية البدنية

07/10/02أقدمية 16 سنة 27048Z)زواغة )المقاطعة

الثانوية العدادية معاذ بن عمالة: فاسالمغرب العربي

جبل

906/09/00عمالة: فاس 112 م حماد
التربية البدنية

05/09/03أقدمية 16 سنة 27341Tأولد الطيب

116/09/89إقليم: آسفيالثانوية العدادية بئر انزرانعمالة: فاسالدارسة 28 مزيلي عزيز
التربية البدنية

نعم 06/09/17 13983Y)آسفي )البلدية

307/09/05عمالة: فاسالمنفلوطيعمالة: فاسالنسيم 70 إكرام حمودان
التربية السرية

02/09/10 25309J)المرينيين )المقاطعة

مؤسسة م الخامس لنقاد عمالة: فاسواد المخازن

الضرير

105/09/11عمالة: فاس 40 سناء الزعيم
التربية السرية

06/09/17 23726

N

سايس )المقاطعة(

205/09/11عمالة: فاسالدارسةعمالة: فاسالمنفلوطي 16 هند شخشار
التربية السرية

04/09/19 24726A)زواغة )المقاطعة

216/09/98عمالة: فاسالمنفلوطيعمالة: فاسالوفاق 106 عبد العالي قداري
التربية التشكيلية

07/09/04أقدمية 16 سنة 25309J)المرينيين )المقاطعة

805/09/03عمالة: فاسالوفاقعمالة: فاسالمختار السوسي 76 نورة  مصلوحي
التربية التشكيلية

02/09/09 23863

M

زواغة )المقاطعة(

905/09/11عمالة: فاسمولي ادريس الولعمالة: فاسلسان الدين بن الخطيب 40  ايمان بن ازكاغ
التربية الموسيقية

06/09/17 02251

W

زواغة )المقاطعة(

116/09/92عمالة: فاسإبن البناءعمالة: فاسسيدي م بن عبد الرحمان 122 قشاو المصطفى
التكنولوجيا

25/09/03أقدمية 16 سنة 01976X)سايس )المقاطعة

عمالة: المضيق - ثانوية المام العزفي العداديةعمالة: فاسعين هارون

الفنيدق

117/09/90 114 احمد شلقي
التكنولوجيا

07/09/05أقدمية 12 سنة 05672P)الفنيدق )البلدية

116/09/99عمالة: فاسالحسن بنشقرونعمالة: فاسالعباس بناني 106 بوبكراوي توفيق
التكنولوجيا

07/09/04أقدمية 16 سنة 01977Y)سايس )المقاطعة

507/09/05عمالة: فاس 6 نونبرعمالة: فاسعلل بن عبدا 58  الحجامي ياسين
التكنولوجيا

02/09/14 20505

M

سايس )المقاطعة(

504/09/12عمالة: فاسالزهــــــورعمالة: فاسعبد ا بن ياسين 22 عبد المجيد الطرباز
التكنولوجيا

04/09/18 18668

R

سايس )المقاطعة(

316/09/89إقليم: صفروثانوية وادي الذهب العداديةإقليم: إفران  ثانوية الطلس العدادية 170 رحباوي أمينة
اللغة العربية

16/09/89أقدمية 16 سنة 02438Z)صفرو )البلدية

102/09/14إقليم: إفرانثانوية صخر العداديةإقليم: إفرانثانوية ابن سينا العدادية 28 بهرى منير
اللغة العربية

04/09/19 10786Y)ازرو )البلدية
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ثانوية عمر بن عبد العزيز 

العدادية

306/09/17إقليم: إفران  ثانوية الطلس العداديةإقليم: إفران 28 سحر كودماني
اللغة العربية

06/09/17 10784

W

ازرو )البلدية(

504/09/18عمالة: مكناسالثانوية العدادية الزيتونإقليم: إفرانثانوية ضاية عوا العدادية 12 عتيقة يكو
اللغة العربية

04/09/18 21539Lالدخيسة

204/09/19عمالة: فاسالزهــــــورإقليم: إفرانثانوية ضاية عوا العدادية 9 خولة المجدوب
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوج 18668

R

سايس )المقاطعة(

207/09/04إقليم: إفرانثانوية المل العداديةإقليم: إفرانثانوية ضاية عوا العدادية 76 سخمان رشيدة
اللغة الفرنسية

02/09/09 25260Fتيزكيت

ثانوية عمر بن عبد العزيز 

العدادية

313/02/17إقليم: صفروثانوية لل سكينة العداديةإقليم: إفران 34 سناء الورديغي
اللغة الفرنسية

13/02/17 02441

C

عزابة

ثانوية عمر بن عبد العزيز 

العدادية

313/02/17إقليم: تازةابن حزمإقليم: إفران 23 نادية اصويلح
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 16672

W

طايفة

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

202/09/16عمالة: مكناسالثانوية العدادية القدسإقليم: إفران 16 غزلن بنبعيز
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 03932Y)مكناس )البلدية

ثانوية عمر بن عبد العزيز 

العدادية

الثانوية العدادية إبن حمدون إقليم: إفران

الكرتيلي

104/09/19عمالة: مكناس 7 منال بعرار
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 04088T)تولل )البلدية

الثانوية العدادية بن عيسى إقليم: إفرانثانوية الفارابي العدادية

الجرواني

306/09/06عمالة: مكناس 94 سهام   العمري
اللغة النجليزية

06/09/06أقدمية 12 سنة 03946

N

سيدي سليمان مول 

الكيفان

102/09/09إقليم: إفرانثانوية ادريس الول العداديةإقليم: إفرانثانوية ابن سينا العدادية 60 الراضي يونس
الرياضيات

02/09/15 10783V)ازرو )البلدية

ثانوية عمر بن عبد العزيز 

العدادية

606/09/17إقليم: إفرانثانوية ابن سينا العداديةإقليم: إفران 18 وهيب بوعلي
الرياضيات

06/09/17 10789

B

سيدي المخفي

1104/09/19عمالة: فاسجابر بن حيانإقليم: إفرانثانوية الفارابي العدادية 16 فدوى شارف
الرياضيات

04/09/19 23864

N

جنان الورد 

)المقاطعة(

ثانوية عمر بن عبد العزيز 

العدادية

706/09/16إقليم: إفرانثانوية ابن سينا العداديةإقليم: إفران 24 مليكة سباعي
الفيزياء والكيمياء

06/09/16 10789

B

سيدي المخفي

ثانوية المير مولي رشيد إقليم: إفرانثانوية ابن سينا العدادية

العداية

104/09/18إقليم: تاونات 12 خالد العودي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 15929

N

بني وليد

207/09/04إقليم: الناضورالثانوية العدادية الزرقطونيإقليم: إفرانثانوية ابن سينا العدادية 106 بالي الحسين
التربية السلمية

07/09/04أقدمية 16 سنة 12738V)ازغنغان )البلدية

202/09/14إقليم: إفرانثانوية صخر العداديةإقليم: إفرانثانوية ابن رشد العدادية 36 العرباوي ربيعة
التربية السلمية

02/09/14 10786Y)ازرو )البلدية

ثانوية عمر بن عبد العزيز 

العدادية

ثانوية الحسن الثاني إقليم: إفران

العدادية

113/02/17إقليم: إفران 34 هشام زلماط
التربية السلمية

13/02/17 10788Aعين اللوح
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702/09/15إقليم: إفرانثانوية ابن سينا العداديةإقليم: إفرانثانوية ضاية عوا العدادية 30 إيمان امكيكو
التربية السلمية

02/09/15 10789

B

سيدي المخفي

104/09/19عمالة: مكناسالثانوية العدادية م عبدهإقليم: إفرانثانوية الرز العدادية 7 فاطمة الزهراء اسليماني
التربية السلمية

04/09/19إلتحاق بالزوج 04079

H

مكناس )البلدية(

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

604/09/19عمالة: فاسعبدالكريم الداوديإقليم: إفران 6 خديجة أكلثوم
التربية السلمية

04/09/19إلتحاق بالزوج 01968

N

أكدال )المقاطعة(

الثانوية العدادية أبو بكر إقليم: إفرانثانوية الرز العدادية

الصديق

128/09/04عمالة: مكناس 46 يوسف كوكوديل
التربية الموسيقية

03/09/14 04075

D

مكناس )البلدية(

105/09/07إقليم: إفرانثانوية الوحدة العداديةإقليم: إفرانثانوية ابن سينا العدادية 44 مولي عمر حمداوي علوي
المعلوميات

04/09/18 19887

R

ازرو )البلدية(

307/09/04عمالة: مكناسالثانوية العدادية ويسلن 1إقليم: إفرانثانوية ابن رشد العدادية 72 عبد ا لزرك
التكنولوجيا

21/11/11 26244A)ويسلن )البلدية

105/09/07إقليم: صفروثانوية وادي الذهب العداديةإقليم: صفروثانوية المام علي العدادية 46 سعيدة يحياوي
اللغة العربية

02/09/15إلتحاق بالزوج 02438Z)صفرو )البلدية

413/02/17إقليم: صفروثانوية لل سكينة العداديةإقليم: صفروثانوية م السادس التأهيلية 32 حسناء بوشمال
اللغة العربية

22/09/17 02441

C

عزابة

ثانوية مولي ادريس الكبر 

التأهيلية

506/09/17إقليم: صفروثانوية ابن الياسمين العداديةإقليم: صفرو 28 كريمة وجاط
اللغة العربية

06/09/17 02440

B

المنزل )البلدية(

102/09/14إقليم: صفروثانوية عين سبو العداديةإقليم: صفرو ثانوية 6 نونبر العدادية 26 ازنيبط م
اللغة العربية

04/09/18 02442

D

أولد امكودو

ثانوية أبو سالم العياشي 

التأهيلية

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية السانيةإقليم: صفرو

أصيل

902/09/14 20 سناء راشيق
اللغة العربية

04/09/18 26011X الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

ثانوية الدار الحمراء 

العدادية

ثانوية مولي ادريس الكبر إقليم: صفرو

التأهيلية

106/09/17إقليم: صفرو 18 ايمن الكبش
اللغة العربية

06/09/17 02450

M

رباط الخير )البلدية(

ثانوية موسى بن نصير 

العدادية

الثانوية العدادية عمر ابن إقليم: صفرو

الخطاب

804/09/19إقليم: الحاجب 16 رشيد مرجان
اللغة العربية

04/09/19 04230Xبطيط

ثانوية وادي الذهب 

العدادية

الثانوية العدادية عبدالخالق إقليم: صفرو

الطريس

104/09/12إقليم: تاوريرت 14 أملل سميرة
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 26073P)تاوريرت )البلدية

ثانوية أبو سالم العياشي 

التأهيلية

302/09/16عمالة: مكناسالثانوية العدادية البساتينإقليم: صفرو 12 هشمي الزهرة
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوج 03935

B

مكناس )البلدية(

1004/09/18عمالة: فاسالملإقليم: صفرو ثانوية 6 نونبر العدادية 12 احمد الدخيسي
اللغة العربية

04/09/18 02064T فاس المدينة

)المقاطعة(

ثانوية عمر بن الخطاب 

العدادية

ثانوية فاطمة الفهرية إقليم: صفرو

العدادية

104/09/18إقليم: صفرو 10 خالد شرفاني
اللغة العربية

05/09/19 25024Z)رباط الخير )البلدية
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ثانوية فاطمة الفهرية 

العدادية

1004/09/18إقليم: تازة20غشتإقليم: صفرو 8 وليد حيرش
اللغة العربية

04/09/19 24102Xبورد

ثانوية أبو سالم العياشي 

التأهيلية

116/09/89عمالة: فاسعمر المختارإقليم: صفرو 160 فوزية قرعاوي
اللغة الفرنسية

16/09/89أقدمية 16 سنة 26468

U

سايس )المقاطعة(

816/09/93إقليم: صفروثانوية المام علي العداديةإقليم: صفروثانوية بئر طمطم العدادية 94 منير مصدق
اللغة الفرنسية

06/09/06أقدمية 12 سنة 23569T)البهاليل )البلدية

116/09/97إقليم: صفروثانوية صنهاجة العداديةإقليم: صفروثانوية لل سكينة العدادية 72 نجية فتحي
اللغة الفرنسية

05/09/11إلتحاق بالزوج 26075S سيدي يوسف بن

أحمد

ثانوية الشريف الدريسي 

العدادية

ثانوية عائشة أم المؤمنين إقليم: صفرو

العدادية

202/09/10إقليم: صفرو 52 اسماء اهيري
اللغة الفرنسية

03/09/13 25572V)صفرو )البلدية

ثانوية أبو سالم العياشي 

التأهيلية

104/09/02إقليم: صفروثانوية لل سكينة العداديةإقليم: صفرو 42 المصطفى بقاش
اللغة الفرنسية

03/09/13 02441

C

عزابة

ثانوية فاطمة الفهرية 

العدادية

الثانوية العدادية يعقوب إقليم: صفرو

المنصور

513/02/17إقليم: الحاجب 32 معزوز فاطمة
اللغة الفرنسية

06/09/17 04232Z)اكوراي )البلدية

ثانوية عائشة أم المؤمنين 

العدادية

 الثانوية العدادية أحمد إقليم: صفرو

بليمني

302/09/14عمالة: سل 30 كوثر الحاضي
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 21065

W

حصين )المقاطعة(

ثانوية عمر بن الخطاب 

العدادية

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: صفرو

ا الخياط

1106/09/17عمالة: مكناس 28 العابيد كريم
اللغة الفرنسية

06/09/17 27334

K

سيدي عبد ا الخياط

ثانوية سيدي بومدين إقليم: صفروثانوية م القري التأهيلية

العدادية

202/09/15إقليم: صفرو 22 بشرى امنصور
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 02439A)صفرو )البلدية

ثانوية الدار الحمراء 

العدادية

ثانوية مولي ادريس الكبر إقليم: صفرو

التأهيلية

106/09/17إقليم: صفرو 19 سارة بريغل
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 02450

M

رباط الخير )البلدية(

402/09/14عمالة: فاسابن عشيرإقليم: صفروثانوية بئر طمطم العدادية 18 أنوار الوادي
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 22747Z)زواغة )المقاطعة

ثانوية مولي ادريس الكبر 

التأهيلية

202/09/16عمالة: سلالثانوية العدادية المام مالكإقليم: صفرو 16 ايمان لحريشي
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 01289A)حصين )المقاطعة

ثانوية مولي ادريس الكبر 

التأهيلية

1004/09/19عمالة: فاسعين بيضةإقليم: صفرو 9 عبد الناصر العياشي
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوجة 22676Xعين البيضاء

ثانوية مولي ادريس الكبر 

التأهيلية

504/09/18إقليم: تاوناتثانوية المسيرة العداديةإقليم: صفرو 8 هلل حفصة
اللغة الفرنسية

04/09/19 15938Y)تيسة )البلدية

ثانوية موسى بن نصير 

العدادية

ثانوية مولي ادريس الكبر إقليم: صفرو

التأهيلية

304/09/18إقليم: صفرو 8 مصطفى صفصافي
اللغة الفرنسية

04/09/19 02450

M

رباط الخير )البلدية(

ثانوية عمر بن الخطاب 

العدادية

       الثانوية العدادية20 إقليم: صفرو

غشت

404/09/19إقليم: الحاجب 6 خولة عبد المومني
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 26220Zلقصير
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602/09/10عمالة: فاسابن بطوطةإقليم: صفرو ثانوية 6 نونبر العدادية 24 م نقاش
الجتماعيات

02/09/16 02061P جنان الورد

)المقاطعة(

ثانوية فاطمة الفهرية 

العدادية

الثانوية العدادية م إقليم: صفرو

الزرقطوني

502/09/16إقليم: مولي يعقوب 16 عبد الحكيم القندوسي
الجتماعيات

04/09/18 02254Zعين الشقف

ثانوية موحى وحمو الزياني 

العدادية

104/09/19إقليم: صفرو ثانوية 6 نونبر العداديةإقليم: صفرو 16 خالد جرنيج
الجتماعيات

04/09/19 20024Pعين تمكناي

ثانوية عائشة أم المؤمنين 

العدادية

ثانوية اغبالو اقورار إقليم: صفرو

العدادية

117/09/90إقليم: صفرو 64 المصطفى بوغرمان
الرياضيات

04/09/18 24837

W

اغبالو اقورار

ثانوية سيدي بومدين 

العدادية

الثانوية العدادية المسيرة إقليم: صفرو

الخضراء

116/09/97إقليم: بولمان 58 عبد القادر اليحياوي
الرياضيات

06/09/17 08043S)ميسور )البلدية

ثانوية وادي الذهب 

العدادية

116/09/85إقليم: بولمانالثانوية العدادية 18 مايإقليم: صفرو 42 فاطمة ديدي
الرياضيات

02/09/16 23664

W

ميسور )البلدية(

ثانوية طارق بن زياد 

التأهيلية

ثانوية عائشة أم المؤمنين إقليم: صفرو

العدادية

102/09/15إقليم: صفرو 40 سلمى العباسي
الرياضيات

02/09/15 25572V)صفرو )البلدية

ثانوية عائشة أم المؤمنين إقليم: صفروثانوية م القري التأهيلية

العدادية

116/09/97إقليم: صفرو 34 بوشتى  شال
الرياضيات

04/09/18 25572V)صفرو )البلدية

ثانوية مولي ادريس الكبر 

التأهيلية

606/09/17إقليم: صفروثانوية م القري التأهيليةإقليم: صفرو 28 أية الخليلي
الرياضيات

06/09/17 02449L)البهاليل )البلدية

ثانوية فاطمة الفهرية 

العدادية

104/09/12إقليم: صفرو ثانوية 6 نونبر العداديةإقليم: صفرو 22 الداودي رشيد
الرياضيات

04/09/19 20024Pعين تمكناي

ثانوية اغبالو اقورار 

العدادية

 الثانوية العدادية ابن إقليم: صفرو

بطوطة

603/09/18إقليم: الحاجب 22 لهللي كوثر
الرياضيات

04/09/18 04228V عين تاوجطات

)البلدية(

ثانوية مولي ادريس الكبر 

التأهيلية

ثانوية الشريف الدريسي إقليم: صفرو

العدادية

802/09/16إقليم: صفرو 12 طارق مراش
الرياضيات

04/09/19 23570

U

إيموزار كندر 

)البلدية(

104/09/18عمالة: فاسعبد القادر الفاسيإقليم: صفرو ثانوية 6 نونبر العدادية 12 ايوب البركة
الرياضيات

04/09/18 19582J جنان الورد

)المقاطعة(

ثانوية موحى وحمو الزياني 

العدادية

ثانوية اغبالو اقورار إقليم: صفرو

العدادية

116/09/89إقليم: صفرو 88 مومن عبد الكريم
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 24837

W

اغبالو اقورار

ثانوية ابن الياسمين 

العدادية

314/09/02عمالة: فاس 6 نونبرإقليم: صفرو 51 بشرى الوردي
علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوج 20505

M

سايس )المقاطعة(

413/02/17عمالة: فاسالحسن بنشقرونإقليم: صفروثانوية بئر طمطم العدادية 22 عصفوري سارة
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 01977Y)سايس )المقاطعة

ثانوية الدار الحمراء 

العدادية

206/09/17إقليم: إفرانثانوية الوحدة العداديةإقليم: صفرو 19 حياة بيبي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 19887

R

ازرو )البلدية(
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ثانوية فاطمة الفهرية 

العدادية

106/09/17إقليم: صفروثانوية ابن الياسمين العداديةإقليم: صفرو 18 أميمة عناية
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 02440

B

المنزل )البلدية(

ثانوية مولي ادريس الكبر 

التأهيلية

102/09/16إقليم: صفروثانوية وادي الذهب العداديةإقليم: صفرو 17 لبنى جعوان
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 02438Z)صفرو )البلدية

ثانوية فاطمة الفهرية 

العدادية

807/09/16إقليم: صفروثانوية بئر طمطم العداديةإقليم: صفرو 12 م برشيد
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 24314

C

بئر طم طم

ثانوية ابن الياسمين 

العدادية

1106/09/17عمالة: فاسعبد القادر الفاسيإقليم: صفرو 10 م الشيخ
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 19582J جنان الورد

)المقاطعة(

ثانوية موسى بن نصير 

العدادية

1104/09/19عمالة: فاسم بالعربي العلويإقليم: صفرو 6 م ابراكين
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 02062

R

جنان الورد 

)المقاطعة(

ثانوية وادي الذهب 

العدادية

804/09/12عمالة: فاسأبي العباس السبتيإقليم: صفرو 42 م قميش
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 01975

W

المشور فاس الجديد 

)البلدية(

102/09/15إقليم: صفروثانوية ابن الياسمين العداديةإقليم: صفرو ثانوية 6 نونبر العدادية 30 سناء خلوق
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 02440

B

المنزل )البلدية(

ثانوية موحى وحمو الزياني 

العدادية

204/09/18إقليم: تاوناتثانوية ابن سينا التأهيليةإقليم: صفرو 12 سعاد امشيش
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوج 24887A)تاونات )البلدية

ثانوية ابن الياسمين 

العدادية

ثانوية موحى وحمو الزياني إقليم: صفرو

العدادية

606/09/17إقليم: صفرو 10 ادريس ادريسي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 26543Aالعنوصر

ثانوية طارق بن زياد 

التأهيلية

404/09/18إقليم: صفرو ثانوية 6 نونبر العداديةإقليم: صفرو 8 مريم امشيش
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 20024Pعين تمكناي

ثانوية فاطمة الفهرية 

العدادية

404/09/19عمالة: فاسم السرغينيإقليم: صفرو 7 فاطمة كرواني
الفيزياء والكيمياء

04/09/19إلتحاق بالزوج 02245P)المرينيين )المقاطعة

ثانوية موسى بن نصير 

العدادية

704/09/19عمالة: فاسمولي عبد السلم بن مشيشإقليم: صفرو 16 رقية البللي
التربية السلمية

04/09/19 02071A فاس المدينة

)المقاطعة(

ثانوية ابن الياسمين 

العدادية

216/09/88عمالة: فاسلحسن اليوسيإقليم: صفرو 174 م اصبان
التربية البدنية

16/09/88أقدمية 16 سنة 25574X)سايس )المقاطعة

113/10/04إقليم: صفروثانوية صنهاجة العداديةإقليم: صفروثانوية لل سكينة العدادية 99 غيتة والرواضي
التربية السرية

13/10/04إلتحاق بالزوج 26075S سيدي يوسف بن

أحمد

ثانوية موحى وحمو الزياني 

العدادية

ثانوية عائشة أم المؤمنين إقليم: صفرو

العدادية

107/09/04إقليم: صفرو 26 لطيفة زوهري
التربية التشكيلية

06/09/17 25572V)صفرو )البلدية

ثانوية الدار الحمراء 

العدادية

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: صفرو

تاشفين

1013/02/17إقليم: مولي يعقوب 12 حموش يوسف
المعلوميات

04/09/19 25975

H

عين بوعلي

ثانوية سيدي بومدين 

العدادية

ثانوية مولي علي الشريف إقليم: صفرو

العدادية

216/09/93إقليم: صفرو 90 يونس بوعلي
التكنولوجيا

18/09/12 02437Y)صفرو )البلدية
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ثانوية وادي الذهب 

العدادية

405/09/07إقليم: صفروثانوية عين الشكاك العداديةإقليم: صفرو 28 عبد الرحيم  إدريسي  قبي
التكنولوجيا

06/09/17 25837

H

عين الشكاك

ثانوية ابو الشتاء الصنهاجي 

العدادية

106/09/01إقليم: تاوناتثانوية علل الفاسي العداديةإقليم: تاونات 107 م العمراني
اللغة العربية

07/09/04إلتحاق بالزوجة 15926

K

تاونات )البلدية(

204/09/02عمالة: فاسالمنفلوطيإقليم: تاوناتثانوية الزريزر العدادية 102 عبد الحكيم البقريني
اللغة العربية

02/09/10 25309J)المرينيين )المقاطعة

203/09/13إقليم: تاوناتثانوية ابن سينا التأهيليةإقليم: تاوناتثانوية كلز العدادية 52 م بوحاج
اللغة العربية

03/09/13 24887A)تاونات )البلدية

  ثانوية 20 غشت 

العدادية

الثانوية العدادية عثمان بن إقليم: تاونات

عفان

813/02/17عمالة: مكناس 44 مريم بوعرفة
اللغة العربية

13/02/17 03940

G

ويسلن )البلدية(

410/04/17عمالة: مكناسالثانوية العدادية إبن رشدإقليم: تاوناتثانوية بوهودة العدادية 34 بهية العسري
اللغة العربية

10/04/17 21491J)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية م إقليم: تاوناتثانوية اولد داود العدادية

الزرقطوني

506/09/17إقليم: مولي يعقوب 28 فاطمة الزهراء لخليلي
اللغة العربية

06/09/17 02254Zعين الشقف

ثانوية سيدي م المغراوي 

العدادية

106/09/17عمالة: مكناسالثانوية العدادية القدسإقليم: تاونات 28 هشام الفاطمي
اللغة العربية

06/09/17 03932Y)مكناس )البلدية

106/09/17عمالة: فاسم الفاسيإقليم: تاوناتثانوية  بوعروس العدادية 28 وقاف رجاء
اللغة العربية

06/09/17 02057

K

فاس المدينة 

)المقاطعة(

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

106/09/17عمالة: مكناسالثانوية العدادية القدسإقليم: تاونات 28 فاطمة الكحلوي
اللغة العربية

06/09/17 03932Y)مكناس )البلدية

406/09/17عمالة: فاسابن عشيرإقليم: تاوناتثانوية  بوعروس العدادية 28 سوبان فوزية
اللغة العربية

06/09/17 22747Z)زواغة )المقاطعة

206/09/17عمالة: فاسالنصرإقليم: تاوناتثانوية 2 مارس العدادية 28 سارة العلوي
اللغة العربية

06/09/17 25575Y)سايس )المقاطعة

102/09/16إقليم: تاوناتثانوية النهضة العداديةإقليم: تاوناتثانوية بوهودة العدادية 24 الزكندي بوشرى
اللغة العربية

02/09/16 15925J)تاونات )البلدية

202/09/16إقليم: تاوناتثانوية عين مديونة العداديةإقليم: تاوناتثانوية المام علي العدادية 24 مستعيد مريم
اللغة العربية

02/09/16 25220

M

عين مديونة

313/02/17عمالة: فاسالجواهرإقليم: تاوناتثانوية النهضة العدادية 24 يوسف محمودي
اللغة العربية

13/02/17 25834E)زواغة )المقاطعة

313/02/17إقليم: تازةوادي أمليلإقليم: تاوناتثانوية اولد عياد العدادية 24 مصطفى دجوغل
اللغة العربية

13/02/17 16665

N

واد امليل )البلدية(

  ثانوية 20 غشت 

العدادية

ثانوية سيدي م المغراوي إقليم: تاونات

العدادية

113/02/17إقليم: تاونات 24 حبيط أسماء
اللغة العربية

13/02/17إلتحاق بالزوج 15932S)قرية با م )البلدية
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128/03/17عمالة: فاسالوفاقإقليم: تاوناتثانوية اولد عياد العدادية 24 عبد الرحيم كرياني
اللغة العربية

28/03/17 23863

M

زواغة )المقاطعة(

106/09/17إقليم: تاوناتثانوية سلس العداديةإقليم: تاوناتثانوية الجبابرة العدادية 24 الحضري جهان
اللغة العربية

04/09/19 20982Fاورتزاغ

413/02/17عمالة: فاسحمان الفطواكيإقليم: تاوناتثانوية 11 يناير العدادية 22 اشرف عاطف
اللغة العربية

06/09/17 02252X)زواغة )المقاطعة

ثانوية عين معطوف 

العدادية

304/09/18إقليم: تازةثانوية الصنوبرالتأهيليةإقليم: تاونات 22 شيماء السيس
اللغة العربية

04/09/18 24866

C

بوشفاعة

ثانوية سيدي يحيى بني 

زروال العدادية

904/09/18إقليم: تاوناتثانوية اولد داود العداديةإقليم: تاونات 22 ياسمين المنعي
اللغة العربية

04/09/18 23921Aأولد داود

ثانوية عين معطوف 

العدادية

104/09/18إقليم: تازةبني فراسنإقليم: تاونات 22 سناء السيس
اللغة العربية

04/09/18 16676Aبني فراسن

1004/09/18إقليم: تازةثانوية الصنوبرالتأهيليةإقليم: تاوناتثانوية أنوال العدادية 22 أمال سلم
اللغة العربية

04/09/18 24866

C

بوشفاعة

104/09/18عمالة: فاسحمان الفطواكيإقليم: تاوناتثانوية الولجة العدادية 20 مريم بن زرود
اللغة العربية

04/09/19 02252X)زواغة )المقاطعة

104/09/18عمالة: فاسحمان الفطواكيإقليم: تاوناتثانوية الولجة العدادية 20 فرح عمران
اللغة العربية

04/09/19 02252X)زواغة )المقاطعة

الثانوية العدادية عمر ابن إقليم: تاوناتثانوية المام علي العدادية

الخطاب

106/09/17إقليم: الحاجب 18 عبد الكريم العمراوي
اللغة العربية

06/09/17 04230Xبطيط

206/09/17إقليم: صفروثانوية المام علي العداديةإقليم: تاوناتثانوية بوعادل العدادية 18 ليلى قفال
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 23569T)البهاليل )البلدية

906/09/17إقليم: تازة الزراردةإقليم: تاوناتثانوية الرتبة العدادية 18 م بلمغار
اللغة العربية

06/09/17 16671Vالزراردة

506/09/17إقليم: تازة ابن المـقــفـــعإقليم: تاوناتثانوية 16 نونبر العدادية 18 عبد الله داني
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 23555

C

كلدمان

306/09/17إقليم: تاوناتثانوية بوعادل العداديةإقليم: تاوناتثانوية المام علي العدادية 18 ميني حليمة
اللغة العربية

06/09/17 25690Yبوعادل

106/09/17عمالة: فاسالزهــــــورإقليم: تاوناتثانوية 11 يناير العدادية 18 لمياء العيماني
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 18668

R

سايس )المقاطعة(

ثانوية سيدي المخفي 

العدادية

104/09/19عمالة: فاسقاسم أمينإقليم: تاونات 16 فاطمة الحمومي
اللغة العربية

04/09/19 02063S جنان الورد

)المقاطعة(

704/09/19عمالة: فاسأبي العباس السبتيإقليم: تاوناتثانوية  بوعروس العدادية 16  مغوار وفاء
اللغة العربية

04/09/19 01975

W

المشور فاس الجديد 

)البلدية(
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الثانوية التأهلية لحسن بن م إقليم: تاوناتثانوية أنوال العدادية

بن مبارك

704/09/19عمالة: مكناس 16 مريم أيت الشيخ
اللغة العربية

04/09/19 03945

M

مهاية

404/09/19عمالة: فاسالفرحإقليم: تاوناتثانوية خللفة العدادية 16 مونية بيادي
اللغة العربية

04/09/19 27048Z)زواغة )المقاطعة

ثانوية عبد العزيز الفشتالي 

العدادية

804/09/19إقليم: الحاجبالثانوية العدادية ابن اجرومإقليم: تاونات 16 هناء الرتبي
اللغة العربية

04/09/19 04231Yجحجوح

106/09/17عمالة: فاسعمر بن الخطابإقليم: تاوناتثانوية الولجة العدادية 14 م الكمية
اللغة العربية

04/09/19 22746Y)زواغة )المقاطعة

1106/09/17عمالة: فاسجابر بن حيانإقليم: تاوناتثانوية المام علي العدادية 14 البردي يونس
اللغة العربية

04/09/19 23864

N

جنان الورد 

)المقاطعة(

506/09/17إقليم: الحاجبالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: تاوناتثانوية 11 يناير العدادية 14 اليازغي فاطمة الزهراء
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوج 04226T)الحاجب )البلدية

206/09/17عمالة: مكناسالثانوية العدادية خيبرإقليم: تاوناتثانوية سلس العدادية 14 غوال هناء
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوج 03938E مولي ادريس

زرهون )البلدية(

106/09/17إقليم: تاوناتثانوية 11 يناير العداديةإقليم: تاوناتثانوية  بوعروس العدادية 14 عبد الحق التاجي
اللغة العربية

04/09/19 15939Z)تيسة )البلدية

304/09/18إقليم: تاوناتثانوية النهضة العداديةإقليم: تاوناتثانوية بوهودة العدادية 13 الدياني سعيدة
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 15925J)تاونات )البلدية

ثانوية عبد العزيز الفشتالي 

العدادية

204/09/18عمالة: فاسالنسيمإقليم: تاونات 12 أسية التميمي
اللغة العربية

04/09/18 24498

C

زواغة )المقاطعة(

104/09/18إقليم: تازةمغراوةإقليم: تاوناتثانوية 16 نونبر العدادية 12 زكرياء أوفتيح
اللغة العربية

04/09/18 16670

U

مغراوة

504/09/18إقليم: تاوناتثانوية 2 مارس العداديةإقليم: تاوناتثانوية  تبودة  العدادية 12 لوبنة حمزاوي
اللغة العربية

04/09/18 15941

B

عين لكداح

ثانوية عبد العزيز الفشتالي 

العدادية

904/09/18عمالة: فاسالنسيمإقليم: تاونات 12 فدوى شعرة
اللغة العربية

04/09/18 24498

C

زواغة )المقاطعة(

ثانوية سيدي المخفي 

العدادية

404/09/18إقليم: تاونات  ثانوية 20 غشت العداديةإقليم: تاونات 12 سكينة العمراني
اللغة العربية

04/09/18 15935V)غفساي )البلدية

ثانوية سيدي يحيى بني 

زروال العدادية

204/09/18إقليم: تاوناتثانوية المام علي العداديةإقليم: تاونات 10 م المكودي
اللغة العربية

04/09/19 15936

W

غفساي )البلدية(

104/09/19عمالة: فاسواد المخازنإقليم: تاوناتثانوية  بوعروس العدادية 8  اوهاري بشرة
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوج 22678Z)سايس )المقاطعة

104/09/19عمالة: فاسواد المخازنإقليم: تاوناتثانوية  بوعروس العدادية 8 الجايي فاطمة الزهراء
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوج 22678Z)سايس )المقاطعة
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية المولى عبد العزيز 

العدادية

104/09/19إقليم: تازةالمير مولي رشيدإقليم: تاونات 7 زينب العلمي
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوج 16677

B

تازة )البلدية(

ثانوية سيدي يحيى بني 

زروال العدادية

الثانوية العدادية يوسف ابن إقليم: تاونات

تاشفين

204/09/19إقليم: الحاجب 6 اشساس سفيان
اللغة العربية

04/09/19 19893Xأيت بوبيدمان

304/09/19عمالة: فاسعبد المالك السعديإقليم: تاوناتثانوية الجبابرة العدادية 6 رضى النية
اللغة العربية

04/09/19 25046Y جنان الورد

)المقاطعة(

ثانوية سيدي المخفي 

العدادية

ثانوية عمر بن الخطاب إقليم: تاونات

العدادية

704/09/19إقليم: صفرو 6 زكرياء بودشيش
اللغة العربية

04/09/19 23571Vاغزران

904/09/19عمالة: فاسالفرحإقليم: تاوناتثانوية سلس العدادية 6 محسن البعلوي
اللغة العربية

04/09/19 27048Z)زواغة )المقاطعة

204/09/19إقليم: مولي يعقوب إعدادية الحسن الولإقليم: تاوناتثانوية الجبابرة العدادية 6 رشيد اضريفي
اللغة العربية

04/09/19 24722

W

عين الشقف

ثانوية سيدي المخفي إقليم: تاوناتثانوية الجبابرة العدادية

العدادية

204/09/19إقليم: تاونات 6 م الحجوجي
اللغة العربية

04/09/19 20039Fسيدي المخفي

ثانوية سيدي المخفي 

العدادية

304/09/19إقليم: تازة الزراردةإقليم: تاونات 6 حمزة أشبار
اللغة العربية

04/09/19 16671Vالزراردة

904/09/19إقليم: تاوناتثانوية 2 مارس العداديةإقليم: تاوناتثانوية الجبابرة العدادية 6 مروان الحيرش
اللغة العربية

04/09/19 15941

B

عين لكداح

ثانوية سيدي يحيى بني 

زروال العدادية

604/09/19إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية 11 ينايرإقليم: تاونات 6 دلل نجيب
اللغة العربية

04/09/19 20232

R

مولي يعقوب 

)البلدية(

204/09/19إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية 11 ينايرإقليم: تاوناتثانوية  تبودة  العدادية 6 عبد القادر الشاقوري
اللغة العربية

04/09/19 20232

R

مولي يعقوب 

)البلدية(

104/09/19إقليم: تاوناتثانوية سلس العداديةإقليم: تاوناتثانوية  تبودة  العدادية 6 عبد الكريم الجبوري
اللغة العربية

04/09/19 20982Fاورتزاغ

404/09/19إقليم: تازة أجديرإقليم: تاونات ثانوية الغوازي العدادية 6 يونس مطوط
اللغة العربية

04/09/19 16666Pأجدير

ثانوية المولى عبد العزيز 

العدادية

104/09/19عمالة: فاسالمغرب العربيإقليم: تاونات 6 م الزاهدي
اللغة العربية

04/09/19 22674V جنان الورد

)المقاطعة(

ثانوية سيدي المخفي 

العدادية

904/09/19عمالة: فاسعبد المالك السعديإقليم: تاونات 6 يوسف الدادسي
اللغة العربية

04/09/19 25046Y جنان الورد

)المقاطعة(

الثانوية العدادية رياض إقليم: تاوناتثانوية 11 يناير العدادية

مرتيل

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

516/09/88 94 عبد الله بنعبو
اللغة الفرنسية

02/09/16 26512S)مرتيل )البلدية

403/09/13عمالة: فاسواد المخازنإقليم: تاوناتثانوية الزريزر العدادية 43 سعاد الدغري
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 22678Z)سايس )المقاطعة
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

302/09/15إقليم: مولي يعقوب إعدادية الحسن الولإقليم: تاوناتثانوية راس الواد العدادية 40 الصنهاجي كريمة
اللغة الفرنسية

08/09/15 24722

W

عين الشقف

1102/09/15عمالة: فاسالمختار السوسيإقليم: تاوناتثانوية 11 يناير العدادية 36 مريم داد
اللغة الفرنسية

06/09/17 24727

B

جنان الورد 

)المقاطعة(

ثانوية المولى عبد العزيز 

العدادية

503/09/13إقليم: مولي يعقوب إعدادية الحسن الولإقليم: تاونات 34 رزق ا يوسف
اللغة الفرنسية

02/09/16 24722

W

عين الشقف

513/02/17إقليم: تاوناتثانوية لل مريم العداديةإقليم: تاوناتثانوية بوهودة العدادية 34 عز الرحمان الشعيبي
اللغة الفرنسية

13/02/17 15927L)تاونات )البلدية

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

406/09/17عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية عين كرمةإقليم: تاونات 28 يسرا بلبصير
اللغة الفرنسية

06/09/17 04089

U

عين كرمة-واد الرمان

ثانوية سيدي م المغراوي 

العدادية

906/09/17عمالة: فاسعمر بن الخطابإقليم: تاونات 28 مينة الخمام
اللغة الفرنسية

06/09/17 22746Y)زواغة )المقاطعة

206/09/17إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية 11 ينايرإقليم: تاوناتثانوية الجبابرة العدادية 28 أنس لخضر
اللغة الفرنسية

06/09/17 20232

R

مولي يعقوب 

)البلدية(

1106/09/17عمالة: مكناسالثانوية العدادية الزيتونإقليم: تاوناتثانوية المسيرة العدادية 28 كساب فريدة
اللغة الفرنسية

06/09/17 21539Lالدخيسة

ثانوية فاطمة الفهرية إقليم: تاوناتثانوية سلس العدادية

العدادية

706/09/17إقليم: صفرو 28 بوجعوب سمية
اللغة الفرنسية

06/09/17 25024Z)رباط الخير )البلدية

906/09/17عمالة: فاسعمر بن الخطابإقليم: تاوناتثانوية 16 نونبر العدادية 28 العربي الفاطمي
اللغة الفرنسية

06/09/17 22746Y)زواغة )المقاطعة

ثانوية سيدي المخفي 

العدادية

506/09/17عمالة: فاسالنسيمإقليم: تاونات 28 إيمان نوار
اللغة الفرنسية

06/09/17 24498

C

زواغة )المقاطعة(

613/02/17إقليم: الحاجبالثانوية العدادية ابن اجرومإقليم: تاوناتثانوية 11 يناير العدادية 24 حمزة الحو
اللغة الفرنسية

13/02/17 04231Yجحجوح

ثانوية المير مولي رشيد 

العداية

113/02/17إقليم: الحاجبالثانوية العدادية ابن اجرومإقليم: تاونات 24 امسكور شعيب
اللغة الفرنسية

13/02/17 04231Yجحجوح

ثانوية المير مولي رشيد إقليم: تاوناتثانوية لل مريم العدادية

العداية

106/09/17إقليم: تاونات 24 بثينة العسري
اللغة الفرنسية

04/09/19 15929

N

بني وليد

الثانوية العدادية عبد الكريم إقليم: تاوناتثانوية 11 يناير العدادية

الخطابي

713/02/17إقليم: الحاجب 22 اسماعلي علوي ادريس
اللغة الفرنسية

06/09/17 04229

W

أيت يعزم

الثانوية العدادية علل بن إقليم: تاوناتثانوية كلز العدادية

عبد ا

804/09/18إقليم: مولي يعقوب 22 كوثر امادي
اللغة الفرنسية

04/09/18 02255Aالوادين

1104/09/18عمالة: فاسقاسم أمينإقليم: تاوناتثانوية المسيرة العدادية 22 بودحيو نبيلة
اللغة الفرنسية

17/10/18 02063S جنان الورد

)المقاطعة(
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104/09/18عمالة: فاسالشهيد عبد العالي بن شقرونإقليم: تاوناتثانوية خللفة العدادية 22 سارة قباج
اللغة الفرنسية

04/09/18 02241

K

المرينيين )المقاطعة(

ثانوية سيدي المخفي 

العدادية

404/09/18إقليم: إفرانثانوية الرز العداديةإقليم: تاونات 22 فدوى المتال
اللغة الفرنسية

04/09/18 10792E)إفران )البلدية

الثانوية العدادية أحمد بن إقليم: تاوناتثانوية الرتبة العدادية

إدريس ملولي

1104/09/18عمالة: مكناس 22 لمطيري م سعيد
اللغة الفرنسية

04/09/18 03943

K

نزالة بني عمار

504/09/18عمالة: فاسالمغرب العربيإقليم: تاوناتثانوية فناسة العدادية 22 اكرام الفحفوحي
اللغة الفرنسية

04/09/18 22674V جنان الورد

)المقاطعة(

ثانوية عين مديونة 

العدادية

الثانوية العدادية عثمان بن إقليم: تاونات

عفان

106/09/17عمالة: مكناس 19 جهاد بالهاشمي
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 03940

G

ويسلن )البلدية(

ثانوية عمر بن عبد العزيز إقليم: تاوناتثانوية المام علي العدادية

العدادية

1306/09/17إقليم: إفران 18 انيس الهاشمي
اللغة الفرنسية

06/09/17 10787Zتيمحضيت

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

ثانوية سيدي م المغراوي إقليم: تاونات

العدادية

406/09/17إقليم: تاونات 18 لبنى ابا  علي
اللغة الفرنسية

06/09/17 15932S)قرية با م )البلدية

ثانوية أبو سالم العياشي إقليم: تاوناتثانوية كلز العدادية

التأهيلية

606/09/17إقليم: صفرو 18 وديع كرباش
اللغة الفرنسية

06/09/17 02452Pعين الشكاك

1106/09/17عمالة: فاسجابر بن حيانإقليم: تاوناتثانوية سلس العدادية 18 بن الشيخ م
اللغة الفرنسية

06/09/17 23864

N

جنان الورد 

)المقاطعة(

106/09/17عمالة: فاسجابر بن حيانإقليم: تاوناتثانوية الجبابرة العدادية 18 معاد فؤاد
اللغة الفرنسية

06/09/17 23864

N

جنان الورد 

)المقاطعة(

ثانوية سيدي يحيى بني 

زروال العدادية

1106/09/17عمالة: فاسلسان الدين بن الخطيبإقليم: تاونات 18 أفقير محمود
اللغة الفرنسية

06/09/17 02242L)المرينيين )المقاطعة

ثانوية اوطابوعبان 

العدادية

106/09/17عمالة: فاسقاسم أمينإقليم: تاونات 18 احمد وندية
اللغة الفرنسية

06/09/17 02063S جنان الورد

)المقاطعة(

1106/09/17عمالة: فاسالشهيد عبد العالي بن شقرونإقليم: تاوناتثانوية بوعادل العدادية 16 عبد الحكيم الجعفري
اللغة الفرنسية

04/09/18 02241

K

المرينيين )المقاطعة(

104/09/19إقليم: تازةبني فراسنإقليم: تاوناتثانوية الولجة العدادية 16 فاطمة لكحال
اللغة الفرنسية

04/09/19 16676Aبني فراسن

ثانوية المولى عبد العزيز 

العدادية

104/09/19عمالة: فاسالشهيد عبد العالي بن شقرونإقليم: تاونات 16 نور الدين قطبات
اللغة الفرنسية

04/09/19 02241

K

المرينيين )المقاطعة(

104/09/19عمالة: فاسمحمود درويشإقليم: تاوناتثانوية كلز العدادية 16 امل البوزيدي
اللغة الفرنسية

04/09/19 26562

W

المرينيين )المقاطعة(

506/09/17إقليم: تاوناتثانوية خللفة العداديةإقليم: تاوناتثانوية بوعادل العدادية 14 حنان زخنين
اللغة الفرنسية

04/09/19 22682

D

اخللفة
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رمزها
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية م إقليم: تاوناتثانوية راس الواد العدادية

الزرقطوني

204/09/18إقليم: مولي يعقوب 14 حسناء اخويلي
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 02254Zعين الشقف

704/09/18إقليم: تاوناتثانوية 11 يناير العداديةإقليم: تاوناتثانوية راس الواد العدادية 12 سناء نسيم
اللغة الفرنسية

04/09/18 15939Z)تيسة )البلدية

الثانوية العدادية علل إقليم: تاوناتثانوية 16 نونبر العدادية

الوديي

1104/09/18إقليم: مولي يعقوب 12 هشام شهبون
اللغة الفرنسية

04/09/18 24310Yسبت لوداية

ثانوية عين معطوف 

العدادية

104/09/18إقليم: تاوناتثانوية الرتبة العداديةإقليم: تاونات 10 سرحان كوثر
اللغة الفرنسية

04/09/19 21904

H

الرتبة

ثانوية عين معطوف 

العدادية

104/09/18إقليم: تاوناتثانوية الرتبة العداديةإقليم: تاونات 8 صارة الشويني
اللغة الفرنسية

04/09/19 21904

H

الرتبة

1104/09/19عمالة: فاسابن عشيرإقليم: تاوناتثانوية اولد عياد العدادية 7 فاطمة بوعوين
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 22747Z)زواغة )المقاطعة

204/09/19إقليم: تازةالثانوية العدادية الوفاقإقليم: تاوناتثانوية  تبودة  العدادية 6 هدى بلري
اللغة الفرنسية

04/09/19 27333Jالربع الفوقي

604/09/19إقليم: تاوناتثانوية كلز العداديةإقليم: تاوناتثانوية الجبابرة العدادية 6 سناء جعدوني
اللغة الفرنسية

04/09/19 20040

G

كلز

104/09/19إقليم: تاوناتثانوية الولجة العداديةإقليم: تاوناتثانوية تامضيت العدادية 6 الشرقي زهور
اللغة الفرنسية

04/09/19 20038Eلولجة

الثانوية العدادية سيدي إقليم: تاوناتثانوية  تبودة  العدادية

الشاهد

204/09/19إقليم: مولي يعقوب 6 م ابهرور
اللغة الفرنسية

04/09/19 25978Lميكس

1004/09/19إقليم: تاوناتثانوية بوهودة العداديةإقليم: تاوناتثانوية 16 نونبر العدادية 6 كوثر بواكيس
اللغة الفرنسية

04/09/19 15930Pبوهودة

804/09/19إقليم: تاوناتثانوية سلس العداديةإقليم: تاوناتثانوية  تبودة  العدادية 6 ياسين التالسي
اللغة الفرنسية

04/09/19 20982Fاورتزاغ

104/09/19إقليم: تاوناتثانوية المسيرة العداديةإقليم: تاونات ثانوية الغوازي العدادية 6 نادية بن القائد
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 15938Y)تيسة )البلدية

ثانوية سيدي يحيى بني 

زروال العدادية

104/09/19إقليم: تاوناتثانوية 11 يناير العداديةإقليم: تاونات 6 اخويلي حفصة
اللغة الفرنسية

04/09/19 15939Z)تيسة )البلدية

ثانوية عين مديونة 

العدادية

305/09/08عمالة: فاسالفرحإقليم: تاونات 68 رجاء المرابط
اللغة النجليزية

02/09/10إلتحاق بالزوج 27048Z)زواغة )المقاطعة

ثانوية المولى عبد العزيز 

العدادية

1202/09/09إقليم: الناضورمقر الطلبة المغاربة المسلمينإقليم: تاونات 66 فاطمة مقداد
اللغة النجليزية

02/09/09 12302

W

بني انصار )البلدية(

317/10/05عمالة: فاسعبد السلم السباعيإقليم: تاوناتثانوية  بوعروس العدادية 53 صابر عفاف
اللغة النجليزية

04/09/19إلتحاق بالزوج 02008

G

فاس المدينة 

)المقاطعة(
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1004/09/19إقليم: تاوناتثانوية عين مديونة العداديةإقليم: تاوناتثانوية تامضيت العدادية 6 شتوكي ايوب
اللغة النجليزية

04/09/19 25220

M

عين مديونة

1004/09/19إقليم: تاوناتثانوية فناسة العداديةإقليم: تاوناتثانوية أنوال العدادية 6 نجيب خطرت
اللغة النجليزية

04/09/19 24408Eفناسة باب الحيط

304/09/19إقليم: تاوناتثانوية أنوال العداديةإقليم: تاوناتثانوية  تبودة  العدادية 6 اسامة اليماني
اللغة النجليزية

04/09/19 15947

H

طهر السوق )البلدية(

الثانوية العدادية موسى بن إقليم: تاوناتثانوية الجبابرة العدادية

نصير

1204/09/19إقليم: بولمان 6 مصطفى قريش
اللغة النجليزية

04/09/19 08046Vانجيل

101/01/05إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية عين اإقليم: تاوناتثانوية ابن سينا التأهيلية 80 عبد الكريم بوعسرية
الجتماعيات

06/09/17 02253Yسبع رواضي

601/01/05إقليم: تطوانالثانوية العدادية انوالإقليم: تاوناتثانوية أنوال العدادية 70 اصفار نعيمة
الجتماعيات

02/09/10 05668

K

تطوان )البلدية(

204/09/12عمالة: فاسالزهــــــورإقليم: تاوناتثانوية أنوال العدادية 58 مجيدة الخضاري
الجتماعيات

04/09/12 18668

R

سايس )المقاطعة(

ثانوية سيدي م المغراوي 

العدادية

703/09/13عمالة: فاسم بن الحسن الوزانيإقليم: تاونات 52 البكراوي هناء
الجتماعيات

03/09/13 01979A)سايس )المقاطعة

الثانوية التأهلية لحسن بن م إقليم: تاوناتثانوية بوهودة العدادية

بن مبارك

202/09/15عمالة: مكناس 40 الغزال مينة
الجتماعيات

02/09/15 03945

M

مهاية

ثانوية سيدي المخفي 

العدادية

802/09/15إقليم: تازة2 اكتوبر 1955إقليم: تاونات 40 شادية بوعواد
الجتماعيات

02/09/15 16690

R

اكنول )البلدية(

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

202/09/15عمالة: مكناسالثانوية العدادية الياسمينإقليم: تاونات 40 نافع   فارس
الجتماعيات

02/09/15 24763

R

ويسلن )البلدية(

ثانوية عبد العزيز الفشتالي 

العدادية

ثانوية سيدي م المغراوي إقليم: تاونات

العدادية

202/09/16إقليم: تاونات 34 مولي المصطفى ديدي علوي
الجتماعيات

02/09/16 15932S)قرية با م )البلدية

ثانوية عبد العزيز الفشتالي 

العدادية

402/09/15إقليم: تازةأحد امسيلةإقليم: تاونات 30 فلن حليمة
الجتماعيات

02/09/15إلتحاق بالزوج 16673Xامسيلة

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: تاوناتثانوية 16 نونبر العدادية

تاشفين

702/09/15إقليم: القنيطرة 30 منعم بيران
الجتماعيات

02/09/15 20984

H

مولي بوسلهام

306/09/17إقليم: تاوناتالثانوية العدادية مزراوةإقليم: تاوناتثانوية 16 نونبر العدادية 28 مصطفى أبشير
الجتماعيات

06/09/17 26949Sمزراوة

202/09/16إقليم: تاوناتثانوية بوهودة العداديةإقليم: تاوناتثانوية  تبودة  العدادية 24 لحسن بونويرة
الجتماعيات

02/09/16 15930Pبوهودة

 الثانوية العدادية ابن إقليم: تاوناتثانوية القدس العدادية

بطوطة

213/02/17إقليم: الحاجب 24 حكيم الياداري
الجتماعيات

13/02/17إلتحاق بالزوجة 04228V عين تاوجطات

)البلدية(
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913/02/17إقليم: تازةجابر بن حيانإقليم: تاوناتثانوية المسيرة العدادية 24 عز الدين غميمض
الجتماعيات

13/02/17إلتحاق بالزوجة 24104Zبني افتح

106/09/17إقليم: تاوناتثانوية المسيرة العداديةإقليم: تاوناتثانوية 16 نونبر العدادية 18 عبد الحق كروش
الجتماعيات

06/09/17 15938Y)تيسة )البلدية

806/09/17عمالة: فاسالنسيمإقليم: تاوناتثانوية  بوعروس العدادية 18 ياسين أمحزون
الجتماعيات

06/09/17 24498

C

زواغة )المقاطعة(

206/09/17إقليم: تاونات  ثانوية 20 غشت العداديةإقليم: تاوناتثانوية البيبان العدادية 18 احمد الفراسي
الجتماعيات

06/09/17 15935V)غفساي )البلدية

406/09/17عمالة: فاسسيدي جواد الصقليإقليم: تاوناتثانوية خللفة العدادية 18 محسن ازرارع
الجتماعيات

06/09/17 02244

N

المرينيين )المقاطعة(

106/09/17إقليم: تاوناتالثانوية العدادية الرازيإقليم: تاوناتثانوية الجبابرة العدادية 18 سجدان مصلح
الجتماعيات

06/09/17 27330Fبوشابل

106/09/17إقليم: تاوناتثانوية القدس العداديةإقليم: تاونات ثانوية الغوازي العدادية 18 عبد اللطيف  الشلحي
الجتماعيات

06/09/17إلتحاق بالزوجة 15931

R

قرية با م )البلدية(

606/09/17إقليم: مولي يعقوب إعدادية الحسن الولإقليم: تاوناتثانوية  بوعروس العدادية 14 م النحيلي
الجتماعيات

04/09/19 24722

W

عين الشقف

ثانوية عين معطوف 

العدادية

606/09/17إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية أنوالإقليم: تاونات 14 نبيل الكيحل
الجتماعيات

04/09/19 21175

R

عين قنصرة

204/09/18عمالة: فاسعبد ا بن ياسينإقليم: تاوناتثانوية 16 نونبر العدادية 12 منصف الغنيوي
الجتماعيات

04/09/18 02248T)زواغة )المقاطعة

ثانوية عبد العزيز الفشتالي 

العدادية

ثانوية سيدي م المغراوي إقليم: تاونات

العدادية

304/09/18إقليم: تاونات 12 زهير لمزف
الجتماعيات

04/09/18 15932S)قرية با م )البلدية

104/09/19عمالة: فاسالشهيد عبد العالي بن شقرونإقليم: تاوناتالثانوية العدادية مزراوة 6 عزيز الجاري
الجتماعيات

04/09/19 02241

K

المرينيين )المقاطعة(

204/09/19إقليم: تاوناتثانوية بوعادل العداديةإقليم: تاوناتثانوية الجبابرة العدادية 6 احمد الشريفي
الجتماعيات

04/09/19 25690Yبوعادل

304/09/19إقليم: تاوناتثانوية  بوعروس العداديةإقليم: تاوناتثانوية  تبودة  العدادية 6 ياسين الزمي
الجتماعيات

04/09/19 21903

G

بوعروس

1104/09/19عمالة: فاسالشهيد عبد العالي بن شقرونإقليم: تاوناتثانوية الجبابرة العدادية 6 م الضيف
الجتماعيات

04/09/19 02241

K

المرينيين )المقاطعة(

104/09/19عمالة: فاسعين هارونإقليم: تاوناتثانوية تامضيت العدادية 6 مبتسم يوسف
الجتماعيات

04/09/19 02243

M

المرينيين )المقاطعة(

ثانوية سيدي يحيى بني 

زروال العدادية

904/09/19إقليم: تاوناتثانوية  بوعروس العداديةإقليم: تاونات 6 الدريسي الحسني الزامي 

عبدالدايم

الجتماعيات
04/09/19 21903

G

بوعروس
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104/09/19عمالة: فاسعين هارونإقليم: تاوناتثانوية  تبودة  العدادية 6 م بنصغير
الجتماعيات

04/09/19 02243

M

المرينيين )المقاطعة(

404/09/19عمالة: فاسجابر بن حيانإقليم: تاوناتثانوية الرتبة العدادية 6 عزيز السيوري
الجتماعيات

04/09/19 23864

N

جنان الورد 

)المقاطعة(

ثانوية المير مولي رشيد إقليم: تاوناتثانوية الرتبة العدادية

العداية

604/09/19إقليم: تاونات 6 الصلحي بوجمعة
الجتماعيات

04/09/19 15929

N

بني وليد

ثانوية سيدي يحيى بني 

زروال العدادية

الثانوية العدادية سعد بن إقليم: تاونات

أبي وقاص

604/09/19إقليم: تاونات 6 بوزيان يونس
الجتماعيات

04/09/19 27331

G

سيدي ام بن لحسن

ثانوية سيدي م المغراوي 

العدادية

216/09/98عمالة: فاسعمر المختارإقليم: تاونات 94 رشيد بومدين
الرياضيات

02/09/10 26468

U

سايس )المقاطعة(

  ثانوية 20 غشت 

العدادية

1001/02/17عمالة: مكناسالثانوية العدادية إبن رشدإقليم: تاونات 44 علوي هشام
الرياضيات

01/02/17 21491J)مكناس )البلدية

302/09/15إقليم: تازةعلل الفاسيإقليم: تاوناتثانوية 2 مارس العدادية 40 سمية العزيزي
الرياضيات

02/09/15 16654

B

تازة )البلدية(

 الثانوية العدادية ابن إقليم: تاوناتثانوية القدس العدادية

بطوطة

306/09/17إقليم: الحاجب 28 م بن إيكن
الرياضيات

06/09/17 04228V عين تاوجطات

)البلدية(

106/09/17عمالة: فاسالمغرب العربيإقليم: تاوناتثانوية  بوعروس العدادية 28 مفيد سمية
الرياضيات

06/09/17 22674V جنان الورد

)المقاطعة(

الثانوية العدادية معاذ بن إقليم: تاوناتثانوية الجبابرة العدادية

جبل

206/09/17عمالة: فاس 28 أمال حجوجي
الرياضيات

06/09/17 27341Tأولد الطيب

206/09/17إقليم: تازةالمام عليإقليم: تاوناتثانوية النهضة العدادية 28 سامية لطرش
الرياضيات

06/09/17 16653A)تازة )البلدية

الثانوية العدادية م إقليم: تاوناتثانوية بوهودة العدادية

الزرقطوني

113/02/17إقليم: مولي يعقوب 24 يوسف الحمودي
الرياضيات

13/02/17 02254Zعين الشقف

الثانوية العدادية معاذ بن إقليم: تاوناتثانوية 11 يناير العدادية

جبل

913/02/17عمالة: فاس 24 اليزيد أقشار
الرياضيات

13/02/17 27341Tأولد الطيب

213/02/17عمالة: فاسالنسيمإقليم: تاوناتثانوية اولد عياد العدادية 24 حكيم أبرقي
الرياضيات

13/02/17 24498

C

زواغة )المقاطعة(

ثانوية المولى عبد العزيز 

العدادية

213/02/17عمالة: فاسالفقيه التاوديإقليم: تاونات 24 حمزة صقلي حسيني
الرياضيات

13/02/17 24499

D

سايس )المقاطعة(

ثانوية اوطابوعبان 

العدادية

113/02/17إقليم: تازةالكنديإقليم: تاونات 24 ياسين القاديري
الرياضيات

13/02/17 24865

B

تازة )البلدية(

ثانوية المير مولي رشيد 

العداية

304/09/18عمالة: فاسالهدىإقليم: تاونات 22 عاطف عبد الوارث
الرياضيات

04/09/18 27049A)زواغة )المقاطعة
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الثانوية العدادية خالد ابن إقليم: تاوناتثانوية بوهودة العدادية

الوليد

504/09/18إقليم: الحاجب 22 عديل الدمناتي
الرياضيات

04/09/18 23476Sرأس اجري

ثانوية اوطابوعبان 

العدادية

504/09/18إقليم: إفرانثانوية صخر العداديةإقليم: تاونات 22 حدوش م
الرياضيات

20/09/18 10786Y)ازرو )البلدية

104/09/18إقليم: تاوناتثانوية القدس العداديةإقليم: تاوناتثانوية الجبابرة العدادية 22 رضوان الحمامي
الرياضيات

04/09/18 15931

R

قرية با م )البلدية(

504/09/18إقليم: صفروثانوية عين الشكاك العداديةإقليم: تاوناتثانوية كلز العدادية 22 هاجر لبيض
الرياضيات

04/09/18 25837

H

عين الشكاك

ثانوية عبد العزيز الفشتالي 

العدادية

ثانوية سيدي م المغراوي إقليم: تاونات

العدادية

104/09/18إقليم: تاونات 22 عبد المالك البيرتي
الرياضيات

04/09/19 15932S)قرية با م )البلدية

ثانوية المولى عبد العزيز 

العدادية

904/09/18إقليم: إفرانثانوية ضاية عوا العداديةإقليم: تاونات 22 وفاء مصبحي
الرياضيات

04/09/18 24740

R

ضاية عوا

604/09/18إقليم: تاوناتثانوية النهضة العداديةإقليم: تاوناتثانوية  بوعروس العدادية 20 مراد رويشي
الرياضيات

04/09/19 15925J)تاونات )البلدية

302/09/16إقليم: تاوناتثانوية بوعادل العداديةإقليم: تاوناتثانوية المسيرة العدادية 18 بوشرى الغابي
الرياضيات

04/09/19 25690Yبوعادل

106/09/17عمالة: فاس 6 نونبرإقليم: تاوناتثانوية اولد داود العدادية 18 وفاء الحيرش
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 20505

M

سايس )المقاطعة(

ثانوية سيدي المخفي 

العدادية

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: تاونات

ا الخياط

1206/09/17عمالة: مكناس 18 م الحجوي
الرياضيات

06/09/17 27334

K

سيدي عبد ا الخياط

306/09/17عمالة: فاسسيدي م بن عبد الرحمانإقليم: تاوناتثانوية المسيرة العدادية 18 أناس بلمقدم
الرياضيات

06/09/17 02056J فاس المدينة

)المقاطعة(

606/09/17عمالة: فاسعبد المالك السعديإقليم: تاوناتثانوية 11 يناير العدادية 18 نورالدين الدهبي
الرياضيات

06/09/17 25046Y جنان الورد

)المقاطعة(

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

206/09/17عمالة: فاسأبي العباس السبتيإقليم: تاونات 18 مجانة   ياسين
الرياضيات

06/09/17 01975

W

المشور فاس الجديد 

)البلدية(

ثانوية ابو الشتاء الصنهاجي 

العدادية

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: تاونات

ا الخياط

1206/09/17عمالة: مكناس 18 اسماعيل الصدوقي
الرياضيات

06/09/17 27334

K

سيدي عبد ا الخياط

106/09/17إقليم: تاوناتثانوية القدس العداديةإقليم: تاونات ثانوية الغوازي العدادية 18 خالد حوضي
الرياضيات

06/09/17 15931

R

قرية با م )البلدية(

ثانوية طارق بن زياد إقليم: تاوناتثانوية اولد عياد العدادية

التأهيلية

506/09/17إقليم: صفرو 18 زهير حساين
الرياضيات

06/09/17 02451

N

راس تابودة

206/09/17إقليم: تاونات  ثانوية 20 غشت العداديةإقليم: تاوناتثانوية الرتبة العدادية 18 عثمان الكريني
الرياضيات

06/09/17 15935V)غفساي )البلدية
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ترتيب
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

506/09/17عمالة: فاسم بالعربي العلويإقليم: تاوناتثانوية القدس العدادية 16 عبدالله الحسناوي
الرياضيات

25/06/19 02062

R

جنان الورد 

)المقاطعة(

ثانوية الحسن الثاني إقليم: تاوناتثانوية سلس العدادية

العدادية

404/09/19إقليم: تاونات 16 بهية الدرقاوي
الرياضيات

04/09/19 15934

U

امكانسة

304/09/19عمالة: فاسعين هارونإقليم: تاوناتثانوية خللفة العدادية 16 خديجة رحماني
الرياضيات

04/09/19 02243

M

المرينيين )المقاطعة(

504/09/19عمالة: فاسالشهيد عبد العالي بن شقرونإقليم: تاوناتثانوية الولجة العدادية 16 عبد الله الرحموني
الرياضيات

04/09/19 02241

K

المرينيين )المقاطعة(

ثانوية عبد العزيز الفشتالي 

العدادية

204/09/19عمالة: فاسعبد المالك السعديإقليم: تاونات 16 حسناء ابركان
الرياضيات

04/09/19 25046Y جنان الورد

)المقاطعة(

ثانوية عين مديونة 

العدادية

504/09/19عمالة: فاسالشهيد عبد العالي بن شقرونإقليم: تاونات 16 سكينة بوعرار
الرياضيات

04/09/19 02241

K

المرينيين )المقاطعة(

604/09/19عمالة: فاسعين هارونإقليم: تاوناتثانوية اولد داود العدادية 16 جهاد مبروك
الرياضيات

04/09/19 02243

M

المرينيين )المقاطعة(

ثانوية سيدي م المغراوي 

العدادية

906/09/17عمالة: فاسلسان الدين بن الخطيبإقليم: تاونات 14 سفيان الحابط
الرياضيات

04/09/19 02242L)المرينيين )المقاطعة

306/09/17إقليم: تاونات  ثانوية 20 غشت العداديةإقليم: تاوناتثانوية خللفة العدادية 14 بن فارس عادل
الرياضيات

04/09/19 15935V)غفساي )البلدية

ثانوية سيدي م المغراوي إقليم: تاوناتثانوية المام علي العدادية

العدادية

106/09/17إقليم: تاونات 14 كريم بنبوعزة
الرياضيات

04/09/19 15932S)قرية با م )البلدية

1104/09/18عمالة: فاسالشهيد عبد العالي بن شقرونإقليم: تاوناتثانوية راس الواد العدادية 12 جواد جعوان
الرياضيات

04/09/18 02241

K

المرينيين )المقاطعة(

ثانوية المير مولي رشيد 

العداية

ثانوية المولى عبد العزيز إقليم: تاونات

العدادية

704/09/18إقليم: تاونات 12 الدريسي جلل
الرياضيات

04/09/18 15940Aعين عائشة

ثانوية سيدي م المغراوي إقليم: تاوناتثانوية 16 نونبر العدادية

العدادية

104/09/18إقليم: تاونات 12 عبد الوهاب الصامت
الرياضيات

04/10/18 15932S)قرية با م )البلدية

604/09/18عمالة: فاسابن بطوطةإقليم: تاوناتثانوية أنوال العدادية 12 م صدراتي معروف
الرياضيات

28/09/18 02061P جنان الورد

)المقاطعة(

1004/09/18عمالة: فاسقاسم أمينإقليم: تاوناتثانوية الرتبة العدادية 12 نبيل بوريابة
الرياضيات

01/10/18 02063S جنان الورد

)المقاطعة(

404/09/18عمالة: فاسابن بطوطةإقليم: تاوناتثانوية أنوال العدادية 12 م يجينو
الرياضيات

04/09/18 02061P جنان الورد

)المقاطعة(

ثانوية سيدي يحيى بني 

زروال العدادية

304/09/18إقليم: تاوناتثانوية سلس العداديةإقليم: تاونات 12 م سرحان
الرياضيات

04/09/18 20982Fاورتزاغ
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ثانوية اوطابوعبان 

العدادية

904/09/18إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية الزيتونةإقليم: تاونات 12 فارسي يونس
الرياضيات

04/09/18 25977

K

أولد ميمون

  ثانوية 20 غشت 

العدادية

1004/09/18إقليم: تاوناتثانوية المسيرة العداديةإقليم: تاونات 12 الزعيفري م
الرياضيات

04/09/18 15938Y)تيسة )البلدية

404/09/18عمالة: فاسعين هارونإقليم: تاوناتثانوية أنوال العدادية 12 أيوب الدحموني
الرياضيات

04/09/18 02243

M

المرينيين )المقاطعة(

ثانوية المولى عبد العزيز إقليم: تاوناتثانوية  تبودة  العدادية

العدادية

104/09/18إقليم: تاونات 12 جواد الطيب
الرياضيات

04/09/18 15940Aعين عائشة

204/09/18إقليم: تاوناتثانوية القدس العداديةإقليم: تاوناتثانوية الجبابرة العدادية 12 خالد ادخيسي
الرياضيات

04/09/18 15931

R

قرية با م )البلدية(

ثانوية مولي ادريس الكبر إقليم: تاوناتثانوية راس الواد العدادية

التأهيلية

1104/09/18إقليم: صفرو 12 يونس العياشي
الرياضيات

04/09/18 02450

M

رباط الخير )البلدية(

904/09/18إقليم: تاوناتثانوية أنوال العداديةإقليم: تاوناتثانوية الولجة العدادية 10 م الحمر
الرياضيات

04/09/19 15947

H

طهر السوق )البلدية(

ثانوية سيدي م المغراوي إقليم: تاوناتثانوية  بوعروس العدادية

العدادية

904/09/18إقليم: تاونات 10 المنصور عبد الرحمان
الرياضيات

04/09/19 15932S)قرية با م )البلدية

1004/09/18إقليم: تاوناتثانوية اولد داود العداديةإقليم: تاوناتثانوية المسيرة العدادية 10 الحسين اخموش
الرياضيات

04/09/19 23921Aأولد داود

104/09/19عمالة: مكناسالثانوية العدادية المام مالكإقليم: تاونات ثانوية الغوازي العدادية 7 ياسين ادروش
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوجة 04097

C

مكناس )البلدية(

704/09/19إقليم: تاوناتثانوية المسيرة العداديةإقليم: تاوناتثانوية بوعادل العدادية 6 فهمي عبد الصمد
الرياضيات

04/09/19 15938Y)تيسة )البلدية

104/09/19إقليم: تاوناتثانوية 16 نونبر العداديةإقليم: تاوناتثانوية  تبودة  العدادية 6 هلل الحليمي
الرياضيات

04/09/19 15937Xتافرانت

104/09/19عمالة: مكناسالثانوية العدادية الرازيإقليم: تاونات ثانوية الغوازي العدادية 6 نجلء غزواني
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوج 24760

M

مكناس )البلدية(

804/09/19إقليم: تاوناتثانوية 11 يناير العداديةإقليم: تاوناتثانوية أنوال العدادية 6 علي الكاويج
الرياضيات

04/09/19 15939Z)تيسة )البلدية

204/09/19إقليم: تاوناتثانوية اوطابوعبان العداديةإقليم: تاوناتثانوية الرتبة العدادية 6 ياسين العزوزي
الرياضيات

04/09/19 24411

H

اوطا بوعبان

ثانوية عين معطوف 

العدادية

304/09/19إقليم: تاوناتثانوية المسيرة العداديةإقليم: تاونات 6 فاطمة الزهراء عامي
الرياضيات

04/09/19 15938Y)تيسة )البلدية

104/09/19إقليم: تاوناتثانوية الولجة العداديةإقليم: تاوناتثانوية  تبودة  العدادية 6 بلل بولبية
الرياضيات

04/09/19 20038Eلولجة
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المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين
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ثانوية سيدي يحيى بني 

زروال العدادية

104/09/19إقليم: تازة2 اكتوبر 1955إقليم: تاونات 6 اليعكوبي عبدالصمد
الرياضيات

04/09/19 16690

R

اكنول )البلدية(

204/09/19إقليم: تاوناتثانوية أنوال العداديةإقليم: تاوناتثانوية خللفة العدادية 6 الحمودي فاطمة
الرياضيات

04/09/19 15947

H

طهر السوق )البلدية(

105/09/11عمالة: الرباطالعربي البنايإقليم: تاوناتثانوية لل مريم العدادية 46 فاطمة الدراوي
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 01102X)اليوسفية )المقاطعة

902/09/16عمالة: فاسبدرإقليم: تاوناتثانوية  تبودة  العدادية 34 مديحة  الفطري
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 18499

G

زواغة )المقاطعة(

502/09/16عمالة: فاسالفرحإقليم: تاوناتثانوية اولد داود العدادية 34 فاطمة الزهراء ازويتة
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 27048Z)زواغة )المقاطعة

ثانوية المير مولي رشيد 

العداية

الثانوية العدادية خالد ابن إقليم: تاونات

الوليد

302/09/15إقليم: الحاجب 30 كريمة بورزيق
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 23476Sرأس اجري

ثانوية أبو سالم العياشي إقليم: تاوناتثانوية الجبابرة العدادية

التأهيلية

106/09/17إقليم: صفرو 28 مصطفى العروش
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 02452Pعين الشكاك

الثانوية التأهلية لحسن بن م إقليم: تاوناتثانوية كلز العدادية

بن مبارك

406/09/17عمالة: مكناس 28 سارة الصغيار
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 03945

M

مهاية

ثانوية سيدي م المغراوي 

العدادية

213/02/17عمالة: مكناسالثانوية العدادية الملإقليم: تاونات 24 مساعد عزيزي
علوم الحياة 

والرض
13/02/17 22645

N

ويسلن )البلدية(

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

606/09/17عمالة: مكناسالثانوية العدادية الزيتونإقليم: تاونات 24 مريم الدرويش
علوم الحياة 

والرض
05/09/19 21539Lالدخيسة

ثانوية سيدي المخفي 

العدادية

1004/09/18عمالة: فاسجابر بن حيانإقليم: تاونات 22 حليمة هيات
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 23864

N

جنان الورد 

)المقاطعة(

104/09/18عمالة: فاسعين هارونإقليم: تاوناتثانوية فناسة العدادية 22 سمية علمي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 02243

M

المرينيين )المقاطعة(

الثانوية العدادية علل بن إقليم: تاوناتثانوية الجبابرة العدادية

عبد ا

504/09/18إقليم: مولي يعقوب 22 رابحي سكينة
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 02255Aالوادين

106/09/17إقليم: تاوناتالثانوية العدادية البيرونيإقليم: تاوناتثانوية 16 نونبر العدادية 18 جواد قلل
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 27329Eكيسان

406/09/17إقليم: تاوناتثانوية النهضة العداديةإقليم: تاوناتثانوية سلس العدادية 18 البكوري كوثر
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 15925J)تاونات )البلدية

ثانوية عبد العزيز الفشتالي 

العدادية

104/09/19عمالة: فاسقاسم أمينإقليم: تاونات 16 حسنية الزهري
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 02063S جنان الورد

)المقاطعة(

ثانوية سيدي يحيى بني 

زروال العدادية

1004/09/19إقليم: تازةجابر بن حيانإقليم: تاونات 16 بولتام إيمان
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 24104Zبني افتح
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104/09/19عمالة: فاسالنسيمإقليم: تاوناتثانوية الرتبة العدادية 16 سرحان غزلن
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 24498

C

زواغة )المقاطعة(

ثانوية عبد العزيز الفشتالي 

العدادية

1004/09/19عمالة: فاسابن بطوطةإقليم: تاونات 16 فدوى الزاكي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 02061P جنان الورد

)المقاطعة(

ثانوية سيدي المخفي 

العدادية

304/09/19إقليم: تازة2 اكتوبر 1955إقليم: تاونات 16 حنان المسكين
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 16690

R

اكنول )البلدية(

504/09/19عمالة: فاسالوحدةإقليم: تاوناتثانوية  بوعروس العدادية 16 عفيف فاطمة الزهراء
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 19830

D

سيدي حرازم

  ثانوية 20 غشت 

العدادية

106/09/17إقليم: تاوناتثانوية سلس العداديةإقليم: تاونات 14 حاتم سهام
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 20982Fاورتزاغ

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

304/09/18عمالة: فاسبدرإقليم: تاونات 12 ياسين   مساكي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 18499

G

زواغة )المقاطعة(

204/09/18عمالة: فاسم بن عبد الكريم الخطابيإقليم: تاوناتثانوية كلز العدادية 10 جليلة خلفاوي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19إلتحاق بالزوج 25047Z)المرينيين )المقاطعة

ثانوية سيدي م المغراوي إقليم: تاوناتثانوية النهضة العدادية

العدادية

102/09/15إقليم: تاونات 6 سومية العطار
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 15932S)قرية با م )البلدية

الثانوية العدادية حمان إقليم: تاوناتثانوية  بوعروس العدادية

الفطواكي

704/09/19إقليم: مولي يعقوب 6 الغيوان زكرياء
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 21830

C

لعجاجرة

ثانوية سيدي يحيى بني 

زروال العدادية

404/09/19إقليم: تازةالمغرب العربيإقليم: تاونات 6 شلواح ابراهيم
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 20174

C

أيت سغروشن

ثانوية سيدي المخفي 

العدادية

ثانوية فاطمة الفهرية إقليم: تاونات

العدادية

804/09/19إقليم: صفرو 6 إيمان الزينبي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 25024Z)رباط الخير )البلدية

104/09/19إقليم: تاوناتثانوية فناسة العداديةإقليم: تاوناتثانوية اولد داود العدادية 6 سلمى براول
علوم الحياة 

والرض
04/09/19إلتحاق بالزوج 24408Eفناسة باب الحيط

804/09/19إقليم: تاوناتثانوية الولجة العداديةإقليم: تاوناتثانوية  تبودة  العدادية 6 المهدي العلمي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 20038Eلولجة

ثانوية الحسن الثاني إقليم: تاوناتثانوية  تبودة  العدادية

العدادية

304/09/19إقليم: تاونات 6 اسماعيل القندوسي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 15934

U

امكانسة

الثانوية العدادية م بن عبد إقليم: تاوناتالمديرية القليمية تاونات

ا

106/09/00عمالة: مكناس 88 م  ايت بعلى
الفيزياء والكيمياء

24/09/19 04082L)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية الحسين ابن إقليم: تاوناتثانوية الولجة العدادية

علي

702/09/16إقليم: مولي يعقوب 34 مصطفى اليعقوبي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 25793

K

عين الشقف

313/02/17عمالة: فاسعلل بن عبداإقليم: تاوناتثانوية 11 يناير العدادية 34 زكرياء وجاج
الفيزياء والكيمياء

13/02/17 02059

M

فاس المدينة 

)المقاطعة(
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

  ثانوية 20 غشت 

العدادية

206/09/17إقليم: صفروثانوية م القري التأهيليةإقليم: تاونات 28 الكردودي مصطفى
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 02449L)البهاليل )البلدية

106/09/17عمالة: فاسالشهيد عبد العالي بن شقرونإقليم: تاوناتثانوية القدس العدادية 28 ابو بكر الصديق القرشي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 02241

K

المرينيين )المقاطعة(

ثانوية سيدي م المغراوي 

العدادية

106/09/17إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية احمد شوقيإقليم: تاونات 28 نور الدين حماد
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 26735Jعين الشقف

ثانوية مولي علي الشريف إقليم: تاوناتثانوية اولد داود العدادية

العدادية

506/09/17إقليم: صفرو 28 وفاء خمروني
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 02437Y)صفرو )البلدية

ثانوية عبد العزيز الفشتالي 

العدادية

ثانوية سيدي م المغراوي إقليم: تاونات

العدادية

202/09/16إقليم: تاونات 24 بكر المراحي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 15932S)قرية با م )البلدية

  ثانوية 20 غشت 

العدادية

102/09/16عمالة: فاسم بن عبد الكريم الخطابيإقليم: تاونات 24 خزيزو غزلن
الفيزياء والكيمياء

02/09/16إلتحاق بالزوج 25047Z)المرينيين )المقاطعة

602/09/16عمالة: فاسالشهيد عبد العالي بن شقرونإقليم: تاوناتثانوية 16 نونبر العدادية 24 زكرياء الكانة
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 02241

K

المرينيين )المقاطعة(

102/09/16إقليم: تاوناتثانوية القدس العداديةإقليم: تاونات ثانوية الغوازي العدادية 24 مالسباغي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16إلتحاق بالزوجة 15931

R

قرية با م )البلدية(

ثانوية المولى عبد العزيز 

العدادية

213/02/17عمالة: مكناسالثانوية العدادية التنميةإقليم: تاونات 24 يونس جانا
الفيزياء والكيمياء

13/02/17 04087S)مكناس )البلدية

ثانوية المولى عبد العزيز 

العدادية

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية اجزنايةإقليم: تاونات

أصيل

102/09/16 22 الحجامي م
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 15336

U

كزناية )البلدية(

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

104/09/18عمالة: مكناسالثانوية العدادية البيرونيإقليم: تاونات 22 حياة المكيوي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 03939F)ويسلن )البلدية

104/09/18عمالة: فاسالنسيمإقليم: تاوناتثانوية خللفة العدادية 22 أمينة الحباني
الفيزياء والكيمياء

21/09/18 24498

C

زواغة )المقاطعة(

ثانوية عين معطوف 

العدادية

504/09/18إقليم: صفروثانوية وادي الذهب العداديةإقليم: تاونات 20 الصاليح صفاء
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 02438Z)صفرو )البلدية

106/09/17عمالة: فاسالنسيمإقليم: تاوناتثانوية كلز العدادية 18 نورالدين بكور
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 24498

C

زواغة )المقاطعة(

ثانوية ابو الشتاء الصنهاجي 

العدادية

1106/09/17عمالة: فاسسيدي جواد الصقليإقليم: تاونات 18 نور الدين العطار
الفيزياء والكيمياء

06/09/17إلتحاق بالزوجة 02244

N

المرينيين )المقاطعة(

ثانوية ابو الشتاء الصنهاجي 

العدادية

الثانوية التأهيلية مالكة إقليم: تاونات

الفاسي

206/09/17عمالة: مكناس 18 حنان التبتي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 03941

H

بوفكران )البلدية(

106/09/17إقليم: تاونات  ثانوية 20 غشت العداديةإقليم: تاوناتثانوية البيبان العدادية 18 عماد ودغيري ادريسي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 15935V)غفساي )البلدية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

106/09/17عمالة: فاسالنصرإقليم: تاوناتثانوية المام علي العدادية 18 الفاضلي م
الفيزياء والكيمياء

06/09/17إلتحاق بالزوجة 25575Y)سايس )المقاطعة

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

206/09/17إقليم: تاونات ثانوية الغوازي العداديةإقليم: تاونات 18 بوشتى المالقي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 23282Fاغوازي

الثانوية العدادية يعقوب إقليم: تاوناتثانوية خللفة العدادية

المنصور

604/09/19إقليم: الحاجب 16 شيماء مزيان
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 04232Z)اكوراي )البلدية

ثانوية اوطابوعبان 

العدادية

124/11/18إقليم: تازةالثانوية العدادية الطلسإقليم: تاونات 14 ابتسام  ارقطي
الفيزياء والكيمياء

24/11/18إلتحاق بالزوج 27332

H

الصميعة

404/09/18عمالة: فاسعبد المالك السعديإقليم: تاوناتثانوية  بوعروس العدادية 12 الكراب أنس
الفيزياء والكيمياء

01/10/18 25046Y جنان الورد

)المقاطعة(

ثانوية عبد العزيز الفشتالي 

العدادية

ثانوية المولى عبد العزيز إقليم: تاونات

العدادية

304/09/18إقليم: تاونات 12 سعدية امرارد
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 15940Aعين عائشة

904/09/18إقليم: تاوناتثانوية 11 يناير العداديةإقليم: تاوناتثانوية  تبودة  العدادية 12 عادل سفون
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 15939Z)تيسة )البلدية

الثانوية التأهلية لحسن بن م إقليم: تاوناتثانوية 2 مارس العدادية

بن مبارك

104/09/18عمالة: مكناس 10 توفيق بيي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 03945

M

مهاية

204/09/19إقليم: تاوناتثانوية عين معطوف العداديةإقليم: تاوناتثانوية  تبودة  العدادية 6 جمال البويسفي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 21795Pعين معطوف

ثانوية المير مولي رشيد 

العداية

104/09/19إقليم: تاوناتثانوية اوطابوعبان العداديةإقليم: تاونات 6 المنصوري انس
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 24411

H

اوطا بوعبان

204/09/19إقليم: تاوناتثانوية كلز العداديةإقليم: تاوناتثانوية فناسة العدادية 6 مراد علوي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 20040

G

كلز

204/09/19إقليم: الحاجبالثانوية العدادية القدسإقليم: تاوناتثانوية بوهودة العدادية 6 يوسف كيوح
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 24742Tأيت حرز ا

ثانوية سيدي المخفي 

العدادية

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: تاونات

ا الخياط

1104/09/19عمالة: مكناس 6 اسامة الوكيلي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 27334

K

سيدي عبد ا الخياط

ثانوية المير مولي رشيد 

العداية

ثانوية ابو الشتاء الصنهاجي إقليم: تاونات

العدادية

504/09/19إقليم: تاونات 6 الطيبي عبدالحق
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 15928

M

عين مديونة

ثانوية سيدي يحيى بني 

زروال العدادية

104/09/19عمالة: مكناسأولد سليمإقليم: تاونات 6 الحسن طيبي علوي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 26948

R

مهاية

604/09/19عمالة: فاسالمختار السوسيإقليم: تاوناتثانوية راس الواد العدادية 6 هشام بوطاهر
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 24727

B

جنان الورد 

)المقاطعة(

ثانوية طارق بن زياد إقليم: تاوناتثانوية فناسة العدادية

التأهيلية

804/09/19إقليم: صفرو 6 جواد دحماني
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 02451

N

راس تابودة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

504/09/19إقليم: تازةمغراوةإقليم: تاوناتثانوية  تبودة  العدادية 6 عزوز الهرنيط
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 16670

U

مغراوة

304/09/19إقليم: تاوناتالثانوية العدادية الرازيإقليم: تاوناتثانوية الجبابرة العدادية 6 عادل الصولي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 27330Fبوشابل

ثانوية عبد العزيز الفشتالي إقليم: تاوناتثانوية الرتبة العدادية

العدادية

1004/09/19إقليم: تاونات 6 عثمان خليفي تغزوتي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 15933Tمولي بوشتى

901/01/05عمالة: فاسلحسن اليوسيإقليم: تاوناتثانوية النهضة العدادية 96 تريا   الحداد
التربية السلمية

07/09/05إلتحاق بالزوج 25574X)سايس )المقاطعة

202/09/14عمالة: مكناسالثانوية العدادية السعادةإقليم: تاوناتثانوية الزريزر العدادية 46 الدريسي م
التربية السلمية

02/09/14 19541P)مكناس )البلدية

ثانوية عين مديونة 

العدادية

الثانوية العدادية معاذ بن إقليم: تاونات

جبل

204/09/12عمالة: فاس 44 عثماني م
التربية السلمية

04/09/19 27341Tأولد الطيب

402/09/15عمالة: مكناسأولد سليمإقليم: تاوناتثانوية كلز العدادية 36 أحمد البخاري
التربية السلمية

06/09/17 26948

R

مهاية

الثانوية العدادية ابن إقليم: تاوناتثانوية خللفة العدادية

الياسمين

1002/09/16إقليم: تطوان 34 عزيز بوعمي
التربية السلمية

07/09/16 26193Vسوق القديم

الثانوية التأهلية لحسن بن م إقليم: تاوناتثانوية الرتبة العدادية

بن مبارك

702/09/15عمالة: مكناس 30 عبد الرفيع امشيشو
التربية السلمية

02/09/15 03945

M

مهاية

203/09/13إقليم: تاوناتثانوية النهضة العداديةإقليم: تاوناتثانوية خللفة العدادية 28 حنان الدراز
التربية السلمية

06/09/17إلتحاق بالزوج 15925J)تاونات )البلدية

ثانوية عبد العزيز الفشتالي 

العدادية

504/09/18عمالة: فاسم السرغينيإقليم: تاونات 22 أحمد الجناتي
التربية السلمية

04/09/18 02245P)المرينيين )المقاطعة

ثانوية سيدي المخفي إقليم: تاوناتثانوية  بوعروس العدادية

العدادية

204/09/18إقليم: تاونات 20 جمال المزكلدي
التربية السلمية

04/09/19 20039Fسيدي المخفي

ثانوية ابو الشتاء الصنهاجي 

العدادية

1204/09/19عمالة: فاسابن بطوطةإقليم: تاونات 16 المومن يوسف
التربية السلمية

04/09/19 02061P جنان الورد

)المقاطعة(

204/09/19إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية الزيتونةإقليم: تاوناتثانوية سلس العدادية 16 خالد سنداني
التربية السلمية

04/09/19 25977

K

أولد ميمون

  ثانوية 20 غشت 

العدادية

ثانوية الحسن الثاني إقليم: تاونات

العدادية

204/09/19إقليم: تاونات 16 المتوكل حميد
التربية السلمية

04/09/19 15934

U

امكانسة

204/09/19إقليم: مولي يعقوب إعدادية الحسن الولإقليم: تاوناتثانوية الجبابرة العدادية 16 طارق الوردي
التربية السلمية

04/09/19 24722

W

عين الشقف

504/09/18إقليم: تاوناتثانوية 11 يناير العداديةإقليم: تاوناتثانوية  تبودة  العدادية 12 م البوزور
التربية السلمية

04/09/18 15939Z)تيسة )البلدية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية سيدي المخفي 

العدادية

ثانوية ابو الشتاء الصنهاجي إقليم: تاونات

العدادية

504/09/18إقليم: تاونات 10 م زهير
التربية السلمية

04/09/19 15928

M

عين مديونة

1004/09/18إقليم: تاوناتثانوية 11 يناير العداديةإقليم: تاوناتثانوية بوعادل العدادية 10 عبدالكريم البزور
التربية السلمية

04/09/19 15939Z)تيسة )البلدية

204/09/19عمالة: فاسالفرحإقليم: تاوناتثانوية راس الواد العدادية 8 المكودي  عبدالحفيظ
التربية السلمية

04/09/19إلتحاق بالزوجة 27048Z)زواغة )المقاطعة

ثانوية سيدي يحيى بني 

زروال العدادية

804/09/19إقليم: تاوناتثانوية 2 مارس العداديةإقليم: تاونات 6 حجلي عماد
التربية السلمية

04/09/19 15941

B

عين لكداح

1304/09/19عمالة: فاسقاسم أمينإقليم: تاوناتثانوية اولد داود العدادية 6 م المنزهي
التربية السلمية

04/09/19 02063S جنان الورد

)المقاطعة(

ثانوية سيدي يحيى بني 

زروال العدادية

104/09/19إقليم: تاونات  ثانوية 20 غشت العداديةإقليم: تاونات 6 البروحي سفيان
التربية السلمية

04/09/19 15935V)غفساي )البلدية

304/09/19إقليم: تاوناتثانوية بوعادل العداديةإقليم: تاوناتثانوية  تبودة  العدادية 6 وديع الكنوني
التربية السلمية

04/09/19 25690Yبوعادل

104/09/19إقليم: إفرانثانوية الرز العداديةإقليم: تاوناتثانوية تامضيت العدادية 6 مزان اسماعيل
التربية السلمية

04/09/19 10792E)إفران )البلدية

1204/09/19عمالة: فاسعين هارونإقليم: تاوناتثانوية بوعادل العدادية 6 رضوان السنوسي
التربية السلمية

04/09/19 02243

M

المرينيين )المقاطعة(

1204/09/19عمالة: فاسعبد المالك السعديإقليم: تاوناتثانوية الجبابرة العدادية 6 الهبراج م
التربية السلمية

04/09/19 25046Y جنان الورد

)المقاطعة(

ثانوية الحسن الثاني إقليم: تاوناتثانوية تامضيت العدادية

العدادية

104/09/19إقليم: تاونات 6 سويني عبد الرحيم
التربية السلمية

04/09/19 15934

U

امكانسة

ثانوية ابو الشتاء الصنهاجي 

العدادية

الثانوية العدادية علل بن إقليم: تاونات

عبد ا

416/09/95عمالة: مكناس 130 عبد العزيز قواري
التربية البدنية

16/09/99أقدمية 16 سنة 03928

U

مكناس )البلدية(

الثانوية العدادية علل بن إقليم: تاوناتثانوية كلز العدادية

عبد ا

805/09/11إقليم: مولي يعقوب 54 رضا الشاهدي الوزاني
التربية البدنية

05/09/11 02255Aالوادين

الثانوية التأهلية لحسن بن م إقليم: تاوناتثانوية سلس العدادية

بن مبارك

1104/09/12عمالة: مكناس 48 نبيلة رزوك
التربية البدنية

04/09/12إلتحاق بالزوج 03945

M

مهاية

ثانوية سيدي المخفي 

العدادية

303/09/13إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية 11 ينايرإقليم: تاونات 43 مونيا كني
التربية البدنية

03/09/13إلتحاق بالزوج 20232

R

مولي يعقوب 

)البلدية(

ثانوية عبد العزيز الفشتالي 

العدادية

202/09/15عمالة: فاسالشهيد عبد العالي بن شقرونإقليم: تاونات 31 الشباني حفيظة
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوج 02241

K

المرينيين )المقاطعة(

ثانوية ابو الشتاء الصنهاجي إقليم: تاوناتثانوية الرتبة العدادية

العدادية

1002/09/15إقليم: تاونات 30 بدر شليح
التربية البدنية

02/09/15 15928

M

عين مديونة
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ثانوية عبد العزيز الفشتالي 

العدادية

عمالة: طنجة - ملحقة إعدادية أكزنايةإقليم: تاونات

أصيل

902/09/15 30 الشعل أمال
التربية البدنية

02/09/15 26870F)كزناية )البلدية

ثانوية سيدي يحيى بني 

زروال العدادية

107/09/16إقليم: تاونات  ثانوية 20 غشت العداديةإقليم: تاونات 22 ايوب اداحيا
التربية البدنية

04/09/18 15935V)غفساي )البلدية

ثانوية سيدي يحيى بني 

زروال العدادية

1103/09/13إقليم: تازةالثانوية العدادية الوفاقإقليم: تاونات 18 عبد القادر غبور
التربية البدنية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 27333Jالربع الفوقي

902/09/14إقليم: سيدي قاسمإعدادية الكنديإقليم: تاوناتثانوية 16 نونبر العدادية 6 حكيم الغماري
التربية البدنية

04/09/19 21423

K

سيدي الكامل

602/09/14إقليم: بني مللثانوية وادي الذهب التأهيليةإقليم: تاوناتثانوية 11 يناير العدادية 6 اشملل فريد
التربية البدنية

16/09/19إلتحاق بالزوجة 07683Aأولد امبارك

201/01/17إقليم: تاوناتثانوية سلس العداديةإقليم: تاوناتثانوية 16 نونبر العدادية 6 زيد الهبطي
التربية البدنية

04/09/19 20982Fاورتزاغ

104/09/19إقليم: تاوناتثانوية خللفة العداديةإقليم: تاوناتثانوية الرتبة العدادية 6 الرحوتي كمال
التربية البدنية

04/09/19 22682

D

اخللفة

ثانوية سيدي المخفي 

العدادية

الثانوية العدادية علل بن إقليم: تاونات

عبد ا

302/09/09إقليم: تطوان 52 عبد الجبار البرانصي
التربية الموسيقية

03/09/13 05660

B

تطوان )البلدية(

307/09/04عمالة: فاسالفرحإقليم: تاوناتثانوية 11 يناير العدادية 106 عبدالخالق القروق
المعلوميات

07/09/04أقدمية 16 سنة 27048Z)زواغة )المقاطعة

ثانوية سيدي يحيى بني 

زروال العدادية

ثانوية فاطمة الفهرية إقليم: تاونات

العدادية

304/09/19إقليم: صفرو 16 دبوز حنان
المعلوميات

04/09/19 25024Z)رباط الخير )البلدية

ثانوية علل الفاسي 

العدادية

606/09/17عمالة: مكناسأولد سليمإقليم: تاونات 10 بلل بوزيت
المعلوميات

04/09/19 26948

R

مهاية

704/09/19عمالة: فاسقاسم أمينإقليم: تاوناتثانوية الجبابرة العدادية 6 أسامة الخبش
المعلوميات

04/09/19 02063S جنان الورد

)المقاطعة(

121/09/87عمالة: فاسلحسن اليوسيإقليم: تازةالمجد 140 عبد العزيز اسماعيلي علوي
اللغة العربية

16/09/97أقدمية 16 سنة 25574X)سايس )المقاطعة

116/09/97عمالة: وجدة - أنكادإع. ابن القاضيإقليم: تازةعبد الكريم الخطابي 104 خيرة الشحلفي
اللغة العربية

12/10/09 04392Y)وجدة )البلدية

601/01/02إقليم: تازةالمير مولي رشيدإقليم: تازةوادي أمليل 102 اعبيزة حفيظة
اللغة العربية

13/12/06أقدمية 12 سنة 16677

B

تازة )البلدية(

101/01/02عمالة: فاسعبد ا بن ياسينإقليم: تازةثانوية الزيتون التأهيلية 92 النادي عبد السلم
اللغة العربية

02/09/10 02248T)زواغة )المقاطعة

905/09/07إقليم: تازةالكنديإقليم: تازةالمجد 76 حنان شباب
اللغة العربية

03/09/13 24865

B

تازة )البلدية(
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805/09/08إقليم: تازة ابن المـقــفـــعإقليم: تازةوادي أمليل 52 اسويلح فاطمة
اللغة العربية

03/09/15 23555

C

كلدمان

402/09/10إقليم: تازةعلل الفاسيإقليم: تازةثانوية الصنوبرالتأهيلية 50 الخرباوي نعيمة
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 16654

B

تازة )البلدية(

202/09/10إقليم: تطوانالثانوية العدادية ابن حمزةإقليم: تازةوادي أمليل 47 لحموزي هدى
اللغة العربية

02/09/15إلتحاق بالزوج 27336

M

عين لحصن

905/09/11إقليم: تازةثانوية عقبة بن نافع العداديةإقليم: تازةثانوية الصنوبرالتأهيلية 46 عبد الل ه الزايري
اللغة العربية

02/09/14 16675Zبني لنث

102/09/14إقليم: تازةالكنديإقليم: تازةابن حزم 46 فاطمة بوكرن
اللغة العربية

02/09/14 24865

B

تازة )البلدية(

204/09/12إقليم: تازةالمجدإقليم: تازة الزراردة 42 بوطيب رقية
اللغة العربية

02/09/15 16664

M

تاهلة )البلدية(

203/09/13إقليم: تازةثانوية عقبة بن نافع العداديةإقليم: تازةبني فراسن 28 حمادة رشيد
اللغة العربية

04/09/19 16675Zبني لنث

102/09/15إقليم: تازةالثانوية العدادية الطلسإقليم: تازة الزراردة 26 مريم العفيف
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 27332

H

الصميعة

ثانوية عقبة بن نافع 

العدادية

104/09/12إقليم: تازةباب مرزوقةإقليم: تازة 22 محسن قديدر
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوجة 16674Yباب مرزوقة

402/09/15إقليم: تازةوادي أمليلإقليم: تازةبني فراسن 22 نبيلة مشماشة
اللغة العربية

02/09/17 16665

N

واد امليل )البلدية(

202/09/15إقليم: تازةعلل الفاسيإقليم: تازة ابن المـقــفـــع 22 ازريول مجيدة
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوج 16654

B

تازة )البلدية(

ثانوية يوسف بن تاشفين إقليم: تازةثانوية الزيتون التأهيلية

التأهيلية

406/09/17إقليم: تازة 20 فتيحة الفلوشي
اللغة العربية

04/09/19 16678

C

مطماطة

الثانوية العدادية أحمد بن إقليم: تازة أجدير

شقرون

1106/09/17عمالة: مكناس 18 الحافظي عبد الرزاق
اللغة العربية

06/09/17 03944Lواد الجديدة

706/09/17إقليم: تازةثانوية الزيتون التأهيليةإقليم: تازةالريف 18 ابراهيم البرومي
اللغة العربية

06/09/17 16679

D

أولد ازباير

606/09/17إقليم: تازةثانوية الزيتون التأهيليةإقليم: تازةالمل 18 اكرام  الغفولي
اللغة العربية

06/09/17 16679

D

أولد ازباير

606/09/17إقليم: تازةابن حزمإقليم: تازة20غشت 18 شهيرة الشخم
اللغة العربية

06/09/17 16672

W

طايفة

206/09/17إقليم: تازةعبد الكريم الخطابيإقليم: تازةباب مرزوقة 16 بشرى حدادي
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوج 16659

G

تازة )البلدية(
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الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: تازة الزراردة

ا الخياط

1102/09/16عمالة: مكناس 12 ابراهيم لهتاني
اللغة العربية

04/09/18 27334

K

سيدي عبد ا الخياط

الثانوية العدادية م إقليم: تازة أجدير

السادس

104/09/18إقليم: بولمان 10 فاطمة الزهراء البورقادي
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوج 08044T)أوطاط الحاج )البلدية

516/09/91عمالة: فاسواد المخازنإقليم: تازةالمير مولي رشيد 142 يمنه بوزلماط
اللغة الفرنسية

16/09/15أقدمية 16 سنة 22678Z)سايس )المقاطعة

116/09/98إقليم: تازة ابن المـقــفـــعإقليم: تازةالمغرب العربي 122 حسن عللوش
اللغة الفرنسية

06/09/01أقدمية 16 سنة 23555

C

كلدمان

126/10/84إقليم: تازةعلل الفاسيإقليم: تازةعبد الكريم الخطابي 108 فريد بكاوي
اللغة الفرنسية

14/09/15أقدمية 16 سنة 16654

B

تازة )البلدية(

216/09/99عمالة: وجدة - أنكادإع. ابن رشدإقليم: تازةالمير مولي رشيد 102 حبيبة الكنبور
اللغة الفرنسية

08/03/14 04260E)وجدة )البلدية

104/09/12إقليم: تازةفخر الدين الرازيإقليم: تازة ابن المـقــفـــع 38 زليخة بندور
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 16656

D

تازة )البلدية(

402/09/14إقليم: تازةعبد الكريم الخطابيإقليم: تازة2 اكتوبر 1955 29 اسويلح عتيقة
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 16659

G

تازة )البلدية(

802/09/16إقليم: تازةأحد امسيلةإقليم: تازةالمل 27 اكرام بن موسى
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 16673Xامسيلة

602/09/15إقليم: تازةالمير مولي رشيدإقليم: تازةثانوية الزيتون التأهيلية 26 فايزة بكور
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 16677

B

تازة )البلدية(

ثانوية أبو سالم العياشي إقليم: تازةمغراوة

التأهيلية

501/01/17إقليم: صفرو 22 بهيجة حماني
اللغة الفرنسية

04/09/18 02452Pعين الشكاك

الثانوية العدادية م بن عبد إقليم: تازةبني فراسن

ا

106/09/17عمالة: مكناس 18 الرواس سومية
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 04082L)مكناس )البلدية

406/09/17إقليم: تازةالمير مولي رشيدإقليم: تازةبني فراسن 18 سافو الهام
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 16677

B

تازة )البلدية(

206/09/17إقليم: تازةالكنديإقليم: تازةبني فراسن 18 الصغير امينة
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 24865

B

تازة )البلدية(

106/09/17إقليم: تازةالثانوية العدادية الطلسإقليم: تازة20غشت 18 مراد السنوني
اللغة الفرنسية

06/09/17 27332

H

الصميعة

606/09/17إقليم: تازة2 اكتوبر 1955إقليم: تازةالريف 18 منال لوصيف
اللغة الفرنسية

06/09/17 16690

R

اكنول )البلدية(

406/09/17إقليم: تازةوادي أمليلإقليم: تازةابن حزم 16 سارة زروال
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 16665

N

واد امليل )البلدية(
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502/09/16إقليم: تازةثانوية الزيتون التأهيليةإقليم: تازةبني فراسن 12 اليعقوبي نزهة
اللغة الفرنسية

04/09/18 16679

D

أولد ازباير

204/09/18عمالة: مكناسالثانوية العدادية إبن رشدإقليم: تازةثانوية الزيتون التأهيلية 12 أحلم زينون
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 21491J)مكناس )البلدية

306/09/06إقليم: تازةالثانوية العدادية الطلسإقليم: تازةتاهلة 94 ابراهيم اللوزي
اللغة النجليزية

06/09/06أقدمية 12 سنة 27332

H

الصميعة

ثانوية يوسف بن تاشفين 

التأهيلية

203/09/13إقليم: تازةتاهلةإقليم: تازة 52 الفيض خديجة
اللغة النجليزية

03/09/13 16663L)تاهلة )البلدية

203/09/13إقليم: تازةتاهلةإقليم: تازة الزراردة 34 بجاوي نعيمة
اللغة النجليزية

03/09/18 16663L)تاهلة )البلدية

103/09/13إقليم: تازةالمغرب العربيإقليم: تازةوادي أمليل 32 فايزة الخلوفي
اللغة النجليزية

04/09/18 20174

C

أيت سغروشن

116/09/99إقليم: تازةالمير مولي رشيدإقليم: تازةتاهلة 110 المعقول عبد اللطيف
الجتماعيات

07/09/04أقدمية 16 سنة 16677

B

تازة )البلدية(

506/09/01إقليم: تازةالمام مالكإقليم: تازةمغراوة 85 اشملل خديجة
الجتماعيات

02/09/15إلتحاق بالزوج 16658F)تازة )البلدية

1005/09/08عمالة: وجدة - أنكادإع. مولي سليمانإقليم: تازةتيزي وسلي 82 سلهامي م
الجتماعيات

05/09/08أقدمية 12 سنة 25568

R

وجدة )البلدية(

702/09/10إقليم: تازةابن حزمإقليم: تازةبني فراسن 46 ابو الغازي بلقاسم
الجتماعيات

02/09/14 16672

W

طايفة

305/09/11إقليم: تازة ابن المـقــفـــعإقليم: تازةتيزي وسلي 46 سهام بورد
الجتماعيات

03/09/13إلتحاق بالزوج 23555

C

كلدمان

1002/09/10إقليم: تازة ابن المـقــفـــعإقليم: تازةجابر بن حيان 42 الحكير إبراهيم
الجتماعيات

03/09/13إلتحاق بالزوجة 23555

C

كلدمان

604/09/12إقليم: تازةالكنديإقليم: تازة ابن المـقــفـــع 32 علقمة فاطمة
الجتماعيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 24865

B

تازة )البلدية(

102/09/15إقليم: تازةعلل الفاسيإقليم: تازةالمام علي 28 العلمي سكينة
الرياضيات

04/09/18 16654

B

تازة )البلدية(

1006/09/17إقليم: تازةالكنديإقليم: تازةأحد امسيلة 28 ايوب شدور
الرياضيات

06/09/17 24865

B

تازة )البلدية(

206/09/17إقليم: تازةالمام عليإقليم: تازة2 اكتوبر 1955 28 سومية بوعزيز
الرياضيات

06/09/17 16653A)تازة )البلدية

106/09/17عمالة: فاسعمر بن الخطابإقليم: تازةثانوية الصنوبرالتأهيلية 28 م الدعينين
الرياضيات

06/09/17 22746Y)زواغة )المقاطعة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

1013/02/17إقليم: تازةالثانوية العدادية الطلسإقليم: تازةجابر بن حيان 24 مصطفى بوربعة
الرياضيات

13/02/17 27332

H

الصميعة

104/09/18عمالة: فاسالفرحإقليم: تازةثانوية الصنوبرالتأهيلية 22 المهور ياسين
الرياضيات

04/09/18 27048Z)زواغة )المقاطعة

404/09/18عمالة: فاسالفقيه التاوديإقليم: تازةثانوية الزيتون التأهيلية 22 الفللي ليلى
الرياضيات

04/09/18 24499

D

سايس )المقاطعة(

304/09/18إقليم: تازةوادي أمليلإقليم: تازة2 اكتوبر 1955 20 جنيح هشام
الرياضيات

04/09/19 16665

N

واد امليل )البلدية(

106/09/17إقليم: تازةابن خلدونإقليم: تازةأحد امسيلة 18 سليمة حمدات
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 16655

C

تازة )البلدية(

206/09/17إقليم: مولي يعقوب إعدادية الحسن الولإقليم: تازةجابر بن حيان 18 أنس الحدادي
الرياضيات

06/09/17 24722

W

عين الشقف

1006/09/17إقليم: تازةثانوية عقبة بن نافع العداديةإقليم: تازةالفرابي 18 سليم موسى
الرياضيات

06/09/17 16675Zبني لنث

506/09/17إقليم: تازةابن حزمإقليم: تازةتيزي وسلي 18 نجيب أسماء
الرياضيات

06/09/17 16672

W

طايفة

706/09/17إقليم: صفروثانوية عين سبو العداديةإقليم: تازة20غشت 18 الحسن أجرسيف
الرياضيات

06/09/17 02442

D

أولد امكودو

704/09/19إقليم: تاوناتثانوية 11 يناير العداديةإقليم: تازةالريف 16 فاطمة الشرعي
الرياضيات

04/09/19 15939Z)تيسة )البلدية

304/09/18إقليم: تازةأحد امسيلةإقليم: تازةجابر بن حيان 12 منير بوكعيبات
الرياضيات

04/09/18 16673Xامسيلة

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: تازةمغراوة

تاشفين

704/09/18إقليم: مولي يعقوب 12 الدريسي الزمي رشيد
الرياضيات

04/09/18 25975

H

عين بوعلي

404/09/18إقليم: تازةثانوية عقبة بن نافع العداديةإقليم: تازة2 اكتوبر 1955 10 احمد بوحوش
الرياضيات

04/09/19 16675Zبني لنث

404/09/18إقليم: تازةابن حزمإقليم: تازةجابر بن حيان 10 عبد ا أجيكو
الرياضيات

04/09/19 16672

W

طايفة

404/09/18إقليم: تازةثانوية عقبة بن نافع العداديةإقليم: تازةابن حزم 10 مصطفى المتوني
الرياضيات

04/09/19 16675Zبني لنث

ثانوية عقبة بن نافع 

العدادية

104/09/18إقليم: تاوناتالثانوية العدادية البيرونيإقليم: تازة 10 عبد الكريم غوال
الرياضيات

05/09/19 27329Eكيسان

104/09/18إقليم: تازةالمغرب العربيإقليم: تازةثانوية الصنوبرالتأهيلية 8 عنبو حفيظ
الرياضيات

04/09/19 20174

C

أيت سغروشن
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية إبن إقليم: تازةتاهلة

المناصف

504/09/19عمالة: مكناس 8 ابتسام الصلحي
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوج 04086

R

مكناس )البلدية(

604/09/19إقليم: تازةجابر بن حيانإقليم: تازةمغراوة 6 سناء الروياح
الرياضيات

04/09/19 24104Zبني افتح

204/09/19عمالة: فاسالدارسةإقليم: تازةبني فراسن 6 فاطمة الزهراء الحياني
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوج 24726A)زواغة )المقاطعة

704/09/19إقليم: تازةجابر بن حيانإقليم: تازةالفرابي 6 السلواني فاطمة
الرياضيات

04/09/19 24104Zبني افتح

404/09/19إقليم: تازةثانوية الصنوبرالتأهيليةإقليم: تازةالفرابي 6 كريطة حنان
الرياضيات

04/09/19 24866

C

بوشفاعة

904/09/19إقليم: تازةثانوية عقبة بن نافع العداديةإقليم: تازةمغراوة 6 أبرور عبد العالي
الرياضيات

04/09/19 16675Zبني لنث

804/09/19إقليم: تازةثانوية الصنوبرالتأهيليةإقليم: تازةالمل 6 حورية  العيساوي
الرياضيات

04/09/19 24866

C

بوشفاعة

306/09/01إقليم: تازةالكنديإقليم: تازةأحد امسيلة 108 فريد لوز
علوم الحياة 

والرض
05/09/08أقدمية 12 سنة 24865

B

تازة )البلدية(

305/09/07إقليم: الحسيمةعقبة بن نافعإقليم: تازةثانوية الصنوبرالتأهيلية 50 المزازي عبدالحفيظ
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوجة 06814F)بني بوعياش )البلدية

405/09/11إقليم: تازةنوفمبر 6إقليم: تازةثانوية الزيتون التأهيلية 50 الباتول اخطاش
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوج 26037A)تازة )البلدية

502/09/14إقليم: تازةثانوية الزيتون التأهيليةإقليم: تازةالفرابي 36 اقريق حنان
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 16679

D

أولد ازباير

102/09/15إقليم: تازةالعهد الجديدإقليم: تازةأحد امسيلة 31 السعدية لشقر
علوم الحياة 

والرض
02/09/15إلتحاق بالزوج 16652Z)تازة )البلدية

202/09/15إقليم: تازةالثانوية العدادية الطلسإقليم: تازة الزراردة 26 الهام مرزوق
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 27332

H

الصميعة

104/09/18إقليم: تازةالثانوية العدادية الوفاقإقليم: تازةبني فراسن 22 الربيعي شكيب
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 27333Jالربع الفوقي

306/09/17إقليم: تازةأحد امسيلةإقليم: تازةبني فراسن 18 لوديني ادريس
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 16673Xامسيلة

ثانوية يوسف بن تاشفين إقليم: تازةمغراوة

التأهيلية

406/09/17إقليم: تازة 18 م امين كجي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 16678

C

مطماطة

706/09/17إقليم: تازةأحد امسيلةإقليم: تازة20غشت 18 هشام قرطيط
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 16673Xامسيلة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

401/01/17إقليم: تازة الزراردةإقليم: تازةالمغرب العربي 12 عبد الصمد جدار
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 16671Vالزراردة

الثانوية العدادية المنصور إقليم: تازةتاهلة

الذهبي

302/09/16عمالة: مكناس 12 الكبير ابتسام
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 03934A)مكناس )البلدية

704/09/18إقليم: تازةثانوية الصنوبرالتأهيليةإقليم: تازةمغراوة 12 عنبر حسن
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 24866

C

بوشفاعة

404/09/18إقليم: تازةثانوية الصنوبرالتأهيليةإقليم: تازةالمل 12 عبد السلم  ميرة
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 24866

C

بوشفاعة

102/09/14إقليم: تازةنوفمبر 6إقليم: تازةأحد امسيلة 46 م لمرق
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 26037A)تازة )البلدية

ثانوية عقبة بن نافع 

العدادية

502/09/15إقليم: تازةعلل الفاسيإقليم: تازة 31 الشلح سهام
الفيزياء والكيمياء

02/09/15إلتحاق بالزوج 16654

B

تازة )البلدية(

306/09/17إقليم: تازةثانوية عقبة بن نافع العداديةإقليم: تازةالمل 28 هشام صبيبح
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 16675Zبني لنث

506/09/17إقليم: تازةثانوية الزيتون التأهيليةإقليم: تازةالفرابي 28 عبد الله الشارف
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 16679

D

أولد ازباير

502/09/16إقليم: تازةالكنديإقليم: تازةثانوية الزيتون التأهيلية 20 رشيدة الخضار
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوج 24865

B

تازة )البلدية(

106/09/17عمالة: فاسعين هارونإقليم: تازةتيزي وسلي 19 قريط جميلة
الفيزياء والكيمياء

06/09/17إلتحاق بالزوج 02243

M

المرينيين )المقاطعة(

ثانوية يوسف بن تاشفين 

التأهيلية

406/09/17إقليم: مولي يعقوب إعدادية الحسن الولإقليم: تازة 18 عبد  السلم  الوزاني  الشاهدي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 24722

W

عين الشقف

ثانوية يوسف بن تاشفين 

التأهيلية

406/09/17إقليم: تازةأحد امسيلةإقليم: تازة 18 عبد  الرزاق  المغاري
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 16673Xامسيلة

ثانوية يوسف بن تاشفين إقليم: تازة أجدير

التأهيلية

106/09/17إقليم: تازة 18 احمد حميمد
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 16678

C

مطماطة

106/09/17إقليم: صفروثانوية المام علي العداديةإقليم: تازةالمغرب العربي 18 هاجر باللعتيق
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 23569T)البهاليل )البلدية

506/09/17عمالة: فاسالنسيمإقليم: تازةالريف 18 فاطمة الزهراء ادريوش
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 24498

C

زواغة )المقاطعة(

706/09/17إقليم: تازة2 اكتوبر 1955إقليم: تازة20غشت 18 انوار الغلم
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 16690

R

اكنول )البلدية(

106/09/17إقليم: تازةأحد امسيلةإقليم: تازةمغراوة 18 فاطمة الزهراء الشقرافي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 16673Xامسيلة
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ثانوية يوسف بن تاشفين 

التأهيلية

104/09/19عمالة: فاسالمغرب العربيإقليم: تازة 16 نادية الوكيلي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 22674V جنان الورد

)المقاطعة(

304/09/18إقليم: تازةالثانوية العدادية الوفاقإقليم: تازةبني فراسن 12 المليلس يوسف
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 27333Jالربع الفوقي

101/01/02إقليم: تازةالثانوية العدادية الطلسإقليم: تازة الزراردة 104 خديجة كوزا
التربية السلمية

15/10/05أقدمية 12 سنة 27332

H

الصميعة

 الثانوية العدادية ابن إقليم: تازةوادي أمليل

بطوطة

218/09/03إقليم: الحاجب 76 حموان حسن
التربية السلمية

02/09/09 04228V عين تاوجطات

)البلدية(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن البارإقليم: تازةوادي أمليل

أصيل

103/09/13 38 يوسف لعريبي
التربية السلمية

02/09/15 15329L طنجة المدينة

)المقاطعة(

302/09/16عمالة: فاسأبي العباس السبتيإقليم: تازةجابر بن حيان 34 رضوان لوكاني
التربية السلمية

02/09/16 01975

W

المشور فاس الجديد 

)البلدية(

206/09/17عمالة: مكناسالثانوية العدادية التنميةإقليم: تازةالفرابي 28 نور الدين كرمح
التربية السلمية

06/09/17 04087S)مكناس )البلدية

803/09/13إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية سبوإقليم: تازة ابن المـقــفـــع 26 الحسن التياطي
التربية السلمية

06/09/17 25976Jسيدي داود

906/09/17إقليم: تازة الزراردةإقليم: تازةبني فراسن 18 الراشدي مصطفى
التربية السلمية

06/09/17 16671Vالزراردة

306/09/17إقليم: تازةوادي أمليلإقليم: تازة أجدير 18 عصام براطي
التربية السلمية

06/09/17 16665

N

واد امليل )البلدية(

ثانوية موسى بن نصير إقليم: تازة20غشت

العدادية

1104/09/18إقليم: صفرو 18 ميمون بوصحيب
التربية السلمية

04/09/19 02443Eعدرج

804/09/18إقليم: إفرانثانوية الرز العداديةإقليم: تازةمغراوة 12 الزاوي عبد الحق
التربية السلمية

04/09/18 10792E)إفران )البلدية

504/09/18إقليم: تازةثانوية الزيتون التأهيليةإقليم: تازةالمل 12 الحسين شريف
التربية السلمية

04/09/18 16679

D

أولد ازباير

1104/09/18عمالة: فاسالشهيد عبد العالي بن شقرونإقليم: تازة أجدير 6 عبدالهادي الزريكة
التربية السلمية

04/09/19 02241

K

المرينيين )المقاطعة(

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: تازةفخر الدين الرازي

سليمان للتعليم الصيل

عمالة: طنجة - 

أصيل

917/09/84 170 باها عبد اللطيف
التربية البدنية

17/09/91أقدمية 16 سنة 15360V طنجة المدينة

)المقاطعة(

605/09/03إقليم: جرسيفالتقدمإقليم: تازةالمل 54 طارق احمويش
التربية البدنية

05/09/11إلتحاق بالزوجة 27179Sهوارة أولد رحو

205/09/11إقليم: تازةالثانوية العدادية الطلسإقليم: تازة20غشت 39 م رمضاني
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 27332

H

الصميعة
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302/09/09إقليم: تازةفخر الدين الرازيإقليم: تازةباب مرزوقة 66 نبيلة اسعيدي
التربية التشكيلية

02/09/09 16656

D

تازة )البلدية(

ثانوية يوسف بن تاشفين 

التأهيلية

الثانوية العدادية معاذ بن إقليم: تازة

جبل

506/09/06عمالة: فاس 90 عبد الرزاق البوخصيمي
المعلوميات

05/09/08أقدمية 12 سنة 27341Tأولد الطيب

105/09/08إقليم: تازةالكنديإقليم: تازةابن حزم 56 طريق الشوح
المعلوميات

06/09/17 24865

B

تازة )البلدية(

304/09/18إقليم: تازةتاهلةإقليم: تازةالمغرب العربي 12 سلوى السرقادي
المعلوميات

04/09/18 16663L)تاهلة )البلدية

207/09/05إقليم: تازةالمير مولي رشيدإقليم: تازةأحد امسيلة 84 جواد يخليفي
التكنولوجيا

05/09/08أقدمية 12 سنة 16677

B

تازة )البلدية(

116/11/01عمالة: فاسالحسن بنشقرونإقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية 11 يناير 103 عزيزة زولو
اللغة العربية

05/09/03إلتحاق بالزوج 01977Y)سايس )المقاطعة

106/09/01عمالة: فاسم بن الحسن الوزانيإقليم: مولي يعقوب إعدادية الحسن الول 64 فاطمة الصالحي
اللغة العربية

05/09/11 01979A)سايس )المقاطعة

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

129/03/17عمالة: مكناسالثانوية العدادية خيبرإقليم: مولي يعقوب 34 فاطمة والعربي
اللغة العربية

29/03/17 03938E مولي ادريس

زرهون )البلدية(

الثانوية العدادية احمد 

شوقي

الثانوية العدادية م إقليم: مولي يعقوب

الزرقطوني

205/09/11إقليم: مولي يعقوب 28 عبد العالي المبروكي
اللغة العربية

06/09/17 02254Zعين الشقف

الثانوية التأهيلية أحمد بن إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية سبو

علي باسو

306/09/17عمالة: مكناس 28 الهام العيدي
اللغة العربية

06/09/17 04090Vعين جمعة

الثانوية العدادية سيدي 

الشاهد

106/09/17إقليم: الحاجبالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: مولي يعقوب 28 الريحاني احمد
اللغة العربية

06/09/17 04226T)الحاجب )البلدية

ثانوية أبو سالم العياشي إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية أنوال

التأهيلية

202/09/15إقليم: صفرو 22 مصطفى بويحياوي
اللغة العربية

06/09/17 02452Pعين الشكاك

الثانوية العدادية علل 

الوديي

الثانوية التأهلية لحسن بن م إقليم: مولي يعقوب

بن مبارك

506/09/17عمالة: مكناس 18 امين صادقي
اللغة العربية

06/09/17 03945

M

مهاية

الثانوية العدادية سيدي 

الشاهد

الثانوية العدادية حمان إقليم: مولي يعقوب

الفطواكي

106/09/17إقليم: مولي يعقوب 18 الشنوفي رضوان
اللغة العربية

06/09/17 21830

C

لعجاجرة

ثانوية أبو سالم العياشي إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية أنوال

التأهيلية

206/09/17إقليم: صفرو 18 زكرياء بنغديرة
اللغة العربية

06/09/17 02452Pعين الشكاك

الثانوية العدادية علل 

الوديي

204/09/19عمالة: فاسقاسم أمينإقليم: مولي يعقوب 16 العمراني كوثر
اللغة العربية

04/09/19 02063S جنان الورد

)المقاطعة(

1104/09/19عمالة: فاسقاسم أمينإقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية سبو 16 ادريس الحجوجي
اللغة العربية

04/09/19 02063S جنان الورد

)المقاطعة(
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704/09/19عمالة: فاسالمختار السوسيإقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية الزيتونة 16 بشرى وقاف
اللغة العربية

04/09/19 24727

B

جنان الورد 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية علل 

الوديي

504/09/19إقليم: صفروثانوية ابن الياسمين العداديةإقليم: مولي يعقوب 16 بلقاضي سعيدة
اللغة العربية

04/09/19 02440

B

المنزل )البلدية(

الثانوية العدادية م إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية أنوال

الزرقطوني

328/03/17إقليم: مولي يعقوب 12  اسليماني الحساني عبد الهادي
اللغة العربية

04/09/19 02254Zعين الشقف

504/09/18إقليم: إفرانثانوية ضاية عوا العداديةإقليم: مولي يعقوب إعدادية الحسن الول 8 عثمان المجطوطي
اللغة العربية

04/09/19 24740

R

ضاية عوا

الثانوية العدادية علل 

الوديي

304/09/19عمالة: فاسالدارسةإقليم: مولي يعقوب 6 المزبوري عزيزة
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوج 24726A)زواغة )المقاطعة

الثانوية العدادية معاذ بن إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية 11 يناير

جبل

122/11/01عمالة: فاس 112 سعاد مزابي
اللغة الفرنسية

22/11/01إلتحاق بالزوج 27341Tأولد الطيب

303/09/13عمالة: فاسبدرإقليم: مولي يعقوب إعدادية الحسن الول 40 خديجة الحياني
اللغة الفرنسية

02/09/16 18499

G

زواغة )المقاطعة(

الثانوية العدادية علل بن 

عبد ا

الثانوية العدادية معاذ بن إقليم: مولي يعقوب

جبل

305/09/11عمالة: فاس 38 عفاف أمزيان الحسني
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 27341Tأولد الطيب

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

206/09/17عمالة: فاسأبي العباس السبتيإقليم: مولي يعقوب 19 سلمى بكاري
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 01975

W

المشور فاس الجديد 

)البلدية(

الثانوية العدادية علل 

الوديي

506/09/17عمالة: فاسالمغرب العربيإقليم: مولي يعقوب 18 انوار بروحو
اللغة الفرنسية

06/09/17 22674V جنان الورد

)المقاطعة(

906/09/17عمالة: فاسعبد المالك السعديإقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية سبو 18 فاطمة الزهراء بن لحسن
اللغة الفرنسية

06/09/17 25046Y جنان الورد

)المقاطعة(

604/09/18عمالة: فاسعين هارونإقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية الزيتونة 18 عادل بونجم
اللغة الفرنسية

04/09/19 02243

M

المرينيين )المقاطعة(

الثانوية العدادية سيدي 

الشاهد

الثانوية العدادية حمان إقليم: مولي يعقوب

الفطواكي

602/09/16إقليم: مولي يعقوب 12 باها يونس
اللغة الفرنسية

04/09/18 21830

C

لعجاجرة

الثانوية العدادية علل بن 

عبد ا

506/09/17عمالة: فاسالمنفلوطيإقليم: مولي يعقوب 11 زروق رجاء
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 25309J)المرينيين )المقاطعة

الثانوية العدادية علل 

الوديي

الثانوية العدادية أبو بكر إقليم: مولي يعقوب

الصديق

204/09/18عمالة: مكناس 8 انس سلل
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوجة 04075

D

مكناس )البلدية(

الثانوية العدادية سيدي 

الشاهد

104/09/19عمالة: فاسحمان الفطواكيإقليم: مولي يعقوب 7 خديجة المسيح
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 02252X)زواغة )المقاطعة

304/09/19عمالة: فاسمولي ادريس الولإقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية سبو 6 كنزة قصار حسني
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 02251

W

زواغة )المقاطعة(
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الثانوية العدادية علل 

الوديي

204/09/19عمالة: فاسمحمود درويشإقليم: مولي يعقوب 6 خربوش خولة
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 26562

W

المرينيين )المقاطعة(

902/09/16عمالة: فاسالحسن بنشقرونإقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية سبو 34 مونية لحبيلي
الجتماعيات

02/09/16 01977Y)سايس )المقاطعة

الثانوية العدادية علل 

الوديي

الثانوية العدادية أمشيوط إقليم: مولي يعقوب

سلم بن بوشتى

1202/09/14عمالة: مكناس 28 فؤاد لشعل
الجتماعيات

06/09/17 03942Jمغاصيين

الثانوية العدادية احمد 

شوقي

802/09/14عمالة: مكناسأولد سليمإقليم: مولي يعقوب 28 رشيد مقران
الجتماعيات

06/09/17 26948

R

مهاية

الثانوية العدادية علل بن 

عبد ا

213/02/17إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية سبوإقليم: مولي يعقوب 24 نور الدين بوعيش
الجتماعيات

06/09/17 25976Jسيدي داود

406/09/17عمالة: فاسعمر بن الخطابإقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية أنوال 24 عائشة عميمي
الجتماعيات

04/09/19 22746Y)زواغة )المقاطعة

الثانوية العدادية علل بن 

عبد ا

الثانوية العدادية م إقليم: مولي يعقوب

الزرقطوني

913/02/17إقليم: مولي يعقوب 22 عبدالصمد إدريسي
الجتماعيات

04/09/19 02254Zعين الشقف

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

206/09/17عمالة: فاسالدارسةإقليم: مولي يعقوب 20 م الميسوري
الجتماعيات

06/09/17إلتحاق بالزوجة 24726A)زواغة )المقاطعة

406/09/17عمالة: فاسعبد ا بن ياسينإقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية سبو 18 هشام رحمون
الجتماعيات

06/09/17 02248T)زواغة )المقاطعة

104/09/18إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية احمد شوقيإقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية سبو 8 خالد بن اعبيشة
الجتماعيات

04/09/19 26735Jعين الشقف

الثانوية العدادية الحسين 

ابن علي

105/09/08إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية عين اإقليم: مولي يعقوب 52 بشرى اسمار
الرياضيات

03/09/13 02253Yسبع رواضي

الثانوية العدادية م 

الزرقطوني

الثانوية العدادية الحسين ابن إقليم: مولي يعقوب

علي

123/02/85إقليم: مولي يعقوب 50 عبد ا المرابط
الرياضيات

04/09/19 25793

K

عين الشقف

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين

الثانوية العدادية معاذ بن إقليم: مولي يعقوب

جبل

104/09/02عمالة: فاس 30 يونس المخفي
الرياضيات

02/09/16 27341Tأولد الطيب

الثانوية العدادية إبن إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية سبو

المناصف

402/09/16عمالة: مكناس 24 اسماء طاوسي
الرياضيات

02/09/16إلتحاق بالزوج 04086

R

مكناس )البلدية(

213/02/17عمالة: فاسالملإقليم: مولي يعقوب إعدادية الحسن الول 24 بوشتى هدهود
الرياضيات

13/02/17 02064T فاس المدينة

)المقاطعة(

102/09/16عمالة: فاسالمنفلوطيإقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية عين ا 18 رجاء صالح
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوج 25309J)المرينيين )المقاطعة

الثانوية العدادية م إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية الزيتونة

الزرقطوني

106/09/17إقليم: مولي يعقوب 18 سفيان كوبي
الرياضيات

06/09/17 02254Zعين الشقف
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

104/09/18عمالة: فاسالمام عليإقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية الزيتونة 8 شهبون أسامة
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوجة 01971S)أكدال )المقاطعة

الثانوية العدادية علل 

الوديي

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: مولي يعقوب

ا الخياط

1102/09/16عمالة: مكناس 22 الحمدي علوي علي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 27334

K

سيدي عبد ا الخياط

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

الثانوية العدادية أحمد بن إقليم: مولي يعقوب

إدريس ملولي

1106/09/17عمالة: مكناس 18 عبد الحميد زاكلو
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 03943

K

نزالة بني عمار

الثانوية العدادية علل 

الوديي

204/09/19عمالة: فاسأبو عبيدة بن الجراحإقليم: مولي يعقوب 16 بوشيب احلم
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 22748A)زواغة )المقاطعة

الثانوية العدادية علل بن 

عبد ا

1004/09/19عمالة: فاسواد المخازنإقليم: مولي يعقوب 7 العياشي اسماء
علوم الحياة 

والرض
04/09/19إلتحاق بالزوج 22678Z)سايس )المقاطعة

الثانوية العدادية معاذ بن إقليم: مولي يعقوب إعدادية الحسن الول

جبل

706/09/01عمالة: فاس 84 احمامي إدريس
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 27341Tأولد الطيب

الثانوية العدادية احمد 

شوقي

123/10/84إقليم: صفروثانوية عين الشفاء العداديةإقليم: مولي يعقوب 62 الحجاجي عزالدين
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 02444Fأيت السبع لجرف

1006/09/17عمالة: فاسأبو عبيدة بن الجراحإقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية الزيتونة 18 عبد الرزاق عداشي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 22748A)زواغة )المقاطعة

الثانوية العدادية علل 

الوديي

706/09/17إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية 11 ينايرإقليم: مولي يعقوب 18 جمال الجياني
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 20232

R

مولي يعقوب 

)البلدية(

604/09/18عمالة: فاسمحمود درويشإقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية الزيتونة 18 امين العواني
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 26562

W

المرينيين )المقاطعة(

الثانوية العدادية سيدي 

الشاهد

104/09/18إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية الزيتونةإقليم: مولي يعقوب 8 المهدي اسماعيلي علوي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 25977

K

أولد ميمون

107/09/05إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية عين اإقليم: مولي يعقوب إعدادية الحسن الول 72 الوردي حافظ
التربية السلمية

04/09/12 02253Yسبع رواضي

205/09/11عمالة: فاسم السرغينيإقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية عين ا 40 حبيب شقرون
التربية السلمية

02/09/15 02245P)المرينيين )المقاطعة

الثانوية العدادية احمد 

شوقي

102/09/09إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية عين اإقليم: مولي يعقوب 38 الزولتي عمر
التربية السلمية

06/09/17 02253Yسبع رواضي

ثانوية الشريف الدريسي إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية سبو

العدادية

902/09/14إقليم: صفرو 36 أمال الفراقشة
التربية السلمية

02/09/14 23570

U

إيموزار كندر 

)البلدية(

102/09/15عمالة: فاسالنسيمإقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية الزيتونة 30 حاتم دكان
التربية السلمية

02/09/15 24498

C

زواغة )المقاطعة(

1104/09/18عمالة: فاسالشهيد عبد العالي بن شقرونإقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية سبو 8 منيوي عبد ا
التربية السلمية

04/09/19 02241

K

المرينيين )المقاطعة(
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية علل بن 

عبد ا

206/09/01إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية عين اإقليم: مولي يعقوب 113 ادريس عدنان
التربية البدنية

06/09/01إلتحاق بالزوجة 02253Yسبع رواضي

316/09/97عمالة: فاسبدرإقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية 11 يناير 87 أم كلتوم  وزاني شاهدي
التربية البدنية

03/10/08إلتحاق بالزوج 18499

G

زواغة )المقاطعة(

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

405/09/08إقليم: مولي يعقوب إعدادية الحسن الولإقليم: مولي يعقوب 44 طارق ارزين
التربية البدنية

03/09/13إلتحاق بالزوجة 24722

W

عين الشقف

الثانوية العدادية احمد 

شوقي

1116/09/95إقليم: تازة20غشتإقليم: مولي يعقوب 18 أعنان حميد
التربية البدنية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 24102Xبورد

116/09/98عمالة: فاسالدارسةإقليم: مولي يعقوب إعدادية الحسن الول 92 إدريس زهير
التربية التشكيلية

26/09/08أقدمية 12 سنة 24726A)زواغة )المقاطعة
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

04

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن باجةإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية 20 غشت

أصيل

220/09/83 134 بويبشة نجيب
اللغة العربية

01/12/08أقدمية 12 سنة 26885X طنجة المدينة

)المقاطعة(

 الثانوية العدادية مولي إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية 20 غشت

اسماعيل

116/09/95إقليم: القنيطرة 124 لودونة حياة
اللغة العربية

13/11/98أقدمية 16 سنة 23473

N

القنيطرة )البلدية(

106/09/01إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية لل مريمإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية التسامح 90 حسن الهبة
اللغة العربية

03/09/13 25276Y)القنيطرة )البلدية

116/09/99إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية إبن المقفعإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية النهضة 66 الواريث بشرة
اللغة العربية

03/09/12إلتحاق بالزوج 26958

B

القنيطرة )البلدية(

114/09/02إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الغربإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية سبو 52 العياطي احمد
اللغة العربية

03/09/13 11188

K

سوق الربعاء 

)البلدية(

الثانوية العدادية أبي حامد 

الغزالي

503/09/13إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية 20 غشتإقليم: القنيطرة 46 رفرافي نوال
اللغة العربية

02/09/16 11181

C

القنيطرة )البلدية(

304/09/12عمالة: مكناسالثانوية العدادية الهناءإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية المتنبي 34 مزيان إيمان
اللغة العربية

04/09/19 23881

G

سيدي سليمان مول 

الكيفان

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين

عمالة: الصخيرات الدريسيإقليم: القنيطرة

 - تمارة

1002/09/14 34 عبد الصمد لحميدي
اللغة العربية

02/09/16 01384

D

الصخيرات )البلدية(

الثانوية العدادية أحمد 

المنصور الذهبي

 الثانوية العدادية أبي إقليم: القنيطرة

الحسن المريني

102/09/16إقليم: القنيطرة 34 سعيد مرصود
اللغة العربية

02/09/16 25985

U

سيدي علل التازي

الثانوية العدادية أبي حامد 

الغزالي

  الثانوية العدادية سيدي إقليم: القنيطرة

الطيبي

913/02/17إقليم: القنيطرة 34 سهام لفقيهات
اللغة العربية

13/02/17 23808

C

سيدي الطيبي

108/02/17عمالة: الرباطابي  هريرةإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الغرب 32 قرشي مريم
اللغة العربية

12/09/17 01114

K

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

 الثانوية العدادية مصطفى 

المعاني

106/09/17إقليم: سيدي سليمانجابر بن حيانإقليم: القنيطرة 28 فاتحة القرشي
اللغة العربية

06/09/17 11182

D

سيدي يحيى الغرب 

)البلدية(

906/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية المتنبيإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية م حجي 28 عبد العالي  بلخو
اللغة العربية

06/09/17 26408

D

مناصرة

406/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية م الطوبيإقليم: القنيطرة الثانوية العدادية الفتح 28 فوزية شاطر
اللغة العربية

06/09/17 27057Jمناصرة

406/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الوحدةإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية السعادة 28 حسن  لعوينة
اللغة العربية

06/09/17 21054Jمكرن

103/09/13إقليم: القنيطرةفاطمة المرنيسيإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الوحدة 27      حياة الغرباوي
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 27352E)مهدية )البلدية

الثانوية العدادية ادريس بن إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية المتنبي

زكري

601/01/16إقليم: القنيطرة 24 جناح فاطمة الزهراء
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 26957A)مهدية )البلدية
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الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
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 الثانوية العدادية ابن إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية السعادة

بطوطة

701/01/17إقليم: الحاجب 24 م اجهبلي
اللغة العربية

01/01/17 04228V عين تاوجطات

)البلدية(

  الثانوية العدادية سيدي إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الزهور

الطيبي

201/01/17إقليم: القنيطرة 24 سارة التباع
اللغة العربية

27/01/17إلتحاق بالزوج 23808

C

سيدي الطيبي

عمالة: الصخيرات ابي بكر الصديقإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الغرب

 - تمارة

313/02/17 24 ايت سالم امينة
اللغة العربية

13/02/17 19629

K

المنزه

313/02/17عمالة: الرباطسيدي المدني بلحسنيإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الغرب 24 نادية بعواد
اللغة العربية

13/02/17 01111

G

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية الشريف 

الرضي

 الثانوية العدادية م إقليم: القنيطرة

الزرقطوني

104/09/18عمالة: سل 22 بوستى حياة
اللغة العربية

04/09/18 01274J سيدي بوقنادل

)البلدية(

الثانوية العدادية ابي 

القاسم  الشابي

606/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية النهضةإقليم: القنيطرة 19 عباسي سميرة
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 25489Eأولد سلمة

 الثانوية العدادية أبي 

الحسن المريني

الثانوية العدادية أبي حامد إقليم: القنيطرة

الغزالي

313/02/17إقليم: القنيطرة 18 مليكة أبضار
اللغة العربية

04/09/19 25989Yعامر السفلية

الثانوية العدادية ابي 

القاسم  الشابي

706/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية أحمد شوقيإقليم: القنيطرة 18 ربيعة اشريفة
اللغة العربية

06/09/17 27060

M

مكرن

  الثانوية العدادية سيدي إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الجاحض

الطيبي

106/09/17إقليم: القنيطرة 18 سميرة الزين
اللغة العربية

06/09/17 23808

C

سيدي الطيبي

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية السعادة

تاشفين

106/09/17إقليم: القنيطرة 18 سهام  الهردوزي
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 20984

H

مولي بوسلهام

706/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية التسامحإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية السعادة 18 م فتوحي
اللغة العربية

06/09/17 25496

M

سيدي الطيبي

الثانوية العدادية المام 

مسلم

506/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الغربإقليم: القنيطرة 18 عبد ا فلحي
اللغة العربية

06/09/17 11188

K

سوق الربعاء 

)البلدية(

الثانوية العدادية ابي 

القاسم  الشابي

706/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية أحمد شوقيإقليم: القنيطرة 18 زينب فلوس
اللغة العربية

06/09/17 27060

M

مكرن

 الثانوية العدادية صلح 

الدين اليوبي

الثانوية العدادية أبي حامد إقليم: القنيطرة

الغزالي

306/09/17إقليم: القنيطرة 18 هنية لحمر
اللغة العربية

06/09/17 25989Yعامر السفلية

 الثانوية العدادية مصطفى 

المعاني

عمالة: الصخيرات معاذ بن جبلإقليم: القنيطرة

 - تمارة

204/09/19 16 بشرى السويدي
اللغة العربية

04/09/19 25469

H

عين عتيق )البلدية(

الثانوية العدادية ابي العلء 

المعري

عمالة: الصخيرات معاذ بن جبلإقليم: القنيطرة

 - تمارة

504/09/19 16 سهام العمري
اللغة العربية

04/09/19 25469

H

عين عتيق )البلدية(

104/09/19عمالة: الرباطالمغرب الكبيرإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الرك 16 خديجة ادنصر
اللغة العربية

04/09/19 01094

N

حسان )المقاطعة(
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706/09/17إقليم: القنيطرة الثانوية العدادية الفتحإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية م حجي 14 خالد احمامو
اللغة العربية

04/09/19 26743Tسيدي م بنمنصور

الثانوية العدادية ابي القاسم  إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية السعادة

الشابي

106/09/17إقليم: القنيطرة 14 علل الحمياني
اللغة العربية

04/09/19 23813

H

سيدي م لحمر

306/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية م حجيإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية سبو 14 فاطمة محفوضي
اللغة العربية

04/09/19 26298Jسوق ثلثاء الغرب

 الثانوية العدادية صلح إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية بني مالك

الدين اليوبي

106/09/17إقليم: القنيطرة 14 م نصرة
اللغة العربية

04/09/19 11187J سوق الربعاء

)البلدية(

الثانوية العدادية الشريف إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الرك

الرضي

104/09/18إقليم: القنيطرة 12 الكبيري كريمة
اللغة العربية

04/09/18 11194Sعرباوة

الثانوية العدادية الشريف 

الرضي

804/09/18إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية سبوإقليم: القنيطرة 12 إيموكة نبيلة
اللغة العربية

04/09/18 23812

G

سوق ثلثاء الغرب

 الثانوية العدادية مصطفى 

المعاني

104/09/19إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية بني مالكإقليم: القنيطرة 6 عبد السلم العروصي
اللغة العربية

04/09/19 23811F سوق الربعاء

)البلدية(

الثانوية العدادية ابي العلء 

المعري

604/09/19عمالة: سلالثانوية العدادية المام مالكإقليم: القنيطرة 6 سفيان الضاوي
اللغة العربية

04/09/19 01289A)حصين )المقاطعة

الثانوية العدادية 

الخوارزمي

117/09/90إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية إبن المقفعإقليم: القنيطرة 152 اوجاني السعدية
اللغة الفرنسية

24/09/92أقدمية 16 سنة 26958

B

القنيطرة )البلدية(

 الثانوية العدادية علل بن 

عبد ا

 الثانوية العدادية وادي إقليم: القنيطرة

الدهب

217/09/90إقليم: القنيطرة 148 لمرابط زهور
اللغة الفرنسية

16/09/92أقدمية 16 سنة 11170

R

القنيطرة )البلدية(

  الثانوية العدادية سيدي إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الجاحض

الطيبي

1017/09/02إقليم: القنيطرة 72 مونة بداري
اللغة الفرنسية

03/09/13 23808

C

سيدي الطيبي

304/09/02إقليم: القنيطرةالثاوية العدادية المشاتلإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الجاحض 72 البوريشي سميرة
اللغة الفرنسية

02/09/16 25277Zسيدي الطيبي

 الثانوية العدادية مولي إقليم: القنيطرةالثاوية العدادية المشاتل

اسماعيل

216/09/99إقليم: القنيطرة 70 الكراب الهام
اللغة الفرنسية

04/09/12إلتحاق بالزوج 23473

N

القنيطرة )البلدية(

  الثانوية العدادية سيدي 

الطيبي

الثانوية العدادية ادريس بن إقليم: القنيطرة

زكري

616/09/92إقليم: القنيطرة 67 كريمة الصنهاجي
اللغة الفرنسية

27/10/09إلتحاق بالزوج 26957A)مهدية )البلدية

  الثانوية العدادية سيدي إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الزهور

الطيبي

507/09/05إقليم: القنيطرة 60 لفرم  كريم
اللغة الفرنسية

05/09/11 23808

C

سيدي الطيبي

104/09/02إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الوحدةإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية سبو 52 حــســـــنــــاء   الــعـــــزوزي
اللغة الفرنسية

03/09/13 21054Jمكرن

505/09/08إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الخوارزميإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية المتنبي 50 لبرك عزيزة
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 11176X)القنيطرة )البلدية
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تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
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المادة

المطلوبة
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جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

 الثانوية العدادية المهدي 

بن تومرت

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية الزياتنإقليم: القنيطرة

أصيل

204/09/12 44 مريم علوش
اللغة الفرنسية

04/09/19 26339

D

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

205/09/11إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية م الطوبيإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية السعادة 40 زكريا صبري
اللغة الفرنسية

02/09/15 27057Jمناصرة

الثانوية العدادية الشريف 

الرضي

  الثانوية العدادية سيدي إقليم: القنيطرة

الطيبي

102/09/15إقليم: القنيطرة 40 اسماء بوفرة
اللغة الفرنسية

02/09/15 23808

C

سيدي الطيبي

الثانوية العدادية ابي 

القاسم  الشابي

الثانوية العدادية ادريس بن إقليم: القنيطرة

زكري

202/09/14إقليم: القنيطرة 37 إلهام بن الجيللي
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 26957A)مهدية )البلدية

الثانوية العدادية الشريف 

الرضي

عمالة: الصخيرات الملإقليم: القنيطرة

 - تمارة

1003/09/13 34 المصطفى فوطة
اللغة الفرنسية

02/09/16 23491

H

تمارة )البلدية(

الثانوية العدادية أبي حامد 

الغزالي

702/09/15إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية أحمد شوقيإقليم: القنيطرة 32 رابحة ارموشي
اللغة الفرنسية

04/09/19 27060

M

مكرن

102/09/15إقليم: القنيطرةفاطمة المرنيسيإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية السعادة 31 زهروني بوشرى
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوج 27352E)مهدية )البلدية

 الثانوية العدادية صلح 

الدين اليوبي

 الثانوية العدادية علل بن إقليم: القنيطرة

عبد ا

113/02/17إقليم: القنيطرة 28 حنان    معطلة
اللغة الفرنسية

13/02/17إلتحاق بالزوج 11180

B

القنيطرة )البلدية(

 الثانوية العدادية أبي 

الحسن المريني

 الثانوية العدادية المهدي بن إقليم: القنيطرة

تومرت

802/09/15إقليم: القنيطرة 27 أمال حمومي
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 23474P)القنيطرة )البلدية

 الثانوية العدادية أبي 

الحسن المريني

الثانوية العدادية عبدا إقليم: القنيطرة

كنون

103/09/13إقليم: القنيطرة 26 حمري أمال
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 24622

M

القنيطرة )البلدية(

105/09/16إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الصفصافإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية بني مالك 25 نزهة فضيلي علوي
اللغة الفرنسية

02/01/17إلتحاق بالزوج 26959

C

القنيطرة )البلدية(

الثانوية العدادية معاذ بن 

جبل

113/02/17إقليم: سيدي سليمانابن  ياسينإقليم: القنيطرة 24 نزهة هبولة
اللغة الفرنسية

13/02/17 11183E سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

الثانوية العدادية الشريف إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الرك

الرضي

304/09/18إقليم: القنيطرة 22 أملل وفاء
اللغة الفرنسية

04/09/18 11194Sعرباوة

 الثانوية التأهيلية سيدي 

عيسى

الثانوية العدادية عبد العزيز إقليم: القنيطرة

بن شقرون

104/09/18عمالة: سل 20 عيدة علوش
اللغة الفرنسية

04/09/19 01271F باب المريسة

)المقاطعة(

402/09/14إقليم: الخميساتأيت سيبرنإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية المتنبي 18 م اهياض
اللغة الفرنسية

06/09/17 26854

N

أيت سيبرن

 الثانوية العدادية المختار إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية بني مالك

السوسي

106/09/17إقليم: القنيطرة 16 مليكة شعبان
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 11175

W

القنيطرة )البلدية(

الثانوية العدادية ابي 

القاسم  الشابي

1004/09/19إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الجاحضإقليم: القنيطرة 16 ادريس لكاك
اللغة الفرنسية

04/09/19 11189Lبنمنصور
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

504/09/19عمالة: سلالثانوية العدادية الحديقةإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الرك 16 غانمي زاينب
اللغة الفرنسية

04/09/19 26859

U

العيايدة )المقاطعة(

 الثانوية العدادية صلح 

الدين اليوبي

106/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية م الطوبيإقليم: القنيطرة 15 مريم عواد
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 27057Jمناصرة

الثانوية العدادية معاذ بن إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية بني مالك

جبل

106/09/17إقليم: القنيطرة 14 ضحى كروم
اللغة الفرنسية

04/09/19 23471L سوق الربعاء

)البلدية(

604/09/18إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية المتنبيإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية م حجي 13 خديجة الحياصي
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 26408

D

مناصرة

 الثانوية العدادية مصطفى 

المعاني

604/09/18إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية بني مالكإقليم: القنيطرة 12 الحسين خيزو
اللغة الفرنسية

04/09/18 23811F سوق الربعاء

)البلدية(

الثانوية العدادية ابي العلء 

المعري

 الثانوية العدادية صلح إقليم: القنيطرة

الدين اليوبي

928/12/17إقليم: القنيطرة 10 السعيد سحيت
اللغة الفرنسية

04/09/19 11187J سوق الربعاء

)البلدية(

الثانوية العدادية م 

بالحسن الوزاني

102/09/16إقليم: القنيطرةزليخة الناصريإقليم: القنيطرة 8 امان عرابة
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 27354

G

مهدية )البلدية(

الثانوية العدادية ابي 

القاسم  الشابي

204/09/19إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: القنيطرة 8 فاطمة الزهراء هاشمي
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 11177Y)القنيطرة )البلدية

الثانوية العدادية أبي حامد إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية السعادة

الغزالي

704/09/19إقليم: القنيطرة 7 إيمان العماري
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 25989Yعامر السفلية

702/09/14إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية المتنبيإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الغرب 6 لحمامي رجاء
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 26408

D

مناصرة

الثانوية العدادية ابي 

القاسم  الشابي

801/01/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الجاحضإقليم: القنيطرة 6 اسماء أمغار
اللغة الفرنسية

23/09/19 11189Lبنمنصور

الثانوية العدادية الشريف 

الرضي

804/09/19إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية سبوإقليم: القنيطرة 6 الشبلي سلمى
اللغة الفرنسية

04/09/19 23812

G

سوق ثلثاء الغرب

 الثانوية العدادية مصطفى 

المعاني

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: القنيطرة

تاشفين

104/09/19إقليم: القنيطرة 6 فاطمة الزهراء الهاشمي
اللغة الفرنسية

04/09/19 20984

H

مولي بوسلهام

 الثانوية العدادية مصطفى 

المعاني

ثانوية عبد الفتاح سباطة إقليم: القنيطرة

العدادية

عمالة: الصخيرات 

 - تمارة

1104/09/19 6 فاطمة الزهراء وعبي
اللغة الفرنسية

04/09/19 26065F)عين العودة )البلدية

  الثانوية العدادية سيدي 

الطيبي

الثانوية العدادية ادريس بن إقليم: القنيطرة

زكري

307/09/04إقليم: القنيطرة 81 حنان زكي
اللغة النجليزية

05/09/08إلتحاق بالزوج 26957A)مهدية )البلدية

116/09/86إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الحريريإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية لل مريم 104  م بوطهور
الجتماعيات

نعم 02/09/14 11178Z)القنيطرة )البلدية

116/09/98إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية ابن ياسينإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الوحدة 82 خديم منير
الجتماعيات

05/09/08أقدمية 12 سنة 26297

H

حدادة
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122/02/17إقليم: سيدي سليمانثانوية 11 يناير العداديةإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية ابن ياسين 34 حسن ورامي
الجتماعيات

22/02/17 11190

M

دار بلعامري

104/09/12إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية لل مريمإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الحريري 28 صفاء الربج
الجتماعيات

نعم 06/09/17 25276Y)القنيطرة )البلدية

الثانوية العدادية ابي 

القاسم  الشابي

402/09/15إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الوحدةإقليم: القنيطرة 28 خالد عبدالقدوس الدعموش
الجتماعيات

02/09/16 21054Jمكرن

عمالة: الصخيرات 20 غشتإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الرك

 - تمارة

406/09/17 28 عبد الرحمان انبارك
الجتماعيات

06/09/19 23492J)الصخيرات )البلدية

الثانوية العدادية ابي 

القاسم  الشابي

606/09/17إقليم: القنيطرةالثاوية العدادية المشاتلإقليم: القنيطرة 28 رشيد بلبهالي
الجتماعيات

06/09/17 25277Zسيدي الطيبي

306/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية أحمد شوقيإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية السعادة 28 رزاق  حسن
الجتماعيات

06/09/17 27060

M

مكرن

106/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الغربإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية سبو 28 التهامي فبيبة
الجتماعيات

06/09/17 11188

K

سوق الربعاء 

)البلدية(

الثانوية العدادية ابي 

القاسم  الشابي

706/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الخوةإقليم: القنيطرة 28 خليد غنضور
الجتماعيات

06/09/17 23809

D

عامر السفلية

202/09/15عمالة: سلالثانوية العدادية الجاحظإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الغرب 26 جيهان الكدداوي
الجتماعيات

06/09/17 01266A)بطانة )المقاطعة

602/09/09عمالة: سل الثانوية العدادية الوحدةإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الجاحض 24 أزوكاغ م
الجتماعيات

02/09/16 01277

M

تابريكت )المقاطعة(

الثانوية العدادية ابي العلء 

المعري

الثانوية العدادية معاذ بن إقليم: القنيطرة

جبل

102/09/16إقليم: القنيطرة 24 ليلى الفرتوتي
الجتماعيات

05/09/16إلتحاق بالزوج 23471L سوق الربعاء

)البلدية(

104/09/18إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الزهورإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية السعادة 22 عثمان اسحابة
الجتماعيات

04/09/19 25491

G

لل ميمونة

104/09/18إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الزهورإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية السعادة 22 فردوس الوكيلي
الجتماعيات

04/09/19 25491

G

لل ميمونة

113/02/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية م حجيإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية سبو 18 م الصديق
الجتماعيات

04/09/19 26298Jسوق ثلثاء الغرب

906/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الجاحضإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الزهور 18 عبد الكريم أبرشيح
الجتماعيات

06/09/17 11189Lبنمنصور

 الثانوية العدادية مصطفى 

المعاني

106/09/17عمالة: الرباطعمر بن الخطابإقليم: القنيطرة 18 مرية الكيحل
الجتماعيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 01089

H

أكدال الرياض 

)المقاطعة(

 الثانوية العدادية مصطفى 

المعاني

204/09/18إقليم: القنيطرةالمرجة الزرقاءإقليم: القنيطرة 8 الوردي عمر
الجتماعيات

04/09/19 27355

H

مولي بوسلهام
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية ابي العلء 

المعري

604/09/19إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية م الطوبيإقليم: القنيطرة 7 احمد الرفاعي
الجتماعيات

04/09/19إلتحاق بالزوجة 27057Jمناصرة

عمالة: الصخيرات التنميةإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية السعادة

 - تمارة

504/09/19 6 م بودخيلي
الجتماعيات

04/09/19 27114

W

عين العودة )البلدية(

 الثانوية العدادية عقبة بن 

نافع

103/10/81إقليم: الخميسات مارس3إقليم: القنيطرة 176 جدو م
الرياضيات

18/10/85أقدمية 16 سنة 11562S)تيفلت )البلدية

116/09/88إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية إبن المقفعإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية القصبة 148 مولي عبد ا     البيصوري
الرياضيات

17/09/92أقدمية 16 سنة 26958

B

القنيطرة )البلدية(

الثانوية العدادية ابن 

خلدون

الثانوية العدادية عبدا إقليم: القنيطرة

كنون

106/09/01إقليم: القنيطرة 60 م حجاجي
الرياضيات

06/09/17 24622

M

القنيطرة )البلدية(

  الثانوية العدادية سيدي إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية التسامح

الطيبي

113/09/00إقليم: القنيطرة 58 اهارب  فاطمة
الرياضيات

06/09/17 23808

C

سيدي الطيبي

الثانوية العدادية معاذ بن 

جبل

603/09/13إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الغربإقليم: القنيطرة 40 بيدي سهام
الرياضيات

02/09/15 11188

K

سوق الربعاء 

)البلدية(

الثانوية العدادية معاذ بن إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الغرب

جبل

113/02/17إقليم: القنيطرة 34 عادل عتيقي
الرياضيات

13/02/17 23471L سوق الربعاء

)البلدية(

الثانوية العدادية ادريس بن إقليم: القنيطرةالثاوية العدادية المشاتل

زكري

603/09/13إقليم: القنيطرة 32 فاطمة الزهراء الهيضوري
الرياضيات

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

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين

913/02/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الصفصافإقليم: القنيطرة 28 الكريم عبد النبي
الرياضيات

04/09/19 26959

C

القنيطرة )البلدية(

813/02/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية النهضةإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الوحدة 28 حنان اجتهادي
الرياضيات

04/09/19 25489Eأولد سلمة

الثانوية العدادية أبي حامد 

الغزالي

1006/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الوحدةإقليم: القنيطرة 28 بهيجة الراضي
الرياضيات

06/09/17 21054Jمكرن

الثانوية العدادية أبي حامد 

الغزالي

  الثانوية العدادية سيدي إقليم: القنيطرة

الطيبي

1006/09/17إقليم: القنيطرة 28 م الرحالي
الرياضيات

06/09/17 23808

C

سيدي الطيبي

406/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الوحدةإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية السعادة 28 ماريا  بربوش
الرياضيات

06/09/17 21054Jمكرن

506/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الخوةإقليم: القنيطرة الثانوية العدادية الفتح 28 بن وزي فؤاد
الرياضيات

06/09/17 23809

D

عامر السفلية

802/09/16إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية المتنبيإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الجاحض 26 وفاء اللبان
الرياضيات

04/09/18 26408

D

مناصرة

 الثانوية العدادية عقبة بن إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الرك

نافع

601/01/17إقليم: القنيطرة 25 سكينة صوصو العلوي
الرياضيات

01/01/17إلتحاق بالزوج 11179A)القنيطرة )البلدية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

301/01/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية التسامحإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية السعادة 24 أميمة شنتوي
الرياضيات

01/01/17 25496

M

سيدي الطيبي

1001/01/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية م الطوبيإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الزهور 24 سارة ليهي
الرياضيات

27/01/17 27057Jمناصرة

813/02/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الوحدةإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية المل 24 ابتسام الشامخية
الرياضيات

13/02/17 21054Jمكرن

 الثانوية العدادية أبي 

الحسن المريني

306/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الوحدةإقليم: القنيطرة 24 قاسي بثينة
الرياضيات

04/09/19 21054Jمكرن

الثانوية العدادية ابي العلء 

المعري

104/09/18إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية أحمد شوقيإقليم: القنيطرة 22 سعيد بلوي
الرياضيات

04/09/18 27060

M

مكرن

502/09/16إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الملإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الجاحض 20 هند فلوكي
الرياضيات

04/09/18 22061

D

سيدي علل التازي

الثانوية العدادية م 

بالحسن الوزاني

الثانوية العدادية أبي حامد إقليم: القنيطرة

الغزالي

404/09/18إقليم: القنيطرة 20 أشرف بنانة
الرياضيات

04/09/19 25989Yعامر السفلية

الثانوية العدادية معاذ بن إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الزهور

جبل

713/02/17إقليم: القنيطرة 18 يوسف الدر
الرياضيات

04/09/19 23471L سوق الربعاء

)البلدية(

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الزهور

تاشفين

113/02/17إقليم: القنيطرة 18 عبد العزيز بوعليوات
الرياضيات

04/09/19 20984

H

مولي بوسلهام

الثانوية العدادية مولي إقليم: القنيطرة الثانوية العدادية الفتح

رشيد

106/09/17عمالة: سل 18 زكرياء إزواون
الرياضيات

06/09/17 26205

H

العيايدة )المقاطعة(

306/09/17عمالة: سلالثانوية العدادية السمارةإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية بني مالك 18 الوافي ادريس
الرياضيات

06/09/17 01283

U

تابريكت )المقاطعة(

 الثانوية العدادية صلح 

الدين اليوبي

106/09/17إقليم: الخميساتزينب النفزويةإقليم: القنيطرة 18 م انخيلي
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوجة 23002

B

تيفلت )البلدية(

 الثانوية العدادية صلح 

الدين اليوبي

806/09/17إقليم: سيدي قاسمابن بصالإقليم: القنيطرة 18 زكرياء سكوري
الرياضيات

06/09/17 15102P مشرع بلقصيري

)البلدية(

الثانوية العدادية المام 

مسلم

الثانوية العدادية م بالحسن إقليم: القنيطرة

الوزاني

706/09/17إقليم: القنيطرة 18 ياسر كريبي
الرياضيات

06/09/17 27058

K

بنمنصور

الثانوية العدادية أبي حامد إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية السعادة

الغزالي

606/09/17إقليم: القنيطرة 18 سعيدة لمكاوي
الرياضيات

06/09/17 25989Yعامر السفلية

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الزهور

تاشفين

506/09/17إقليم: القنيطرة 18 فاطمة الزهراء مطيع
الرياضيات

06/09/17 20984

H

مولي بوسلهام

الثانوية العدادية معاذ بن 

جبل

 الثانوية العدادية صلح إقليم: القنيطرة

الدين اليوبي

106/09/17إقليم: القنيطرة 18 وفاء منصف
الرياضيات

06/09/17 11187J سوق الربعاء

)البلدية(
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية ابي العلء 

المعري

504/09/18إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية سبوإقليم: القنيطرة 18 جواد العرعاري
الرياضيات

04/09/19 23812

G

سوق ثلثاء الغرب

الثانوية العدادية أحمد 

المنصور الذهبي

102/09/16إقليم: الخميساتالمام الغزاليإقليم: القنيطرة 16 خديجة غماد
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 11570A سيدي علل البحراوي

)البلدية(

104/09/19عمالة: سلالثانوية العدادية ماء العينينإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية السعادة 16 بليل عبد الله
الرياضيات

04/09/19 26071

M

بطانة )المقاطعة(

 الثانوية العدادية المنصور إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية السعادة

الذهبي

104/09/19عمالة: سل 16 وصال الدعلي
الرياضيات

04/09/19 23034L)العيايدة )المقاطعة

 الثانوية العدادية مصطفى 

المعاني

404/09/19إقليم: سيدي سليماناللعبياتإقليم: القنيطرة 16 سومية وبدة
الرياضيات

04/09/19 20070Pأولد حسين

عمالة: الصخيرات سيدي المدني بلحسنيإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية السعادة

 - تمارة

804/09/19 16 حليمة قزدبا
الرياضيات

04/09/19 23101J)عين العودة )البلدية

106/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية م حجيإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية بني مالك 14 م الحاتمي
الرياضيات

04/09/19 26298Jسوق ثلثاء الغرب

706/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الخوةإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية سبو 14 كوثر الدحموني
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوج 23809

D

عامر السفلية

106/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية بني مالكإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية م حجي 14 محسن السالمي
الرياضيات

04/09/19 23811F سوق الربعاء

)البلدية(

الثانوية العدادية معاذ بن 

جبل

706/09/17عمالة: سلالثانوية العدادية الكتبيةإقليم: القنيطرة 14 رضوان  امالو
الرياضيات

04/09/19 24721V باب المريسة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية معاذ بن إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية سبو

جبل

206/09/17إقليم: القنيطرة 14 عبد اللطيف أيت مرزوق
الرياضيات

04/09/19 23471L سوق الربعاء

)البلدية(

الثانوية العدادية الشهيد إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الخوة

الحسين بن علي

306/09/17عمالة: سل 14 وداد بنشيخ
الرياضيات

04/09/19 01282T)تابريكت )المقاطعة

الثانوية العدادية المام 

مسلم

الثانوية العدادية معاذ بن إقليم: القنيطرة

جبل

106/09/17إقليم: القنيطرة 14 طارق تابتي
الرياضيات

02/09/19 23471L سوق الربعاء

)البلدية(

 الثانوية العدادية صلح 

الدين اليوبي

الثانوية العدادية م بالحسن إقليم: القنيطرة

الوزاني

906/09/17إقليم: القنيطرة 14 هدى عرشي
الرياضيات

04/09/19 27058

K

بنمنصور

الثانوية العدادية م بن إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية المتنبي

الحسن الحضرمي

202/09/16إقليم: كلميم 12 مريم لوعبادي
الرياضيات

06/09/18إلتحاق بالزوج 10655F)كلميم )البلدية

 الثانوية العدادية مصطفى 

المعاني

604/09/18إقليم: القنيطرة الثانوية العدادية الفتحإقليم: القنيطرة 12 اسماء المساعف
الرياضيات

04/09/18 26743Tسيدي م بنمنصور

 الثانوية العدادية صلح 

الدين اليوبي

604/09/18إقليم: القنيطرة الثانوية العدادية الفتحإقليم: القنيطرة 10 حليمة الزعبولي
الرياضيات

04/09/19 26743Tسيدي م بنمنصور
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية ابي 

القاسم  الشابي

404/09/19إقليم: القنيطرةالثاوية العدادية المشاتلإقليم: القنيطرة 7 لمياء زنبيل
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوج 25277Zسيدي الطيبي

الثانوية العدادية ابي 

القاسم  الشابي

104/09/19إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الغربإقليم: القنيطرة 6 فاطمة الزهراء بكري
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوج 11188

K

سوق الربعاء 

)البلدية(

الثانوية العدادية ابي 

القاسم  الشابي

الثانوية العدادية الشهيد إقليم: القنيطرة

الحسين بن علي

104/09/19عمالة: سل 6 سعيد كرابي
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوجة 01282T)تابريكت )المقاطعة

304/09/19عمالة: سل الثانوية العدادية المجدإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية السعادة 6 سعيدة كورش
الرياضيات

04/09/19 25318

U

تابريكت )المقاطعة(

الثانوية العدادية ابي العلء 

المعري

104/09/19إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية بني مالكإقليم: القنيطرة 6 اسامة برائم
الرياضيات

04/09/19 23811F سوق الربعاء

)البلدية(

الثانوية العدادية ابي العلء 

المعري

804/09/19إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الجاحضإقليم: القنيطرة 6 مصطفى هاشمي
الرياضيات

04/09/19 11189Lبنمنصور

116/09/94إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الخوارزميإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية 20 غشت 140 ميح نزهة
علوم الحياة 

والرض
16/09/94أقدمية 16 سنة 11176X)القنيطرة )البلدية

106/09/17إقليم: سيدي سليمانالسلمإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية السعادة 20 نادية  النهاري
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 11186

H

سيدي سليمان 

)البلدية(

الثانوية العدادية ابي 

القاسم  الشابي

106/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الحريريإقليم: القنيطرة 19 الماضي فاطمة الزهراء
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 11178Z)القنيطرة )البلدية

113/02/17عمالة: الرباطعمر بن الخطابإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الحريري 18 حفيظة بن عائشة سيدي
علوم الحياة 

والرض
03/09/19إلتحاق بالزوج 01089

H

أكدال الرياض 

)المقاطعة(

206/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية م الطوبيإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الزهور 18 مريم ارطيب
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 27057Jمناصرة

506/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الخوةإقليم: القنيطرة الثانوية العدادية الفتح 18 مريم بنعمار
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 23809

D

عامر السفلية

الثانوية العدادية ابي 

القاسم  الشابي

  الثانوية العدادية سيدي إقليم: القنيطرة

الطيبي

706/09/17إقليم: القنيطرة 18 هواورى سعاد
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 23808

C

سيدي الطيبي

 الثانوية العدادية مصطفى 

المعاني

906/09/17إقليم: القنيطرة الثانوية العدادية الفتحإقليم: القنيطرة 16 المهدي بن زيزون
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 26743Tسيدي م بنمنصور

الثانوية العدادية ابي العلء 

المعري

1104/09/19عمالة: الرباط ابراهيم الرودانيإقليم: القنيطرة 16 ليلى مومادين
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 01135

H

اليوسفية )المقاطعة(

الثانوية العدادية ابي العلء 

المعري

204/09/19عمالة: الرباططلحة بن عبيد اإقليم: القنيطرة 16 انصاف عب ا
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 01100V)اليوسفية )المقاطعة

104/09/18إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الوحدةإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الرك 13 طرفة سناء
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 21054Jمكرن
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

 الثانوية العدادية أبي 

الحسن المريني

الثانوية العدادية الشريف إقليم: القنيطرة

الرضي

302/09/16إقليم: القنيطرة 12 بوحسني أحمد
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 11194Sعرباوة

عمالة: الصخيرات 20 غشتإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية السعادة

 - تمارة

104/09/18 12 هدى لمان
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 23492J)الصخيرات )البلدية

104/09/18إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الصفصافإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الوحدة 11 مريم بوعلي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19إلتحاق بالزوج 26959

C

القنيطرة )البلدية(

الثانوية العدادية الشريف 

الرضي

104/09/19إقليم: القنيطرةفاطمة المرنيسيإقليم: القنيطرة 7 المساوي فاطمة الزهراء
علوم الحياة 

والرض
04/09/19إلتحاق بالزوج 27352E)مهدية )البلدية

 الثانوية العدادية مصطفى 

المعاني

1004/09/19إقليم: القنيطرةالمرجة الزرقاءإقليم: القنيطرة 6 مريم أوغريس
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 27355

H

مولي بوسلهام

الثانوية العدادية أحمد 

المنصور الذهبي

102/09/10إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الركإقليم: القنيطرة 58 اتراك عبد الحق
الفيزياء والكيمياء

04/09/12إلتحاق بالزوجة 25986Vعرباوة

116/09/82إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية م الطوبيإقليم: القنيطرة الثانوية العدادية الفتح 40 معسكلها عبد الواحد
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 27057Jمناصرة

102/09/15إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية ابن ياسينإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الخوة 38 الحسان غشوي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 26297

H

حدادة

الثانوية العدادية الشريف 

الرضي

102/09/16عمالة: فاسالنصرإقليم: القنيطرة 34 أمل الوقافي
الفيزياء والكيمياء

05/09/16 25575Y)سايس )المقاطعة

الثانوية العدادية ابي العلء 

المعري

الثانوية العدادية حمان إقليم: القنيطرة

الفطواكي

402/09/16إقليم: برشيد 34 ع الصماد لعروسي
الفيزياء والكيمياء

05/09/16 24377

W

الساحل اولد احريز

602/09/14إقليم: القنيطرةالثاوية العدادية المشاتلإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الجاحض 32 الدوغمي عمر
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 25277Zسيدي الطيبي

206/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية التسامحإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية سبو 24 علء الطحشي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 25496

M

سيدي الطيبي

الثانوية العدادية ابي 

القاسم  الشابي

106/09/17إقليم: القنيطرةزليخة الناصريإقليم: القنيطرة 18 مريم   زروقي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17إلتحاق بالزوج 27354

G

مهدية )البلدية(

الثانوية العدادية ابي 

القاسم  الشابي

604/09/19إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية سبوإقليم: القنيطرة 16 سهام مزدوبي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 23812

G

سوق ثلثاء الغرب

 الثانوية العدادية مصطفى 

المعاني

606/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية م حجيإقليم: القنيطرة 14 جهاد الرفاعي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 26298Jسوق ثلثاء الغرب

102/09/16إقليم: العرائشالثانوية التأهيلية ماء العينينإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الجاحض 12 ايوب اليماني
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوجة 05992

M

العرائش )البلدية(

304/09/18إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الجاحضإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الزهور 12 ازاقافن فاطمة الزهراء
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 11189Lبنمنصور
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

1004/09/18إقليم: سيدي سليمانجابر بن حيانإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الرك 12 الراتي مريم
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 11182

D

سيدي يحيى الغرب 

)البلدية(

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية السعادة

تاشفين

104/09/18إقليم: القنيطرة 8 حميد  الغربي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 20984

H

مولي بوسلهام

الثانوية العدادية ابي العلء 

المعري

104/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الزهورإقليم: القنيطرة 6 زهير عايدة
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 25491

G

لل ميمونة

الثانوية العدادية عبدا إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية النهضة

كنون

304/09/02إقليم: القنيطرة 86 رشيدة الزيتوني
التربية السلمية

05/09/11 24622

M

القنيطرة )البلدية(

 الثانوية العدادية وادي إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الخوة

الدهب

207/09/04إقليم: القنيطرة 85 منية بن القاضي
التربية السلمية

05/06/12إلتحاق بالزوج 11170

R

القنيطرة )البلدية(

108/09/00إقليم: القنيطرةفاطمة المرنيسيإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية القصبة 80 الدكالي رشيدة
التربية السلمية

06/09/17 27352E)مهدية )البلدية

 الثانوية العدادية اولد 

اوجيه

501/01/02عمالة: مراكشالثانوية العدادية المجدإقليم: القنيطرة 79 حليمة الهاشمي
التربية السلمية

13/12/10إلتحاق بالزوج 02628F)جليز )المقاطعة

206/09/01إقليم: القنيطرةزليخة الناصريإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية القصبة 72 العللي جواد
التربية السلمية

06/09/17 27354

G

مهدية )البلدية(

الثانوية العدادية الشريف 

الرضي

الثانوية العدادية علل بن إقليم: القنيطرة

عبدا

206/09/01إقليم: العرائش 70 الخطيب المصطفى
التربية السلمية

03/09/13 05979Y)القصر الكبير )البلدية

306/09/01إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية إبن المقفعإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية القصبة 66 مليكة ارشايقي
التربية السلمية

22/10/09 26958

B

القنيطرة )البلدية(

202/09/10إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية لل مريمإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية التسامح 62 شيهب عبد الرحيم
التربية السلمية

02/09/14 25276Y)القنيطرة )البلدية

الثانوية العدادية أحمد 

المنصور الذهبي

102/09/15إقليم: الخميساتالمام الغزاليإقليم: القنيطرة 40 عبد الفتاح بلغادي
التربية السلمية

02/09/15 11570A سيدي علل البحراوي

)البلدية(

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين

302/09/15إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية القصبةإقليم: القنيطرة 40 ايت صالح عبد الرحمان
التربية السلمية

02/09/15 24181

H

مهدية )البلدية(

الثانوية  العسكرية الملكية إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية المتنبي

الولى

104/09/12إقليم: القنيطرة 34 محفوظ صغير
التربية السلمية

04/09/19 11205

D

القنيطرة )البلدية(

 الثانوية العدادية علل بن إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الجاحض

عبد ا

106/09/17إقليم: القنيطرة 28 م الحمراء
التربية السلمية

06/09/17 11180

B

القنيطرة )البلدية(

406/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية النهضةإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية السعادة 28 ايوب  بنسيكوك
التربية السلمية

06/09/17 25489Eأولد سلمة

الثانوية العدادية معاذ بن 

جبل

 الثانوية العدادية صلح إقليم: القنيطرة

الدين اليوبي

206/09/17إقليم: القنيطرة 28 منية فاتحي
التربية السلمية

06/09/17 11187J سوق الربعاء

)البلدية(

171



المؤسسة الصلية

الرباط - سل - القنيطرة04الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

 الثانوية العدادية مصطفى 

المعاني

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: القنيطرة

تاشفين

106/09/17إقليم: القنيطرة 24 ايوب البزوي
التربية السلمية

04/09/19 20984

H

مولي بوسلهام

106/09/17إقليم: القنيطرةالثاوية العدادية المشاتلإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الوحدة 24 خالد الدبدوبي
التربية السلمية

04/09/19 25277Zسيدي الطيبي

الثانوية العدادية معاذ بن 

جبل

106/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية سبوإقليم: القنيطرة 24 أيوب كرمة
التربية السلمية

04/09/19 23812

G

سوق ثلثاء الغرب

الثانوية العدادية ابي 

القاسم  الشابي

 الثانوية العدادية عبد الكبير إقليم: القنيطرة

الخطيبي

104/09/18عمالة: سل 22 خالد زاهد
التربية السلمية

04/09/18 21513

H

حصين )المقاطعة(

106/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الغربإقليم: القنيطرة الثانوية العدادية الفتح 18 بوحميدات الياس
التربية السلمية

04/09/19إلتحاق بالزوجة 11188

K

سوق الربعاء 

)البلدية(

الثانوية العدادية ابي 

القاسم  الشابي

106/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية النهضةإقليم: القنيطرة 18 خديجة دحان
التربية السلمية

06/09/17 25489Eأولد سلمة

806/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية 20 غشتإقليم: القنيطرة الثانوية العدادية الفتح 18 الرميصاء هديوي
التربية السلمية

06/09/17 11181

C

القنيطرة )البلدية(

الثانوية العدادية ابي 

القاسم  الشابي

عمالة: الصخيرات الدريسيإقليم: القنيطرة

 - تمارة

204/09/19 16 عبد الرزاق عكان
التربية السلمية

04/09/19 01384

D

الصخيرات )البلدية(

ثانوية عبد الفتاح سباطة إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية السعادة

العدادية

عمالة: الصخيرات 

 - تمارة

304/09/19 16 م سعيد الهاشمي
التربية السلمية

04/09/19 26065F)عين العودة )البلدية

الثانوية العدادية ابي العلء 

المعري

 الثانوية العدادية وادي إقليم: القنيطرة

المخازن

204/09/19عمالة: سل 16 هاجر اشقدي
التربية السلمية

04/09/19 01280

R

تابريكت )المقاطعة(

 الثانوية العدادية عبد المالك  إقليم: القنيطرة الثانوية العدادية الفتح

السعدي

1104/09/19عمالة: سل 16 أسماء الشريف
التربية السلمية

04/09/19 23446J)تابريكت )المقاطعة

104/09/19إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الخوةإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية م حجي 16 يونس التويجر
التربية السلمية

04/09/19 23809

D

عامر السفلية

الثانوية العدادية ابي العلء 

المعري

الثانوية العدادية أحمد إقليم: القنيطرة

الناصري

1104/09/19عمالة: سل 10 أمل بهلكي
التربية السلمية

04/09/19إلتحاق بالزوج 01276L)تابريكت )المقاطعة

الثانوية العدادية المام 

مسلم

229/08/19عمالة: الرباطعمر بن الخطابإقليم: القنيطرة 8 بشرى بودياب
التربية السلمية

29/08/19إلتحاق بالزوج 01089

H

أكدال الرياض 

)المقاطعة(

204/09/19إقليم: سيدي سليمانالفارابيإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الجاحض 6 صفاء الغزواني
التربية السلمية

04/09/19 20985J سيدي سليمان

)البلدية(

 الثانوية العدادية مولي إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الجاحض

اسماعيل

304/09/19إقليم: القنيطرة 6 فاطنة الدريسي
التربية السلمية

04/09/19إلتحاق بالزوج 23473

N

القنيطرة )البلدية(

416/09/86إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الخوارزميإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الحريري 124 جا بهيجة
التربية البدنية

24/10/04أقدمية 16 سنة 11176X)القنيطرة )البلدية
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المديرية القليمية 
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بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

 الثانوية العدادية مصطفى 

المعاني

الثانوية العدادية الحسن إقليم: القنيطرة

الثاني

616/09/97إقليم: العرائش 82 رحال هشام
التربية البدنية

05/09/08أقدمية 12 سنة 05981A)العرائش )البلدية

 الثانوية العدادية علل بن إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية المل

عبد ا

116/09/95إقليم: القنيطرة 73 سعيد  بزوك
التربية البدنية

05/09/11إلتحاق بالزوجة 11180

B

القنيطرة )البلدية(

 الثانوية العدادية أبي 

الحسن المريني

1007/09/05إقليم: القنيطرةالشيخ ماء العينينإقليم: القنيطرة 58 ميموني منير
التربية البدنية

04/09/12 27353F)القنيطرة )البلدية

 الثانوية العدادية عقبة بن إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الجاحض

نافع

103/09/13إقليم: القنيطرة 38 الحاضي م المهدي
التربية البدنية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 11179A)القنيطرة )البلدية

الثانوية العدادية أبي حامد 

الغزالي

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية الزمخشريإقليم: القنيطرة

أصيل

304/09/12 34 اكنوز م
التربية البدنية

02/09/16 15167

K

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

 الثانوية العدادية مصطفى 

المعاني

1001/01/17إقليم: سيدي قاسمعمر ابن الخطابإقليم: القنيطرة 34 م دوتشيح
التربية البدنية

01/01/17 19815

M

جرف الملحة )البلدية(

102/09/16عمالة: سلالثانوية العدادية الخوارزميإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية بني مالك 16 بن المداني زكرياء
التربية البدنية

04/09/19 21535

G

تابريكت )المقاطعة(

 الثانوية العدادية مصطفى 

المعاني

1104/09/18عمالة: سلعثمان جوريوإقليم: القنيطرة 12 عبد الرحمان ايت حمد
التربية البدنية

04/09/18 27351

D

العيايدة )المقاطعة(

الثانوية العدادية ابي 

القاسم  الشابي

904/09/18عمالة: سل الثانوية العدادية المجدإقليم: القنيطرة 12 إكرام واكريم
التربية البدنية

04/09/18 25318

U

تابريكت )المقاطعة(

 الثانوية العدادية علل بن 

عبد ا

116/09/91إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية إبن المقفعإقليم: القنيطرة 96 دقون عزيز
التربية التشكيلية

16/09/04أقدمية 16 سنة 26958

B

القنيطرة )البلدية(

 الثانوية العدادية وادي إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية ابن ياسين

الدهب

116/09/96إقليم: القنيطرة 62 م رضا جراوي
التربية التشكيلية

02/09/16 11170

R

القنيطرة )البلدية(

الثانوية  العسكرية الملكية إقليم: القنيطرةالثاوية العدادية المشاتل

الولى

304/10/04إقليم: القنيطرة 54 إيمان فرحاتي
التربية التشكيلية

05/09/11 11205

D

القنيطرة )البلدية(

 الثانوية العدادية مولي إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية لل مريم

اسماعيل

105/10/05إقليم: القنيطرة 18  نجاة ولد
التربية التشكيلية

06/09/17 23473

N

القنيطرة )البلدية(

204/09/02إقليم: تازةالمير مولي رشيدإقليم: القنيطرة الثانوية العدادية ام البنين 6 صالح الطيبي
التربية التشكيلية

04/09/19 16677

B

تازة )البلدية(

 الثانوية العدادية الشهيد 

م الديوري

 الثانوية العدادية أحمد إقليم: القنيطرة

بلفريج

206/09/06عمالة: سل 56 سليم السكوري
التربية الموسيقية

12/12/15 01281S)تابريكت )المقاطعة

 الثانوية العدادية صلح 

الدين اليوبي

عمالة: الصخيرات الخوارزميإقليم: القنيطرة

 - تمارة

506/09/06 34 رمزي نزهة
التربية الموسيقية

02/09/16 01383

C

تمارة )البلدية(

الثانوية العدادية عبدا إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الحريري

كنون

105/09/03إقليم: القنيطرة 80 الساعي نزهة
المعلوميات

05/09/11 24622

M

القنيطرة )البلدية(
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الثانوية العدادية م 

الطوبي

الثانوية العدادية المغرب إقليم: القنيطرة

العربي

213/02/17عمالة: سل 25 فاطمة الزهراء دينية
المعلوميات

13/02/17إلتحاق بالزوج 25320

W

حصين )المقاطعة(

304/09/18إقليم: القنيطرة الثانوية العدادية ام البنينإقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الغرب 8 مروان الجعفاري
المعلوميات

04/09/19 11174V)القنيطرة )البلدية

 الثانوية العدادية علل بن 

عبد ا

105/09/11إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية إبن المقفعإقليم: القنيطرة 40 نبيلة عفاوي
التكنولوجيا

04/09/18 26958

B

القنيطرة )البلدية(

 الثانوية العدادية مصطفى 

المعاني

404/09/12إقليم: سيدي قاسمإعدادية ابن رشدإقليم: القنيطرة 24 عبدالسلم شكربة
التكنولوجيا

04/09/16 15095

G

سيدي قاسم )البلدية(

116/09/97إقليم: الخميساتالجوهرةإقليم: الخميساتابن الثير 130 م الحسني
اللغة العربية

16/09/99أقدمية 16 سنة 26960

D

عين جوهرة-سيدي 

بوخلخال

127/09/99عمالة: الرباطلل عائشةإقليم: الخميساتأحمد بن تيمية 102 للطامو  ادريسي
اللغة العربية

05/09/03أقدمية 16 سنة 01091

K

حسان )المقاطعة(

124/09/04إقليم: الخميساتالياسمينإقليم: الخميساتمولي اسماعيل 74 مريم المسعودي
اللغة العربية

17/09/15 11576

G

الخميسات )البلدية(

الثانوية العدادية المنصور إقليم: الخميساتحودران

الذهبي

202/09/09إقليم: آسفي 58 مليكة عزاب
اللغة العربية

04/09/12 13999

R

حرارة

201/09/17إقليم: الخميساتالنهضةإقليم: الخميساتالمغرب العربي 28 رشيد باعلي
اللغة العربية

05/09/17 26862X)الخميسات )البلدية

206/09/17إقليم: الخميساتالجوهرةإقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمة 28 مفحول عبد المجيد
اللغة العربية

18/09/17 26960

D

عين جوهرة-سيدي 

بوخلخال

الثانوية العدادية السيدة إقليم: الخميساتتيفلت

الحرة

207/09/05عمالة: سل 24 الرحمي  فاطمة  الزهراء
اللغة العربية

02/09/16 01284V)تابريكت )المقاطعة

802/09/16إقليم: الخميساتمولي اسماعيلإقليم: الخميساتالزحليكة 24 م معطلوي
اللغة العربية

02/09/16 11557L)الخميسات )البلدية

602/09/16عمالة: مكناسالثانوية العدادية الزيتونإقليم: الخميساتالمسيرة 20 رشيد قدوري
اللغة العربية

04/09/18 21539Lالدخيسة

206/09/17إقليم: الخميساتمولي اسماعيلإقليم: الخميساتالمير مولي رشيد 18 وداد كوريعا
اللغة العربية

06/09/17 11557L)الخميسات )البلدية

206/09/17إقليم: الخميساتالمغرب العربيإقليم: الخميسات20غشت 18 سومية بلعربي
اللغة العربية

06/09/17 23915

U

الخميسات )البلدية(

عمالة: الصخيرات الدريسيإقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمة

 - تمارة

306/09/17 18 أبو بكر توفيق
اللغة العربية

06/09/17 01384

D

الصخيرات )البلدية(

804/09/19إقليم: الخميساتالمسيرةإقليم: الخميساتمولي ادريس أغبال 16 ماجدة حواص
اللغة العربية

04/09/19 11560P)الخميسات )البلدية
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الثانوية العدادية الشهيد إقليم: الخميساتم الناصر

الحسين بن علي

104/09/19عمالة: سل 16 مريم الحصاني
اللغة العربية

04/09/19 01282T)تابريكت )المقاطعة

عمالة: الصخيرات الدريسيإقليم: الخميساتم القري

 - تمارة

104/09/19 16 فاطمة الزهراء بوخريس
اللغة العربية

05/09/19 01384

D

الصخيرات )البلدية(

604/09/19إقليم: الخميساتالنهضةإقليم: الخميساتمجمع الطلبة 16 عبد الرحمان العمراوي
اللغة العربية

04/09/19 26862X)الخميسات )البلدية

106/09/17إقليم: الخميساتأيت سيبرنإقليم: الخميسات20غشت 14 عبد الرحمان بولنوار
اللغة العربية

04/09/19 26854

N

أيت سيبرن

104/09/18عمالة: الرباطأم البنينإقليم: الخميسات20غشت 12 معاد وشطين
اللغة العربية

04/09/18 01106

B

اليوسفية )المقاطعة(

104/09/18عمالة: الرباططلحة بن عبيد اإقليم: الخميسات20غشت 12 ابراهيم منتيس
اللغة العربية

04/09/18 01100V)اليوسفية )المقاطعة

304/09/18إقليم: الخميسات20غشتإقليم: الخميسات11 يناير 12 عبد الرحيم البوشتاوي
اللغة العربية

04/09/18 11565Vأيت يدين

504/09/18إقليم: الخميساتالمنصور الدهبيإقليم: الخميساتالزحليكة 12 أيوب الطالبي
اللغة العربية

04/09/18 11558

M

الخميسات )البلدية(

204/09/18إقليم: الخميساتالمسيرةإقليم: الخميساتالمير مولي رشيد 12 عبد العالي امسلمي
اللغة العربية

04/09/18 11560P)الخميسات )البلدية

الثانوية العدادية م بالحسن إقليم: الخميساتالزحليكة

الوزاني

504/09/18إقليم: القنيطرة 12 جواد الرحماني
اللغة العربية

04/09/18 27058

K

بنمنصور

عمالة: الصخيرات الدريسيإقليم: الخميساتم الناصر

 - تمارة

204/09/19 6 مريم قاسي
اللغة العربية

04/09/19 01384

D

الصخيرات )البلدية(

116/09/87عمالة: فاسالقدسإقليم: الخميسات مارس3 162 ربيعة يعقوبي
اللغة الفرنسية

16/09/90أقدمية 16 سنة 01967

M

أكدال )المقاطعة(

116/09/85إقليم: الدريوشإع. عزيز امينإقليم: الخميساتالمام الغزالي 144 عبد الصمد الهواري
اللغة الفرنسية

16/09/98أقدمية 16 سنة 12745

C

الدريوش )البلدية(

216/09/96إقليم: الخميساتالمسيرةإقليم: الخميساتابن الثير 120 مديحة بلكوش
اللغة الفرنسية

16/09/99أقدمية 16 سنة 11560P)الخميسات )البلدية

ملحقة الثانوية التأهيلية إقليم: الخميساتالجاحظ

أناسي

216/09/88عمالة: مكناس 110 م والطالب
اللغة الفرنسية

24/11/09 27025Zأيت ولل

116/09/95إقليم: الخميساتالجوهرةإقليم: الخميساتابن الثير 58 الخالفي هشام
اللغة الفرنسية

04/09/12 26960

D

عين جوهرة-سيدي 

بوخلخال

202/09/10إقليم: الخميساتابن اجرومإقليم: الخميساتالمير مولي رشيد 42 فاطمة زعويط
اللغة الفرنسية

03/09/13 11563T)تيفلت )البلدية
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جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

302/09/15إقليم: الخميساتالمنصور الدهبيإقليم: الخميساتالزحليكة 30 نعيمة وحمي
اللغة الفرنسية

02/09/15 11558

M

الخميسات )البلدية(

الثانوية العدادية أبي حامد إقليم: الخميساتعبد الرحمان الزاكي

الغزالي

706/09/17إقليم: القنيطرة 28 زينب بوكمان
اللغة الفرنسية

06/09/17 25989Yعامر السفلية

عمالة: الصخيرات المام مالكإقليم: الخميساتيوسف بن تاشفين

 - تمارة

306/09/17 28 ندى اقريفة
اللغة الفرنسية

06/09/17 01385E)عين عتيق )البلدية

 الثانوية العدادية العلمة م إقليم: الخميساتالبارودي

بنعلي الدكالي

111/09/17عمالة: سل 28 فتيحة ابو عطى
اللغة الفرنسية

11/09/17 01285

W

العيايدة )المقاطعة(

116/09/98إقليم: الخميساتمولي ادريسإقليم: الخميساتابن اجروم 26 بوهة عبد العالي
اللغة الفرنسية

01/09/16إلتحاق بالزوجة 19264

N

سيدي علل البحراوي 

)البلدية(

402/09/15إقليم: الخميسات مارس3إقليم: الخميساتمولي اسماعيل 26 حوسني سميرة
اللغة الفرنسية

نعم 06/09/17 11562S)تيفلت )البلدية

102/09/16إقليم: الخميساتمولي اسماعيلإقليم: الخميساتالمير مولي رشيد 26 زهور عاصمي
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 11557L)الخميسات )البلدية

506/09/17إقليم: الخميساتحودرانإقليم: الخميسات11 يناير 18 لبنى الشعيبي
اللغة الفرنسية

06/09/17 25448

K

حودران

ثانوية المام البوصيري 

العدادية

106/09/17إقليم: الخميساتالجوهرةإقليم: الخميسات 18 عبد الكريم غفو
اللغة الفرنسية

06/09/17 26960

D

عين جوهرة-سيدي 

بوخلخال

206/09/17إقليم: الخميساتالنهضةإقليم: الخميساتالقدس 18 حكيمة العيادي
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 26862X)الخميسات )البلدية

ثانوية المام البوصيري 

العدادية

عمالة: الصخيرات عبد ا كنونإقليم: الخميسات

 - تمارة

111/09/17 18 امال سباق
اللغة الفرنسية

11/09/17إلتحاق بالزوج 01381A)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات عبدالسلم عامرإقليم: الخميسات11 يناير

 - تمارة

612/09/17 18 نادية عدي
اللغة الفرنسية

12/09/17 26346Lسيدي يحيى زعير

115/09/16إقليم: الخميساتمولي اسماعيلإقليم: الخميسات مارس3 12 شانا بشرى
اللغة الفرنسية

نعم 04/09/18 11557L)الخميسات )البلدية

 الثانوية العدادية أحمد إقليم: الخميساتأحمد بن تيمية

بلفريج

304/09/18عمالة: سل 12 ادريس التيجاني
اللغة الفرنسية

04/09/18 01281S)تابريكت )المقاطعة

عمالة: الصخيرات عبدالسلم عامرإقليم: الخميساتالزحليكة

 - تمارة

504/09/18 12 لمنكندز يونس
اللغة الفرنسية

04/09/18 26346Lسيدي يحيى زعير

106/09/06إقليم: الخميساتمجمع الطلبةإقليم: الخميساتابن اجروم 70 بابني عبد الكريم
اللغة النجليزية

03/09/13 26196Yمجمع الطلبة

505/09/08إقليم: الخميساتالجوهرةإقليم: الخميساتالمير مولي رشيد 58 الرفاعي اسماعيل
اللغة النجليزية

04/09/12 26960

D

عين جوهرة-سيدي 

بوخلخال
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عمالة: الصخيرات صلح الدين اليوبيإقليم: الخميساتعبد ا بن ياسين

 - تمارة

407/09/04 52 الغزي عبد الصماد
اللغة النجليزية

02/09/13 21501Vسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات البطحاءإقليم: الخميساتمجمع الطلبة

 - تمارة

1303/09/13 28 حنان جد
اللغة النجليزية

06/09/17 25468

G

عين العودة )البلدية(

116/09/97إقليم: الخميساتالخميساتإقليم: الخميساتمولي اسماعيل 100 بديعة لهللي
الجتماعيات

31/08/09 25783Z)الخميسات )البلدية

116/09/99عمالة: الرباطابن طفيلإقليم: الخميساتابن الثير 96 حبيبة برادي
الجتماعيات

06/09/04أقدمية 16 سنة 01088

G

أكدال الرياض 

)المقاطعة(

102/09/10إقليم: الخميساتالجوهرةإقليم: الخميساتابن الثير 66 مراد مرغاد
الجتماعيات

04/09/12 26960

D

عين جوهرة-سيدي 

بوخلخال

104/09/12إقليم: الخميساتالياسمينإقليم: الخميساتمجمع الطلبة 44 خديجة مرزوكي
الجتماعيات

02/09/14 11576

G

الخميسات )البلدية(

113/02/17إقليم: الخميسات11 ينايرإقليم: الخميساتالمير مولي رشيد 34 الحدادي عبد الرحمان
الجتماعيات

13/02/17 11579

K

معازيز

الثانوية العدادية إدريس إقليم: الخميساتتيفلت

الول

202/09/14عمالة: مكناس 28 باعياد عبد ا
الجتماعيات

06/09/17 03937

D

مولي ادريس 

زرهون )البلدية(

113/02/17إقليم: الخميساتعبد الرحمن بن عوفإقليم: الخميساتم الناصر 24 بدر علء الدين
الجتماعيات

13/02/17 22128

B

أيت  إيكو

104/09/12إقليم: الخميساتالجوهرةإقليم: الخميسات11 يناير 22 بو زياني ادريسي عبد العالي
الجتماعيات

03/09/19إلتحاق بالزوجة 26960

D

عين جوهرة-سيدي 

بوخلخال

104/09/18إقليم: الخميساتالزيتونإقليم: الخميساتأحمد بن تيمية 22 عبد الصمد ابنحمد
الجتماعيات

04/09/18 11572

C

الخميسات )البلدية(

313/02/17إقليم: الخميساتمولي اسماعيلإقليم: الخميساتعبد الرحمن بن عوف 18 سمير العجوري
الجتماعيات

04/09/19 11557L)الخميسات )البلدية

ثانوية المام البوصيري 

العدادية

106/09/17إقليم: الخميساتابن الثيرإقليم: الخميسات 18 م بلحرش
الجتماعيات

06/09/17 20128

C

مقام الطلبة

406/09/17إقليم: الخميساتمجمع الطلبةإقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمة 14 ايوب مرو
الجتماعيات

04/09/19 26196Yمجمع الطلبة

106/09/17إقليم: الخميسات20غشتإقليم: الخميسات11 يناير 14 سناء ساليم
الجتماعيات

04/09/19 11565Vأيت يدين

106/09/17إقليم: الخميساتم الناصرإقليم: الخميساتالياسمين 10 سكينة المنصوري
الجتماعيات

04/09/19 24980

B

أولماس

404/09/19عمالة: الرباطابن زيدونإقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمة 6 مصطفى مهوري
الجتماعيات

04/09/19 01105A)اليوسفية )المقاطعة
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104/09/19إقليم: الخميساتالزيتونإقليم: الخميساتالزحليكة 6 اعقيرش عبد الحكيم
الجتماعيات

04/09/19 11572

C

الخميسات )البلدية(

عمالة: الصخيرات عزيزامينإقليم: الخميساتعبد ا بن ياسين

 - تمارة

404/09/19 6 ساسيوي اسماعيل
الجتماعيات

04/09/19 21502

W

عين العودة )البلدية(

عمالة: الصخيرات المجدإقليم: الخميساتمولي ادريس أغبال

 - تمارة

304/09/19 6 عبد المجيد الشقيري
الجتماعيات

04/09/19 27350

C

عين العودة )البلدية(

ثانوية المام البوصيري 

العدادية

504/09/19إقليم: الخميساتابن الثيرإقليم: الخميسات 6 يونس حيمود
الجتماعيات

04/09/19 20128

C

مقام الطلبة

116/09/89إقليم: الخميساتالجوهرةإقليم: الخميساتالقدس 82 م كنينة
الرياضيات

04/09/18 26960

D

عين جوهرة-سيدي 

بوخلخال

107/09/05إقليم: الخميساتالجوهرةإقليم: الخميسات مارس3 74 زروق لحسن
الرياضيات

04/09/12 26960

D

عين جوهرة-سيدي 

بوخلخال

102/09/09إقليم: الخميسات مارس3إقليم: الخميساتزينب النفزوية 44 يونس العزعوزي
الرياضيات

04/09/19 11562S)تيفلت )البلدية

الثانوية العدادية م بن عبد إقليم: الخميساتالمسيرة

ا

1004/09/12عمالة: مكناس 40 حسناء أحمام
الرياضيات

02/09/15 04082L)مكناس )البلدية

205/09/07إقليم: الخميساتالمنصور الدهبيإقليم: الخميساتالبارودي 37 ازلحاض هشام
الرياضيات

02/09/16إلتحاق بالزوجة 11558

M

الخميسات )البلدية(

ثانوية المام البوصيري 

العدادية

111/09/17عمالة: الرباطلل كنزةإقليم: الخميسات 28 ايوب العيبدي
الرياضيات

11/09/17 01098T)حسان )المقاطعة

102/09/14إقليم: الخميساتالمغرب العربيإقليم: الخميساتالمسيرة 22 م اخو
الرياضيات

04/09/18 23915

U

الخميسات )البلدية(

عمالة: الصخيرات عمار بن ياسرإقليم: الخميساتالزحليكة

 - تمارة

304/09/18 22 نور الدين قطي
الرياضيات

04/09/18 25226

U

عين العودة )البلدية(

213/09/17إقليم: الخميساتالنهضةإقليم: الخميسات20غشت 18 ابراهيم اوعمو
الرياضيات

13/09/17 26862X)الخميسات )البلدية

409/09/17عمالة: سل الثانوية العدادية المحيطإقليم: الخميساتمولي ادريس أغبال 18 م علي عمالي
الرياضيات

09/09/17 25860

H

سيدي بوقنادل 

)البلدية(

804/09/19إقليم: القنيطرة الثانوية العدادية الفتحإقليم: الخميساتم الناصر 16 رشيدة الباهي
الرياضيات

04/09/19 26743Tسيدي م بنمنصور

313/02/17إقليم: الخميساتمولي ادريسإقليم: الخميسات مارس3 12 عبد الغني زكري
الرياضيات

04/09/19 19264

N

سيدي علل البحراوي 

)البلدية(

104/09/18عمالة: سل الثانوية العدادية لل حسناءإقليم: الخميساتمجمع الطلبة 12 حمزة البرمكي
الرياضيات

04/09/18 01270E باب المريسة

)المقاطعة(

178



المؤسسة الصلية

الرباط - سل - القنيطرة04الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

104/09/18إقليم: الخميساتالنهضةإقليم: الخميسات20غشت 12 م زلماط
الرياضيات

04/09/18 26862X)الخميسات )البلدية

الثانوية العدادية عبد إقليم: الخميسات11 يناير

الرحمان حجي

204/09/18عمالة: سل 12 المساعيد نور الدين
الرياضيات

04/09/18 01273

H

باب المريسة 

)المقاطعة(

604/09/18عمالة: سلالثانوية العدادية ابن رشدإقليم: الخميساتالزحليكة 12 م الهاشمي
الرياضيات

04/09/18 01149Y)بطانة )المقاطعة

104/09/18إقليم: الخميساتالنهضةإقليم: الخميساتم القري 12   ياسين  لحسيني
الرياضيات

04/09/18 26862X)الخميسات )البلدية

204/09/18إقليم: الخميساتمولي اسماعيلإقليم: الخميساتالموحدين 12 خولة المساوي
الرياضيات

04/09/18 11557L)الخميسات )البلدية

304/09/18إقليم: الخميساتمولي اسماعيلإقليم: الخميساتحودران 12 ناصر فاطمة
الرياضيات

04/09/18 11557L)الخميسات )البلدية

211/09/17إقليم: الخميساتالمسيرةإقليم: الخميساتالمنصور الدهبي 10 ابراهيم ايجو
الرياضيات

04/09/19 11560P)الخميسات )البلدية

504/09/18إقليم: الخميساتمولي اسماعيلإقليم: الخميساتالمنصور الدهبي 10  مستحسن ابراهيم
الرياضيات

04/09/19 11557L)الخميسات )البلدية

404/09/18إقليم: الخميساتالزيتونإقليم: الخميسات20غشت 8 زهير درو
الرياضيات

04/09/19 11572

C

الخميسات )البلدية(

104/09/18إقليم: الخميساتابن الثيرإقليم: الخميساتالقدس 8 نبيل الحاج
الرياضيات

04/09/19 20128

C

مقام الطلبة

102/09/15إقليم: الخميساتزينب النفزويةإقليم: الخميساتمولي ادريس 6 بن شامة علي
الرياضيات

04/09/19 23002

B

تيفلت )البلدية(

502/09/16إقليم: الخميساتزينب النفزويةإقليم: الخميسات مارس3 6 مدني عبد الفتاح
الرياضيات

03/09/19 23002

B

تيفلت )البلدية(

104/09/18إقليم: الخميسات مارس3إقليم: الخميساتابن الثير 6 زهير طهلول
الرياضيات

04/09/19 11562S)تيفلت )البلدية

الثانوية العدادية ابي القاسم  إقليم: الخميساتالمير مولي رشيد

الشابي

1104/09/19إقليم: القنيطرة 6 ياسين قدي
الرياضيات

04/09/19 23813

H

سيدي م لحمر

404/09/19إقليم: الخميساتالمسيرةإقليم: الخميساتالمير مولي رشيد 6 سارة عبدلوي
الرياضيات

04/09/19 11560P)الخميسات )البلدية

204/09/19عمالة: سل الثانوية العدادية البستانإقليم: الخميسات11 يناير 6 سفيان الطنيبار
الرياضيات

04/09/19 24190T)حصين )المقاطعة

204/09/19عمالة: سلالثانوية العدادية المام مالكإقليم: الخميسات11 يناير 6 حمزة بنعزيز
الرياضيات

04/09/19 01289A)حصين )المقاطعة
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304/09/19إقليم: الخميساتابن اجرومإقليم: الخميساتم الناصر 6 ندى زريق
الرياضيات

04/09/19 11563T)تيفلت )البلدية

104/09/19إقليم: الخميساتالمنصور الدهبيإقليم: الخميساتالمير مولي رشيد 6 سومية قاسمي
الرياضيات

04/09/19 11558

M

الخميسات )البلدية(

ملحقة الثانوية التأهيلية إقليم: الخميساتالجاحظ

أناسي

116/09/98عمالة: مكناس 120 بلعماري نزهة
علوم الحياة 

والرض
16/09/99أقدمية 16 سنة 27025Zأيت ولل

902/09/10عمالة: مكناسالثانوية العدادية الرازيإقليم: الخميساتالمغرب العربي 42 بالحسن عبد الله
علوم الحياة 

والرض
01/09/16 24760

M

مكناس )البلدية(

203/09/13إقليم: الخميساتالجوهرةإقليم: الخميسات مارس3 34 بندا  الحسين
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 26960

D

عين جوهرة-سيدي 

بوخلخال

613/02/17إقليم: الخميساتابن اجرومإقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمة 28 قرطيبو جهان
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 11563T)تيفلت )البلدية

206/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية 20 غشتإقليم: الخميساتابن اجروم 18 تزوكرت هند
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 11181

C

القنيطرة )البلدية(

ثانوية المام البوصيري 

العدادية

104/09/19إقليم: الخميساتالمام الغزاليإقليم: الخميسات 16 فاطمة الزهراء كمار
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 11570A سيدي علل البحراوي

)البلدية(

104/09/18إقليم: الخميساتأيت سيبرنإقليم: الخميساتاحمد الحنصالي 10 ياسين مومن
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 26854

N

أيت سيبرن

ثانوية المام البوصيري 

العدادية

204/09/19إقليم: الخميسات20غشتإقليم: الخميسات 6 خديجة اكزور
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 11565Vأيت يدين

102/09/16إقليم: الخميساتعبد ا بن ياسينإقليم: الخميساتيوسف بن تاشفين 34  بناصر بن ازريويل
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 11561

R

الرماني )البلدية(

501/01/17إقليم: سيدي بنورثانوية النصر العداديةإقليم: الخميساتمولي ادريس أغبال 24 السراج عبد الغاني
الفيزياء والكيمياء

01/01/17 25816

K

امطل

1013/09/17إقليم: القنيطرة الثانوية العدادية الفتحإقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمة 18 عبد الصمد الحوزي
الفيزياء والكيمياء

13/09/17 26743Tسيدي م بنمنصور

106/09/17إقليم: الخميساتالنهضةإقليم: الخميساتالمنصور الدهبي 14 م طويل
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 26862X)الخميسات )البلدية

306/09/17إقليم: الخميساتأيت سيبرنإقليم: الخميسات مارس3 14 ياسين باجا
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 26854

N

أيت سيبرن

104/09/18عمالة: الرباطالجولنإقليم: الخميساتزينب النفزوية 12 كرارا مراد
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 01109E يعقوب المنصور

)المقاطعة(

504/09/18إقليم: الخميساتالمنصور الدهبيإقليم: الخميسات20غشت 12 عبد الرحمان بورزيزة
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 11558

M

الخميسات )البلدية(
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104/09/18إقليم: الخميساتالجوهرةإقليم: الخميساتالقدس 10 الحسين ابرشيح
الفيزياء والكيمياء

05/09/19 26960

D

عين جوهرة-سيدي 

بوخلخال

104/09/18إقليم: الخميساتالباروديإقليم: الخميسات20غشت 10 هشام بابا حدو
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 18692Sخميس سيدي يحيى

104/09/19إقليم: الخميساتالزحليكةإقليم: الخميساتيوسف بن تاشفين 6 حميد النواصرية
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 26765Sازحيليكة

 الثانوية العدادية عبد العزيز إقليم: الخميساتمولي ادريس أغبال

أمين

104/09/19عمالة: سل 6 معاد الحجوي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 25926E)العيايدة )المقاطعة

الثانوية العدادية عقبة بن إقليم: الخميسات11 يناير

نافع

104/09/19عمالة: سل 6 خالد شنوفي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 01275

K

باب المريسة 

)المقاطعة(

ثانوية المام البوصيري 

العدادية

304/09/19إقليم: سيدي قاسمإعدادية النهضةإقليم: الخميسات 6 أحمد بنزيدان
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 15104S)احد كورت )البلدية

804/09/19إقليم: الخميسات مارس3إقليم: الخميساتالزحليكة 6 مروان الشواكي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 11562S)تيفلت )البلدية

ثانوية المام البوصيري 

العدادية

304/09/19إقليم: الخميساتابن اجرومإقليم: الخميسات 6 سعيد اوزحو
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 11563T)تيفلت )البلدية

301/09/14عمالة: فاسالمام البخاريإقليم: الخميساتأحمد بن تيمية 46 م زعبك
التربية السلمية

02/09/14 02250V)زواغة )المقاطعة

204/09/12إقليم: الخميساتمولي اسماعيلإقليم: الخميساتمجمع الطلبة 36 عثماني عبد الرحيم
التربية السلمية

22/09/14إلتحاق بالزوجة 11557L)الخميسات )البلدية

ثانوية القصر الصغير إقليم: الخميساتالزحليكة

التأهيلية

إقليم: فحص - 

انجرة

102/09/16 34 عبد ا الزكري
التربية السلمية

02/09/16 24963

H

القصر الصغير

الثانوية العدادية يوسف ابن إقليم: الخميساتعبد الرحمن بن عوف

تاشفين

602/09/16إقليم: الحاجب 34 ستيتل عبد المجيد
التربية السلمية

02/10/16 19893Xأيت بوبيدمان

306/09/17إقليم: الخميساتالنهضةإقليم: الخميساتيوسف بن تاشفين 28 عثمان قاسمي
التربية السلمية

06/09/17 26862X)الخميسات )البلدية

104/09/18عمالة: الرباطعبدالعزيز دينيةإقليم: الخميسات11 يناير 22 نيت م خديجة
التربية السلمية

04/09/18 01112

H

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

ثانوية المام البوصيري 

العدادية

106/09/17إقليم: الخميساتم القريإقليم: الخميسات 18  م بلكبير
التربية السلمية

06/09/17 20510Tالكنزرة

الثانوية العدادية الشهيد إقليم: الخميساتالمير مولي رشيد

الحسين بن علي

1104/09/18عمالة: سل 12 انس الجفال
التربية السلمية

04/09/18 01282T)تابريكت )المقاطعة

104/09/19إقليم: الخميساتأحمد بن تيميةإقليم: الخميساتيوسف بن تاشفين 6 البشير   الوادي
التربية السلمية

04/09/19 22129

C

الغوالم
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304/09/19إقليم: الخميساتابن اجرومإقليم: الخميسات20غشت 6 مصطفى الودغيري
التربية السلمية

04/09/19 11563T)تيفلت )البلدية

204/09/19إقليم: الخميساتابن الثيرإقليم: الخميساتم القري 6 يوسف  أحيزون
التربية السلمية

05/09/19 20128

C

مقام الطلبة

316/09/94إقليم: صفروثانوية بنصفار العداديةإقليم: الخميساتالجاحظ 150 مليكة امزيل
التربية البدنية

16/09/94أقدمية 16 سنة 19719

H

صفرو )البلدية(

ثانوية حليمة السعدية إقليم: الخميساتالخميسات

العدادية

121/09/87إقليم: الجديدة 138 الحسن بنزيان
التربية البدنية

06/10/04أقدمية 16 سنة 08705L)الجديدة )البلدية

116/09/92إقليم: الخميساتالخميساتإقليم: الخميسات20غشت 136 منير معمر
التربية البدنية

16/09/98أقدمية 16 سنة 25783Z)الخميسات )البلدية

عمالة: المضيق - ثانوية مولي رشيد العداديةإقليم: الخميساتالزحليكة

الفنيدق

116/09/97 126 عديل عبيزة
التربية البدنية

06/09/00أقدمية 16 سنة 27185Y)مرتيل )البلدية

الثانوية العدادية رياض إقليم: الخميساتالزحليكة

مرتيل

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

213/09/00 126 فوزية علوي المي
التربية البدنية

13/09/00أقدمية 16 سنة 26512S)مرتيل )البلدية

الثانوية العدادية يعقوب إقليم: الخميساتأحمد بن تيمية

المنصور

604/09/02إقليم: الحاجب 118 فاطمة سمحاوي
التربية البدنية

04/09/02أقدمية 16 سنة 04232Z)اكوراي )البلدية

1016/09/94إقليم: الخميساتأيت سيبرنإقليم: الخميساتعبد الرحمن بن عوف 106 عياد مولود
التربية البدنية

07/09/04أقدمية 16 سنة 26854

N

أيت سيبرن

 الثانوية العدادية مولي إقليم: الخميساتزينب النفزوية

اسماعيل

716/09/95إقليم: القنيطرة 102 م الناصري
التربية البدنية

10/10/09إلتحاق بالزوجة 23473

N

القنيطرة )البلدية(

104/09/02إقليم: الخميساتالجوهرةإقليم: الخميساتابن الثير 82 بودواية م
التربية البدنية

05/09/08أقدمية 12 سنة 26960

D

عين جوهرة-سيدي 

بوخلخال

702/09/16إقليم: مولي يعقوبالثانوية العدادية احمد شوقيإقليم: الخميساتم الناصر 26 لمياء حركات
التربية البدنية

02/09/16إلتحاق بالزوج 26735Jعين الشقف

عمالة: الصخيرات البطحاءإقليم: الخميساتاحمد الطيب بن هيمة

 - تمارة

704/09/19 16 أميمة بكري
التربية البدنية

04/09/19 25468

G

عين العودة )البلدية(

504/09/18عمالة: سل الثانوية العدادية الندلسإقليم: الخميساتالقدس 12 الياس ايت بن احساين
التربية البدنية

04/09/18 25857E)تابريكت )المقاطعة

ثانوية المام البوصيري 

العدادية

104/09/19إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية بني مالكإقليم: الخميسات 6 الصديق الوهبي
التربية البدنية

04/09/19 23811F سوق الربعاء

)البلدية(

704/09/19إقليم: الخميساتعبد الرحمن بن عوفإقليم: الخميساتالمير مولي رشيد 6 انس اولد مودى
التربية البدنية

04/09/19 22128

B

أيت  إيكو

ثانوية المام البوصيري 

العدادية

304/09/19إقليم: الخميساتتيفلتإقليم: الخميسات 6 يونس البلبال
التربية البدنية

04/09/19إلتحاق بالزوجة 26749Z)تيفلت )البلدية
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206/09/00إقليم: العرائشالثانوية العدادية الوفاءإقليم: الخميساتزينب النفزوية 6 نزهة احسيكو
التربية السرية

04/09/19 22610A)العرائش )البلدية

216/09/94إقليم: الخميسات مارس3إقليم: الخميساتالمسيرة 86 سعيد بنتهامي
التربية التشكيلية

11562S)تيفلت )البلدية

114/09/02عمالة: الرباططلحة بن عبيد اإقليم: الخميساتعبد ا بن ياسين 34 نورا وهبون
التربية التشكيلية

02/09/16 01100V)اليوسفية )المقاطعة

307/09/04عمالة: سلالثانوية العدادية ماء العينينإقليم: الخميساتمولي ادريس أغبال 30 العمري علي
التربية الموسيقية

02/09/15 26071

M

بطانة )المقاطعة(

104/09/12عمالة: فاسلسان الدين بن الخطيبإقليم: الخميساتالمام الغزالي 19 صارة العبدي
التربية الموسيقية

06/09/17إلتحاق بالزوج 02242L)المرينيين )المقاطعة

ثانوية المام البوصيري 

العدادية

204/09/18إقليم: الخميساتسجلماسةإقليم: الخميسات 12 نسيمة الكحيلي
المعلوميات

04/09/18 23003

C

أيت اوريبل

204/09/18إقليم: الخميساتتيفلتإقليم: الخميساتم الناصر 12 رانيا بوصليح
المعلوميات

04/09/18 26749Z)تيفلت )البلدية

عمالة: الصخيرات ابي بكر الصديقإقليم: الخميساتيوسف بن تاشفين

 - تمارة

104/09/19 6 عماد الكريمي
المعلوميات

04/09/19 19629

K

المنزه

106/09/01إقليم: الخميساتالخميساتإقليم: الخميساتالزيتون 98 عبد ا لعناطزى
التكنولوجيا

06/09/07أقدمية 12 سنة 25783Z)الخميسات )البلدية

106/09/01إقليم: الخميساتمولي ادريسإقليم: الخميسات مارس3 64 الشتيوي رشيد
التكنولوجيا

05/09/11 19264

N

سيدي علل البحراوي 

)البلدية(

107/09/04إقليم: الخميساتاحمد الحنصاليإقليم: الخميساتم القري 48 اعيدون حسن
التكنولوجيا

04/09/12إلتحاق بالزوجة 24707Eالصفاصيف

 الثانوية العدادية المهدي بن عمالة: الرباطالجولن

تومرت

816/09/88إقليم: القنيطرة 116 معلمي سمية
اللغة العربية

16/09/00أقدمية 16 سنة 23474P)القنيطرة )البلدية

116/09/88عمالة: الرباطلل كنزةعمالة: الرباطأم البنين 106 عبد ا كوزي
اللغة العربية

20/09/06أقدمية 12 سنة 01098T)حسان )المقاطعة

  الثانوية العدادية معاد بن عمالة: الرباطيعقوب المنصور

جبل

104/09/12عمالة: سل 20 نجية طبيزة
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 01279P)تابريكت )المقاطعة

213/02/17عمالة: سلالثانوية العدادية المام مالكعمالة: الرباطلل كنزة 12 مينة بوييع
اللغة العربية

05/09/19 01289A)حصين )المقاطعة

202/01/17عمالة: الرباطابن طفيلعمالة: الرباطالعربي البناي 6 رجاء معون
اللغة العربية

05/09/19 01088

G

أكدال الرياض 

)المقاطعة(

202/09/16عمالة: سلالثانوية العدادية إبن عبادعمالة: الرباطالمغرب الكبير 6 السعدية زين الدين
اللغة العربية

04/09/19 01272

G

باب المريسة 

)المقاطعة(
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المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

عمالة: الصخيرات ابن خلدونعمالة: الرباطابن زيدون

 - تمارة

716/09/92 114 حياة     نافع
اللغة الفرنسية

01/09/09أقدمية 12 سنة 01382

B

تمارة )البلدية(

102/09/10عمالة: سلالثانوية العدادية إبن عبادعمالة: الرباطالجولن 24 ايمان سعدون
اللغة الفرنسية

02/09/16 01272

G

باب المريسة 

)المقاطعة(

105/09/07عمالة: الرباطعبدالعزيز دينيةعمالة: الرباطالمغرب الكبير 34 إكبي سناء
الجتماعيات

04/09/18 01112

H

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

204/09/12إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن حنبلعمالة: الرباطالمام البخاري 16 مريم الحاكيمي
الجتماعيات

01/09/19 24577

N

لحدار

عمالة: الصخيرات ابن بطوطةعمالة: الرباطعمرو عالم

 - تمارة

516/09/88 40 ادريس الصقلي
الرياضيات

04/09/19 01380Z)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات عزيزامينعمالة: الرباطالميرة عائشة

 - تمارة

305/09/08 28 يونس إزووان
الرياضيات

02/09/16 21502

W

عين العودة )البلدية(

205/09/11عمالة: الرباطسيدي المدني بلحسنيعمالة: الرباطالجولن 24 شريفي علوي كريمة
الرياضيات

نعم 02/09/16 01111

G

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية فاطمة عمالة: الرباطالجولن

الفهرية

104/09/12إقليم: آسفي 24 سليم سعدي
الرياضيات

02/09/16إلتحاق بالزوجة 13980V)آسفي )البلدية

301/02/17عمالة: الرباطالجولنعمالة: الرباطسيدي المدني بلحسني 24 قلم الدريسي خديجة
الرياضيات

نعم 01/02/17 01109E يعقوب المنصور

)المقاطعة(

عمالة: الصخيرات التنميةعمالة: الرباطالمام البخاري

 - تمارة

606/09/17 14 عمر المهداوي
الرياضيات

04/09/19 27114

W

عين العودة )البلدية(

701/02/17عمالة: الرباطبئر أنزرانعمالة: الرباططلحة بن عبيد ا 24 أحمد إسماعيلي
علوم الحياة 

والرض
01/02/17 01113J يعقوب المنصور

)المقاطعة(

806/09/17عمالة: الرباطمعاد بن جبلعمالة: الرباطبئر أنزران 18 بشرى الخي
علوم الحياة 

والرض
07/09/17 01085

D

أكدال الرياض 

)المقاطعة(

409/10/00عمالة: الرباطبئر أنزرانعمالة: الرباطحليمة السعدية 82 يوسف التمسماني
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 01113J يعقوب المنصور

)المقاطعة(

601/02/17عمالة: سلالثانوية العدادية السمارةعمالة: الرباطابي  هريرة 34 أيت احمادوش إيمان
الفيزياء والكيمياء

13/02/17 01283

U

تابريكت )المقاطعة(

604/09/12إقليم: آسفيالثانوية العدادية بئر انزرانعمالة: الرباطلل كنزة 23 هشام فضول
الفيزياء والكيمياء

05/09/17إلتحاق بالزوجة 13983Y)آسفي )البلدية

عمالة: الصخيرات الدريسيعمالة: الرباطالمام البخاري

 - تمارة

304/09/12 22 خديجة أمخوخ
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 01384

D

الصخيرات )البلدية(

803/09/13عمالة: سلالثانوية العدادية السمارةعمالة: الرباطابن خلدون 16 أحمد زمامو
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 01283

U

تابريكت )المقاطعة(
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية السيدة عمالة: الرباطالخوارزمي

الحرة

804/09/19عمالة: سل 16 سلمى بلموجود
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 01284V)تابريكت )المقاطعة

313/02/17عمالة: الرباططلحة بن عبيد اعمالة: الرباطالجولن 12 عصام شجري
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 01100V)اليوسفية )المقاطعة

104/09/19عمالة: الرباطابن خلدونعمالة: الرباط ابراهيم الروداني 7 سمية الضو
الفيزياء والكيمياء

04/09/19إلتحاق بالزوج 01096

R

حسان )المقاطعة(

113/09/00عمالة: الرباطأبي ذرالغفاريعمالة: الرباطحليمة السعدية 108 أمينة كرعانين
التربية السلمية

17/02/03أقدمية 16 سنة 25785

B

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

عمالة: الصخيرات صلح الدين اليوبيعمالة: الرباطعمر بن الخطاب

 - تمارة

102/09/10 30 عثمان التودي
التربية السلمية

04/09/18 21501Vسيدي يحيى زعير

 الثانوية العدادية أحمد عمالة: الرباطالخوارزمي

بلفريج

705/09/11عمالة: سل 22 بابا ابراهيم
التربية السلمية

04/09/18 01281S)تابريكت )المقاطعة

عمالة: الصخيرات موحى احمو الزيانيعمالة: الرباطبئر أنزران

 - تمارة

702/09/16 22 هجهوج نجوى
التربية السلمية

04/09/18 01387

G

مرس الخير

106/09/06عمالة: سلالثانوية العدادية المقاومةعمالة: الرباطعمرو عالم 16 اكربيش كريمة
التربية السلمية

نعم 04/09/19 24715

N

باب المريسة 

)المقاطعة(

204/09/12عمالة: الرباطحليمة السعديةعمالة: الرباطابي  هريرة 12 مصطفى السروتي
التربية السلمية

04/09/18 01107

C

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

عمالة: الصخيرات ابن بطوطةعمالة: الرباطابن زيدون

 - تمارة

403/09/13 6 نوال السحايمي
التربية السلمية

04/09/19إلتحاق بالزوج 01380Z)تمارة )البلدية

116/09/92عمالة: الرباطأبي ذرالغفاريعمالة: الرباطم بن عبد السلم السايح 54 عزيز طموح
التربية البدنية

04/09/18 25785

B

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية مولي عمالة: الرباططلحة بن عبيد ا

رشيد

702/09/15عمالة: سل 12 نصر بوعساس
التربية البدنية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 26205

H

العيايدة )المقاطعة(

905/09/11عمالة: الرباطم بن عبد السلم السايحعمالة: الرباطابي  هريرة 24 جيهان قرماد
التربية التشكيلية

19/09/16 01092L)حسان )المقاطعة

104/09/12عمالة: سلالثانوية العدادية الخوارزميعمالة: الرباططلحة بن عبيد ا 18 فاطمة الزهراء مرواني
التربية التشكيلية

06/09/17إلتحاق بالزوج 21535

G

تابريكت )المقاطعة(

عمالة: الصخيرات الدريسيعمالة: الرباطابن سينا

 - تمارة

117/09/01 6 الطيبي هشام
التربية التشكيلية

03/09/19 01384

D

الصخيرات )البلدية(

116/09/91عمالة: الرباطأبي ذرالغفاريعمالة: الرباطأم البنين 162 عبد ا الحرمة
التكنولوجيا

16/09/11أقدمية 16 سنة 25785

B

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

116/09/94إقليم: وادي الذهبثانوية الفرابي العداديةعمالة: الرباطم بن عبد السلم السايح 136 مصطفى بنزكور
التكنولوجيا

16/09/95أقدمية 16 سنة 25233

B

الداخلة )البلدية(
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية المام 

مالك

116/09/89عمالة: سلالثانوية العدادية المقاومةعمالة: سل 138 ززولي    فاطمة
اللغة العربية

06/09/00أقدمية 16 سنة 24715

N

باب المريسة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية 

الخوارزمي

101/10/99عمالة: الرباطم بن عبد السلم السايحعمالة: سل 114 فتيحة لوطاية
اللغة العربية

16/09/01أقدمية 16 سنة 01092L)حسان )المقاطعة

207/09/04عمالة: الرباطمعاد بن جبلعمالة: سل الثانوية العدادية البستان 76 بوطريق    حيــاة
اللغة العربية

02/09/09 01085

D

أكدال الرياض 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية الشهيد 

الحسين بن علي

الثانوية العدادية المغرب عمالة: سل

العربي

101/01/02عمالة: سل 60 حفيظة اقضاض
اللغة العربية

03/09/13 25320

W

حصين )المقاطعة(

  الثانوية العدادية معاد بن 

جبل

عمالة مقاطعة عين احمد الحيمرعمالة: سل

الشق

107/09/04 34 فاطمة الزهراء عروشي
اللغة العربية

02/09/16 24459

K

عين الشق )المقاطعة(

 الثانوية العدادية م 

الزرقطوني

105/09/03عمالة: سلالثانوية العدادية الكتبيةعمالة: سل 32 وردي جميلة
اللغة العربية

06/09/16 24721V باب المريسة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية السيدة عمالة: سلالثانوية العدادية المقاومة

الحرة

102/09/17عمالة: سل 28 كوثر الحللية
اللغة العربية

04/09/19 01284V)تابريكت )المقاطعة

 الثانوية العدادية المام عمالة: سلالثانوية العدادية الحديقة

البخاري

106/09/17عمالة: سل 28 أمال العصادي
اللغة العربية

06/09/17 01286X)العيايدة )المقاطعة

206/09/17عمالة: سلالثانوية العدادية السمارةعمالة: سلالثانوية العدادية الحديقة 28 بلمين أمال
اللغة العربية

06/09/17 01283

U

تابريكت )المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد 

العزيز بن شقرون

102/09/17عمالة: سلالثانوية العدادية العيونعمالة: سل 28 فتيحة مقدادي
اللغة العربية

02/09/17 01288Z)حصين )المقاطعة

 الثانوية العدادية لل 

حسناء

406/09/17عمالة: الرباطالجولنعمالة: سل 28 رجاء اليابوري
اللغة العربية

06/09/17 01109E يعقوب المنصور

)المقاطعة(

302/09/14إقليم: الجديدةثانوية العيون العداديةعمالة: سل الثانوية العدادية المحيط 24 عبد الحق الوافي
اللغة العربية

04/09/18 08720

C

لبير الجديد )البلدية(

الثانوية العدادية 

الخوارزمي

الثانوية العدادية الشهيد عمالة: سل

الحسين بن علي

206/09/17عمالة: سل 18 عبد ا أبويه
اللغة العربية

06/09/17 01282T)تابريكت )المقاطعة

 الثانوية العدادية وادي 

المخازن

الثانوية العدادية الشهيد عمالة: سل

الحسين بن علي

706/09/17عمالة: سل 18 عبدالكريم معيزو
اللغة العربية

04/09/19 01282T)تابريكت )المقاطعة

 الثانوية العدادية أحمد 

بلفريج

 الثانوية العدادية وادي عمالة: سل

المخازن

106/09/17عمالة: سل 18 فاطمة  الشبي
اللغة العربية

09/10/17 01280

R

تابريكت )المقاطعة(

الثانوية العدادية المام 

مالك

 الثانوية العدادية وادي عمالة: سل

المخازن

413/09/17عمالة: سل 18 اماليك المهدي
اللغة العربية

13/09/17 01280

R

تابريكت )المقاطعة(

 الثانوية العدادية المام 

البخاري

208/09/17عمالة: سل الثانوية العدادية الندلسعمالة: سل 18 مريم الشلح
اللغة العربية

08/09/17 25857E)تابريكت )المقاطعة
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المادة

المطلوبة
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

 الثانوية العدادية عبد 

العزيز أمين

202/09/16عمالة: سلالثانوية العدادية الحديقةعمالة: سل 16 عمر عوفي
اللغة العربية

04/09/18 26859

U

العيايدة )المقاطعة(

 الثانوية العدادية وادي عمالة: سل الثانوية العدادية الندلس

المخازن

101/01/17عمالة: سل 16 عبد الكريم ندحدو
اللغة العربية

04/09/18 01280

R

تابريكت )المقاطعة(

 الثانوية العدادية عمر بن 

الخطاب

212/09/17عمالة: سلالثانوية العدادية ابن رشدعمالة: سل 16 ابن الصديق سناء
اللغة العربية

03/09/18 01149Y)بطانة )المقاطعة

 الثانوية العدادية وادي 

المخازن

 الثانوية العدادية عمر بن عمالة: سل

الخطاب

208/09/17عمالة: سل 14 فاطمة الزهراء زروال
اللغة العربية

04/09/19 01263X)بطانة )المقاطعة

 الثانوية العدادية وادي 

المخازن

 الثانوية العدادية أحمد عمالة: سل

بلفريج

1012/09/17عمالة: سل 14 م مجغيرو
اللغة العربية

14/09/19 01281S)تابريكت )المقاطعة

الثانوية العدادية المام 

مالك

306/09/17عمالة: الرباطالمغرب الكبيرعمالة: سل 10 سعيد الفلق
اللغة العربية

04/09/19 01094

N

حسان )المقاطعة(

104/09/18عمالة: سلالثانوية العدادية الحديقةعمالة: سل الثانوية العدادية النخيل 8 عبد العالي اوجاع
اللغة العربية

04/09/19 26859

U

العيايدة )المقاطعة(

104/09/19عمالة: الرباطلل عائشةعمالة: سل الثانوية العدادية الياسمين 8 سمية الفزازي
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوج 01091

K

حسان )المقاطعة(

 الثانوية العدادية أحمد 

بلفريج

عمالة: الصخيرات ابن بطوطةعمالة: سل

 - تمارة

316/09/89 130 شعيب لطيفة
اللغة الفرنسية

16/09/97إلتحاق بالزوج 01380Z)تمارة )البلدية

الثانوية العدادية المام عمالة: سل الثانوية العدادية الفتح

الشاطبي

116/09/93عمالة: سل 95 فرح الركيك
اللغة الفرنسية

21/10/06إلتحاق بالزوج 21536

H

باب المريسة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية المام 

مالك

616/09/94عمالة: الرباطمعاد بن جبلعمالة: سل 52 البشيري قمر
اللغة الفرنسية

02/09/15 01085

D

أكدال الرياض 

)المقاطعة(

107/09/04إقليم: القنيطرةالثاوية العدادية المشاتلعمالة: سل الثانوية العدادية المحيط 36 المداني أيت الطالب
اللغة الفرنسية

02/09/16 25277Zسيدي الطيبي

الثانوية العدادية الحزام 

الخضر

الثانوية العدادية مولي عمالة: سل

رشيد

102/09/14عمالة: سل 36 مريم اغرايبي
اللغة الفرنسية

02/09/14 26205

H

العيايدة )المقاطعة(

 الثانوية العدادية العلمة 

م بنعلي الدكالي

402/09/14عمالة: سل الثانوية العدادية المحيطعمالة: سل 34 فاطمة الكبيري
اللغة الفرنسية

28/09/15 25860

H

سيدي بوقنادل 

)البلدية(

الثانوية العدادية السيدة عمالة: سلالثانوية العدادية الكتبية

الحرة

303/09/13عمالة: سل 24 السماعيلي ادريس عصام
اللغة الفرنسية

02/09/16 01284V)تابريكت )المقاطعة

الثانوية العدادية الحزام 

الخضر

1102/09/16عمالة: فاسعبد المالك السعديعمالة: سل 24 اسماغيل لزرق
اللغة الفرنسية

02/09/16 25046Y جنان الورد

)المقاطعة(

212/09/17عمالة: سلالثانوية العدادية الحديقةعمالة: سل الثانوية العدادية الفتح 24 فايزة العسري
اللغة الفرنسية

04/09/19 26859

U

العيايدة )المقاطعة(
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رمزها
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

 الثانوية العدادية أحمد 

بليمني

 الثانوية العدادية علل بن عمالة: سل

عبد ا

606/09/17عمالة: سل 24 خديجة باعدي
اللغة الفرنسية

24/09/19 18600S)حصين )المقاطعة

 الثانوية العدادية المنصور عمالة: سلالثانوية العدادية الحديقة

الذهبي

104/09/18عمالة: سل 22 فاطمة الزهراء صادق
اللغة الفرنسية

04/09/18 23034L)العيايدة )المقاطعة

الثانوية العدادية عبد 

العزيز بن شقرون

704/09/18عمالة: سلالثانوية العدادية إبن عبادعمالة: سل 20 هند حبيبربي
اللغة الفرنسية

04/09/19 01272

G

باب المريسة 

)المقاطعة(

 الثانوية العدادية أحمد 

بلفريج

 الثانوية العدادية خالد بن عمالة: سل

الوليد

106/09/17عمالة: سل 18 هدى منكاش
اللغة الفرنسية

06/09/17 01268

C

بطانة )المقاطعة(

الثانوية العدادية م عابد 

الجابري

الثانوية العدادية مولي عمالة: سل

رشيد

404/09/19عمالة: سل 16 أسامة بن جدي
اللغة الفرنسية

04/09/19 26205

H

العيايدة )المقاطعة(

 الثانوية العدادية المام 

البخاري

204/09/19عمالة: سلالثانوية العدادية الحديقةعمالة: سل 16 فاطمة الزهراء الكمري
اللغة الفرنسية

04/09/19 26859

U

العيايدة )المقاطعة(

204/09/19عمالة: سل الثانوية العدادية الفتحعمالة: سلالثانوية العدادية الحديقة 16 الشرقاوي حسناء
اللغة الفرنسية

04/09/19 24192V)العيايدة )المقاطعة

 الثانوية العدادية المنصور 

الذهبي

 الثانوية العدادية عبد ا عمالة: سل

كنون

204/09/19عمالة: سل 7 عطفي هند
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 18599

R

حصين )المقاطعة(

 الثانوية العدادية أحمد 

بلفريج

 الثانوية العدادية م عزيز عمالة: سل

الحبابي

404/09/19عمالة: سل 6 إيمان أوبها
اللغة الفرنسية

04/09/19 26219Y)بطانة )المقاطعة

 الثانوية العدادية أحمد 

بلفريج

الثانوية العدادية الشهيد عمالة: سل

الحسين بن علي

405/09/19عمالة: سل 6 هاجر غزاوي
اللغة الفرنسية

05/09/19 01282T)تابريكت )المقاطعة

 الثانوية العدادية علل بن عمالة: سلالثانوية العدادية شالة

عبد ا

216/09/88عمالة: سل 100 خالد الخروبي شيبي
الجتماعيات

07/09/05أقدمية 12 سنة 18600S)حصين )المقاطعة

316/09/99عمالة: الرباطلل كنزةعمالة: سل الثانوية العدادية الفتح 100 عبد الفتاح المحترف
الجتماعيات

06/09/06أقدمية 12 سنة 01098T)حسان )المقاطعة

 الثانوية العدادية المام 

علي

216/09/94عمالة: سلالثانوية العدادية شالةعمالة: سل 88 الزواوي  أمامة
الجتماعيات

16/09/06أقدمية 12 سنة 23849X باب المريسة

)المقاطعة(

 الثانوية العدادية عبد 

الكبير الخطيبي

 الثانوية العدادية علل بن عمالة: سل

عبد ا

429/09/99عمالة: سل 86 مصطفى بنكراب
الجتماعيات

02/09/16 18600S)حصين )المقاطعة

الثانوية العدادية عقبة بن 

نافع

116/09/89عمالة: الرباطأبي ذرالغفاريعمالة: سل 62 أحمد الغيامي
الجتماعيات

13/02/19 25785

B

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية الحزام 

الخضر

116/09/97عمالة: الرباطم الزرقطونيعمالة: سل 60  رضوان  صحبون
الجتماعيات

02/09/16 01101

W

اليوسفية )المقاطعة(

الثانوية العدادية يوسف بن عمالة: سل الثانوية العدادية الندلس

تاشفين

216/09/98عمالة: سل 48 احدادوش ادريس
الجتماعيات

28/12/17 01278

N

تابريكت )المقاطعة(
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رمزها
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية المام 

مالك

 الثانوية العدادية عبد الكبير عمالة: سل

الخطيبي

106/09/01عمالة: سل 32 فاطمة الدحاني
الجتماعيات

04/09/18 21513

H

حصين )المقاطعة(

الثانوية العدادية الحسن عمالة: سلالثانوية العدادية السمارة

الثاني

106/09/16إقليم: العرائش 28 أمينة عنتر
الجتماعيات

04/09/19 05981A)العرائش )البلدية

 الثانوية العدادية لل 

حسناء

 الثانوية العدادية أحمد عمالة: سل

بلفريج

1003/09/13عمالة: سل 24 التباري نادية
الجتماعيات

02/09/16 01281S)تابريكت )المقاطعة

 الثانوية العدادية خالد بن عمالة: سلالثانوية العدادية الجاحظ

الوليد

106/09/17عمالة: سل 18 أميمة المزواري
الجتماعيات

06/09/17 01268

C

بطانة )المقاطعة(

308/09/17عمالة: سلالثانوية العدادية الحديقةعمالة: سل الثانوية العدادية الفتح 18 هشام لوليدي
الجتماعيات

13/09/17 26859

U

العيايدة )المقاطعة(

 الثانوية العدادية علل بن 

عبد ا

الثانوية التأهيلية مولي عمالة: سل

سليمان للتعليم الصيل

عمالة: طنجة - 

أصيل

205/09/11 16 سارة خبالي
الجتماعيات

04/09/19 15360V طنجة المدينة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد 

الرحمان حجي

104/09/19عمالة: الرباطعمرو عالمعمالة: سل 16 رجاء خراس
الجتماعيات

04/09/19 01104Z)اليوسفية )المقاطعة

706/09/17عمالة: سلالثانوية العدادية العيونعمالة: سلالثانوية العدادية الحديقة 14 ابراهيم بلبطاح
الجتماعيات

04/09/19 01288Z)حصين )المقاطعة

 الثانوية العدادية خالد بن 

الوليد

508/09/17عمالة: سل الثانوية العدادية المام عليعمالة: سل 14 سناء سريفل
الجتماعيات

04/09/19 01269

D

بطانة )المقاطعة(

الثانوية العدادية 

الخوارزمي

606/09/17عمالة: سل الثانوية العدادية المام عليعمالة: سل 14 زكية دعيكر
الجتماعيات

04/09/19 01269

D

بطانة )المقاطعة(

108/09/17عمالة: سلالثانوية العدادية السمارةعمالة: سل الثانوية العدادية الفتح 14 عبد الصمد الغماري
الجتماعيات

04/09/19 01283

U

تابريكت )المقاطعة(

الثانوية العدادية م عابد 

الجابري

104/09/19عمالة: سلالثانوية العدادية الخوارزميعمالة: سل 6 سارة الدريسي الزكاري
الجتماعيات

04/09/19 21535

G

تابريكت )المقاطعة(

101/01/02إقليم: تطوانالثانوية العدادية ابن حمزةعمالة: سلالثانوية العدادية شالة 54 نادية  وعمو
الرياضيات

17/09/18 27336

M

عين لحصن

105/09/08عمالة: سلالثانوية العدادية المقاومةعمالة: سل الثانوية العدادية الفتح 46 حاطا هاجر
الرياضيات

02/09/14 24715

N

باب المريسة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد 

الرحمان حجي

116/09/93عمالة: سلالثانوية العدادية شالةعمالة: سل 42 منجي بنحايدة
الرياضيات

03/09/13 23849X باب المريسة

)المقاطعة(

 الثانوية العدادية عبد العزيز عمالة: سل الثانوية العدادية الياسمين

أمين

116/09/98عمالة: سل 40 غزالة النور
الرياضيات

04/09/18 25926E)العيايدة )المقاطعة

703/09/13إقليم: القنيطرةالثاوية العدادية المشاتلعمالة: سل الثانوية العدادية النخيل 34 حنان الدريوش
الرياضيات

02/09/16 25277Zسيدي الطيبي
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

102/09/16عمالة: سلالثانوية العدادية شالةعمالة: سل الثانوية العدادية الفتح 34 المعروفي بوشرة
الرياضيات

02/09/16 23849X باب المريسة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد ا 

بن ياسين

 الثانوية العدادية عبد الكبير عمالة: سل

الخطيبي

227/01/17عمالة: سل 34 اكرام حميش
الرياضيات

27/01/17 21513

H

حصين )المقاطعة(

 الثانوية العدادية المنصور 

الذهبي

101/02/17عمالة: سلالثانوية العدادية الحديقةعمالة: سل 34 سارة السباعي
الرياضيات

04/09/19 26859

U

العيايدة )المقاطعة(

 الثانوية العدادية لل 

حسناء

  الثانوية العدادية معاد بن عمالة: سل

جبل

306/09/17عمالة: سل 28 فاطمة جاري
الرياضيات

06/09/17 01279P)تابريكت )المقاطعة

الثانوية العدادية مولي 

رشيد

319/03/18عمالة: سلالثانوية العدادية المقاومةعمالة: سل 28 حسناء  بوبل
الرياضيات

19/03/18 24715

N

باب المريسة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية 

الخوارزمي

503/09/13عمالة: الرباطالمام البخاريعمالة: سل 24 ماجدة الباهي
الرياضيات

01/09/16 01086E أكدال الرياض

)المقاطعة(

 الثانوية العدادية م عمالة: سل الثانوية العدادية المحيط

الزرقطوني

101/02/17عمالة: سل 24 الحسين ازفاضي
الرياضيات

01/02/17 01274J سيدي بوقنادل

)البلدية(

الثانوية العدادية 

الخوارزمي

604/09/18عمالة: الرباطالعرفانعمالة: سل 22 أكزار ليلى
الرياضيات

04/09/18 01087F أكدال الرياض

)المقاطعة(

104/09/18عمالة: الرباطالعربي البنايعمالة: سل الثانوية العدادية المجد 22 الكناني سارة
الرياضيات

04/09/18 01102X)اليوسفية )المقاطعة

الثانوية العدادية سيدي م 

بن عبد ا

عمالة: الصخيرات موحى احمو الزيانيعمالة: سل

 - تمارة

504/09/18 22 فدوى  فرحوني
الرياضيات

04/09/18 01387

G

مرس الخير

الثانوية العدادية ماء 

العينين

عمالة: الصخيرات المجدعمالة: سل

 - تمارة

1104/09/18 20 كوثر مناني
الرياضيات

04/09/19 27350

C

عين العودة )البلدية(

الثانوية العدادية 

الخوارزمي

الثانوية العدادية السيدة عمالة: سل

الحرة

113/09/17عمالة: سل 18 فاتن تزماشت
الرياضيات

13/09/17 01284V)تابريكت )المقاطعة

الثانوية العدادية 

الخوارزمي

الثانوية العدادية الشهيد عمالة: سل

الحسين بن علي

613/09/17عمالة: سل 18 فاطمة الزهراء البلدي
الرياضيات

13/09/17 01282T)تابريكت )المقاطعة

 الثانوية العدادية لل 

حسناء

 الثانوية العدادية علل بن عمالة: سل

عبد ا

206/09/17عمالة: سل 18 شهناز عامر
الرياضيات

06/09/17 18600S)حصين )المقاطعة

الثانوية العدادية م عابد 

الجابري

604/09/19عمالة: سل الثانوية العدادية الريحانعمالة: سل 16 البوعناني اتار
الرياضيات

04/09/19 24609Yالسهول

102/09/16عمالة: الميةالميةعمالة: سل الثانوية العدادية البستان 12 عبد الرحمان الكواي
الرياضيات

03/09/18إلتحاق بالزوجة 01907X)المية )البلدية

904/09/18عمالة: سلالثانوية العدادية المام مالكعمالة: سلالثانوية العدادية ابن رشد 8 عبد المالك ابنصر العلوي
الرياضيات

04/09/19 01289A)حصين )المقاطعة
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الثانوية العدادية م عابد 

الجابري

404/09/19عمالة: الرباطابن زيدونعمالة: سل 6 لمي حنان
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوج 01105A)اليوسفية )المقاطعة

 الثانوية العدادية المام 

البخاري

704/09/19عمالة: سل الثانوية العدادية البستانعمالة: سل 6 إشراس الحجاجي الدريسي
الرياضيات

05/09/19 24190T)حصين )المقاطعة

203/09/13عمالة: فاسالنصرعمالة: سل الثانوية العدادية الندلس 34 بنرحمة عديل
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 25575Y)سايس )المقاطعة

 الثانوية العدادية عبد 

المالك  السعدي

201/01/17عمالة: الرباطابي  هريرةعمالة: سل 34 عزيزة فضل ا
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 01114

K

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

116/09/92عمالة: سلالثانوية العدادية إبن عبادعمالة: سلالثانوية العدادية الكتبية 26 ادريس  المشيشي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 01272

G

باب المريسة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية الحزام 

الخضر

الثانوية العدادية حليمة عمالة: سل

السعدية

213/09/17عمالة: سل 18 اسماعيل كروي
علوم الحياة 

والرض
13/09/17 20908A)حصين )المقاطعة

 الثانوية العدادية وادي 

المخازن

 الثانوية العدادية علل بن عمالة: سل

عبد ا

213/09/17عمالة: سل 18 نادية الغزواني
علوم الحياة 

والرض
13/09/17 18600S)حصين )المقاطعة

 الثانوية العدادية عمر بن 

الخطاب

606/09/17عمالة: سلالثانوية العدادية المقاومةعمالة: سل 18 لحسن الدحماني
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 24715

N

باب المريسة 

)المقاطعة(

 الثانوية العدادية وادي عمالة: سلالثانوية العدادية السمارة

المخازن

315/09/17عمالة: سل 14 إيمان العروش
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 01280

R

تابريكت )المقاطعة(

216/09/98إقليم: سيدي بنورثانوية الوليدية العداديةعمالة: سلالثانوية العدادية الكتبية 12 الخضروني حسن
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 08727

K

الوليدية

الثانوية العدادية إدريس 

بنزكري

الثانوية العدادية الشهيد عمالة: سل

الحسين بن علي

504/09/18عمالة: سل 10 شيماء دياني
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 01282T)تابريكت )المقاطعة

 الثانوية العدادية عبد 

المالك  السعدي

 الثانوية العدادية أحمد عمالة: سل

بليمني

204/09/19عمالة: سل 6 ليلى بنغضيفة
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 21065

W

حصين )المقاطعة(

الثانوية العدادية الشهيد عمالة: سلالثانوية العدادية السمارة

الحسين بن علي

116/09/92عمالة: سل 148 عائشة سجدي
الفيزياء والكيمياء

16/09/92أقدمية 16 سنة 01282T)تابريكت )المقاطعة

 الثانوية العدادية المنصور 

الذهبي

306/09/00عمالة: سلالثانوية العدادية أنوالعمالة: سل 72 عبد اللطيف الخيالي
الفيزياء والكيمياء

06/09/08أقدمية 12 سنة 25855

C

باب المريسة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد 

الرحمان حجي

112/09/00عمالة: سلالثانوية العدادية المقاومةعمالة: سل 50 سميرة البزور
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 24715

N

باب المريسة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية رضى 

السلوي

203/09/13عمالة: سلالثانوية العدادية الحديقةعمالة: سل 34 م ديامي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 26859

U

العيايدة )المقاطعة(

306/09/17عمالة: الرباطعبدالعزيز دينيةعمالة: سلالثانوية العدادية المقاومة 28 مريم الرصاعي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 01112

H

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(
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  الثانوية العدادية سيدي عمالة: سلالثانوية العدادية أنوال

الطيبي

1001/01/17إقليم: القنيطرة 24 علي الوالي
الفيزياء والكيمياء

01/01/17 23808

C

سيدي الطيبي

704/09/18عمالة: الرباطلل عائشةعمالة: سل الثانوية العدادية الندلس 22 مريم   صدقي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 01091

K

حسان )المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد ا 

بن ياسين

402/09/15إقليم: سيدي قاسمعمر ابن الخطابعمالة: سل 14 ياسين بنعلي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 19815

M

جرف الملحة )البلدية(

الثانوية العدادية 

الخوارزمي

1104/09/18إقليم: القنيطرةالمرجة الزرقاءعمالة: سل 10         مريم امجيهل
الفيزياء والكيمياء

05/09/19 27355

H

مولي بوسلهام

 الثانوية العدادية عبد 

المالك  السعدي

106/09/17عمالة: الرباطالمام البخاريعمالة: سل 6 عدنان محسن
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 01086E أكدال الرياض

)المقاطعة(

 الثانوية العدادية وادي 

المخازن

ثانوية م الزرقطوني عمالة: سل

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

416/09/89 158 ربيعة صلحاني
التربية السلمية

16/09/92أقدمية 16 سنة 23520P)الفنيدق )البلدية

 الثانوية العدادية عبد 

الكبير الخطيبي

 الثانوية العدادية علل بن عمالة: سل

عبد ا

204/09/02عمالة: سل 96 امينة  رواعي
التربية السلمية

26/09/19أقدمية 16 سنة 18600S)حصين )المقاطعة

 الثانوية العدادية المنصور 

الذهبي

104/09/12عمالة: سلالثانوية العدادية إبن عبادعمالة: سل 40 عبد الرزاق أسملل
التربية السلمية

نعم 02/09/15 01272

G

باب المريسة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية مولي عمالة: سلالثانوية العدادية ابن رشد

رشيد

104/09/12عمالة: سل 30 أبو بكر البابوري
التربية السلمية

02/09/15 26205

H

العيايدة )المقاطعة(

الثانوية العدادية السيدة عمالة: سلالثانوية العدادية السمارة

الحرة

202/09/09عمالة: سل 28  الصحراوي عبدالعزيز
التربية السلمية

06/09/17 01284V)تابريكت )المقاطعة

102/09/14عمالة: سلالثانوية العدادية المام مالكعمالة: سل الثانوية العدادية الفتح 28 ليلى شاجيع
التربية السلمية

06/09/17 01289A)حصين )المقاطعة

 الثانوية العدادية المنصور عمالة: سلالثانوية العدادية إبن عباد

الذهبي

202/09/16عمالة: سل 26 الحسين بورعدة
التربية السلمية

نعم 04/09/18 23034L)العيايدة )المقاطعة

102/09/15عمالة: الرباطعمرو عالمعمالة: سلالثانوية العدادية المقاومة 22 مريم وكوز
التربية السلمية

نعم 04/09/18 01104Z)اليوسفية )المقاطعة

الثانوية العدادية عبد 

الرحمان حجي

الثانوية العدادية الشهيد عمالة: سل

الحسين بن علي

804/09/18عمالة: سل 16 هدى عمراني
التربية السلمية

05/09/19 01282T)تابريكت )المقاطعة

516/09/89عمالة: الرباططلحة بن عبيد اعمالة: سل الثانوية التأهيلية المتنبي 140 أوهاري   سعيد
التربية البدنية

16/09/94أقدمية 16 سنة 01100V)اليوسفية )المقاطعة

116/09/93إقليم: وادي الذهبابن طفيلعمالة: سل الثانوية العدادية الندلس 140 جمال اسماء
التربية البدنية

15/09/95إلتحاق بالزوج 24930X)الداخلة )البلدية

ثانوية القصر الصغير عمالة: سل الثانوية العدادية الريحان

التأهيلية

إقليم: فحص - 

انجرة

902/09/14 46 زياني الياس عزالدين
التربية البدنية

02/09/14 24963

H

القصر الصغير
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الثانوية العدادية عقبة بن 

نافع

الثانوية العدادية المام عمالة: سل

الشاطبي

404/09/12عمالة: سل 40 عبد السلم  دراجو
التربية البدنية

02/09/15 21536

H

باب المريسة 

)المقاطعة(

 الثانوية العدادية المام 

البخاري

302/09/16عمالة: الرباطيعقوب المنصورعمالة: سل 24 صريا هروشي
التربية البدنية

02/09/16 01090J)حسان )المقاطعة

802/01/17عمالة: سلالثانوية العدادية الكتبيةعمالة: سل الثانوية العدادية المجد 24 خديجة   كنطر
التربية البدنية

02/01/17 24721V باب المريسة

)المقاطعة(

 الثانوية العدادية عبد 

الكبير الخطيبي

الثانوية العدادية سيدي م عمالة: سل

بن عبد ا

316/09/93عمالة: سل 18 نعيمة  حنين
التربية البدنية

07/09/17 01287Yالسهول

 الثانوية العدادية أحمد 

بلفريج

عمالة: الصخيرات ابوفراس الحمدانيعمالة: سل

 - تمارة

816/09/99 118 نورا أبو المجد
التربية السرية

07/10/10أقدمية 16 سنة 24187P)تمارة )البلدية

الثانوية العدادية حليمة 

السعدية

 الثانوية العدادية عمر بن عمالة: سل

الخطاب

216/09/94عمالة: سل 108 وسام بلقاسم
التربية التشكيلية

29/10/10 01263X)بطانة )المقاطعة

  الثانوية العدادية معاد بن 

جبل

1102/09/09عمالة: الرباطالخوارزميعمالة: سل 12 هكو ابراهيم
التربية التشكيلية

04/09/18 01103Y)اليوسفية )المقاطعة

الثانوية العدادية أحمد 

الناصري

الثانوية العدادية إدريس عمالة: سل

بنزكري

116/09/97عمالة: سل 120 م لكحل
التربية الموسيقية

16/09/99أقدمية 16 سنة 21534F)تابريكت )المقاطعة

 الثانوية العدادية عبد 

المالك  السعدي

306/09/00عمالة: سلالثانوية العدادية أنوالعمالة: سل 72 العمري صلح الدين
التربية الموسيقية

07/10/08أقدمية 12 سنة 25855

C

باب المريسة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية حليمة 

السعدية

107/09/05عمالة: سلالثانوية العدادية الحديقةعمالة: سل 70 أمين بامهاود
التكنولوجيا

02/09/10 26859

U

العيايدة )المقاطعة(

416/09/99عمالة: فاسالوفاقإقليم: سيدي قاسمثانوي م الزرقطوني 112 شادية كرام
اللغة العربية

05/09/07أقدمية 12 سنة 23863

M

زواغة )المقاطعة(

 الثانوية العدادية علل بن إقليم: سيدي قاسمابن بصال

عبد ا

1002/09/10إقليم: القنيطرة 52 النوح النوح
اللغة العربية

03/09/13 11180

B

القنيطرة )البلدية(

الثانوية العدادية عثمان بن إقليم: سيدي قاسمإعدادية المام البخاري

عفان

103/09/13عمالة: مكناس 52 فدوى جنيخار
اللغة العربية

03/09/13 03940

G

ويسلن )البلدية(

103/09/13إقليم: سيدي قاسمإعدادية جابر ابن حيانإقليم: سيدي قاسمإعدادية أولد نوال 42 مينة  عروصي
اللغة العربية

03/09/13 15128Tالخنيشات

201/01/17إقليم: سيدي سليمانالخنساءإقليم: سيدي قاسمإعدادية جابر ابن حيان 34 فاطمة اكسيم
اللغة العربية

01/01/17 25994

D

ازغار

202/09/16إقليم: سيدي سليمانالفارابيإقليم: سيدي قاسمإعدادية جابر ابن حيان 34 م لمتول
اللغة العربية

02/09/16 20985J سيدي سليمان

)البلدية(

101/01/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية الليمونإقليم: سيدي قاسمإعدادية يوسف ابن تاشفين 34 يوسف البحراوي
اللغة العربية

01/01/17 15103

R

مشرع بلقصيري 

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

الثانوية العدادية عثمان بن إقليم: سيدي قاسمإعدادية توغيلت

عفان

201/01/17عمالة: مكناس 34 خديجة احمتي
اللغة العربية

02/01/17 03940

G

ويسلن )البلدية(

113/02/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية الليمونإقليم: سيدي قاسمإعدادية يوسف ابن تاشفين 34 م ادريسي
اللغة العربية

13/02/17 15103

R

مشرع بلقصيري 

)البلدية(

101/01/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية الزيتونإقليم: سيدي قاسمإعدادية المام البخاري 24 توفيق شواجي
اللغة العربية

01/01/17إلتحاق بالزوجة 25461Zلمرابيح

213/02/17إقليم: سيدي قاسمابن بصالإقليم: سيدي قاسمإعدادية النويرات 24 عبد الجبار م
اللغة العربية

13/02/17 15102P مشرع بلقصيري

)البلدية(

عمالة: الصخيرات الملإقليم: سيدي قاسمإعدادية جابر ابن حيان

 - تمارة

101/02/17 24 م احبشان
اللغة العربية

01/02/17 23491

H

تمارة )البلدية(

306/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية النويراتإقليم: سيدي قاسمإعدادية عمر الخيام 24 حماني زهرة
اللغة العربية

04/09/19 23498

R

انويرات

804/09/18إقليم: سيدي قاسمثانوية بير الطالب اإعداديةإقليم: سيدي قاسمإعدادية أولد نوال 20 الراجي فاطمة
اللغة العربية

04/09/19 26676Vبير الطالب

406/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عزوزإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار الكداري 18 الطح قاسم
اللغة العربية

04/09/19 25984Tسيدي عزوز

105/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الغربإقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عمر الحاضي 18 سكينة بنتهام
اللغة العربية

05/09/17إلتحاق بالزوج 11188

K

سوق الربعاء 

)البلدية(

506/09/17إقليم: سيدي قاسمثانوي م الزرقطونيإقليم: سيدي قاسمعمر ابن الخطاب 18 نهيلة الشتوي
اللغة العربية

06/09/17 15106

U

جرف الملحة )البلدية(

906/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية الداخلةإقليم: سيدي قاسماعدادية سلفات 18 اسماء بنيعيش
اللغة العربية

04/09/19 15107Vزكوطة

106/09/17إقليم: الخميساتزينب النفزويةإقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عزوز 14 النيور أمينة
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوج 23002

B

تيفلت )البلدية(

106/09/17إقليم: الخميساتابن الثيرإقليم: سيدي قاسمإعدادية ابن سينا 14 سارة اعنيبات
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوج 20128

C

مقام الطلبة

106/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية الكنديإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجي 14 وداد نونح
اللغة العربية

04/09/19 21423

K

سيدي الكامل

106/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية دار الكداريإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجي 14 ايمان زيات
اللغة العربية

04/09/19 15114

C

دار الكداري )البلدية(

804/09/18إقليم: سيدي سليمانم الزفزافإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجي 12 جلل بنمريش
اللغة العربية

04/09/18 25991Aالصفافعة

عمالة: الصخيرات عمار بن ياسرإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجي

 - تمارة

104/09/18 10 رشيد البازي
اللغة العربية

04/09/19 25226

U

عين العودة )البلدية(
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102/09/16إقليم: سيدي قاسمإعدادية توغيلتإقليم: سيدي قاسمإعدادية المام البخاري 6 العلمي امينة
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوج 22090

K

توغيلت

204/09/19عمالة: سلالثانوية العدادية المام مالكإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجي 6 أشرف حمامة
اللغة العربية

04/09/19 01289A)حصين )المقاطعة

604/09/19إقليم: الخميسات20غشتإقليم: سيدي قاسماعدادية سيدي أحمد بنعيسى 6 العفافرة زهير
اللغة العربية

04/09/19 11565Vأيت يدين

104/09/19إقليم: سيدي قاسمإعدادية دار الكداريإقليم: سيدي قاسمإعدادية الكندي 6 المهدي النقري
اللغة العربية

04/09/19 15114

C

دار الكداري )البلدية(

104/09/19إقليم: سيدي قاسمعمر ابن الخطابإقليم: سيدي قاسمإعدادية الكندي 6 صفاء العولي
اللغة العربية

04/09/19 19815

M

جرف الملحة )البلدية(

1004/09/19إقليم: الخميساتم الناصرإقليم: سيدي قاسماعدادية سلفات 6 عماد ايت القاضي
اللغة العربية

04/09/19 24980

B

أولماس

804/09/19إقليم: سيدي قاسمإعدادية دار الكداريإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجي 6 منعم القادمي
اللغة العربية

04/09/19 15114

C

دار الكداري )البلدية(

121/09/87إقليم: القنيطرة الثانوية العدادية ابن حزمإقليم: سيدي قاسمإعدادية المهدي ابن تومرت 160 عزيزة بن سالم
اللغة الفرنسية

09/10/91إلتحاق بالزوج 11171S)القنيطرة )البلدية

816/09/94إقليم: القنيطرةالثاوية العدادية المشاتلإقليم: سيدي قاسمإعدادية الليمون 108 شكري المصطفى
اللغة الفرنسية

04/09/12 25277Zسيدي الطيبي

الثانوية العدادية سيدي إقليم: سيدي قاسمإعدادية ابن سينا

طلحة

116/09/98إقليم: تطوان 108 شامة الزهري
اللغة الفرنسية

27/09/03إلتحاق بالزوج 05405Z)تطوان )البلدية

106/09/00إقليم: سيدي قاسمإعدادية أنوالإقليم: سيدي قاسمإعدادية جوهرة 76 عبدالواحد بلحاج المامون
اللغة الفرنسية

04/09/19 25460Y)سيدي قاسم )البلدية

903/09/13عمالة: فاسبدرإقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عمر الحاضي 52 بجمعاوي أسماء
اللغة الفرنسية

03/09/13 18499

G

زواغة )المقاطعة(

404/09/12إقليم: الجديدةثانوية لل مريم العداديةإقليم: سيدي قاسمإعدادية الزيتون 49 هدى بودادي
اللغة الفرنسية

04/09/12إلتحاق بالزوج 08706

M

الجديدة )البلدية(

  الثانوية العدادية سيدي إقليم: سيدي قاسمإعدادية عمر الخيام

الطيبي

904/09/12إقليم: القنيطرة 48 أمينة لغمامي
اللغة الفرنسية

04/09/12 23808

C

سيدي الطيبي

213/02/17إقليم: الخميساتالقدسإقليم: سيدي قاسمإعدادية الليمون 34 أحمد العلمي
اللغة الفرنسية

13/02/17 11569Zسيدي عبد الرزاق

113/02/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية الليمونإقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عزوز 34 غزلن الفرجاني
اللغة الفرنسية

13/02/17 15103

R

مشرع بلقصيري 

)البلدية(

302/09/15إقليم: العرائشالثانوية العدادية الوفاءإقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عمر الحاضي 30 م السوسي
اللغة الفرنسية

02/09/15 22610A)العرائش )البلدية
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506/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية الليمونإقليم: سيدي قاسمإعدادية الكندي 28 محسين دحمون
اللغة الفرنسية

06/09/17 15103

R

مشرع بلقصيري 

)البلدية(

313/02/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية بني مالكإقليم: سيدي قاسمإعدادية الليمون 24 خالد أتاي
اللغة الفرنسية

13/02/17 23811F سوق الربعاء

)البلدية(

عمالة: الصخيرات المام الشاطبيإقليم: سيدي قاسمإعدادية المام البخاري

 - تمارة

101/01/17 24 سكينة العمراني
اللغة الفرنسية

01/01/17إلتحاق بالزوج 24186

N

الصخيرات )البلدية(

801/01/17عمالة: فاسالملإقليم: سيدي قاسمإعدادية يوسف ابن تاشفين 24 نعيمة بوزيدي
اللغة الفرنسية

01/01/17 02064T فاس المدينة

)المقاطعة(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية اجزنايةإقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عمر الحاضي

أصيل

402/09/16 24 ابتسام شعران
اللغة الفرنسية

02/09/16 15336

U

كزناية )البلدية(

102/09/16إقليم: سيدي سليمانابن  ياسينإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجي 24 البقاتي مينة
اللغة الفرنسية

02/09/16 11183E سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

 الثانوية العدادية المهدي بن إقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجي

تومرت

106/09/16إقليم: القنيطرة 24 أمينة الكزاوي
اللغة الفرنسية

06/09/16إلتحاق بالزوج 23474P)القنيطرة )البلدية

113/02/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الغربإقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عمر الحاضي 24 نوفل المجبد
اللغة الفرنسية

04/09/19 11188

K

سوق الربعاء 

)البلدية(

106/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية جوهرةإقليم: سيدي قاسمثانوية بير الطالب اإعدادية 24 أسماء الدوادي
اللغة الفرنسية

09/09/19 24184L)سيدي قاسم )البلدية

106/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية دار الكداريإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجي 24 أسية معلم
اللغة الفرنسية

04/09/19 15114

C

دار الكداري )البلدية(

الثانوية العدادية أحمد إقليم: سيدي قاسمثانوية بير الطالب اإعدادية

الناصري

104/09/17عمالة: سل 20 الحمايدي كوثر
اللغة الفرنسية

04/09/17إلتحاق بالزوج 01276L)تابريكت )المقاطعة

304/09/18إقليم: سيدي سليمانالخنساءإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجي 20 الشوين نزهة
اللغة الفرنسية

04/09/19 25994

D

ازغار

206/09/17إقليم: سيدي سليمانالفارابيإقليم: سيدي قاسمإعدادية النهضة 18 مراد الدازي
اللغة الفرنسية

06/09/17 20985J سيدي سليمان

)البلدية(

عمالة: الصخيرات الزيتونإقليم: سيدي قاسمإعدادية النويرات

 - تمارة

206/09/17 18 خديجة إباوي
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 24603S)تمارة )البلدية

106/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية ابن رشدإقليم: سيدي قاسمإعدادية أنوال 18 نزهة صفا
اللغة الفرنسية

04/09/19 15095

G

سيدي قاسم )البلدية(

406/09/17إقليم: سيدي سليمانابن  ياسينإقليم: سيدي قاسمإعدادية الكندي 18 محسن النصيري
اللغة الفرنسية

06/09/17 11183E سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

106/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية دار الكداريإقليم: سيدي قاسمإعدادية الكندي 15 سلوى اسعيدي
اللغة الفرنسية

06/09/19إلتحاق بالزوج 15114

C

دار الكداري )البلدية(
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506/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية المهدي ابن تومرتإقليم: سيدي قاسمإعدادية يوسف ابن تاشفين 14 نعيمة حداوي
اللغة الفرنسية

04/09/19 15096

H

سيدي قاسم )البلدية(

106/09/17إقليم: سيدي قاسمابن بصالإقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عزوز 14 البرج م
اللغة الفرنسية

04/09/19 15102P مشرع بلقصيري

)البلدية(

106/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية النويراتإقليم: سيدي قاسمإعدادية عمر الخيام 14 كدوار سامية
اللغة الفرنسية

04/09/19 23498

R

انويرات

502/09/16إقليم: سيدي قاسمإعدادية الشباناتإقليم: سيدي قاسمإعدادية عمر الخيام 12 صفاء الحيمر
اللغة الفرنسية

04/09/18 26187

N

اشبانات

عمالة مقاطعة الحي رحمة الساميإقليم: سيدي قاسمإعدادية جابر ابن حيان

الحسني

202/09/16 12 كلثوم ميزال
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 25764

D

الحي الحسني 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية م بالحسن إقليم: سيدي قاسمابن بصال

الوزاني

806/09/16إقليم: القنيطرة 12 عبدالله أرديك
اللغة الفرنسية

04/09/18 27058

K

بنمنصور

504/09/18إقليم: سيدي قاسمإعدادية الليمونإقليم: سيدي قاسمإعدادية الكندي 12 فاطمة الزهراء قريدة
اللغة الفرنسية

04/09/18 15103

R

مشرع بلقصيري 

)البلدية(

104/09/18إقليم: سيدي قاسمابن بصالإقليم: سيدي قاسمإعدادية الكندي 10 فكري فردوس
اللغة الفرنسية

04/09/19 15102P مشرع بلقصيري

)البلدية(

1104/09/19إقليم: سيدي سليماناللعبياتإقليم: سيدي قاسماعدادية سيدي أحمد بنعيسى 6 الراضي بوشتى
اللغة الفرنسية

04/09/19 20070Pأولد حسين

104/09/19إقليم: سيدي قاسمإعدادية جابر ابن حيانإقليم: سيدي قاسماعدادية سلفات 6 مها سوحة
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 15128Tالخنيشات

404/09/19إقليم: سيدي قاسمإعدادية النهضةإقليم: سيدي قاسماعدادية سيدي أحمد بنعيسى 6 بنتهامي زهير
اللغة الفرنسية

04/09/19 15104S)احد كورت )البلدية

404/09/19إقليم: سيدي قاسمثانوية بير الطالب اإعداديةإقليم: سيدي قاسمإعدادية النهضة 6 محوشان رضوان
اللغة الفرنسية

04/09/19 26676Vبير الطالب

الثانوية العدادية م عابد إقليم: سيدي قاسماعدادية سيدي أحمد بنعيسى

الجابري

1104/09/19عمالة: سل 6 م الدريسي
اللغة الفرنسية

04/09/19 27211

B

عامر

504/09/19إقليم: سيدي سليمانالحسن  الثانيإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجي 6 عبد الرحيم الصحراوي
اللغة الفرنسية

04/09/19 06804Vقصيبية

الثانوية العدادية م عابد إقليم: سيدي قاسمإعدادية دار الكداري

الجابري

304/09/19عمالة: سل 6 اشرف الفللي
اللغة الفرنسية

04/09/19 27211

B

عامر

105/09/07إقليم: إفران  ثانوية الطلس العداديةإقليم: سيدي قاسمإعدادية الداخلة 64 ادريس طالبي
اللغة النجليزية

05/09/11 10784

W

ازرو )البلدية(

404/09/18إقليم: الخميساتالجاحظإقليم: سيدي قاسمإعدادية النهضة 12 بوعمامة ليلى
اللغة النجليزية

04/09/18 11564

U

أيت ميمون
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505/09/19إقليم: الخميساتعبد الرحمن بن عوفإقليم: سيدي قاسماعدادية سلفات 6 م باشتي
اللغة النجليزية

05/09/19 22128

B

أيت  إيكو

904/09/19إقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عمر الحاضيإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجي 6 عبد الله امي
اللغة النجليزية

04/09/19 21424Lسيدي اعمر الحاضي

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: سيدي قاسماعدادية سيدي أحمد بنعيسى

تاشفين

1204/09/19إقليم: القنيطرة 6 يسرى مرابطي
اللغة النجليزية

04/09/19 20984

H

مولي بوسلهام

الثانوية العدادية ادريس بن إقليم: سيدي قاسمإعدادية النويرات

زكري

306/09/01إقليم: القنيطرة 106 سلوى التزارني
الجتماعيات

07/09/04أقدمية 16 سنة 26957A)مهدية )البلدية

205/09/08إقليم: سيدي قاسمابن بصالإقليم: سيدي قاسمإعدادية يوسف ابن تاشفين 51 بنعيسى الكاني
الجتماعيات

02/09/13إلتحاق بالزوجة 15102P مشرع بلقصيري

)البلدية(

الثانوية العدادية بن عيسى إقليم: سيدي قاسمإعدادية الزيتون

الجرواني

402/09/09عمالة: مكناس 48 الهندي حنين
الجتماعيات

07/09/17 03946

N

سيدي سليمان مول 

الكيفان

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: سيدي قاسمإعدادية الداخلة

ا الخياط

104/09/12عمالة: مكناس 40 عماد الزعيمي
الجتماعيات

02/09/15 27334

K

سيدي عبد ا الخياط

الثانوية العدادية إبن حمدون إقليم: سيدي قاسمابن بصال

الكرتيلي

402/09/09عمالة: مكناس 36 عبدالحق كلي
الجتماعيات

02/09/14 04088T)تولل )البلدية

الثانوية العدادية عمر ابن إقليم: سيدي قاسمإعدادية عبد المالك السعدي

الخطاب

303/09/13إقليم: الحاجب 34 خالد العيان
الجتماعيات

02/09/16 04230Xبطيط

202/09/16إقليم: سيدي سليمانابن  ياسينإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار الكداري 34 بوقريان نور الدين
الجتماعيات

01/01/17 11183E سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

402/09/09إقليم: الخميساتابن الثيرإقليم: سيدي قاسمثانوية بير الطالب اإعدادية 28 الزهيد الهاروني علوي
الجتماعيات

06/09/17 20128

C

مقام الطلبة

806/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية ابن باجةإقليم: سيدي قاسمإعدادية الشبانات 28 م بنويس
الجتماعيات

06/09/17 22091Lزيرارة

الثانوية العدادية عبد ا إقليم: سيدي قاسمإعدادية عمر الخيام

الحداوي

502/09/16إقليم: النواصر 24 دعاء  بلقاس
الجتماعيات

02/09/16إلتحاق بالزوج 25567P)دار بوعزة )البلدية

213/02/17إقليم: سيدي سليمانالقصيبيةإقليم: سيدي قاسمإعدادية الشبانات 24 عزالدين  اعرييب
الجتماعيات

13/02/17 24831Pقصيبية

102/09/15إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية النهضةإقليم: سيدي قاسمإعدادية يوسف ابن تاشفين 23 بشرى البقالي
الجتماعيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 25489Eأولد سلمة

الثانوية العدادية عبد إقليم: سيدي قاسمإعدادية الكندي

الرحمان حجي

304/09/18عمالة: سل 22 عواطف الخطابي
الجتماعيات

04/09/19 01273

H

باب المريسة 

)المقاطعة(

114/02/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية المام البخاريإقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عمر الحاضي 18 عزالدين الوادي
الجتماعيات

04/09/19 15108

W

عين الدفالي
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108/02/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية دار الكداريإقليم: سيدي قاسمإعدادية ابن باجة 18 عادل شراح
الجتماعيات

04/09/19 15114

C

دار الكداري )البلدية(

406/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية الزيتونإقليم: سيدي قاسمإعدادية المام البخاري 18 م المني
الجتماعيات

06/09/17 25461Zلمرابيح

106/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية الكنديإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجي 14 هند قبة
الجتماعيات

04/09/19 21423

K

سيدي الكامل

104/09/18إقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجيإقليم: سيدي قاسمإعدادية الكندي 12 المهدي التويجر
الجتماعيات

04/09/18 23499Sدار العسلوجي

204/09/18إقليم: سيدي قاسمإعدادية يوسف ابن تاشفينإقليم: سيدي قاسمإعدادية النهضة 12 حسن آيت عمر
الجتماعيات

04/09/18 21422Jصفصاف

104/09/18إقليم: سيدي قاسمإعدادية النهضةإقليم: سيدي قاسمإعدادية جابر ابن حيان 12 عواطف شاكر
الجتماعيات

04/09/18 15104S)احد كورت )البلدية

104/09/18إقليم: سيدي قاسمثانوية بير الطالب اإعداديةإقليم: سيدي قاسمإعدادية جابر ابن حيان 10 عزيز الغريبي
الجتماعيات

04/09/19 26676Vبير الطالب

104/09/18إقليم: سيدي قاسمإعدادية عبد المالك السعديإقليم: سيدي قاسمإعدادية توغيلت 10 مصطفى أفقير
الجتماعيات

04/09/19 15105T)جرف الملحة )البلدية

الثانوية العدادية ابي القاسم  إقليم: سيدي قاسماعدادية سيدي أحمد بنعيسى

الشابي

304/09/19إقليم: القنيطرة 6 احمد العراقي
الجتماعيات

04/09/19 23813

H

سيدي م لحمر

104/09/19إقليم: الخميساتالياسمينإقليم: سيدي قاسمأبو القاسم الشابي 6 أشرف أكنوش
الجتماعيات

04/09/19 11576

G

الخميسات )البلدية(

504/09/19عمالة: الرباطالشهيد علل بن احمد إميكإقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عمر الحاضي 6 عبد الجليل أيت خالي
الجتماعيات

04/09/19 01110F يعقوب المنصور

)المقاطعة(

104/09/19عمالة: سل الثانوية العدادية لل حسناءإقليم: سيدي قاسماعدادية سيدي أحمد بنعيسى 6 بندحمان م
الجتماعيات

04/09/19 01270E باب المريسة

)المقاطعة(

104/09/19إقليم: سيدي قاسماعدادية سلفاتإقليم: سيدي قاسمإعدادية الداخلة 6 كريمي عبد الرحيم
الجتماعيات

04/09/19 27056

H

سلفات

204/09/19إقليم: سيدي قاسمإعدادية توغيلتإقليم: سيدي قاسمإعدادية المام البخاري 6 عبد المنعم بنسبان
الجتماعيات

04/09/19 22090

K

توغيلت

104/09/19إقليم: سيدي قاسمإعدادية الداخلةإقليم: سيدي قاسماعدادية سلفات 6 خالد عزوز
الجتماعيات

04/09/19 15107Vزكوطة

 الثانوية العدادية وادي إقليم: سيدي قاسمإعدادية أنوال

الدهب

316/09/86إقليم: القنيطرة 172 بالعلم إبراهيم
الرياضيات

16/09/86أقدمية 16 سنة 11170

R

القنيطرة )البلدية(

116/09/94إقليم: سيدي قاسمإعدادية ابن رشدإقليم: سيدي قاسمإعدادية ابن باجة 130 ادريس حمدانات
الرياضيات

16/09/02أقدمية 16 سنة 15095

G

سيدي قاسم )البلدية(
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 الثانوية العدادية المهدي بن إقليم: سيدي قاسمإعدادية ابن باجة

تومرت

516/09/88إقليم: القنيطرة 130 عبد المجيد غريبيل
الرياضيات

04/09/02أقدمية 16 سنة 23474P)القنيطرة )البلدية

106/09/01إقليم: سيدي قاسمإعدادية الليمونإقليم: سيدي قاسمابن بصال 94 الرياحي بوريحية
الرياضيات

01/09/12 15103

R

مشرع بلقصيري 

)البلدية(

1005/09/03إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الحريريإقليم: سيدي قاسمإعدادية الليمون 92 مينة ساهل
الرياضيات

15/04/10 11178Z)القنيطرة )البلدية

 الثانوية العدادية عقبة بن إقليم: سيدي قاسمإعدادية الكندي

نافع

213/02/17إقليم: القنيطرة 34 أسامة معقول
الرياضيات

13/02/17 11179A)القنيطرة )البلدية

613/02/17عمالة: الرباطالمغرب الكبيرإقليم: سيدي قاسمإعدادية المهدي ابن تومرت 28 بلوك سعيد
الرياضيات

04/09/19 01094

N

حسان )المقاطعة(

513/02/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية التسامحإقليم: سيدي قاسمإعدادية الليمون 28 رشيد مونير
الرياضيات

04/09/19 25496

M

سيدي الطيبي

106/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية النويراتإقليم: سيدي قاسمإعدادية الكندي 28 احمد اجليفي
الرياضيات

06/09/17 23498

R

انويرات

306/09/17إقليم: القنيطرةالثاوية العدادية المشاتلإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار الكداري 28 م دهيصة
الرياضيات

06/09/17 25277Zسيدي الطيبي

عمالة: الصخيرات المجدإقليم: سيدي قاسمإعدادية الكندي

 - تمارة

1104/09/18 22 أسامة حند
الرياضيات

04/09/18 27350

C

عين العودة )البلدية(

604/09/18إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية م الطوبيإقليم: سيدي قاسمإعدادية الكندي 22 سكينة مبروك
الرياضيات

04/09/19 27057Jمناصرة

204/09/18عمالة: الرباطعمرو عالمإقليم: سيدي قاسمإعدادية أولد نوال 22 أيوب جيبوني
الرياضيات

04/09/18 01104Z)اليوسفية )المقاطعة

1004/09/18إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية أحمد شوقيإقليم: سيدي قاسمإعدادية النويرات 22 زكرياء بربوش
الرياضيات

04/09/18 27060

M

مكرن

الثانوية العدادية الشهيد إقليم: سيدي قاسمإعدادية ابن رشد

الحسين بن علي

113/02/17عمالة: سل 18 عبد الرحيم السكري
الرياضيات

04/09/19 01282T)تابريكت )المقاطعة

113/02/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية جوهرةإقليم: سيدي قاسمإعدادية القاضي عياض 18 مروان النفاع
الرياضيات

04/09/19 24184L)سيدي قاسم )البلدية

الثانوية العدادية عبد ا بن إقليم: سيدي قاسمإعدادية المام البخاري

ياسين

206/09/17عمالة: سل 18 يوسف الزواك
الرياضيات

06/09/17 24193

W

سيدي بوقنادل 

)البلدية(

106/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية جوهرةإقليم: سيدي قاسمثانوية بير الطالب اإعدادية 18 الكلوي انوار
الرياضيات

06/09/17 24184L)سيدي قاسم )البلدية

104/09/18إقليم: سيدي سليمانالقصيبيةإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار الكداري 18 جواد معطاوي
الرياضيات

04/09/19 24831Pقصيبية
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306/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية أنوالإقليم: سيدي قاسمإعدادية ابن سينا 16 إدريسي رجاء
الرياضيات

04/09/18 25460Y)سيدي قاسم )البلدية

402/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية المهدي ابن تومرتإقليم: سيدي قاسمإعدادية الشبانات 14 لخلوف ناهلة
الرياضيات

04/09/19 15096

H

سيدي قاسم )البلدية(

406/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية م حجيإقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عزوز 14 يوسف بلعوجة
الرياضيات

04/09/19 26298Jسوق ثلثاء الغرب

105/09/17عمالة: الرباطالميرة عائشةإقليم: سيدي قاسمإعدادية ابن سينا 14 وليد عريبو
الرياضيات

04/09/19 01136J)اليوسفية )المقاطعة

1106/09/17عمالة: الرباطالميرة عائشةإقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عمر الحاضي 14 نجوى رضوان
الرياضيات

04/09/19 01136J)اليوسفية )المقاطعة

504/09/18عمالة: سلالثانوية العدادية الخوارزميإقليم: سيدي قاسمإعدادية النويرات 12 المهدي احميدو
الرياضيات

04/09/18 21535

G

تابريكت )المقاطعة(

104/09/18عمالة: سلالثانوية العدادية الخوارزميإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجي 12 م أمين رضى
الرياضيات

04/09/19 21535

G

تابريكت )المقاطعة(

404/09/18إقليم: الخميسات مارس3إقليم: سيدي قاسمإعدادية الداخلة 12 نورالدين أوعربي
الرياضيات

04/09/18 11562S)تيفلت )البلدية

204/09/18عمالة: سل الثانوية العدادية لل حسناءإقليم: سيدي قاسمإعدادية المام البخاري 12 بحوق بوبكر
الرياضيات

04/09/18 01270E باب المريسة

)المقاطعة(

1004/09/18عمالة: سلالثانوية العدادية الكتبيةإقليم: سيدي قاسمإعدادية الداخلة 12 يوسف البوعناني
الرياضيات

04/09/18 24721V باب المريسة

)المقاطعة(

104/09/18عمالة: سلالثانوية العدادية المام مالكإقليم: سيدي قاسمإعدادية المام البخاري 12 تيمر أشرف
الرياضيات

04/09/18 01289A)حصين )المقاطعة

104/09/18إقليم: الخميساتزينب النفزويةإقليم: سيدي قاسمإعدادية المام البخاري 12 وليد ديدي العلوي
الرياضيات

04/09/18 23002

B

تيفلت )البلدية(

الثانوية العدادية عبد إقليم: سيدي قاسمإعدادية المام البخاري

الرحمان حجي

604/09/18عمالة: سل 12 ضريف عبد العزيز
الرياضيات

04/09/18 01273

H

باب المريسة 

)المقاطعة(

204/09/18إقليم: الخميساتالجاحظإقليم: سيدي قاسمإعدادية ابن سينا 10 ام كلتوم لمي
الرياضيات

04/09/19 11564

U

أيت ميمون

904/09/18عمالة: سلالثانوية العدادية السمارةإقليم: سيدي قاسمإعدادية ابن سينا 10 أيوب سميع
الرياضيات

04/09/19 01283

U

تابريكت )المقاطعة(

 الثانوية العدادية عبد العزيز إقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عزوز

أمين

204/09/18عمالة: سل 10 حمزة معاش
الرياضيات

04/09/19 25926E)العيايدة )المقاطعة

104/09/19إقليم: سيدي قاسمإعدادية دار الكداريإقليم: سيدي قاسمإعدادية توغيلت 8 بزيز خديجة
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوج 15114

C

دار الكداري )البلدية(
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الثانوية العدادية ابي القاسم  إقليم: سيدي قاسمإعدادية عمر الخيام

الشابي

104/09/19إقليم: القنيطرة 6 حمزة كرمة
الرياضيات

04/09/19 23813

H

سيدي م لحمر

104/09/19إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الزهورإقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عمر الحاضي 6 بوسلهام العنزى
الرياضيات

04/09/19 25491

G

لل ميمونة

304/09/19إقليم: سيدي سليمانجابر بن حيانإقليم: سيدي قاسماعدادية سيدي أحمد بنعيسى 6 يونس وشت
الرياضيات

04/09/19 11182

D

سيدي يحيى الغرب 

)البلدية(

104/09/19إقليم: سيدي قاسمثانوية بير الطالب اإعداديةإقليم: سيدي قاسمإعدادية توغيلت 6 حباش احمد
الرياضيات

04/09/19 26676Vبير الطالب

204/09/19إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الجاحضإقليم: سيدي قاسمإعدادية عمر الخيام 6 اخبازة رضوان
الرياضيات

04/09/19 11189Lبنمنصور

704/09/19إقليم: سيدي سليمانالفارابيإقليم: سيدي قاسمإعدادية جابر ابن حيان 6 م البرهمي
الرياضيات

04/09/19 20985J سيدي سليمان

)البلدية(

504/09/19إقليم: سيدي قاسمإعدادية القاضي عياضإقليم: سيدي قاسمإعدادية النهضة 6 حمزة تواهر
الرياضيات

04/09/19 15097J)سيدي قاسم )البلدية

104/09/19إقليم: سيدي قاسمإعدادية الداخلةإقليم: سيدي قاسماعدادية سلفات 6 سعيد بلعسري
الرياضيات

04/09/19 15107Vزكوطة

104/09/19إقليم: سيدي قاسمإعدادية توغيلتإقليم: سيدي قاسمإعدادية المام البخاري 6 أيوب الشدلي
الرياضيات

04/09/19 22090

K

توغيلت

 الثانوية العدادية صلح إقليم: سيدي قاسماعدادية سيدي أحمد بنعيسى

الدين اليوبي

904/09/19إقليم: القنيطرة 6 شعيبي رشيد
الرياضيات

04/09/19 11187J سوق الربعاء

)البلدية(

104/09/19إقليم: الخميسات مارس3إقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عمر الحاضي 6 يوسف اولعيدي
الرياضيات

04/09/19 11562S)تيفلت )البلدية

104/09/19إقليم: سيدي قاسمإعدادية المهدي ابن تومرتإقليم: سيدي قاسمإعدادية عمر الخيام 6 يونس الحيدود
الرياضيات

04/09/19 15096

H

سيدي قاسم )البلدية(

304/09/19إقليم: سيدي سليمانم الزفزافإقليم: سيدي قاسمإعدادية أولد نوال 6   أسامة الشوني
الرياضيات

04/09/19 25991Aالصفافعة

504/09/19إقليم: سيدي سليمانم الزفزافإقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عمر الحاضي 6 يوسف الوهراني
الرياضيات

04/09/19 25991Aالصفافعة

204/09/19عمالة: سلعثمان جوريوإقليم: سيدي قاسمإعدادية عمر الخيام 6 سليم الجناتي الدريسي
الرياضيات

04/09/19 27351

D

العيايدة )المقاطعة(

404/09/19إقليم: سيدي سليمانجابر بن حيانإقليم: سيدي قاسمإعدادية توغيلت 6 ارميميش أمين
الرياضيات

04/09/19 11182

D

سيدي يحيى الغرب 

)البلدية(

 الثانوية العدادية صلح إقليم: سيدي قاسماعدادية سيدي أحمد بنعيسى

الدين اليوبي

104/09/19إقليم: القنيطرة 6 عبدا الهمص
الرياضيات

04/09/19 11187J سوق الربعاء

)البلدية(
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404/09/19إقليم: سيدي قاسمإعدادية ابن سيناإقليم: سيدي قاسماعدادية سلفات 6 نوفل بنشليح
الرياضيات

04/09/19 15098

K

سيدي قاسم )البلدية(

104/09/19إقليم: سيدي قاسمإعدادية ابن سيناإقليم: سيدي قاسماعدادية سلفات 6 كوثر الجزار
الرياضيات

04/09/19 15098

K

سيدي قاسم )البلدية(

104/09/19عمالة: سلالثانوية العدادية الخوارزميإقليم: سيدي قاسمثانوية بير الطالب اإعدادية 6 البيض ياسين
الرياضيات

04/09/19 21535

G

تابريكت )المقاطعة(

104/09/19إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية السعادةإقليم: سيدي قاسمأبو القاسم الشابي 6 حسن قنزع
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوجة 25488

D

بحارة أولد عياد

104/09/19إقليم: الخميساتزينب النفزويةإقليم: سيدي قاسماعدادية سلفات 6 عبد ا الدريسي
الرياضيات

04/09/19 23002

B

تيفلت )البلدية(

404/09/19إقليم: سيدي سليمانجابر بن حيانإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجي 6 مراد السعداني
الرياضيات

04/09/19 11182

D

سيدي يحيى الغرب 

)البلدية(

516/09/96إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية إبن المقفعإقليم: سيدي قاسمإعدادية أنوال 136 عبدالرحيم بليل
علوم الحياة 

والرض
16/09/99أقدمية 16 سنة 26958

B

القنيطرة )البلدية(

الثانوية العدادية م بن عبد إقليم: سيدي قاسمإعدادية المام البخاري

ا

107/09/04عمالة: مكناس 82 لشكر سعيد
علوم الحياة 

والرض
05/09/08أقدمية 12 سنة 04082L)مكناس )البلدية

  الثانوية العدادية سيدي إقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عزوز

الطيبي

502/09/15إقليم: القنيطرة 40 عواطف العوني
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 23808

C

سيدي الطيبي

102/09/16عمالة: مكناسالثانوية العدادية المام مالكإقليم: سيدي قاسمإعدادية النهضة 34 سكينة المجدهير
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 04097

C

مكناس )البلدية(

213/02/17إقليم: القنيطرةزليخة الناصريإقليم: سيدي قاسمإعدادية الكندي 34 طارق علم
علوم الحياة 

والرض
13/02/17 27354

G

مهدية )البلدية(

613/02/17إقليم: الخميسات مارس3إقليم: سيدي قاسمثانوية الوفاء 24 افوديسان سعيد
علوم الحياة 

والرض
13/02/17 11562S)تيفلت )البلدية

206/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية توغيلتإقليم: سيدي قاسمإعدادية المام البخاري 18 نجيب اليبزار
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 22090

K

توغيلت

606/09/17إقليم: سيدي سليمانالحسن  الثانيإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجي 18 فؤاد درقوش
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 06804Vقصيبية

406/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية المام البخاريإقليم: سيدي قاسمإعدادية توغيلت 16 فخري أمينة
علوم الحياة 

والرض
16/07/18 15108

W

عين الدفالي

906/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية عمر الخيامإقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عمر الحاضي 16 هاجر بنضحاوية
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 15109Xالحوافات

1004/09/18إقليم: سيدي قاسمابن بصالإقليم: سيدي قاسمإعدادية النهضة 12 زكرياء شاكر
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 15102P مشرع بلقصيري

)البلدية(
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504/09/18إقليم: سيدي سليمانابن  ياسينإقليم: سيدي قاسمإعدادية الكندي 10 احمد ولد سيفر
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 11183E سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

704/09/19إقليم: الخميساتعبد ا بن ياسينإقليم: سيدي قاسماعدادية سيدي أحمد بنعيسى 6 خنفرى عبدالواحد
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 11561

R

الرماني )البلدية(

904/09/19إقليم: سيدي سليمانجابر بن حيانإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجي 6 م كنكا
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 11182

D

سيدي يحيى الغرب 

)البلدية(

104/09/19إقليم: سيدي قاسمإعدادية الكنديإقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عمر الحاضي 6 عمر مغراوي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 21423

K

سيدي الكامل

104/09/19إقليم: سيدي قاسمإعدادية يوسف ابن تاشفينإقليم: سيدي قاسمإعدادية المام البخاري 6 حميد بابا
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 21422Jصفصاف

404/09/19عمالة: الرباطالعربي البنايإقليم: سيدي قاسمإعدادية عمر الخيام 6 عماد  لصفر
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 01102X)اليوسفية )المقاطعة

204/09/19عمالة: سل الثانوية العدادية النخيلإقليم: سيدي قاسماعدادية سيدي أحمد بنعيسى 6 عبد اللطيف الطاهري
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 24835

U

العيايدة )المقاطعة(

عمالة: الصخيرات صلح الدين اليوبيإقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عمر الحاضي

 - تمارة

1104/09/19 6 علي عل
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 21501Vسيدي يحيى زعير

704/09/19عمالة: سلالثانوية العدادية السمارةإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار الكداري 6 عبدالكريم كونسة
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 01283

U

تابريكت )المقاطعة(

104/09/19إقليم: سيدي قاسمثانوية الوفاءإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجي 6 سعيد زكروم
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 25524Tسيدي الكامل

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: سيدي قاسمعمر ابن الخطاب

سليمان للتعليم الصيل

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/10/00 82 ابغي احمد
الفيزياء والكيمياء

05/09/08أقدمية 12 سنة 15360V طنجة المدينة

)المقاطعة(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ماء العينينإقليم: سيدي قاسمإعدادية ابن رشد

أصيل

204/09/12 48 المغاري امان
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 15331

N

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

102/09/14إقليم: الجديدةثانوية الورد العداديةإقليم: سيدي قاسمإعدادية الزيتون 46 ياسين بن جدة
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 08717Zشتوكة

301/01/17إقليم: سيدي بنورثانوية البارودي العداديةإقليم: سيدي قاسمإعدادية جابر ابن حيان 34 مينة عاصم
الفيزياء والكيمياء

01/01/17 08719

B

بني هلل

301/01/17إقليم: سيدي سليمانجابر بن حيانإقليم: سيدي قاسمإعدادية يوسف ابن تاشفين 34 عبد الفتاح اليحياوي
الفيزياء والكيمياء

01/01/17 11182

D

سيدي يحيى الغرب 

)البلدية(

104/09/12إقليم: الجديدةثانوية الساحل العداديةإقليم: سيدي قاسمإعدادية الليمون 31 جمعة ابو الفرج
الفيزياء والكيمياء

02/09/15إلتحاق بالزوج 23363

U

لبير الجديد )البلدية(

102/09/15إقليم: سيدي قاسمإعدادية الليمونإقليم: سيدي قاسمإعدادية الكندي 30 بوزكراوي هشام
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 15103

R

مشرع بلقصيري 

)البلدية(

204



المؤسسة الصلية

الرباط - سل - القنيطرة04الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

1102/09/14عمالة: الميةأولد مومنإقليم: سيدي قاسمابن بصال 28 لهشيمي عبد ا
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 24333Y سيدي موسى

المجدوب

الثانوية العدادية زينب إقليم: سيدي قاسمإعدادية أنوال

النفزاوية

102/09/14عمالة: مكناس 28 وليد بقالي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 25267

N

ويسلن )البلدية(

302/09/16إقليم: سيدي قاسمإعدادية أنوالإقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عمر الحاضي 24 خالد بنميح
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 25460Y)سيدي قاسم )البلدية

302/09/16إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الخوةإقليم: سيدي قاسمإعدادية توغيلت 24 م العتيقي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 23809

D

عامر السفلية

402/09/16عمالة: الرباطحليمة السعديةإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجي 24 سعيد عياط
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 01107

C

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

213/02/17إقليم: سيدي سليمانالتضامنإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجي 24 أيوب الكوماشي
الفيزياء والكيمياء

13/02/17 24621Lدار بلعامري

113/02/17إقليم: سيدي سليمانالصفصافإقليم: سيدي قاسمإعدادية الشبانات 24 إيلياس لبعاج
الفيزياء والكيمياء

13/02/17 25490Fمساعدة

106/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية النويراتإقليم: سيدي قاسمابن بصال 24 زهير الراشدي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 23498

R

انويرات

106/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية ابن رشدإقليم: سيدي قاسمإعدادية الشبانات 24 م بلباه
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 15095

G

سيدي قاسم )البلدية(

106/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية جابر ابن حيانإقليم: سيدي قاسمإعدادية أولد نوال 18 م شيهب
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 15128Tالخنيشات

304/09/19إقليم: سيدي قاسمإعدادية أنوالإقليم: سيدي قاسمإعدادية الداخلة 16 ادريس حمادي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 25460Y)سيدي قاسم )البلدية

204/09/19إقليم: سيدي قاسمابن بصالإقليم: سيدي قاسمإعدادية الكندي 16 الدومي عبد الكبير
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 15102P مشرع بلقصيري

)البلدية(

204/09/19إقليم: سيدي قاسمعمر ابن الخطابإقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عزوز 16 أسماء الحيلح
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 19815

M

جرف الملحة )البلدية(

104/09/19إقليم: سيدي قاسماعدادية سيدي أحمد بنعيسىإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجي 16 رشيد اجليدي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 26961Eسيدي احمد بنعيسى

104/09/18إقليم: سيدي قاسمإعدادية الزيتونإقليم: سيدي قاسمإعدادية المام البخاري 12 احميدو  الفرتلة
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 25461Zلمرابيح

104/09/18إقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عزوزإقليم: سيدي قاسمإعدادية يوسف ابن تاشفين 10 أيوب المختاري
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 25984Tسيدي عزوز

204/09/18إقليم: سيدي قاسمإعدادية أولد نوالإقليم: سيدي قاسمعمر ابن الخطاب 10 سكينة السرغيني
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 25983Sاولد نوال
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204/09/18إقليم: سيدي سليمانمحمود درويشإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار الكداري 8 فتح ا كرنون
الفيزياء والكيمياء

06/09/19 25992

B

عامر الشمالية

الثانوية العدادية الشريف إقليم: سيدي قاسمإعدادية عمر الخيام

الرضي

304/09/19إقليم: القنيطرة 6 كدة أيوب
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 11194Sعرباوة

104/09/19إقليم: سيدي قاسمإعدادية الداخلةإقليم: سيدي قاسماعدادية سلفات 6 أحمد لعبيدي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 15107Vزكوطة

1104/09/19إقليم: سيدي سليمانالحسن  الثانيإقليم: سيدي قاسمإعدادية النهضة 6 سفيان اهميزي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 06804Vقصيبية

201/01/02إقليم: تطوانالثانوية العدادية ابن البيطارإقليم: سيدي قاسمثانوي م الزرقطوني 82 احمد البرنيشي
التربية السلمية

03/09/08أقدمية 12 سنة 26398T)تطوان )البلدية

204/09/12إقليم: سيدي قاسمابن بصالإقليم: سيدي قاسمإعدادية النويرات 42 صهيب العروسي
التربية السلمية

02/09/15 15102P مشرع بلقصيري

)البلدية(

302/09/16إقليم: تطوانالثانوية العدادية أحمد شوقيإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار الكداري 34 الخمسي عبد الحافظ
التربية السلمية

01/01/17 26517X)تطوان )البلدية

302/09/16إقليم: تطوانالثانوية العدادية الفراهيديإقليم: سيدي قاسمإعدادية الكندي 34 م شقور
التربية السلمية

02/09/16 26516

W

تطوان )البلدية(

602/09/16إقليم: سيدي قاسمإعدادية ابن سيناإقليم: سيدي قاسمثانوية بير الطالب اإعدادية 30 المهدي ملوكي
التربية السلمية

05/09/18 15098

K

سيدي قاسم )البلدية(

102/09/16إقليم: سيدي قاسمإعدادية أولد نوالإقليم: سيدي قاسمإعدادية عبد المالك السعدي 28 م  العواد
التربية السلمية

03/09/19 25983Sاولد نوال

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية الزهراءإقليم: سيدي قاسمإعدادية عمر الخيام

أصيل

102/09/16 24 هشام  المودن
التربية السلمية

02/09/16 15346E)بني مكادة )المقاطعة

102/09/16إقليم: سيدي قاسمإعدادية النويراتإقليم: سيدي قاسمإعدادية عمر الخيام 24 سفيان  أيت عامر
التربية السلمية

02/09/16 23498

R

انويرات

1202/09/16إقليم: تطوانالثانوية العدادية علي يعتةإقليم: سيدي قاسمإعدادية جابر ابن حيان 24 يونس الدامون
التربية السلمية

02/09/16 27335Lالخروب

1101/01/17إقليم: تطوانالثانوية العدادية ابغاغزةإقليم: سيدي قاسمإعدادية جابر ابن حيان 24 مصطفى الكيس
التربية السلمية

01/01/17 27175

M

ابغاغزة

الثانوية العدادية فاطمة إقليم: سيدي قاسمإعدادية جابر ابن حيان

المرنيسي

202/06/16إقليم: تطوان 24 م أعافر
التربية السلمية

02/09/16 27337

N

أولد علي منصور

1202/09/16إقليم: بركانزكزلإقليم: سيدي قاسمإعدادية الكندي 24 عبد الحفيظ وجدي
التربية السلمية

02/09/16 23254A - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

802/09/16إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية القصبةإقليم: سيدي قاسمابن بصال 22 مرية البوطي
التربية السلمية

04/09/19 24181

H

مهدية )البلدية(
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 الثانوية العدادية عبد الكبير إقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجي

الخطيبي

104/09/18عمالة: سل 22 م اهضار
التربية السلمية

04/09/19 21513

H

حصين )المقاطعة(

305/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية ابن رشدإقليم: سيدي قاسمإعدادية الشبانات 18 بلل البكراوي
التربية السلمية

05/09/17 15095

G

سيدي قاسم )البلدية(

104/09/19إقليم: سيدي قاسمإعدادية الداخلةإقليم: سيدي قاسماعدادية سلفات 16 بوسلهام بن دهاج
التربية السلمية

04/09/19 15107Vزكوطة

 الثانوية العدادية اولد إقليم: سيدي قاسمإعدادية توغيلت

اوجيه

102/09/15إقليم: القنيطرة 12 يونس مفتي
التربية السلمية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 11168

N

القنيطرة )البلدية(

804/09/18إقليم: سيدي سليمانابن  ياسينإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجي 10 غزلن الجهد
التربية السلمية

04/09/19 11183E سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

204/09/18عمالة: سلالثانوية العدادية السمارةإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار الكداري 10 زكرياء زعيم
التربية السلمية

04/09/19 01283

U

تابريكت )المقاطعة(

104/09/19إقليم: سيدي قاسمإعدادية الشباناتإقليم: سيدي قاسماعدادية سلفات 7 مينة التايك
التربية السلمية

04/09/19إلتحاق بالزوج 26187

N

اشبانات

عمالة: الصخيرات الدريسيإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجي

 - تمارة

104/09/19 6 الحسين موعتصيم
التربية السلمية

04/09/19 01384

D

الصخيرات )البلدية(

704/09/19عمالة: الرباطبئر أنزرانإقليم: سيدي قاسمإعدادية أولد نوال 6 جدو الحسين
التربية السلمية

04/09/19 01113J يعقوب المنصور

)المقاطعة(

604/09/19إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية أحمد شوقيإقليم: سيدي قاسمإعدادية الكندي 6 سفيان الخمار
التربية السلمية

04/09/19 27060

M

مكرن

104/09/19إقليم: سيدي سليمانالفارابيإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجي 6 مراد الهدانة
التربية السلمية

04/09/19 20985J سيدي سليمان

)البلدية(

104/09/19إقليم: سيدي سليمانالحسن  الثانيإقليم: سيدي قاسماعدادية سيدي أحمد بنعيسى 6 مراد التاجر
التربية السلمية

04/09/19 06804Vقصيبية

117/09/90إقليم: صفروثانوية الرفايف العداديةإقليم: سيدي قاسمإعدادية ابن رشد 158 م والي علمي
التربية البدنية

17/09/90إلتحاق بالزوجة 26074

R

صفرو )البلدية(

116/09/93إقليم: القنيطرةفاطمة المرنيسيإقليم: سيدي قاسمابن بصال 146 الشرجاوي عبد الرحيم
التربية البدنية

16/09/95أقدمية 16 سنة 27352E)مهدية )البلدية

117/09/90عمالة: مكناسالثانوية العدادية المنصورإقليم: سيدي قاسمإعدادية أنوال 138 السماقي م
التربية البدنية

17/09/97أقدمية 16 سنة 25495L)مكناس )البلدية

216/09/93عمالة: مكناسالثانوية العدادية إبن حزمإقليم: سيدي قاسمإعدادية ابن رشد 138 عبدالحي بنسري
التربية البدنية

16/09/97أقدمية 16 سنة 23880F)مكناس )البلدية

116/09/92عمالة: مكناسالثانوية العدادية المام مالكإقليم: سيدي قاسمإعدادية الداخلة 136 الطاهر  الحجامي
التربية البدنية

05/09/00أقدمية 16 سنة 04097

C

مكناس )البلدية(

207



المؤسسة الصلية

الرباط - سل - القنيطرة04الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

216/09/94إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية إبن المقفعإقليم: سيدي قاسمإعدادية النهضة 130 ليدام  عثمان
التربية البدنية

16/09/99أقدمية 16 سنة 26958

B

القنيطرة )البلدية(

116/09/88إقليم: سيدي قاسمإعدادية جابر ابن حيانإقليم: سيدي قاسمابن بصال 130 بركن عزوز
التربية البدنية

01/09/10 15128Tالخنيشات

ملحقة الثانوية التأهيلية إقليم: سيدي قاسمعمر ابن الخطاب

أناسي

816/09/94عمالة: مكناس 122 بوخلين عبد العزيز
التربية البدنية

16/09/01أقدمية 16 سنة 27025Zأيت ولل

الثانوية العدادية صهريج إقليم: سيدي قاسمإعدادية جابر ابن حيان

السواني

216/09/92عمالة: مكناس 122 ناصر خالد
التربية البدنية

16/09/01أقدمية 16 سنة 04077F)مكناس )البلدية

105/09/07إقليم: سيدي قاسمابن بصالإقليم: سيدي قاسمإعدادية يوسف ابن تاشفين 52  بن شرع عبد الفتاح
التربية البدنية

03/09/13 15102P مشرع بلقصيري

)البلدية(

806/09/06عمالة: فاسالمغرب العربيإقليم: سيدي قاسمثانوية بير الطالب اإعدادية 40 ايوب بوسرك
التربية البدنية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 22674V جنان الورد

)المقاطعة(

604/09/12عمالة: فاسعين هارونإقليم: سيدي قاسمإعدادية توغيلت 38 الشافعي نوال
التربية البدنية

02/09/14إلتحاق بالزوج 02243

M

المرينيين )المقاطعة(

902/09/14إقليم: القنيطرة الثانوية العدادية الفتحإقليم: سيدي قاسمإعدادية الكندي 36 مروان الشيباني
التربية البدنية

02/09/14 26743Tسيدي م بنمنصور

102/09/09إقليم: سيدي قاسمابن بصالإقليم: سيدي قاسمإعدادية جابر ابن حيان 34 الجدع محسين
التربية البدنية

06/09/17 15102P مشرع بلقصيري

)البلدية(

1004/09/12إقليم: الخميسات20غشتإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار الكداري 34 عبد القادر عرباوي
التربية البدنية

02/09/16 11565Vأيت يدين

الثانوية  العسكرية الملكية إقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجي

الولى

904/09/12إقليم: القنيطرة 32 ياسين  العالي
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 11205

D

القنيطرة )البلدية(

عمالة: الصخيرات التنميةإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجي

 - تمارة

304/09/12 24 عبد المغيت  البطحاوي
التربية البدنية

02/09/16 27114

W

عين العودة )البلدية(

803/09/13إقليم: سيدي قاسماعدادية سلفاتإقليم: سيدي قاسمإعدادية الكندي 24 سعيد لعسيري
التربية البدنية

02/09/16 27056

H

سلفات

102/09/16إقليم: سيدي قاسماعدادية سلفاتإقليم: سيدي قاسمإعدادية سيدي عمر الحاضي 24 سلمى المحمودي
التربية البدنية

02/09/16 27056

H

سلفات

الثانوية العدادية أبي حامد إقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجي

الغزالي

407/09/16إقليم: القنيطرة 12 رشيد غدى
التربية البدنية

04/09/18 25989Yعامر السفلية

404/09/19إقليم: الخميساتالمير مولي رشيدإقليم: سيدي قاسماعدادية سلفات 6 عثمان بويفران
التربية البدنية

04/09/19 11581

M

تيداس

204/09/19إقليم: سيدي قاسمإعدادية توغيلتإقليم: سيدي قاسمأبو القاسم الشابي 6 سارة بلخليفي
التربية البدنية

04/09/19 22090

K

توغيلت
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الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: سيدي قاسمإعدادية عمر الخيام

تاشفين

204/09/19إقليم: القنيطرة 6 اناس علمي
التربية البدنية

04/09/19 20984

H

مولي بوسلهام

105/09/11إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية النهضةإقليم: سيدي قاسمإعدادية الداخلة 54 سليمة بوشريف
التربية التشكيلية

05/09/11 25489Eأولد سلمة

الثانوية العدادية عقبة بن إقليم: سيدي قاسمإعدادية جوهرة

نافع

505/09/07عمالة: سل 88 الكهاري حنان
التربية الموسيقية

05/09/07أقدمية 12 سنة 01275

K

باب المريسة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية المغرب إقليم: سيدي قاسمإعدادية الليمون

العربي

عمالة: طنجة - 

أصيل

105/09/11 46 كريم عنون الصلي
التربية الموسيقية

04/09/19 26338

C

اصيلة )البلدية(

105/09/03إقليم: سيدي قاسمإعدادية المهدي ابن تومرتإقليم: سيدي قاسمثانوية بير الطالب اإعدادية 50 رضوان بلحاج
المعلوميات

06/09/17 15096

H

سيدي قاسم )البلدية(

104/09/19عمالة: سل الثانوية العدادية المحيطإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجي 16 هدى الركي
المعلوميات

04/09/19 25860

H

سيدي بوقنادل 

)البلدية(

204/09/19عمالة: سلالثانوية العدادية ماء العينينإقليم: سيدي قاسمإعدادية النهضة 16 سكينة ناصف
المعلوميات

04/09/19 26071

M

بطانة )المقاطعة(

104/09/19عمالة: الرباطالعرفانإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار الكداري 16 شيماء الباني
المعلوميات

04/09/19 01087F أكدال الرياض

)المقاطعة(

  الثانوية العدادية معاد بن إقليم: سيدي قاسمثانوية بير الطالب اإعدادية

جبل

104/09/19عمالة: سل 16 إقبال بنمريم
المعلوميات

04/09/19 01279P)تابريكت )المقاطعة

304/09/18إقليم: سيدي قاسمإعدادية أنوالإقليم: سيدي قاسمإعدادية جابر ابن حيان 10 م النافري
المعلوميات

04/09/19 25460Y)سيدي قاسم )البلدية

104/09/19إقليم: سيدي قاسمإعدادية دار الكداريإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجي 6 نادية زاعم
المعلوميات

04/09/19 15114

C

دار الكداري )البلدية(

عمالة: الصخيرات الخوارزميإقليم: سيدي قاسمإعدادية دار العسلوجي

 - تمارة

204/09/19 6 سعاد بلمودن
المعلوميات

04/09/19 01383

C

تمارة )البلدية(

216/09/87إقليم: سيدي سليمانعمر بن الخطابإقليم: سيدي قاسمإعدادية ابن رشد 158 عبدا  بولعلمات
التكنولوجيا

16/09/92أقدمية 16 سنة 11185

G

سيدي سليمان 

)البلدية(

201/01/05إقليم: سيدي سليمانالياسمينإقليم: سيدي سليمانالتضامن 78 الباشري نزهة
اللغة العربية

05/09/07إلتحاق بالزوج 24461

M

سيدي سليمان 

)البلدية(

404/09/02إقليم: سيدي سليمانالسلمإقليم: سيدي سليمانالفارابي 62 بوعريف بنعيسى
اللغة العربية

04/09/19 11186

H

سيدي سليمان 

)البلدية(

107/09/04إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية 20 غشتإقليم: سيدي سليمانجابر بن حيان 48 لحمر كريم
اللغة العربية

26/09/16 11181

C

القنيطرة )البلدية(

105/09/11إقليم: سيدي سليماناشبال الجوإقليم: سيدي سليمانالحسن  الثاني 36 حميد دريويش
اللغة العربية

02/09/14 21053

H

دار بلعامري
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102/09/16إقليم: سيدي سليمانابن  ياسينإقليم: سيدي سليمانعبد الخالق الطريس 30 جمعة عبيد
اللغة العربية

05/09/18 11183E سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

106/09/17إقليم: سيدي سليمانعبد الخالق الطريسإقليم: سيدي سليمانم الزفزاف 28 ادريس لكريت
اللغة العربية

06/09/17 11184F سيدي سليمان

)البلدية(

102/09/16عمالة: فاسالنصرإقليم: سيدي سليمانالسلم 26 إكرام العزيزي
اللغة العربية

03/09/18 25575Y)سايس )المقاطعة

106/09/17إقليم: سيدي سليمانابن  ياسينإقليم: سيدي سليمانمحمود درويش 20 سناء المجدوب
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 11183E سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

106/09/17إقليم: سيدي سليمانالحسن  الثانيإقليم: سيدي سليمانعبد الخالق الطريس 16 ياسين العنبوري
اللغة العربية

04/09/18 06804Vقصيبية

206/09/01إقليم: سيدي سليمانالسلمإقليم: سيدي سليمانالفارابي 64 شكوض مراد
اللغة الفرنسية

03/09/13 11186

H

سيدي سليمان 

)البلدية(

  الثانوية العدادية سيدي إقليم: سيدي سليمانابن  ياسين

الطيبي

403/09/13إقليم: القنيطرة 50 ابتسام المرنيسي
اللغة الفرنسية

02/09/14 23808

C

سيدي الطيبي

202/09/15إقليم: سيدي سليمانالسلمإقليم: سيدي سليمانابن  ياسين 32 رشيدة المطيق
اللغة الفرنسية

06/09/17 11186

H

سيدي سليمان 

)البلدية(

الثانوية العدادية م عابد إقليم: سيدي سليمانجابر بن حيان

الجابري

1003/09/13عمالة: سل 28 يوسف اسميمح
اللغة الفرنسية

04/09/18 27211

B

عامر

 الثانوية العدادية صلح إقليم: سيدي سليمانالخنساء

الدين اليوبي

1106/09/17إقليم: القنيطرة 28 سعد الدين الذهبي
اللغة الفرنسية

06/09/17 11187J سوق الربعاء

)البلدية(

303/09/13إقليم: سيدي سليمانالنهضةإقليم: سيدي سليمانالحسن  الثاني 24 اسليمان عوجة
اللغة الفرنسية

01/09/16 26316

D

بومعيز

402/09/16إقليم: سيدي سليمانم الزفزافإقليم: سيدي سليمانالزلقة 24 مريم المنجاوي
اللغة الفرنسية

02/09/16 25991Aالصفافعة

106/09/17عمالة: سلالثانوية العدادية المام مالكإقليم: سيدي سليمانالصفصاف 24 أيوب المهدي
اللغة الفرنسية

04/09/19 01289A)حصين )المقاطعة

804/09/18عمالة: الرباطالجولنإقليم: سيدي سليمانالخنساء 22 يمينة ميموني
اللغة الفرنسية

04/09/18 01109E يعقوب المنصور

)المقاطعة(

1006/09/17إقليم: سيدي سليمانالخنساءإقليم: سيدي سليمانالصفصاف 18 المعمري إلهام
اللغة الفرنسية

06/09/17 25994

D

ازغار

1006/09/17إقليم: سيدي سليمانالفارابيإقليم: سيدي سليماناللعبيات 18 خديجة بكلمين
اللغة الفرنسية

06/09/17 20985J سيدي سليمان

)البلدية(

206/09/17إقليم: سيدي سليمانجابر بن حيانإقليم: سيدي سليمانمحمود درويش 18 حسنة بن الصديق
اللغة الفرنسية

06/09/17 11182

D

سيدي يحيى الغرب 

)البلدية(
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121/09/17عمالة: الرباطالعرفانإقليم: سيدي سليمانم الزفزاف 18 عبير باسو
اللغة الفرنسية

21/09/17إلتحاق بالزوج 01087F أكدال الرياض

)المقاطعة(

406/09/17إقليم: سيدي سليمانجابر بن حيانإقليم: سيدي سليمانابن  ياسين 18 حدهوم التويس
اللغة الفرنسية

06/09/17 11182

D

سيدي يحيى الغرب 

)البلدية(

 الثانوية العدادية المام إقليم: سيدي سليماناللعبيات

البخاري

404/09/19عمالة: سل 16 ندى الناهي
اللغة الفرنسية

04/09/19 01286X)العيايدة )المقاطعة

104/09/19إقليم: سيدي سليمانجابر بن حيانإقليم: سيدي سليمانالحسن  الثاني 16 مصطفى شراج
اللغة الفرنسية

04/09/19 11182

D

سيدي يحيى الغرب 

)البلدية(

عمالة: الصخيرات عزيزامينإقليم: سيدي سليمانم الزفزاف

 - تمارة

704/09/19 16 رشيدة بن عمارة
اللغة الفرنسية

04/09/19 21502

W

عين العودة )البلدية(

401/01/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية ابن ياسينإقليم: سيدي سليمانجابر بن حيان 13 زهرة حراك
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 26297

H

حدادة

302/09/16إقليم: سيدي سليمانالصفصافإقليم: سيدي سليمانالزلقة 12 بن سلمة حجيبة
اللغة الفرنسية

04/09/18 25490Fمساعدة

202/09/16إقليم: سيدي سليمانالياسمينإقليم: سيدي سليمانالخنساء 12 سكينة الخوي
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 24461

M

سيدي سليمان 

)البلدية(

904/09/18إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية م حجيإقليم: سيدي سليمانالحسن  الثاني 10 صوفيا حرشي
اللغة الفرنسية

04/09/19 26298Jسوق ثلثاء الغرب

204/09/19إقليم: سيدي سليمانالياسمينإقليم: سيدي سليمانالصفصاف 7 صفاء نايع
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 24461

M

سيدي سليمان 

)البلدية(

عمالة: الصخيرات سيدي المدني بلحسنيإقليم: سيدي سليمانمحمود درويش

 - تمارة

304/09/19 6 نعيمة حدوش
اللغة الفرنسية

04/09/19 23101J)عين العودة )البلدية

1004/09/19إقليم: سيدي قاسمثانوية الوفاءإقليم: سيدي سليمانالزلقة 16 لبنى الكاوتاري
اللغة النجليزية

04/09/19 25524Tسيدي الكامل

102/09/15إقليم: سيدي سليمانابن  ياسينإقليم: سيدي سليمانالياسمين 28 سهام العوماري
الرياضيات

06/09/17 11183E سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

106/09/17إقليم: سيدي قاسمإعدادية الليمونإقليم: سيدي سليمانالزلقة 28 نجوى السحباني
الرياضيات

06/09/17 15103

R

مشرع بلقصيري 

)البلدية(

1001/01/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية المتنبيإقليم: سيدي سليمانجابر بن حيان 26 شيماء الطوالي
الرياضيات

04/09/18 26408

D

مناصرة

102/09/16عمالة: الميةعين حرودةإقليم: سيدي سليمانالصفصاف 24 فراح فراح
الرياضيات

02/09/16 01756

H

عين حرودة )البلدية(

102/09/14إقليم: سيدي سليمانثانوية 11 يناير العداديةإقليم: سيدي سليمانعبد الخالق الطريس 18 مراد الشبابي
الرياضيات

02/09/17 11190

M

دار بلعامري
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106/09/17إقليم: الخميساتالمام الغزاليإقليم: سيدي سليمانم الزفزاف 18 سلوى إفقيرن
الرياضيات

06/09/17 11570A سيدي علل البحراوي

)البلدية(

606/09/17إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: سيدي سليمانابن  ياسين 18 إيمان الغميكي
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 11177Y)القنيطرة )البلدية

204/09/19عمالة: سلالثانوية العدادية الكتبيةإقليم: سيدي سليمانالزلقة 16 سكينة ابن امغار
الرياضيات

04/09/19 24721V باب المريسة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية معاذ بن إقليم: سيدي سليماناللعبيات

جبل

104/09/19إقليم: القنيطرة 16 ابتسام الواد
الرياضيات

04/09/19 23471L سوق الربعاء

)البلدية(

304/09/19عمالة: الرباط ابراهيم الرودانيإقليم: سيدي سليماناللعبيات 16 مريم بوفوس
الرياضيات

04/09/19 01135

H

اليوسفية )المقاطعة(

106/09/17إقليم: سيدي سليمانابن  ياسينإقليم: سيدي سليمانجابر بن حيان 14 آسية كاو
الرياضيات

04/09/19 11183E سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

306/09/17إقليم: سيدي سليمانالسلمإقليم: سيدي سليماناللعبيات 14 نورا النعيمي
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوج 11186

H

سيدي سليمان 

)البلدية(

الثانوية العدادية سيدي م إقليم: سيدي سليمانالفارابي

بن عبد ا

213/02/17عمالة: سل 12 بولشهوب مصطفى
الرياضيات

04/09/19 01287Yالسهول

الثانوية العدادية عقبة بن إقليم: سيدي سليمانثانوية 11 يناير العدادية

نافع

604/09/18عمالة: سل 12 عبدالحق الهنيوي
الرياضيات

04/09/18 01275

K

باب المريسة 

)المقاطعة(

404/09/18إقليم: سيدي سليمانعبد الخالق الطريسإقليم: سيدي سليمانالزلقة 12 بوبكر شقرون
الرياضيات

04/09/18 11184F سيدي سليمان

)البلدية(

الثانوية العدادية عبد إقليم: سيدي سليماناللعبيات

الرحمان حجي

104/09/18عمالة: سل 12 م الشرقاوي
الرياضيات

04/09/18 01273

H

باب المريسة 

)المقاطعة(

204/09/19إقليم: سيدي سليمانالصفصافإقليم: سيدي سليماناللعبيات 6 أميمة علواوي
الرياضيات

04/09/19 25490Fمساعدة

404/09/19إقليم: سيدي سليمانالحسن  الثانيإقليم: سيدي سليمانمحمود درويش 6 مريم علمي
الرياضيات

04/09/19 06804Vقصيبية

905/09/07إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية ابن ياسينإقليم: سيدي سليمانابن  ياسين 36 عبد الله بوهمو
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 26297

H

حدادة

الثانوية العدادية عمر بن إقليم: سيدي سليمانالسلم

الخطاب

103/09/13إقليم: خريبكة 28 وفاء الحفيان
علوم الحياة 

والرض
07/09/17 12243

G

وادي زم )البلدية(

206/09/17إقليم: سيدي سليمانم الزفزافإقليم: سيدي سليمانابن  ياسين 28 كوجيلي إكرام
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 25991Aالصفافعة

106/09/17إقليم: سيدي سليمانعبد الخالق الطريسإقليم: سيدي سليمانم الزفزاف 15 فاطمة ليموني
علوم الحياة 

والرض
04/09/19إلتحاق بالزوج 11184F سيدي سليمان

)البلدية(
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506/09/17إقليم: سيدي سليمانثانوية 11 يناير العداديةإقليم: سيدي سليمانالحسن  الثاني 14 زكرياء بن الحاج
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 11190

M

دار بلعامري

704/09/18إقليم: سيدي سليمانابن  ياسينإقليم: سيدي سليمانالحسن  الثاني 11 جميلة الشاحت
علوم الحياة 

والرض
04/09/19إلتحاق بالزوج 11183E سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

عمالة: الصخيرات عزيزامينإقليم: سيدي سليمانمحمود درويش

 - تمارة

204/09/19 6 مروان سقيم
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 21502

W

عين العودة )البلدية(

804/09/19عمالة: الرباطأم البنينإقليم: سيدي سليمانمحمود درويش 6 م امين بومهدي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 01106

B

اليوسفية )المقاطعة(

104/09/02إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية إبن المقفعإقليم: سيدي سليمانابن  ياسين 75 عادل فونس
الفيزياء والكيمياء

05/09/11إلتحاق بالزوجة 26958

B

القنيطرة )البلدية(

104/09/12إقليم: الخميساتزينب النفزويةإقليم: سيدي سليمانجابر بن حيان 40 مانع بن دادي
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 23002

B

تيفلت )البلدية(

604/09/18إقليم: سيدي سليمانالقصيبيةإقليم: سيدي سليمانمحمود درويش 22 ابراهيم العمراني
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 24831Pقصيبية

319/11/01إقليم: سيدي سليمانالسلمإقليم: سيدي سليمانالفارابي 92 عفريط نادية
التربية السلمية

03/09/13 11186

H

سيدي سليمان 

)البلدية(

102/09/15إقليم: سيدي سليمانالسلمإقليم: سيدي سليمانالخنساء 40 لكحل رشيد
التربية السلمية

02/09/15 11186

H

سيدي سليمان 

)البلدية(

102/09/14إقليم: سيدي سليماناللعبياتإقليم: سيدي سليمانالخنساء 38 إبراهيم العبد الرحماني
التربية السلمية

02/09/16 20070Pأولد حسين

702/09/16إقليم: سيدي سليمانم الزفزافإقليم: سيدي سليماناللعبيات 34 نورالدين المرزوقي
التربية السلمية

02/09/16 25991Aالصفافعة

127/01/17إقليم: سيدي سليمانابن  ياسينإقليم: سيدي سليمانالقصيبية 34 رشيد الهواس
التربية السلمية

28/01/17 11183E سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

702/09/16عمالة: مكناسالثانوية العدادية الداخلةإقليم: سيدي سليمانالزلقة 34 الحسن أعفير
التربية السلمية

02/09/16 20941L)مكناس )البلدية

702/09/15عمالة: مكناسالثانوية العدادية القدسإقليم: سيدي سليمانالفارابي 32 بوحرطان الحسين
التربية السلمية

06/09/17 03932Y)مكناس )البلدية

 الثانوية العدادية عقبة بن إقليم: سيدي سليمانمحمود درويش

نافع

202/09/15إقليم: القنيطرة 30 مصطفى لفرم
التربية السلمية

02/09/15 11179A)القنيطرة )البلدية

الثانوية العدادية معاذ بن إقليم: سيدي سليمانالصفصاف

جبل

302/09/15إقليم: القنيطرة 28 عبدالرزاق الحيرش
التربية السلمية

04/09/18 23471L سوق الربعاء

)البلدية(

الثانوية العدادية ادريس بن إقليم: سيدي سليمانجابر بن حيان

زكري

802/09/16إقليم: القنيطرة 22 عبدا بنكرودي
التربية السلمية

04/09/18 26957A)مهدية )البلدية
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

204/09/19إقليم: سيدي سليمانجابر بن حيانإقليم: سيدي سليمانم الزفزاف 6 أيوب حبيبي
التربية السلمية

04/09/19 11182

D

سيدي يحيى الغرب 

)البلدية(

1104/09/19عمالة: سلعثمان جوريوإقليم: سيدي سليمانالحسن  الثاني 6 عبد الرحمان أيت دادا
التربية السلمية

04/09/19 27351

D

العيايدة )المقاطعة(

204/09/19إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية القصبةإقليم: سيدي سليمانالحسن  الثاني 6 عبد الستار البقالي
التربية السلمية

04/09/19 24181

H

مهدية )البلدية(

الثانوية العدادية أحمد بن إقليم: سيدي سليمانابن  ياسين

إدريس ملولي

1105/09/07عمالة: مكناس 49 الميموني هشام
التربية البدنية

04/09/12إلتحاق بالزوجة 03943

K

نزالة بني عمار

عمالة: الصخيرات احمد البيضاويإقليم: سيدي سليماناللعبيات

 - تمارة

104/09/12 48 برعيش عثمان
التربية البدنية

04/09/12إلتحاق بالزوجة 26752

C

سيدي يحيى زعير

902/09/15إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية النهضةإقليم: سيدي سليمانالحسن  الثاني 31 فاطمة الزهراء جمجمة
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوج 25489Eأولد سلمة

1104/09/19عمالة: الرباطالخوارزميإقليم: سيدي سليماناللعبيات 16 إسماعيل بنهلل
التربية البدنية

04/09/19 01103Y)اليوسفية )المقاطعة

107/09/04إقليم: سيدي سليمانعمر بن الخطابإقليم: سيدي سليمانالفارابي 106 كيتو ليلى
التربية السرية

07/09/04أقدمية 16 سنة 11185

G

سيدي سليمان 

)البلدية(

116/09/89إقليم: سيدي سليمانالسلمإقليم: سيدي سليمانالفارابي 100 شهبون خليد
التربية التشكيلية

01/12/04أقدمية 16 سنة 11186

H

سيدي سليمان 

)البلدية(

عمالة: الصخيرات معاذ بن جبلإقليم: سيدي سليمانعبد الخالق الطريس

 - تمارة

1013/10/05 42 رضوان                    قويصي
التربية الموسيقية

02/09/13 25469

H

عين عتيق )البلدية(

105/09/11إقليم: سيدي سليمانالوفاقإقليم: سيدي سليمانالفارابي 40 نبيل الرگيبي
التربية الموسيقية

02/09/15 23017Tأولد بن حمادي

104/09/12إقليم: سيدي سليمانالياسمينإقليم: سيدي سليمانالصفصاف 28 سويدي ياسين
المعلوميات

07/09/17 24461

M

سيدي سليمان 

)البلدية(

204/09/18إقليم: سيدي قاسمإعدادية الداخلةإقليم: سيدي سليماناللعبيات 12 أمين عثماني
المعلوميات

04/09/18 15107Vزكوطة

عمالة: الصخيرات  - موحى احمو الزياني

تمارة

عمالة: الصخيرات المنفلوطي

 - تمارة

106/09/00 104 شطيبة مينة
اللغة العربية

16/09/04أقدمية 16 سنة 25501T)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - الدريسي

تمارة

عمالة: الصخيرات ابن بسام

 - تمارة

116/09/99 102 نجاة بويا
اللغة العربية

16/09/03أقدمية 16 سنة 22643L)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - الدريسي

تمارة

عمالة: الصخيرات ابن بطوطة

 - تمارة

105/09/03 78 عائشة ازواوي
اللغة العربية

18/09/07أقدمية 12 سنة 01380Z)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - معاذ بن جبل

تمارة

116/09/96عمالة: الرباطعبدالعزيز دينية 74 عزيزة لهي
اللغة العربية

02/09/14 01112

H

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(
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عمالة: الصخيرات  - معاذ بن جبل

تمارة

عمالة: الصخيرات المام مالك

 - تمارة

116/09/04 70 سهام النوالي
اللغة العربية

06/09/17 01385E)عين عتيق )البلدية

عمالة: الصخيرات  - الفردوس

تمارة

عمالة: الصخيرات الخوارزمي

 - تمارة

206/09/01 68 فاطنة نصلة
اللغة العربية

06/09/16 01383

C

تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - معاذ بن جبل

تمارة

عمالة: الصخيرات  18 نونبر

 - تمارة

106/09/01 46 رحمون لطيفة
اللغة العربية

04/09/18 24896

K

تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - 20 غشت

تمارة

عمالة: الصخيرات المام مالك

 - تمارة

105/09/11 46 عزيزة الزيتوني
اللغة العربية

02/09/14 01385E)عين عتيق )البلدية

عمالة: الصخيرات  - ابي الحسن المريني

تمارة

عمالة: الصخيرات أحمدالنجاعي

 - تمارة

402/09/14 46 سميرة عزوز
اللغة العربية

02/09/14 23796P)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - ابي الحسن المريني

تمارة

عمالة: الصخيرات 11 يناير

 - تمارة

202/09/14 36 نعيمة شبيل
اللغة العربية

02/09/14 01379Y)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - الدريسي

تمارة

عمالة: الصخيرات ابي الحسن المريني

 - تمارة

105/09/03 28 م  بلغيات
اللغة العربية

06/09/17 19628Jصباح

عمالة: الصخيرات  - المنفلوطي

تمارة

الثانوية العدادية عبد 

الرحمان حجي

205/09/08عمالة: سل 28 حفيظة المهتدي
اللغة العربية

06/09/17 01273

H

باب المريسة 

)المقاطعة(

عمالة: الصخيرات  - المل

تمارة

عمالة: الصخيرات موحى احمو الزياني

 - تمارة

1003/09/13 28 عبد العزيز عريض
اللغة العربية

06/09/17 01387

G

مرس الخير

عمالة: الصخيرات  - الدريسي

تمارة

607/09/04عمالة: سلالثانوية العدادية العيون 22 فاضيلي سومية
اللغة العربية

04/09/18 01288Z)حصين )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - الخوارزمي

تمارة

603/09/13عمالة: مراكشالثانوية العدادية الكندي 18 حسناء لمقدم
اللغة العربية

06/09/17 24222

C

تسلطانت

عمالة: الصخيرات  - عمار بن ياسر

تمارة

804/09/19عمالة: سلالثانوية العدادية المام مالك 16 سمية الشرفاوي
اللغة العربية

04/09/19 01289A)حصين )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - عمار بن ياسر

تمارة

104/09/19عمالة: سلالثانوية العدادية الخوارزمي 16 خديجة صيار
اللغة العربية

04/09/19 21535

G

تابريكت )المقاطعة(

عمالة: الصخيرات  - المهدي بن عبود

تمارة

عمالة: الصخيرات المعتمد بن عباد

 - تمارة

204/09/18 14 السعدية امومن
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 21503X)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - سيدي المدني بلحسني

تمارة

عمالة: الصخيرات ابن بطوطة

 - تمارة

104/09/18 8 سكينة البوكري
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوج 01380Z)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - الدريسي

تمارة

221/09/87عمالة: سلالثانوية العدادية الخوارزمي 6 احمد لهللي
اللغة العربية

04/09/19 21535

G

تابريكت )المقاطعة(

عمالة: الصخيرات  - عمار بن ياسر

تمارة

الثانوية العدادية م عابد 

الجابري

1104/09/19عمالة: سل 6 عثمان بالفقيه
اللغة العربية

04/09/19 27211

B

عامر
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عمالة: الصخيرات  - المام الشاطبي

تمارة

عمالة: الصخيرات الخوارزمي

 - تمارة

405/09/07 42 أيت بن ميلود زينب
اللغة الفرنسية

02/09/15 01383

C

تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - عبدالسلم عامر

تمارة

عمالة: الصخيرات ابن بطوطة

 - تمارة

316/09/92 36 فاطر م رضوان
اللغة الفرنسية

02/09/14 01380Z)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - سيدي المدني بلحسني

تمارة

عمالة: الصخيرات المام مالك

 - تمارة

405/09/11 36 ايت أبراهيم  سناء
اللغة الفرنسية

02/09/14 01385E)عين عتيق )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عزيزامين

تمارة

الثانوية العدادية عثمان بن 

عفان

305/09/11عمالة: مكناس 34 يازغي مباشر نبيلة
اللغة الفرنسية

02/09/16 03940

G

ويسلن )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - صلح الدين اليوبي

تمارة

204/09/12عمالة: سلالثانوية العدادية الكتبية 24 زرهون احمد
اللغة الفرنسية

04/09/19 24721V باب المريسة

)المقاطعة(

عمالة: الصخيرات  - عمار بن ياسر

تمارة

 الثانوية العدادية عبد الكبير 

الخطيبي

404/09/19عمالة: سل 16 سلوى شراف
اللغة الفرنسية

04/09/19 21513

H

حصين )المقاطعة(

عمالة: الصخيرات  - عبدالسلم عامر

تمارة

عمالة: الصخيرات صلح الدين اليوبي

 - تمارة

116/09/97 12 رشيد متمدن
اللغة الفرنسية

04/09/18 21501Vسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - سيدي المدني بلحسني

تمارة

201/01/17عمالة: سلالثانوية العدادية السمارة 12 يوسف بن الديكية
اللغة الفرنسية

04/09/18 01283

U

تابريكت )المقاطعة(

عمالة: الصخيرات  - موحى احمو الزياني

تمارة

 الثانوية العدادية م 

الزفزاف

406/09/17عمالة: سل 10 كوثر البيدوري
اللغة الفرنسية

04/09/19 25858F)تابريكت )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - عزيزامين

تمارة

عمالة: الصخيرات المهدي بن عبود

 - تمارة

404/09/18 8 خولة حيمد
اللغة الفرنسية

04/09/19 01390

K

عين العودة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - إعدادية سيدي يحيى زعير

تمارة

504/09/19عمالة: الرباطسيدي المدني بلحسني 8 فتيحة نكتاش
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 01111

G

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

عمالة: الصخيرات  - ابي بكر الصديق

تمارة

عمالة: الصخيرات إعدادية سيدي يحيى زعير

 - تمارة

804/09/19 6 شيماء بورصالي
اللغة الفرنسية

04/09/19 01386Fسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - صلح الدين اليوبي

تمارة

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية القسطلني

الفداء مرس 

216/09/04 99 مالك سومية
اللغة النجليزية

16/09/04إلتحاق بالزوج 01557S مرس السلطان

)المقاطعة(

عمالة: الصخيرات  - المام الشاطبي

تمارة

405/09/11عمالة: فاسبدر 24 فاطمة الزوتني
اللغة السبانية

02/09/16 18499

G

زواغة )المقاطعة(

عمالة: الصخيرات  - ابن بطوطة

تمارة

عمالة: الصخيرات ابن خلدون

 - تمارة

401/01/05 38 نادية وحفصي
الجتماعيات

02/09/15 01382

B

تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - 20 غشت

تمارة

502/09/15عمالة: الميةالمغرب العربي 18 هناء أسد
الجتماعيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 01910A)المية )البلدية

عمالة: الصخيرات  - الخوارزمي

تمارة

عمالة: الصخيرات ابن بطوطة

 - تمارة

613/02/17 18 لطيفة الشرع
الجتماعيات

04/09/19 01380Z)تمارة )البلدية
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عمالة: الصخيرات  - عزيزامين

تمارة

عمالة: الصخيرات عمار بن ياسر

 - تمارة

304/09/18 12 خالد  البرقادي
الجتماعيات

04/09/18 25226

U

عين العودة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - عمار بن ياسر

تمارة

عمالة: الصخيرات الخوارزمي

 - تمارة

104/09/19 6 خديجة باحمو
الجتماعيات

04/09/19 01383

C

تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - ابن بطوطة

تمارة

302/09/10عمالة: الرباطعمر بن الخطاب 36 اكمان هشام
الرياضيات

04/09/18 01089

H

أكدال الرياض 

)المقاطعة(

عمالة: الصخيرات  - 20 غشت

تمارة

الثانوية العدادية المام 

الشاطبي

102/09/16عمالة: سل 34 لطيفة مستعيد
الرياضيات

02/09/16 21536

H

باب المريسة 

)المقاطعة(

عمالة: الصخيرات  - سيدي المدني بلحسني

تمارة

503/09/13عمالة: مراكشالثانوية العدادية عبد المومن 24 عصام أبا
الرياضيات

02/09/16 02701

K

مراكش المدينة 

)المقاطعة(

ثانوية آسية الوديع 

العدادية

عمالة: الصخيرات  - 

تمارة

عمالة: الصخيرات ابن بطوطة

 - تمارة

906/09/17 24 سارة ضريف
الرياضيات

04/09/19 01380Z)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عبدالسلم عامر

تمارة

عمالة: الصخيرات المام مالك

 - تمارة

504/09/18 22 بلقويد م
الرياضيات

04/09/18 01385E)عين عتيق )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عزيزامين

تمارة

204/09/18عمالة: الرباطعمرو عالم 22 فاطمة الزهراء بوتيري
الرياضيات

04/09/18 01104Z)اليوسفية )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - ابن بطوطة

تمارة

الثانوية العدادية مولي 

إسماعيل

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/14 12 خديجة خطاطي
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 15160

C

الشرف  السواني 

)المقاطعة(

عمالة: الصخيرات  - عثمان جوريو

تمارة

عمالة: الصخيرات مرس الخير

 - تمارة

313/02/17 34 خالصة أعراب
علوم الحياة 

والرض
13/02/17 24604Tمرس الخير

عمالة: الصخيرات  - صلح الدين اليوبي

تمارة

عمالة: الصخيرات عثمان جوريو

 - تمارة

202/09/15 22 عبد اللطيف المنصوري
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 26751

B

سيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - 20 غشت

تمارة

404/09/12عمالة: فاسأبو عبيدة بن الجراح 6 حليم لزعر
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 22748A)زواغة )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - عزيزامين

تمارة

عمالة: الصخيرات المجد

 - تمارة

904/09/19 6 عائشة دجاني
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 27350

C

عين العودة )البلدية(

ثانوية آسية الوديع 

العدادية

عمالة: الصخيرات  - 

تمارة

عمالة: الصخيرات احمد البيضاوي

 - تمارة

102/09/14 36 عائشة الركيبي
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 26752

C

سيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - ابي بكر الصديق

تمارة

301/01/17إقليم: سيدي سليمانثانوية 11 يناير العدادية 34 خولة الشاوطي
الفيزياء والكيمياء

02/01/17 11190

M

دار بلعامري

عمالة: الصخيرات  - عمار بن ياسر

تمارة

عمالة: الصخيرات ثانوية آسية الوديع العدادية

 - تمارة

402/09/16 26 ياسين الحديوي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 26066

G

سيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - البطحاء

تمارة

106/09/17عمالة: الرباطابي  هريرة 10 عبد الكريم العساوي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 01114

K

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(
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عمالة: الصخيرات  - البطحاء

تمارة

304/09/18عمالة: سلالثانوية العدادية الخوارزمي 8 عمر بوتوميت
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 21535

G

تابريكت )المقاطعة(

عمالة: الصخيرات  - صلح الدين اليوبي

تمارة

عمالة: الصخيرات المنفلوطي

 - تمارة

121/09/87 112 عاطف لحسن
التربية السلمية

06/09/01أقدمية 16 سنة 25501T)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - سيدي المدني بلحسني

تمارة

302/09/09عمالة: سل الثانوية العدادية الفتح 40 المعناوي عبد الغفور
التربية السلمية

02/09/15 24192V)العيايدة )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - موحى احمو الزياني

تمارة

عمالة: الصخيرات ابن خلدون

 - تمارة

804/09/12 35 نجوى  امسعدي
التربية السلمية

04/09/18إلتحاق بالزوج 01382

B

تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - ابوفراس الحمداني

تمارة

عمالة: الصخيرات ابن بسام

 - تمارة

305/09/11 26 يوسف جبري
التربية السلمية

04/09/18 22643L)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - 20 غشت

تمارة

عمالة: الصخيرات سيدي المدني بلحسني

 - تمارة

102/09/10 20 رشيد ابزو
التربية السلمية

04/09/19 23101J)عين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - المام الشاطبي

تمارة

404/09/18عمالة: الرباطبئر أنزران 8 زينب فرج
التربية السلمية

04/09/19 01113J يعقوب المنصور

)المقاطعة(

عمالة: الصخيرات  -  18 نونبر

تمارة

305/09/07عمالة: الرباطالمغرب الكبير 18 عبد الحي حدادي
التربية البدنية

02/09/19 01094

N

حسان )المقاطعة(

عمالة: الصخيرات  - البطحاء

تمارة

1104/09/19عمالة: الرباطعمرو عالم 16 وصال بالكادة
التربية البدنية

04/09/19 01104Z)اليوسفية )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - التنمية

تمارة

302/09/16عمالة: الرباطالميرة عائشة 6 بوشدوق المهدي
التربية البدنية

04/09/19 01136J)اليوسفية )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - معاذ بن جبل

تمارة

الثانوية العدادية عبد 

الرحمان حجي

104/09/19عمالة: سل 6 سيف ابهت
التربية البدنية

04/09/19 01273

H

باب المريسة 

)المقاطعة(

عمالة: الصخيرات  - الدريسي

تمارة

502/09/10عمالة: الرباطابن سينا 24 ياسر حلي
التربية التشكيلية

06/09/17 01134

G

السويسي )المقاطعة(

عمالة: الصخيرات  - المهدي بن عبود

تمارة

عمالة: الصخيرات عبد ا كنون

 - تمارة

506/09/06 46 الدريسي الركوني ياسين
التربية الموسيقية

02/09/14 01381A)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عبدالسلم عامر

تمارة

عمالة: الصخيرات أحمدالنجاعي

 - تمارة

307/09/06 30 سارة  العماري
التربية الموسيقية

02/09/15 23796P)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - معاذ بن جبل

تمارة

الثانوية العدادية المام 

الشاطبي

503/09/10عمالة: سل 12 أمال اليونسي
التربية الموسيقية

04/09/18 21536

H

باب المريسة 

)المقاطعة(

عمالة: الصخيرات  - ابن بطوطة

تمارة

902/09/10عمالة: الميةيعقوب المنصور 28 الحسين ديدي
التكنولوجيا

04/09/17 01905V)المية )البلدية
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05

316/09/02إقليم: بني مللثانوية وادي الذهب التأهيليةإقليم: أزيللثانوية أفورار العدادية 106 عبد ا ايت علي
اللغة العربية

10/07/08أقدمية 12 سنة 07683Aأولد امبارك

ثانوية م السادس 

العدادية تنفردة

228/11/01إقليم: أزيللثانوية أفورار العداديةإقليم: أزيلل 94 م ايت حميد
اللغة العربية

20/09/10إلتحاق بالزوجة 07283

R

افورار

105/09/11إقليم: أزيللثانوية ابن المقفع العداديةإقليم: أزيللثانوية ولي العهد العدادية 54 بشرى اشلوخ
اللغة العربية

02/09/16 07276

H

أزيلل )البلدية(

ثانوية أحمد الحنصالي إقليم: أزيللثانوية تشيبيت العدادية

العدادية

202/09/15إقليم: أزيلل 36 نادية بوهوش
اللغة العربية

06/09/17 07275

G

أزيلل )البلدية(

402/09/16إقليم: إفران  ثانوية الطلس العداديةإقليم: أزيللثانوية تيلوكيت العدادية 34 السماعلي م
اللغة العربية

02/09/16 10784

W

ازرو )البلدية(

502/09/16إقليم: أزيللثانوية تشيبيت العداديةإقليم: أزيللثانوية الزيتون العدادية 24 ايت بوكوست رضوان
اللغة العربية

02/09/16 22057Z)أزيلل )البلدية

304/09/18إقليم: بني مللثانوية اولد سعيد العداديةإقليم: أزيللثانوية تيلوكيت العدادية 22 السالمي نادية
اللغة العربية

04/09/18 07695

N

أولد سعيد الواد

ثانوية مولي رشيد 

العدادية

404/09/18إقليم: أزيللثانوية ولي العهد العداديةإقليم: أزيلل 22 نور الدين بكا
اللغة العربية

04/09/18 26401

W

أزيلل )البلدية(

ثانوية مولي عيسى بن إقليم: أزيللثانوية ابن سينا العدادية

ادريس العدادية

104/09/18إقليم: أزيلل 22 عتيقة مراوي
اللغة العربية

04/09/18 07279L مولي عيسى بن

إدريس

1104/09/18إقليم: بني مللثانوية بوتفردة العداديةإقليم: أزيللثانوية ايت بوولي العدادية 22 فاطمة بنصالح
اللغة العربية

04/09/18 26710

G

بوتفردة

ثانوية مولي عيسى بن 

ادريس العدادية

ثانوية م السادس العدادية إقليم: أزيلل

تنفردة

101/01/17إقليم: أزيلل 20 م منكور
اللغة العربية

04/09/18 07288

W

بني عياط

904/09/18إقليم: بني مللثانوية اولد سعيد العداديةإقليم: أزيللثانوية تيفاريتي التأهيلية 20 عبد الكبير المفيد
اللغة العربية

04/09/19 07695

N

أولد سعيد الواد

ثانوية حمان الفطواكي 

العدادية

102/09/16إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية القدسإقليم: أزيلل 18 مراد بولكروش
اللغة العربية

04/09/19 11971Lتيغسالين

307/09/17إقليم: بني مللثانوية السلم العداديةإقليم: أزيللثانوية ولي العهد العدادية 16 زهرة محداش
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 07685

C

أولد ايعيش

106/09/17إقليم: أزيللثانوية أيت ام العاديةإقليم: أزيللثانوية تنانت العدادية 16 عبد ا مشكور
اللغة العربية

04/09/18 27062Pأيت ام

ثانوية المختار السوسي 

العدادية

الثانوية العدادية الشهيد إقليم: أزيلل

اعمربالحاج

104/09/19إقليم: خريبكة 16 صدقاوي حديجة
اللغة العربية

04/09/19 24361

D

قصبة  الطرش

1004/09/19إقليم: بني مللثانوية أولد يوسف العداديةإقليم: أزيللثانوية بني حسان العدادية 16 العرباوي عتيقة
اللغة العربية

04/09/19 24305Tأولد يوسف
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ثانوية مولي رشيد 

العدادية

إقليم: الفقيه بن ثانوية أبو تمام العداديةإقليم: أزيلل

صالح

304/09/19 16 م غارس
اللغة العربية

04/09/19 24895Jأحد بوموسى

ثانوية المختار السوسي 

العدادية

إقليم: الفقيه بن ثانوية أحد التأهيليةإقليم: أزيلل

صالح

204/09/19 16 النعماني طارق
اللغة العربية

04/09/19 27424

H

كريفات

ثانوية جابر بن حيان إقليم: أزيللثانوية آيت ام التأهيلية

العدادية

104/09/18إقليم: أزيلل 14 أورافي السعدية
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 25827X)أزيلل )البلدية

404/09/18إقليم: بني مللثانوية سمكث العداديةإقليم: أزيللثانوية آيت أوقبلي العدادية 12 مبروكي يونس
اللغة العربية

04/09/18 26818Zسمكت

104/09/18إقليم: أزيللثانوية ولي العهد العداديةإقليم: أزيللثانوية الطلس العدادية 12 وليد باكن
اللغة العربية

04/09/18 26401

W

أزيلل )البلدية(

ثانوية زاوية احنصال 

العدادية

604/09/18إقليم: أزيللثانوية ابن سينا العداديةإقليم: أزيلل 12 الحبيب المناجي الدريسي
اللغة العربية

04/09/18 26214Tتابية

ثانوية حمان الفطواكي إقليم: أزيللثانوية الزرقطوني التأهيلية

العدادية

904/09/18إقليم: أزيلل 12 سمية حرباوي
اللغة العربية

04/09/18 07277J)دمنات )البلدية

104/09/18إقليم: أزيللثانوية تنانت العداديةإقليم: أزيللثانوية ايت بوولي العدادية 12 عبد العزيز حسان
اللغة العربية

04/09/18 25786

C

تنانت

204/09/18إقليم: أزيللثانوية النهضة العداديةإقليم: أزيللثانوية تيلوكيت العدادية 12 الكرومي ابتسام
اللغة العربية

04/09/18 26213Sواويزغت

104/09/18إقليم: أزيللثانوية تيفاريتي التأهيليةإقليم: أزيللثانوية الطلس العدادية 12 عبد الحق البداوي
اللغة العربية

04/09/18 07295

D

بزو

ثانوية زاوية احنصال 

العدادية

604/09/18إقليم: أزيللثانوية ايت بوولي العداديةإقليم: أزيلل 12 محسن داولتي
اللغة العربية

04/09/18 26827Jأيت بوولي

ثانوية المام الغزالي إقليم: أزيللثانوية أيت ام العادية

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

204/09/19 6 عبد العاطي غنان
اللغة العربية

04/09/19 25864

M

أولد عياد )البلدية(

إقليم: الفقيه بن ثانوية  اولد ادريس التأهيليةإقليم: أزيللثانوية تاكلفت العدادية

صالح

104/09/19 6 يوسف حداد
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوجة 25201Sبرادية

704/09/19إقليم: أزيللثانوية ولي العهد العداديةإقليم: أزيللثانوية ايت بوولي العدادية 6 سعيد نمزيلن
اللغة العربية

04/09/19 26401

W

أزيلل )البلدية(

ثانوية سيدي بولخلف 

العدادية

304/09/19إقليم: أزيللثانوية إغير العداديةإقليم: أزيلل 6 السعيد بوستى
اللغة العربية

04/09/19 26659

B

دمنات )البلدية(

ملحقة ثانوية مولي عيسى إقليم: أزيللثانوية آيت أوقبلي العدادية

بن ادريس العدادية أسمسيل

104/09/19إقليم: أزيلل 6 الباز جواد
اللغة العربية

04/09/19 23628

G

تسقي

إقليم: الفقيه بن ثانوية أم الربيع التأهيليةإقليم: أزيللثانوية الزيتون العدادية

صالح

1104/09/19 6 ليلى فوزي
اللغة العربية

04/09/19 07687Eأحد بوموسى
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ثانوية تيفرت نايت حمزة 

العدادية

ثانوية حمان الفطواكي إقليم: أزيلل

العدادية

104/09/19إقليم: أزيلل 6 م حراز
اللغة العربية

04/09/19 07277J)دمنات )البلدية

ثانوية المختار السوسي 

العدادية

الثانوية العدادية الشهيد إقليم: أزيلل

البوهالي بن القائد

904/09/19إقليم: خريبكة 6 أمين العمراني الدريسي
اللغة العربية

04/09/19 23846

U

أولد عزوز

ثانوية حمان الفطواكي إقليم: أزيللمركزية أنركي الجماعاتية

العدادية

404/09/19إقليم: أزيلل 6 رشيد زهواني
اللغة العربية

04/09/19 07277J)دمنات )البلدية

ثانوية مولي اسماعيل 

العدادية

122/12/99إقليم: بنسليمانالثانوية العدادية بوزنيقةإقليم: أزيلل 124 م   عدي
اللغة الفرنسية

04/09/02أقدمية 16 سنة 25207Y)بوزنيقة )البلدية

ثانوية م السادس 

العدادية تنفردة

101/01/02إقليم: أزيللثانوية أفورار العداديةإقليم: أزيلل 104 عزيز     ايت أوقديم
اللغة الفرنسية

06/09/06إلتحاق بالزوجة 07283

R

افورار

ثانوية الحسن الثاني 

التأهيلية

407/09/05إقليم: بني مللثانوية وادي الذهب التأهيليةإقليم: أزيلل 68 بشاري يوسف
اللغة الفرنسية

02/09/15 07683Aأولد امبارك

ثانوية م السادس 

العدادية تنفردة

105/09/11إقليم: أزيللثانوية أفورار العداديةإقليم: أزيلل 51 مينة البوحياوي
اللغة الفرنسية

05/09/13إلتحاق بالزوج 07283

R

افورار

ثانوية مولي عيسى بن 

ادريس العدادية

304/09/12إقليم: أزيللثانوية الحسن الثاني التأهيليةإقليم: أزيلل 48 زراقي نورة
اللغة الفرنسية

04/09/12 07289Xبني عياط

302/09/14إقليم: بني مللثانوية الزهور العداديةإقليم: أزيللثانوية ابن الهيثم العدادية 46 غوفيري خديجة
اللغة الفرنسية

02/09/14 24801

G

أولد كناو

إقليم: الفقيه بن ثانوية عقبة بن نافع العداديةإقليم: أزيللثانوية ارفالة العدادية

صالح

401/09/15 40 كريمة الشبلوي
اللغة الفرنسية

01/09/15 20127

B

سيدي عيسى بن علي

ثانوية عمر بن عبد العزيز 

التأهيلية

102/09/09إقليم: بني مللالثانوية العدادية أدوزإقليم: أزيلل 37 الطركي م
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 27342

U

فم العنصر

106/09/17إقليم: أزيللثانوية اللوز العداديةإقليم: أزيللثانوية تنانت العدادية 28 النغمي نضال
اللغة الفرنسية

07/09/17 23626Eافورار

103/09/13إقليم: الحوزالثانوية العدادية تزارتإقليم: أزيللثانوية تساوت العدادية 24 م المصتاج
اللغة الفرنسية

02/09/16 25057

K

تزارت

702/09/16إقليم: خنيفرةالتانوية التأهيلية م السادسإقليم: أزيللثانوية تاكلفت العدادية 24 ابراهيم هاشمي
اللغة الفرنسية

02/09/16 11985

B

خنيفرة )البلدية(

ثانوية مولي اسماعيل إقليم: أزيللثانوية الخوارزمي العدادية

العدادية

204/09/18إقليم: أزيلل 22 خالد تفوتبنى
اللغة الفرنسية

04/09/18 22055X)دمنات )البلدية

ملحقة ثانوية شللت أزود 

العدادية

الثانوية العدادية عمر بن إقليم: أزيلل

الخطاب

404/09/18إقليم: خريبكة 22 اوشوييا مريم
اللغة الفرنسية

04/09/18 12243

G

وادي زم )البلدية(

الثانوية العدادية م إقليم: أزيللثانوية تيفاريتي التأهيلية

الخامس

104/09/18إقليم: خريبكة 22 مريم ادروش
اللغة الفرنسية

04/09/18 12247L)ابي الجعد )البلدية
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104/09/18إقليم: أزيللثانوية تنانت العداديةإقليم: أزيللثانوية تبانت العدادية 22 صلح الدين أوكغاط
اللغة الفرنسية

04/09/18 25786

C

تنانت

ثانوية احمد الصومعي إقليم: أزيللثانوية إمداحن العدادية

العدادية

307/09/17إقليم: بني ملل 19 خديجة بوغيت
اللغة الفرنسية

07/09/17إلتحاق بالزوج 07672

N

بني ملل )البلدية(

707/09/17إقليم: أزيللثانوية النهضة العداديةإقليم: أزيللثانوية تساوت العدادية 18 طارق الشبراوي
اللغة الفرنسية

02/10/17 26213Sواويزغت

206/09/17إقليم: بني مللثانوية سمكث العداديةإقليم: أزيللثانوية تبانت العدادية 18 الحمداني جواد
اللغة الفرنسية

06/09/17 26818Zسمكت

206/09/17إقليم: أزيللثانوية ابن المقفع العداديةإقليم: أزيللثانوية الزيتون العدادية 18 مرزوق حسناء
اللغة الفرنسية

07/09/17إلتحاق بالزوج 07276

H

أزيلل )البلدية(

206/09/17إقليم: بني مللثانوية سمكث العداديةإقليم: أزيللثانوية آيت أوقبلي العدادية 18 اوكني مخمد
اللغة الفرنسية

06/09/17 26818Zسمكت

ثانوية م السادس العدادية إقليم: أزيللثانوية الزرقطوني التأهيلية

تنفردة

106/09/17إقليم: أزيلل 18 حليمة بومعزة
اللغة الفرنسية

06/09/17 07288

W

بني عياط

204/09/19إقليم: خريبكةالثانوية العدادية المسيرةإقليم: أزيللثانوية ابن سينا العدادية 16 سحر المامون
اللغة الفرنسية

04/09/19 12239

C

خريبكة )البلدية(

ثانوية المختار السوسي 

العدادية

الثانوية العدادية خالد بن إقليم: أزيلل

الوليد

804/09/19إقليم: خريبكة 16 سلمي سناء
اللغة الفرنسية

04/09/19 12250P)بوجنيبة )البلدية

ثانوية تيفرت نايت حمزة إقليم: أزيللمركزية أنركي الجماعاتية

العدادية

104/09/19إقليم: أزيلل 16 م دهي
اللغة الفرنسية

04/09/19 24304Sتيفرت نايت حمزة

ثانوية المختار السوسي 

العدادية

إقليم: الفقيه بن ثانوية ابن عباد  العداديةإقليم: أزيلل

صالح

804/09/19 16 حافظ إلهام
اللغة الفرنسية

04/09/19 21222Sدار ولد زيدوح

ثانوية مولي رشيد 

العدادية

704/09/19إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية المقاومةإقليم: أزيلل 16 حنان أسمنا
اللغة الفرنسية

04/09/19 24475

C

مريرت )البلدية(

ثانوية مولي رشيد 

العدادية

إقليم: الفقيه بن ثانوية أم الربيع التأهيليةإقليم: أزيلل

صالح

304/09/19 16 سلوى وهبي
اللغة الفرنسية

04/09/19 07687Eأحد بوموسى

ثانوية احمد الحنصالي إقليم: أزيللثانوية تيفاريتي التأهيلية

العدادية

104/09/18إقليم: بني ملل 15 هناء النجمي
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 07673P)بني ملل )البلدية

104/09/18إقليم: أزيللثانوية ابن الهيثم العداديةإقليم: أزيللثانوية الزيتون العدادية 12 كمال برغيزي
اللغة الفرنسية

04/09/18 22058Aتاونزا

ملحقة ثانوية شللت أزود إقليم: أزيللثانوية تنانت العدادية

العدادية

304/09/18إقليم: أزيلل 12 فوزية ايتوس
اللغة الفرنسية

04/09/18 21728Sأيت تكل

إقليم: الفقيه بن ثانوية الوحدة العداديةإقليم: أزيللثانوية بني حسان العدادية

صالح

104/09/18 12 حسنية برماقي
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 07688Fسيدي  حمادي
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إقليم: الفقيه بن ثانوية ابن عباد  العداديةإقليم: أزيللثانوية الزرقطوني التأهيلية

صالح

804/09/18 12 السعدية العادل
اللغة الفرنسية

04/09/18 21222Sدار ولد زيدوح

ثانوية سيدي علي بن ابراهيم إقليم: أزيللثانوية ايت بوولي العدادية

العدادية

704/09/18إقليم: أزيلل 12 العيد عقيل
اللغة الفرنسية

04/09/18 18482

N

بني عياط

104/09/18إقليم: أزيللثانوية ابن المقفع العداديةإقليم: أزيللثانوية تيلوكيت العدادية 12 بوعدي سليمان
اللغة الفرنسية

04/09/18 07276

H

أزيلل )البلدية(

ثانوية زاوية احنصال 

العدادية

104/09/18إقليم: أزيللثانوية مولي رشيد العداديةإقليم: أزيلل 12 رضى اماحي
اللغة الفرنسية

04/09/18 26353

U

تابية

ثانوية أحمد الحنصالي إقليم: أزيللثانوية آيت ام التأهيلية

العدادية

104/09/18إقليم: أزيلل 12 أيت حمو ابراهيم مارية
اللغة الفرنسية

04/09/18 07275

G

أزيلل )البلدية(

ثانوية جابر بن حيان إقليم: أزيللثانوية تنانت العدادية

العدادية

304/09/18إقليم: أزيلل 10 هشام مودو
اللغة الفرنسية

04/09/19 25827X)أزيلل )البلدية

304/09/19إقليم: بني مللتانوية فم وودي العداديةإقليم: أزيللثانوية بني حسان العدادية 7 قدوري ادريس
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوجة 26293

D

فم اودي

104/09/19إقليم: أزيللثانوية تساوت العداديةإقليم: أزيللثانوية ايت بوولي العدادية 6 عصام اجعنط
اللغة الفرنسية

04/09/19 23831

C

انزو

ثانوية م السادس العدادية إقليم: أزيللمركزية أنركي الجماعاتية

واويزغت

104/09/19إقليم: أزيلل 6 عزالدين الصابر
اللغة الفرنسية

04/09/19 07285Tواويزغت

إقليم: الفقيه بن ثانوية الحسن الول التأهيليةإقليم: أزيللثانوية الطلس العدادية

صالح

704/09/19 6 م اولوحدوش
اللغة الفرنسية

04/09/19 07710Eدار ولد زيدوح

504/09/19إقليم: أزيللثانوية الزرقطوني التأهيليةإقليم: أزيللثانوية ايت بوولي العدادية 6 اوخشي مارية
اللغة الفرنسية

04/09/19 18480Lتنانت

ملحقة ثانوية مولي عيسى 

بن ادريس العدادية 

ثانوية مولي عيسى بن إقليم: أزيلل

ادريس العدادية

404/09/19إقليم: أزيلل 6 علي الهاجيم
اللغة الفرنسية

04/09/19 07279L مولي عيسى بن

إدريس

304/09/19إقليم: أزيللثانوية ابن سينا العداديةإقليم: أزيللثانوية الطلس العدادية 6 ياسين بوشرب
اللغة الفرنسية

04/10/19 26214Tتابية

ثانوية سيدي علي بن 

ابراهيم العدادية

1602/09/14إقليم: إفرانثانوية الفارابي العداديةإقليم: أزيلل 46 ادريس اليقوتي
اللغة النجليزية

02/09/14 22654Yواد إفران

ثانوية مولي عيسى بن 

ادريس العدادية

804/09/19إقليم: بني مللثانوية ايت اعمر العداديةإقليم: أزيلل 16 ليلى وسغدى
اللغة النجليزية

04/09/19 27070Y)قصبة تادلة )البلدية

ثانوية سيدي علي بن ابراهيم إقليم: أزيللثانوية بني حسان العدادية

العدادية

604/09/19إقليم: أزيلل 6 باسم عبد العزيز
اللغة النجليزية

04/09/19 18482

N

بني عياط

304/09/19إقليم: أزيللثانوية ابن المقفع العداديةإقليم: أزيللثانوية الزرقطوني التأهيلية 6 الهام وبوهريم
اللغة النجليزية

04/09/19 07276

H

أزيلل )البلدية(
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ثانوية م السادس 

العدادية تنفردة

101/01/02إقليم: أزيللثانوية اللوز العداديةإقليم: أزيلل 110 رابحة     علم
الجتماعيات

05/09/07أقدمية 12 سنة 23626Eافورار

ثانوية سيدي علي بن 

ابراهيم العدادية

ثانوية الشريف الدريسي إقليم: أزيلل

العدادية

1201/01/17إقليم: صفرو 24 عبد الرحيم لحلو
الجتماعيات

01/01/17 23570

U

إيموزار كندر 

)البلدية(

ثانوية تيفرت نايت حمزة 

العدادية

502/09/16إقليم: تازةمغراوةإقليم: أزيلل 24 نور الدين كجي
الجتماعيات

01/01/17 16670

U

مغراوة

201/01/17إقليم: أزيللثانوية إغير العداديةإقليم: أزيللثانوية الخوارزمي العدادية 24 ايت حمو نورالدين
الجتماعيات

01/01/17 26659

B

دمنات )البلدية(

ثانوية مولي عيسى بن 

ادريس العدادية

104/09/18إقليم: بني مللثانوية كطاية العداديةإقليم: أزيلل 22 بشرى كنوز
الجتماعيات

04/09/18 26711

H

كطاية

604/09/18إقليم: بني مللثانوية وادي الذهب التأهيليةإقليم: أزيللثانوية تاكلفت العدادية 22 فاطمة سلك
الجتماعيات

04/09/18 07683Aأولد امبارك

204/09/18إقليم: بني مللثانوية المسيرة العداديةإقليم: أزيللثانوية بني حسان العدادية 22 بشرى زيتوني
الجتماعيات

04/09/18 07680X)قصبة تادلة )البلدية

104/09/18إقليم: بني مللثانوية السلم العداديةإقليم: أزيللثانوية آيت أوقبلي العدادية 22 رابحة ايكن
الجتماعيات

04/09/18 07685

C

أولد ايعيش

ثانوية تيفرت نايت حمزة إقليم: أزيللثانوية تاكلفت العدادية

العدادية

106/09/17إقليم: أزيلل 20 أعصام عبدالوافي
الجتماعيات

04/09/19 24304Sتيفرت نايت حمزة

107/09/17إقليم: أزيللثانوية ابن الهيثم العداديةإقليم: أزيللثانوية آيت ام التأهيلية 18 هشام زمو
الجتماعيات

07/09/17 22058Aتاونزا

407/09/17إقليم: بني مللثانوية تانوغة العداديةإقليم: أزيللثانوية تيلوكيت العدادية 18 احددي عزيز
الجتماعيات

07/09/17 26274

H

تانوغة

107/09/17إقليم: أزيللثانوية الزرقطوني التأهيليةإقليم: أزيللثانوية ابن الهيثم العدادية 16 دادسي  ياسين
الجتماعيات

03/09/18 18480Lتنانت

إقليم: الفقيه بن ثانوية 2 مارس العداديةإقليم: أزيللثانوية تيلوكيت العدادية

صالح

1004/09/19 16 السالمي أمال
الجتماعيات

04/09/19 07679

W

الفقيه بن صالح 

)البلدية(

ثانوية حمان الفطواكي 

العدادية

506/09/17إقليم: أزيللثانوية الخوارزمي العداديةإقليم: أزيلل 14 م لنداوي
الجتماعيات

04/09/19 25051

D

سيدي يعقوب

إقليم: الفقيه بن ثانوية  اولد ادريس التأهيليةإقليم: أزيللثانوية تبانت العدادية

صالح

204/09/18 12 م جباري
الجتماعيات

04/09/18 25201Sبرادية

ثانوية المام الغزالي إقليم: أزيللثانوية ايت بوولي العدادية

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

304/09/18 12 احماد اورابحة
الجتماعيات

04/09/18 25864

M

أولد عياد )البلدية(

ثانوية م السادس العدادية إقليم: أزيللثانوية ايت بوولي العدادية

واويزغت

104/09/18إقليم: أزيلل 12 عبد النبي اكلي
الجتماعيات

04/09/18 07285Tواويزغت
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية سيدي علي بن ابراهيم إقليم: أزيللثانوية بني حسان العدادية

العدادية

104/09/18إقليم: أزيلل 10 عبد الصمد بوخني
الجتماعيات

04/09/19 18482

N

بني عياط

الثانوية العدادية اولد علي إقليم: أزيللثانوية بني حسان العدادية

منصور

إقليم: الفقيه بن 

صالح

504/09/18 10 جواد الشامي
الجتماعيات

04/09/19 26047Lبرادية

إقليم: الفقيه بن ثانوية أبو تمام العداديةإقليم: أزيللمركزية أنركي الجماعاتية

صالح

304/09/19 6 م حادجي
الجتماعيات

04/09/19 24895Jأحد بوموسى

ثانوية زاوية احنصال 

العدادية

904/09/19إقليم: أزيللثانوية تاكلفت العداديةإقليم: أزيلل 6 م قرواوي
الجتماعيات

04/09/19 26691Lتاكلفت

الثانوية التأهيلية الحسين إقليم: أزيللثانوية ابن سينا العدادية

بولنوار

704/09/19إقليم: خنيفرة 6 جواد باهرا
الجتماعيات

04/09/19 20932

B

أحد بوحسوسن

104/09/19إقليم: أزيللثانوية الخوارزمي العداديةإقليم: أزيللثانوية الطلس العدادية 6 خديجة الرايس
الجتماعيات

04/09/19 25051

D

سيدي يعقوب

ثانوية مولي عيسى بن إقليم: أزيللثانوية الطلس العدادية

ادريس العدادية

304/09/19إقليم: أزيلل 6 فيصل مرزوق
الجتماعيات

04/09/19 07279L مولي عيسى بن

إدريس

604/09/19إقليم: أزيللثانوية تنانت العداديةإقليم: أزيللثانوية ايت بوولي العدادية 6 العربي موجاني
الجتماعيات

04/09/19 25786

C

تنانت

ثانوية م السادس 

العدادية تنفردة

102/09/10إقليم: بني مللالثانوية العدادية أدوزإقليم: أزيلل 56 دلل فنينش
الرياضيات

04/09/12 27342

U

فم العنصر

ثانوية م السادس 

العدادية تنفردة

1005/09/11إقليم: أزيللثانوية أفورار العداديةإقليم: أزيلل 54 رشيد ايت الطالب
الرياضيات

05/09/11 07283

R

افورار

202/09/10إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية أمالوإقليم: أزيللثانوية تشيبيت العدادية 50 انوار  ادراسن
الرياضيات

16/09/15 23548V)خنيفرة )البلدية

102/09/16إقليم: بني مللثانوية معاد بن جبل العداديةإقليم: أزيللثانوية تيفاريتي التأهيلية 34 المهدي ملوع
الرياضيات

02/09/16 25477S)بني ملل )البلدية

201/01/17إقليم: الجديدةثانوية الورد العداديةإقليم: أزيللثانوية إمداحن العدادية 34 عبد ا حكيم
الرياضيات

01/01/17 08717Zشتوكة

102/09/15إقليم: أزيللثانوية المام علي العداديةإقليم: أزيللثانوية الخوارزمي العدادية 30 م لحباس
الرياضيات

02/09/15 07281

N

امليل

ثانوية الحسن الثاني 

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن ثانوية  اولد ادريس التأهيليةإقليم: أزيلل

صالح

107/09/17 28 المصطفى عزلني
الرياضيات

07/09/17 25201Sبرادية

ثانوية سيدي علي بن 

ابراهيم العدادية

عمالة: طنجة - ملحقة إعدادية أكزنايةإقليم: أزيلل

أصيل

401/01/17 24 نعيمة العيادي
الرياضيات

01/01/17 26870F)كزناية )البلدية

201/01/17إقليم: بني مللثانوية تاكزيرت التأهيليةإقليم: أزيللثانوية تيلوكيت العدادية 24 الراجي م
الرياضيات

01/01/17 07711Fتاكزيرت
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المؤسسة الصلية

بني ملل - خنيفرة05الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية اولد علي إقليم: أزيللثانوية تنانت العدادية

منصور

إقليم: الفقيه بن 

صالح

804/09/18 22 امال فخرالدين
الرياضيات

04/09/18 26047Lبرادية

1104/09/18إقليم: بني مللثانوية بوتفردة العداديةإقليم: أزيللثانوية ايت بوولي العدادية 22 م حكيم
الرياضيات

04/09/18 26710

G

بوتفردة

ملحقة ثانوية مولي عيسى 

بن ادريس العدادية بتسقي

ثانوية موحا و سعيد إقليم: أزيلل

العدادية

407/09/17إقليم: بني ملل 18 عبدالرحمان اولتو
الرياضيات

07/09/17 07682Z)القصيبة )البلدية

ثانوية م السادس العدادية إقليم: أزيللثانوية البحيرة العدادية

تنفردة

106/09/17إقليم: أزيلل 16 عزيز موماد
الرياضيات

04/09/18 07288

W

بني عياط

ملحقة ثانوية شللت أزود إقليم: أزيللثانوية ولي العهد العدادية

العدادية

107/09/17إقليم: أزيلل 16 سعيد   ازريت
الرياضيات

04/09/18 21728Sأيت تكل

ثانوية مولي عيسى بن 

ادريس العدادية

ثانوية أحمد الحنصالي إقليم: أزيلل

العدادية

604/09/19إقليم: أزيلل 16 وفاء بنحمو
الرياضيات

04/09/19 07275

G

أزيلل )البلدية(

الثانوية العدادية خالد بن إقليم: أزيللثانوية بني حسان العدادية

الوليد

104/09/19إقليم: خريبكة 16 الصرصاري مونا
الرياضيات

04/09/19 12250P)بوجنيبة )البلدية

ثانوية مولي عيسى بن 

ادريس العدادية

104/09/19إقليم: أزيللثانوية تيفاريتي التأهيليةإقليم: أزيلل 16 عبد الصمد بوتمير
الرياضيات

04/09/19 07295

D

بزو

ثانوية أحمد الحنصالي إقليم: أزيللثانوية الزيتون العدادية

العدادية

106/09/17إقليم: أزيلل 14 عبد ا العسري
الرياضيات

04/09/19 07275

G

أزيلل )البلدية(

102/09/14عمالة: مكناسالثانوية العدادية البيرونيإقليم: أزيللثانوية المام علي العدادية 12 كوفي وفاء
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 03939F)ويسلن )البلدية

ثانوية حمان الفطواكي 

العدادية

104/09/18إقليم: أزيللثانوية إغير العداديةإقليم: أزيلل 12 الحسين امسراو
الرياضيات

04/09/18 26659

B

دمنات )البلدية(

904/09/18إقليم: بني مللثانوية أم الرمان التأهيليةإقليم: أزيللثانوية تاكلفت العدادية 12 مروان جوهر
الرياضيات

04/09/18 07708

C

زاوية الشيخ )البلدية(

ثانوية م السادس العدادية إقليم: أزيللثانوية تاكلفت العدادية

واويزغت

804/09/18إقليم: أزيلل 12 ابولورد حمزة
الرياضيات

04/09/18 07285Tواويزغت

ثانوية المختار السوسي إقليم: أزيللثانوية تاكلفت العدادية

العدادية

104/09/18إقليم: أزيلل 12 فاطمة الزهراء زهدي
الرياضيات

04/09/18 26352Tتدلي فطواكة

الثانوية العدادية م إقليم: أزيللثانوية الزرقطوني التأهيلية

الخامس

204/09/18إقليم: خريبكة 12 عبد الواحد أتربعت
الرياضيات

04/09/18 12247L)ابي الجعد )البلدية

304/09/18إقليم: أزيللثانوية الحسن الثاني التأهيليةإقليم: أزيللثانوية إغير العدادية 12 ايخلف  واعبو
الرياضيات

04/09/18 07289Xبني عياط

104/09/18إقليم: أزيللثانوية النهضة العداديةإقليم: أزيللثانوية البحيرة العدادية 10 راضي جواد
الرياضيات

04/09/19 26213Sواويزغت
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المؤسسة الصلية

بني ملل - خنيفرة05الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية سيدي اعمر أوحلي إقليم: أزيللثانوية تيلوكيت العدادية

التأهيلية

904/09/19إقليم: بني ملل 6 جواهري يونس
الرياضيات

04/09/19 23666Yاغبالة

إقليم: الفقيه بن ثانوية عقبة بن نافع العداديةإقليم: أزيللثانوية تاكلفت العدادية

صالح

1004/09/19 6 حميد لمو
الرياضيات

04/09/19 20127

B

سيدي عيسى بن علي

204/09/19إقليم: بني مللثانوية القدس العداديةإقليم: أزيللثانوية تاكلفت العدادية 6 غزلن زين الدين
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوج 07671

M

بني ملل )البلدية(

104/09/19إقليم: أزيللثانوية أيت ام العاديةإقليم: أزيللثانوية ايت بوولي العدادية 6 م حجاج
الرياضيات

04/09/19 27062Pأيت ام

ثانوية أحمد الحنصالي إقليم: أزيللثانوية الزيتون العدادية

العدادية

104/09/19إقليم: أزيلل 6 م طارق
الرياضيات

04/09/19 07275

G

أزيلل )البلدية(

204/09/19إقليم: أزيللثانوية تشيبيت العداديةإقليم: أزيللثانوية أيت ام العادية 6 م اعمي
الرياضيات

04/09/19 22057Z)أزيلل )البلدية

ثانوية المام الغزالي إقليم: أزيللثانوية ارفالة العدادية

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

204/09/19 6 رشيد الطاهيري
الرياضيات

04/09/19 25864

M

أولد عياد )البلدية(

104/09/19إقليم: أزيللثانوية الزيتون العداديةإقليم: أزيللثانوية الطلس العدادية 6 خالد بن داود
الرياضيات

04/09/19 22059

B

واولى

ثانوية سيدي اعمر أوحلي إقليم: أزيللثانوية الطلس العدادية

التأهيلية

1104/09/19إقليم: بني ملل 6 م ابو الحسن
الرياضيات

04/09/19 23666Yاغبالة

ثانوية زاوية احنصال 

العدادية

104/09/19إقليم: أزيللثانوية الزرقطوني التأهيليةإقليم: أزيلل 6 عبد المالك ونهاري
الرياضيات

04/09/19 18480Lتنانت

204/09/19إقليم: أزيللثانوية النهضة العداديةإقليم: أزيللثانوية ايت بوولي العدادية 6 جمال كروم
الرياضيات

04/09/19 26213Sواويزغت

ثانوية المختار السوسي 

العدادية

104/09/19إقليم: أزيللثانوية ارفالة العداديةإقليم: أزيلل 6 الرامي عبد العزيز
الرياضيات

04/09/19 26218Xارفالة

ثانوية مولي رشيد 

العدادية

الثانوية العدادية م إقليم: أزيلل

الخامس

304/09/19إقليم: خريبكة 6 عبد المولى نقابي
الرياضيات

04/09/19 12247L)ابي الجعد )البلدية

404/09/02إقليم: بني مللثانوية وادي الذهب التأهيليةإقليم: أزيللثانوية البحيرة العدادية 100 عبد الرحمان حربوس
علوم الحياة 

والرض
07/09/06أقدمية 12 سنة 07683Aأولد امبارك

101/01/02إقليم: أزيللثانوية الحسن الثاني التأهيليةإقليم: أزيللثانوية أفورار العدادية 76 عبد الرحمان      الوعدودي
علوم الحياة 

والرض
02/09/19إلتحاق بالزوجة 07289Xبني عياط

ثانوية مولي عيسى بن 

ادريس العدادية

عمالة: الصخيرات المام مالكإقليم: أزيلل

 - تمارة

102/09/15 30  خديجة بوفكري
علوم الحياة 

والرض
02/09/15إلتحاق بالزوج 01385E)عين عتيق )البلدية

ثانوية شاعر الحمراء 

العدادية

307/09/17إقليم: خريبكةالثانوية العدادية المسيرةإقليم: أزيلل 26 سكينة الكزمير
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 12239

C

خريبكة )البلدية(
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المؤسسة الصلية

بني ملل - خنيفرة05الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

206/09/17إقليم: أزيللثانوية آيت ام التأهيليةإقليم: أزيللثانوية الزرقطوني التأهيلية 18 خديجة الحسني
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 07278

K

أيت ام

ثانوية مولي عيسى بن إقليم: أزيللثانوية آيت ام التأهيلية

ادريس العدادية

1004/09/18إقليم: أزيلل 12 البلوي رشيد
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 07279L مولي عيسى بن

إدريس

304/09/18إقليم: أزيللثانوية البحيرة العداديةإقليم: أزيللثانوية تاكلفت العدادية 12 م دود
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 07287Vبين الويدان

ثانوية زاوية احنصال 

العدادية

404/09/18إقليم: أزيللثانوية تيفاريتي التأهيليةإقليم: أزيلل 12 عماد العمراني
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 07295

D

بزو

ثانوية مولي عيسى بن إقليم: أزيللثانوية الطلس العدادية

ادريس العدادية

504/09/19إقليم: أزيلل 6 يونس اوحاحو
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 07279L مولي عيسى بن

إدريس

304/09/19إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية الخوارزميإقليم: أزيللثانوية الطلس العدادية 6 ياسين اجنين
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 23547

U

اكلموس

904/09/19إقليم: أزيللثانوية تبانت العداديةإقليم: أزيللثانوية الطلس العدادية 6 هشام شلل
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 21711Yتبانت

504/09/12إقليم: الحوزثانوية الرازي العداديةإقليم: أزيللثانوية تنانت العدادية 58 ابراهيم   بن الفلح
الفيزياء والكيمياء

04/09/12 26787

R

تحناوت )البلدية(

102/09/14عمالة: مراكشثانوية ازلي العداديةإقليم: أزيللثانوية تساوت العدادية 46 سهيم عبد العزيز
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 27072A)المنارة )المقاطعة

702/09/15إقليم: بني مللثانوية تاكزيرت التأهيليةإقليم: أزيللثانوية بني حسان العدادية 30 العموش موحى
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 07711Fتاكزيرت

ثانوية المختار السوسي 

العدادية

104/09/18إقليم: أزيللثانوية المام علي العداديةإقليم: أزيلل 20 زكرياء ابراغ
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 07281

N

امليل

206/09/17إقليم: أزيللثانوية تاكلفت العداديةإقليم: أزيللثانوية ايت بوولي العدادية 18 معاد واغزاز
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 26691Lتاكلفت

ثانوية م السادس 

العدادية واويزغت

الثانوية العدادية خالد بن إقليم: أزيلل

الوليد

106/09/17إقليم: خريبكة 16 مصطفى ناصيف
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 12250P)بوجنيبة )البلدية

ثانوية المام الغزالي إقليم: أزيللثانوية تنانت العدادية

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

623/08/19 16 لبنة هليل
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 25864

M

أولد عياد )البلدية(

ثانوية م السادس العدادية إقليم: أزيللثانوية آيت ام التأهيلية

واويزغت

104/09/18إقليم: أزيلل 12 ناصير رشيد
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 07285Tواويزغت

ثانوية زاوية احنصال 

العدادية

ثانوية سيدي اعمر أوحلي إقليم: أزيلل

التأهيلية

1104/09/18إقليم: بني ملل 12 حسن ناشط
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 23666Yاغبالة

604/09/12إقليم: أزيللثانوية أيت ام العاديةإقليم: أزيللثانوية الزيتون العدادية 6 عبد المنعيم ايت زياد
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 27062Pأيت ام
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المؤسسة الصلية

بني ملل - خنيفرة05الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية يوسف بن تاشفين إقليم: أزيللثانوية تاكلفت العدادية

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

204/09/19 6 ياسين الكريم
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 07693Lالخالفية

ثانوية شاعر الحمراء إقليم: أزيللثانوية الطلس العدادية

العدادية

604/09/19إقليم: أزيلل 6 نور الدين المسكيني
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 07280

M

فم الجمعة

ثانوية مولي رشيد 

العدادية

804/09/19إقليم: أزيللثانوية تنانت العداديةإقليم: أزيلل 6 م لعريف
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 25786

C

تنانت

إقليم: الفقيه بن ثانوية أحد التأهيليةإقليم: أزيللمركزية أنركي الجماعاتية

صالح

704/09/19 6 عاطف لشكر
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 27424

H

كريفات

الثانوية العدادية عمر بن إقليم: أزيللثانوية أيت ام العادية

الخطاب

304/09/19إقليم: خريبكة 6 فؤاد مسعودي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 12243

G

وادي زم )البلدية(

ثانوية مولي اسماعيل إقليم: أزيللثانوية الطلس العدادية

العدادية

104/09/19إقليم: أزيلل 6 مصطفى المناوي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 22055X)دمنات )البلدية

ثانوية سيدي بولخلف إقليم: أزيللثانوية بني حسان العدادية

العدادية

604/09/19إقليم: أزيلل 6 مهاد عبد الواحد
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 27061

N

سيدي بوخالف

ثانوية   م عابد الجابري إقليم: أزيللثانوية تيفاريتي التأهيلية

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

104/09/02 108 نجدي حليمة
التربية السلمية

07/09/07أقدمية 12 سنة 23592T قلعة السراغنة

)البلدية(

ملحقة ثانوية مولي عيسى 

بن ادريس العدادية 

الثانوية العدادية عبد الكريم إقليم: أزيلل

الخطابي

604/09/12إقليم: الحاجب 58 علي تباريت
التربية السلمية

04/09/12 04229

W

أيت يعزم

601/01/17إقليم: أزيللثانوية الخوارزمي العداديةإقليم: أزيللثانوية تساوت العدادية 34 عبد الرحيم مرجي
التربية السلمية

01/01/17 25051

D

سيدي يعقوب

102/09/16إقليم: كلميمالثانوية العدادية النخيلإقليم: أزيللثانوية تيلوكيت العدادية 24 الدرا ابراهيم
التربية السلمية

02/09/16 10658Jتغجيجت

الثانوية العدادية طارق  بن  إقليم: أزيللثانوية ايت بوولي العدادية

زياد

106/09/17إقليم: خريبكة 22 أحمد كسمي
التربية السلمية

04/09/19 12252Sبولنوار

1004/09/18إقليم: أزيللثانوية تيلوكيت العداديةإقليم: أزيللثانوية تاكلفت العدادية 22 عبد الحق ايت بورحيم
التربية السلمية

04/09/18 20423Yتيلوكيت

ثانوية المام الغزالي إقليم: أزيللثانوية تيلوكيت العدادية

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

704/09/19 16 الحافظي عبد ا
التربية السلمية

04/09/19 25864

M

أولد عياد )البلدية(

ثانوية سيدي بولخلف إقليم: أزيللثانوية الطلس العدادية

العدادية

104/09/18إقليم: أزيلل 12 م جوهر
التربية السلمية

04/09/18 27061

N

سيدي بوخالف

304/09/18إقليم: أزيللثانوية تيفاريتي التأهيليةإقليم: أزيللثانوية بني حسان العدادية 10 عبد ا زاوك
التربية السلمية

04/09/19 07295

D

بزو

ثانوية سيدي بولخلف إقليم: أزيللثانوية الطلس العدادية

العدادية

404/09/19إقليم: أزيلل 6 عبد الرحمان الراوي
التربية السلمية

04/09/19 27061

N

سيدي بوخالف

229



المؤسسة الصلية

بني ملل - خنيفرة05الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية زاوية احنصال 

العدادية

إقليم: الفقيه بن ثانوية أم الربيع التأهيليةإقليم: أزيلل

صالح

904/09/19 6 حمزة الوشواني
التربية السلمية

04/09/19 07687Eأحد بوموسى

إقليم: الفقيه بن ثانوية  اولد ادريس التأهيليةإقليم: أزيللثانوية آيت أوقبلي العدادية

صالح

404/09/19 6 عريفي م
التربية السلمية

04/09/19 25201Sبرادية

904/09/12إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية المقاومةإقليم: أزيللثانوية تيلوكيت العدادية 58 باسو ويجان
التربية البدنية

04/09/12 24475

C

مريرت )البلدية(

504/09/12إقليم: الدريوشإع. ادريس الولإقليم: أزيللثانوية تنانت العدادية 58 جمال بوعبد ا
التربية البدنية

04/09/12 12743A)ميضار )البلدية

605/09/11إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية الزهراويإقليم: أزيللثانوية آيت أوقبلي العدادية 54 بنحدو  العزيز
التربية البدنية

05/09/11 27317Sاكلموس

604/09/12إقليم: بني مللثانوية ابن طفيل التأهيليةإقليم: أزيللثانوية النهضة العدادية 54 م   بوخرصة
التربية البدنية

02/09/14 07684

B

أولد ايعيش

ثانوية مولي يوسف 

العدادية

105/09/07إقليم: أزيللثانوية إغير العداديةإقليم: أزيلل 52 التجاني اغجدام
التربية البدنية

02/09/14 26659

B

دمنات )البلدية(

ثانوية مولي عيسى بن 

ادريس العدادية

إقليم: الفقيه بن ثانوية 2 مارس العداديةإقليم: أزيلل

صالح

303/09/13 52 عماري جمال
التربية البدنية

03/09/13 07679

W

الفقيه بن صالح 

)البلدية(

ملحقة ثانوية شللت أزود 

العدادية

الثانوية الثأهيلية  الشريف إقليم: أزيلل

الدريسي

1104/09/12إقليم: تنغير 48 اصفيا م
التربية البدنية

04/09/12 09840Vاسول

1402/09/14إقليم: الدريوشثانوية بودينار التأهيليةإقليم: أزيللثانوية الخوارزمي العدادية 46 مصطفى موسي
التربية البدنية

02/09/14 12744

B

بودينار

ثانوية مولي رشيد 

العدادية

الثانوية التأهيلية المنصور إقليم: أزيلل

الدهبي

302/09/14إقليم: خنيفرة 36 م الرحاوي
التربية البدنية

02/09/14 11987

D

مولي بوعزة

205/09/11إقليم: أزيللثانوية ولي العهد العداديةإقليم: أزيللثانوية آيت ام التأهيلية 34 م بوحاج
التربية البدنية

02/09/16 26401

W

أزيلل )البلدية(

إقليم: الفقيه بن ثانوية ابن عباد  العداديةإقليم: أزيللثانوية تبانت العدادية

صالح

201/01/17 34 إبراهيم أمحروش
التربية البدنية

01/01/17 21222Sدار ولد زيدوح

ملحقة ثانوية مولي عيسى 

بن ادريس العدادية 

802/09/15إقليم: بني مللثانوية المسيرة العداديةإقليم: أزيلل 30 هشام زين العبدين
التربية البدنية

02/09/15 07680X)قصبة تادلة )البلدية

ثانوية مولي عيسى بن 

ادريس العدادية

إقليم: الفقيه بن ثانوية الوحدة العداديةإقليم: أزيلل

صالح

702/09/15 30 أكستوم م
التربية البدنية

02/09/15 07688Fسيدي  حمادي

502/09/15إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية 20 غشتإقليم: أزيللثانوية تاكلفت العدادية 30 م العطفاوي
التربية البدنية

02/09/15 11969Jكروشن

301/01/17إقليم: أزيللثانوية النهضة العداديةإقليم: أزيللثانوية الزيتون العدادية 28 هشام السوداري
التربية البدنية

04/09/19 26213Sواويزغت
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المؤسسة الصلية

بني ملل - خنيفرة05الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية المختار السوسي 

العدادية

102/09/16إقليم: أزيللثانوية تساوت العداديةإقليم: أزيلل 20 صلح الدين المرسلي
التربية البدنية

04/09/18 23831

C

انزو

ثانوية م السادس العدادية إقليم: أزيللثانوية تاكلفت العدادية

واويزغت

204/09/18إقليم: أزيلل 20 المهدي فرحة
التربية البدنية

04/09/19 07285Tواويزغت

ثانوية يوسف بن تاشفين إقليم: أزيللثانوية ابن الهيثم العدادية

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

1004/09/19 16 عاشق مريم
التربية البدنية

04/09/19 07693Lالخالفية

ثانوية مولي يوسف إقليم: أزيللثانوية الخوارزمي العدادية

العدادية

204/09/19إقليم: أزيلل 16 معاذ بوافادن
التربية البدنية

04/09/19 23627F)دمنات )البلدية

إقليم: الفقيه بن ثانوية م السادس العداديةإقليم: أزيللثانوية بني حسان العدادية

صالح

204/09/18 12 العناية صلح الدين
التربية البدنية

04/09/18 07676T سوق السبت أولد

النمة )البلدية(

104/09/18إقليم: أزيللثانوية الخوارزمي العداديةإقليم: أزيللثانوية تساوت العدادية 12 بوعرودة عبد اللطيف
التربية البدنية

04/09/18 25051

D

سيدي يعقوب

104/09/18إقليم: أزيللالثانوية العدادية الجديدةإقليم: أزيللثانوية الزيتون العدادية 11 علمي لمياء
التربية البدنية

04/09/19إلتحاق بالزوج 21712Z)أزيلل )البلدية

ثانوية المام الغزالي إقليم: أزيللثانوية الطلس العدادية

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

504/09/19 6 م امزان
التربية البدنية

04/09/19 25864

M

أولد عياد )البلدية(

ثانوية حمان الفطواكي إقليم: أزيللثانوية تساوت العدادية

العدادية

304/09/19إقليم: أزيلل 6 امزيل منير
التربية البدنية

04/09/19 07277J)دمنات )البلدية

ثانوية مولي رشيد 

العدادية

إقليم: الفقيه بن ثانوية أم الربيع التأهيليةإقليم: أزيلل

صالح

1204/09/19 6 عادل الحراث
التربية البدنية

04/09/19 07687Eأحد بوموسى

804/09/19إقليم: أزيللثانوية آيت ام التأهيليةإقليم: أزيللثانوية ايت بوولي العدادية 6 عادل الناجي
التربية البدنية

04/09/19 07278

K

أيت ام

إقليم: الفقيه بن ثانوية م السادس العداديةإقليم: أزيللثانوية الزيتون العدادية

صالح

604/09/19 6 ايوب زكريري
التربية البدنية

04/09/19 07676T سوق السبت أولد

النمة )البلدية(

ثانوية مولي عيسى بن إقليم: أزيللثانوية الطلس العدادية

ادريس العدادية

504/09/19إقليم: أزيلل 6 عماد ايت لحسن احماد
التربية البدنية

04/09/19 07279L مولي عيسى بن

إدريس

ثانوية حمان الفطواكي إقليم: أزيللثانوية ايت بوولي العدادية

العدادية

604/09/19إقليم: أزيلل 6 عبد الحكيم قشاش
التربية البدنية

04/09/19 07277J)دمنات )البلدية

ثانوية م السادس 

العدادية تنفردة

102/09/10إقليم: بني مللالثانوية العدادية أدوزإقليم: أزيلل 48 رئوف نزيهة
المعلوميات

02/09/16 27342

U

فم العنصر

501/01/02إقليم: بني مللثانوية وادي الذهب التأهيليةإقليم: بني مللثانوية اولد سعيد العدادية 106 حفيظة شهاب
اللغة العربية

07/09/09 07683Aأولد امبارك

504/09/02إقليم: بني مللتانوية فم وودي العداديةإقليم: بني مللثانوية اولد سعيد العدادية 94 خدوج الوناس
اللغة العربية

07/09/09 26293

D

فم اودي
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المؤسسة الصلية

بني ملل - خنيفرة05الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية موحا و سعيد 

العدادية

901/01/02إقليم: بني مللثانوية ابن العوام التأهيليةإقليم: بني ملل 94 ابراهيم اضري
اللغة العربية

24/09/08أقدمية 12 سنة 07686

D

سيدي جابر

404/09/12إقليم: بركانتريفةإقليم: بني مللثانوية ابن تومرت العدادية 58 بنعيسي عبد الحكيم
اللغة العربية

04/09/12 04657L)بركان )البلدية

ثانوية موحا و سعيد 

العدادية

الثانوية العدادية المنصور إقليم: بني ملل

الذهبي

302/09/10إقليم: برشيد 49 هشام مكمر
اللغة العربية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 26609X)حد السوالم )البلدية

923/01/17إقليم: بني مللثانوية أولد يوسف العداديةإقليم: بني مللثانوية تانوغة العدادية 28 خالد معصي
اللغة العربية

04/09/19 24305Tأولد يوسف

123/01/17إقليم: بني مللثانوية الزهور العداديةإقليم: بني مللثانوية أم الرمان التأهيلية 28 عبير المرابط
اللغة العربية

04/09/19 24801

G

أولد كناو

ثانوية موحا و سعيد إقليم: بني مللثانوية سمكث العدادية

العدادية

702/09/15إقليم: بني ملل 26 كمار السعدية
اللغة العربية

06/09/17 07682Z)القصيبة )البلدية

223/01/17إقليم: بني مللثانوية تانوغة العداديةإقليم: بني مللثانوية ناوور العدادية 24 الهام بغداد
اللغة العربية

23/01/17 26274

H

تانوغة

107/09/17إقليم: بني مللالثانوية العدادية أدوزإقليم: بني مللثانوية بوتفردة العدادية 21 نهاد علوي
اللغة العربية

07/09/17إلتحاق بالزوج 27342

U

فم العنصر

102/09/16إقليم: بني مللتانوية فم وودي العداديةإقليم: بني مللثانوية وادي الذهب التأهيلية 13 زكرياء سناء
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوج 26293

D

فم اودي

ثانوية ادريس بن زكري إقليم: بني مللثانوية ابن العوام التأهيلية

العدادية

316/09/88إقليم: بني ملل 164 عبد الله اجليدي
اللغة الفرنسية

09/12/88أقدمية 16 سنة 24798

D

بني ملل )البلدية(

116/09/94إقليم: بني مللثانوية القدس العداديةإقليم: بني مللثانوية تاكزيرت التأهيلية 116 كريمة ابومدين
اللغة الفرنسية

06/09/00أقدمية 16 سنة 07671

M

بني ملل )البلدية(

906/09/01إقليم: بني مللثانوية السلم العداديةإقليم: بني مللثانوية وادي الذهب التأهيلية 78 فاطمة بولعلم
اللغة الفرنسية

04/09/18 07685

C

أولد ايعيش

1006/09/06إقليم: بني مللثانوية ابن العوام التأهيليةإقليم: بني مللثانوية السلم العدادية 60 سهام ملين
اللغة الفرنسية

04/09/18 07686

D

سيدي جابر

الثانوية العدادية الشهيد إقليم: بني مللثانوية سمكث العدادية

المعلم العربي

102/09/16إقليم: خريبكة 20 بن عباس مريم
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 24656Z)خريبكة )البلدية

إقليم: الفقيه بن ثانوية أم الربيع التأهيليةإقليم: بني مللثانوية اولد سعيد العدادية

صالح

702/09/15 18 سعاد بن الطيب
اللغة الفرنسية

04/09/18 07687Eأحد بوموسى

ثانوية سيدي اعمر أوحلي 

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن ثانوية ابن عباد  العداديةإقليم: بني ملل

صالح

604/09/18 8 حمزة المكوني
اللغة الفرنسية

04/09/19 21222Sدار ولد زيدوح

702/09/10إقليم: تازةوادي أمليلإقليم: بني مللثانوية فرياطة العدادية 70 م لوزة
اللغة النجليزية

15/09/15 16665

N

واد امليل )البلدية(
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106/09/06إقليم: بني مللالثانوية العدادية أدوزإقليم: بني مللثانوية ايت اعمر العدادية 57 حياة بلقاس
اللغة النجليزية

16/09/19إلتحاق بالزوج 27342

U

فم العنصر

ثانوية مولي اسماعيل 

التأهيلية

204/09/12إقليم: بني مللثانوية الزهور العداديةإقليم: بني ملل 41 العباسي   اسماء
اللغة النجليزية

07/10/15إلتحاق بالزوج 24801

G

أولد كناو

304/09/19إقليم: بني مللثانوية سمكث العداديةإقليم: بني مللثانوية ناوور العدادية 16 م ايفغ
اللغة النجليزية

04/09/19 26818Zسمكت

704/09/18إقليم: بني مللثانوية فرياطة العداديةإقليم: بني مللثانوية بوتفردة العدادية 15 جميلة أزيكوك
اللغة النجليزية

04/09/18إلتحاق بالزوج 26294Eتاكزيرت

1004/09/19إقليم: بني مللثانوية اولد سعيد العداديةإقليم: بني مللثانوية ناوور العدادية 6 قجي مراد
اللغة النجليزية

04/09/19 07695

N

أولد سعيد الواد

ثانوية احمد الصومعي إقليم: بني مللثانوية وادي الذهب التأهيلية

العدادية

216/09/97إقليم: بني ملل 94 ادريس هبة
الجتماعيات

06/09/06إلتحاق بالزوجة 07672

N

بني ملل )البلدية(

ثانوية احمد الصومعي إقليم: بني مللثانوية ابن طفيل التأهيلية

العدادية

101/01/02إقليم: بني ملل 90 مليكة فائق
الجتماعيات

04/09/12إلتحاق بالزوج 07672

N

بني ملل )البلدية(

301/01/02إقليم: بني مللثانوية موحى وحمو التأهيليةإقليم: بني مللثانوية تاكزيرت التأهيلية 82 الحسن طاطوي
الجتماعيات

19/09/11 07705Z)بني ملل )البلدية

ثانوية عبد الكريم الخطابي إقليم: بني مللتانوية فم وودي العدادية

العدادية

303/12/01إقليم: بني ملل 81 جوهري لطيفة
الجتماعيات

02/09/14إلتحاق بالزوج 07674

R

بني ملل )البلدية(

ثانوية سيدي اعمر أوحلي 

التأهيلية

205/09/11إقليم: بني مللثانوية ابن تومرت العداديةإقليم: بني ملل 64  مرخــــوش حســـن
الجتماعيات

05/09/11 21223Tدير القصيبة

105/09/11إقليم: بني مللالثانوية العدادية أدوزإقليم: بني مللثانوية وادي الذهب التأهيلية 52 كسيمة ربيع الول
الجتماعيات

03/09/14 27342

U

فم العنصر

1004/09/12إقليم: بني مللثانوية ابن طفيل التأهيليةإقليم: بني مللثانوية السلم العدادية 48 عبدلوي م
الجتماعيات

04/09/12 07684

B

أولد ايعيش

ثانوية أولد يوسف 

العدادية

102/09/14إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية بدرإقليم: بني ملل 36 فاطمة المودهان
الجتماعيات

02/09/14إلتحاق بالزوج 11964

D

خنيفرة )البلدية(

923/01/17إقليم: بني مللثانوية تاكزيرت التأهيليةإقليم: بني مللثانوية تانوغة العدادية 34 سليمان اقديم
الجتماعيات

23/01/17 07711Fتاكزيرت

107/09/17إقليم: بني مللثانوية ايت اعمر العداديةإقليم: بني مللثانوية التفاح التأهيلية 28 م نجاح
الجتماعيات

07/09/17 27070Y)قصبة تادلة )البلدية

407/09/17إقليم: بني مللتانوية فم وودي العداديةإقليم: بني مللثانوية التفاح التأهيلية 28 جمال بوبكر
الجتماعيات

07/09/17 26293

D

فم اودي

302/09/15إقليم: بني مللثانوية وادي الذهب التأهيليةإقليم: بني مللثانوية ابن تومرت العدادية 26 شيتاش م
الجتماعيات

06/09/17 07683Aأولد امبارك
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102/09/16إقليم: الناضورالثانوية العدادية النجاحإقليم: بني مللثانوية ناوور العدادية 24 سمير اسكور
الجتماعيات

02/09/16 12735S)العروي )البلدية

102/09/16إقليم: صفروثانوية عين الشفاء العداديةإقليم: بني مللثانوية بوتفردة العدادية 24 حاتم زمزامي
الجتماعيات

02/09/16 02444Fأيت السبع لجرف

302/09/15إقليم: أزيللثانوية الزيتون العداديةإقليم: بني مللثانوية سمكث العدادية 22 البشارة حميد
الجتماعيات

06/09/17 22059

B

واولى

ثانوية عمر ابن عبد العزيز إقليم: بني مللثانوية كطاية العدادية

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

123/01/17 22 ولد صلح
الجتماعيات

17/09/19 24800Fأولد ناصر

104/09/18إقليم: بني مللثانوية كطاية العداديةإقليم: بني مللثانوية التفاح التأهيلية 22 يوسف كموح
الجتماعيات

04/09/18 26711

H

كطاية

107/09/17إقليم: بني مللثانوية داي العداديةإقليم: بني مللثانوية المسيرة العدادية 19 فاظمة الجهاد
الجتماعيات

07/09/17إلتحاق بالزوج 07670L)بني ملل )البلدية

ثانوية سيدي اعمر أوحلي 

التأهيلية

207/09/17إقليم: بني مللثانوية المسيرة العداديةإقليم: بني ملل 18 حامد السمري
الجتماعيات

07/09/17 07680X)قصبة تادلة )البلدية

907/09/17إقليم: بني مللثانوية وادي الذهب التأهيليةإقليم: بني مللثانوية الطلس الـتأهيلية 18 فدوى فارس
الجتماعيات

07/09/17 07683Aأولد امبارك

106/09/17إقليم: بني مللثانوية المسيرة العداديةإقليم: بني مللثانوية الطلس الـتأهيلية 18 محسن اليحياوي
الجتماعيات

06/09/17 07680X)قصبة تادلة )البلدية

ثانوية سيدي اعمر أوحلي 

التأهيلية

107/09/17إقليم: بني مللثانوية ابن تومرت العداديةإقليم: بني ملل 18 رشيد أونوح
الجتماعيات

07/09/17 21223Tدير القصيبة

904/09/18إقليم: بني مللثانوية أولد يوسف العداديةإقليم: بني مللثانوية بوتفردة العدادية 12 سفيان جهاري
الجتماعيات

04/09/18 24305Tأولد يوسف

304/09/18إقليم: أزيللثانوية آيت أوقبلي العداديةإقليم: بني مللثانوية التفاح التأهيلية 8 اوزرور سعيد
الجتماعيات

04/09/19 24303

R

أيت اوقبلي

ثانوية ادريس بن زكري إقليم: بني مللثانوية تاكزيرت التأهيلية

العدادية

121/09/87إقليم: بني ملل 138 خالد صاديق
الرياضيات

16/09/97أقدمية 16 سنة 24798

D

بني ملل )البلدية(

ثانوية أولد يوسف 

العدادية

216/09/86إقليم: بني مللثانوية القدس العداديةإقليم: بني ملل 124 م زين الدين
الرياضيات

05/09/07أقدمية 12 سنة 07671

M

بني ملل )البلدية(

ثانوية عبد الكريم الخطابي إقليم: بني مللثانوية ابن طفيل التأهيلية

العدادية

316/09/97إقليم: بني ملل 90 عبد الرحيم معروف
الرياضيات

04/09/18 07674

R

بني ملل )البلدية(

ثانوية أولد يوسف 

العدادية

506/09/01إقليم: بني مللثانوية ابن المقفع العداديةإقليم: بني ملل 88 م الخياط
الرياضيات

05/09/07أقدمية 12 سنة 07675S)بني ملل )البلدية

104/09/12إقليم: بني مللثانوية كطاية العداديةإقليم: بني مللثانوية اولد سعيد العدادية 50 يوسف مريمي
الرياضيات

02/09/14 26711

H

كطاية
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304/09/12إقليم: بني مللثانوية ابن طفيل التأهيليةإقليم: بني مللثانوية ابن تومرت العدادية 40 خديجة أهضوش
الرياضيات

02/09/14 07684

B

أولد ايعيش

ثانوية موحا و سعيد 

العدادية

الثانوية العدادية مولي إقليم: بني ملل

رشيد

104/09/12إقليم: الحوز 40 صابر علي
الرياضيات

02/09/15 03787

R

أيت أورير )البلدية(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية الطلسإقليم: بني مللثانوية ابن المقفع العدادية

أصيل

104/09/12 38 وسعدن عبد الكبير
الرياضيات

06/09/17 22565

B

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

203/09/13إقليم: بني مللثانوية المسيرة العداديةإقليم: بني مللثانوية كطاية العدادية 24 الشاوي عبد الرحيم
الرياضيات

02/09/16 07680X)قصبة تادلة )البلدية

504/09/18إقليم: بني مللثانوية اولد سعيد العداديةإقليم: بني مللثانوية أم الرمان التأهيلية 22 اخمو م
الرياضيات

04/09/18 07695

N

أولد سعيد الواد

ثانوية موحا و سعيد إقليم: بني مللثانوية الطلس الـتأهيلية

العدادية

104/09/18إقليم: بني ملل 22 أمينة العينوس
الرياضيات

04/09/18 07682Z)القصيبة )البلدية

ثانوية سيدي اعمر أوحلي 

التأهيلية

407/09/17إقليم: بني مللثانوية أولد يوسف العداديةإقليم: بني ملل 18 رشيد لمعنكد
الرياضيات

07/09/17 24305Tأولد يوسف

ثانوية سيدي اعمر أوحلي 

التأهيلية

107/09/17إقليم: بني مللثانوية الطلس الـتأهيليةإقليم: بني ملل 18 م خلفاوي
الرياضيات

07/09/17 07681Y)زاوية الشيخ )البلدية

707/09/17إقليم: بني مللثانوية أولد يوسف العداديةإقليم: بني مللثانوية التفاح التأهيلية 18 عبد الله المرني
الرياضيات

07/09/17 24305Tأولد يوسف

ثانوية مولي اسماعيل إقليم: بني مللثانوية التفاح التأهيلية

التأهيلية

707/09/17إقليم: بني ملل 18 عثمان الفاخوري
الرياضيات

07/09/17 07707

B

قصبة تادلة )البلدية(

ثانوية سيدي اعمر أوحلي 

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن ثانوية عقبة بن نافع العداديةإقليم: بني ملل

صالح

304/09/18 12 ادريس بخداش
الرياضيات

04/09/18 20127

B

سيدي عيسى بن علي

ثانوية يوسف بن تاشفين إقليم: بني مللثانوية التفاح التأهيلية

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

904/09/18 12 الدوهو عبد الصمد
الرياضيات

04/09/18 07693Lالخالفية

إقليم: الفقيه بن ثانوية أحد التأهيليةإقليم: بني مللثانوية بوتفردة العدادية

صالح

204/09/18 12 موسى الغياص
الرياضيات

04/09/18 27424

H

كريفات

104/09/18إقليم: بني مللثانوية سمكث العداديةإقليم: بني مللثانوية التفاح التأهيلية 12 وموش عمر
الرياضيات

04/09/18 26818Zسمكت

204/09/19إقليم: خريبكةالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: بني مللثانوية بوتفردة العدادية 6 ياسين فجوي
الرياضيات

04/09/19 12240

D

خريبكة )البلدية(

ثانوية مولي اسماعيل 

التأهيلية

106/09/00إقليم: بني مللثانوية معاد بن جبل العداديةإقليم: بني ملل 64 سميرة دمو
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 25477S)بني ملل )البلدية

ثانوية احمد الصومعي إقليم: بني مللثانوية الزهور العدادية

العدادية

806/09/01إقليم: بني ملل 52 رجاء حقاوي
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 07672

N

بني ملل )البلدية(
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902/09/14إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية مولي رشيدإقليم: بني مللثانوية ناوور العدادية 46 اهتوتو فاطمة الزهراء
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 11984Aاكلموس

403/09/13إقليم: بني مللثانوية القدس العداديةإقليم: بني مللثانوية فرياطة العدادية 37 عرجي زكية
علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوج 07671

M

بني ملل )البلدية(

705/09/08إقليم: بني مللثانوية الزهور العداديةإقليم: بني مللثانوية ايت اعمر العدادية 36 كنبور عبد الرحيم
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 24801

G

أولد كناو

203/09/13إقليم: بني مللثانوية فرياطة العداديةإقليم: بني مللثانوية بوتفردة العدادية 25 وزني حسن
علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوجة 26294Eتاكزيرت

ثانوية مولي اسماعيل إقليم: بني مللثانوية التفاح التأهيلية

التأهيلية

607/09/16إقليم: بني ملل 6 سناء غودان
علوم الحياة 

والرض
04/09/19إلتحاق بالزوج 07707

B

قصبة تادلة )البلدية(

517/09/90إقليم: بني مللثانوية القدس العداديةإقليم: بني مللثانوية السلم العدادية 130 عبد الهادي بروك
الفيزياء والكيمياء

24/09/02أقدمية 16 سنة 07671

M

بني ملل )البلدية(

213/09/01إقليم: بني مللثانوية ابن طفيل التأهيليةإقليم: بني مللثانوية اولد سعيد العدادية 78      نجية   لفقيه
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 07684

B

أولد ايعيش

804/09/02إقليم: بني مللثانوية الزيتون التأهيليةإقليم: بني مللثانوية تانوغة العدادية 68 بوكداوة السعدية
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 21224

U

فم العنصر

ثانوية موحا و سعيد إقليم: بني مللثانوية ابن تومرت العدادية

العدادية

106/09/01إقليم: بني ملل 64 اعزيلي المصطفى
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 07682Z)القصيبة )البلدية

ثانوية سيدي اسماعيل إقليم: بني مللثانوية ايت اعمر العدادية

العدادية

802/09/10إقليم: الجديدة 48 اسماء بلطي
الفيزياء والكيمياء

01/09/14 08742

B

سيدي اسماعيل

802/09/17إقليم: بني مللثانوية ابن تومرت العداديةإقليم: بني مللثانوية التفاح التأهيلية 28 محجوبي م
الفيزياء والكيمياء

07/09/17 21223Tدير القصيبة

ثانوية سيدي اعمر أوحلي 

التأهيلية

107/09/17إقليم: بني مللثانوية المسيرة العداديةإقليم: بني ملل 28 عبد الرزاق مروان
الفيزياء والكيمياء

07/09/17 07680X)قصبة تادلة )البلدية

907/09/17إقليم: بني مللثانوية ايت اعمر العداديةإقليم: بني مللثانوية التفاح التأهيلية 18 سلمان حسناوي
الفيزياء والكيمياء

07/09/17 27070Y)قصبة تادلة )البلدية

ثانوية سيدي اعمر أوحلي 

التأهيلية

707/09/17إقليم: بني مللثانوية أم الرمان التأهيليةإقليم: بني ملل 18 يوسف نجب
الفيزياء والكيمياء

07/09/17 07708

C

زاوية الشيخ )البلدية(

ثانوية احمد الصومعي إقليم: بني مللثانوية الزيتون التأهيلية

العدادية

407/09/17إقليم: بني ملل 15 عبد القادر السحباني
الفيزياء والكيمياء

04/09/19إلتحاق بالزوجة 07672

N

بني ملل )البلدية(

ثا.صلح الدين اليوبي إقليم: بني مللثانوية بوتفردة العدادية

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

204/09/19 6 عمر أيت العالية
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 21221

R

بني وكيل

الثانوية العدادية علي بن إقليم: بني مللثانوية كطاية العدادية

أبي طالب

302/09/16إقليم: تطوان 34 ابعلي حميد
التربية السلمية

18/09/17 24053

U

ازل
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208/09/17إقليم: بني مللثانوية اولد سعيد العداديةإقليم: بني مللثانوية بوتفردة العدادية 28 لحسن يوسفي
التربية السلمية

08/09/17 07695

N

أولد سعيد الواد

204/09/18إقليم: بني مللثانوية تاكزيرت التأهيليةإقليم: بني مللثانوية التفاح التأهيلية 15 جليلة النصر
التربية السلمية

04/09/18إلتحاق بالزوج 07711Fتاكزيرت

إقليم: الفقيه بن ثانوية الحسن الول التأهيليةإقليم: بني مللثانوية بوتفردة العدادية

صالح

104/09/18 12 محسن اعريوة
التربية السلمية

04/09/18 07710Eدار ولد زيدوح

117/09/90إقليم: بني مللثانوية القدس العداديةإقليم: بني مللثانوية تاكزيرت التأهيلية 166 عمار          الموساوي
التربية البدنية

17/09/90أقدمية 16 سنة 07671

M

بني ملل )البلدية(

ثانوية مولي اسماعيل إقليم: بني مللثانوية المسيرة العدادية

التأهيلية

116/09/89إقليم: بني ملل 134 عبد الرحيم الساتي
التربية البدنية

22/09/02أقدمية 16 سنة 07707

B

قصبة تادلة )البلدية(

ثانوية احمد الصومعي إقليم: بني مللثانوية تاكزيرت التأهيلية

العدادية

416/09/93إقليم: بني ملل 132 يوسف منو
التربية البدنية

16/09/97أقدمية 16 سنة 07672

N

بني ملل )البلدية(

ثانوية احمد الحنصالي 

العدادية

217/09/90إقليم: بني مللثانوية داي العداديةإقليم: بني ملل 130 م الحفيان
التربية البدنية

22/09/04أقدمية 16 سنة 07670L)بني ملل )البلدية

ثانوية عبد الكريم الخطابي إقليم: بني مللثانوية ابن طفيل التأهيلية

العدادية

516/09/95إقليم: بني ملل 124 المصطفى قدوري
التربية البدنية

04/09/19أقدمية 16 سنة 07674

R

بني ملل )البلدية(

الثانوية العدادية مولي علي إقليم: بني مللثانوية أم الرمان التأهيلية

الشريف

416/09/97إقليم: الحاجب 122  منعم         ادرقاوي
التربية البدنية

26/09/00أقدمية 16 سنة 04227

U

سبع عيون )البلدية(

ثانوية احمد الحنصالي إقليم: بني مللثانوية اولد سعيد العدادية

العدادية

106/09/00إقليم: بني ملل 100 هشام اعتيق
التربية البدنية

07/09/05أقدمية 12 سنة 07673P)بني ملل )البلدية

906/09/00إقليم: بني مللثانوية موحى وحمو التأهيليةإقليم: بني مللثانوية وادي الذهب التأهيلية 100 مجيد الشتيوي
التربية البدنية

03/09/13 07705Z)بني ملل )البلدية

ثانوية ابو فراس الحمداني إقليم: بني مللتانوية فم وودي العدادية

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

316/09/99 59 جبران طارق
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 22757

K

اكادير )البلدية(

ثانوية سيدي اعمر أوحلي 

التأهيلية

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية البحتريإقليم: بني ملل

أصيل

103/09/13 52 عبد العالي المسياف
التربية البدنية

03/09/13 26947P)كزناية )البلدية

الثانوية العدادية سيدي إقليم: بني مللثانوية ناوور العدادية

يحيى وسعد

307/09/04إقليم: خنيفرة 46 مولي عبدالعزيز بن اسعيد
التربية البدنية

02/09/14 11968

H

سيدي يحيى أو ساعد

ثانوية سيدي اعمر أوحلي 

التأهيلية

502/09/16إقليم: بني مللثانوية المسيرة العداديةإقليم: بني ملل 34 م فاتح
التربية البدنية

02/09/16 07680X)قصبة تادلة )البلدية

ثانوية أولد يوسف 

العدادية

104/09/02إقليم: بني مللثانوية كطاية العداديةإقليم: بني ملل 48 لبنى مباركي
التربية السرية

05/09/12 26711

H

كطاية

عمالة: الصخيرات احمد البيضاويإقليم: بني مللثانوية وادي الذهب التأهيلية

 - تمارة

116/09/96 36 فاطمة هبادي
التربية السرية

10/12/14 26752

C

سيدي يحيى زعير
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عمالة: الصخيرات عبد ا كنونإقليم: بني مللثانوية ابن المقفع العدادية

 - تمارة

216/09/97 112 السعدية   حناوة
التربية التشكيلية

28/10/06إلتحاق بالزوج 01381A)تمارة )البلدية

ثانوية ادريس بن زكري إقليم: بني مللثانوية وادي الذهب التأهيلية

العدادية

107/09/04إقليم: بني ملل 68 البحار نادية
التربية التشكيلية

05/09/11 24798

D

بني ملل )البلدية(

عمالة مقاطعات البيرونيإقليم: بني مللثانوية المسيرة العدادية

الدار البيضاء أنفا

105/09/11 50 هيام مريم
التربية الموسيقية

01/09/13إلتحاق بالزوج 01464

R

أنفا )المقاطعة(

ثانوية موحى وحمو 

التأهيلية

ثانوية احمد الصومعي إقليم: بني ملل

العدادية

505/09/07إقليم: بني ملل 46 رجاء غراوي
المعلوميات

04/09/19 07672

N

بني ملل )البلدية(

ثانوية طارق بن زياد 

التأهيلية

323/01/17إقليم: بني مللثانوية الزيتون التأهيليةإقليم: بني ملل 34 طائع مريم
المعلوميات

23/01/17 21224

U

فم العنصر

302/09/14إقليم: بني مللثانوية موحى وحمو التأهيليةإقليم: بني مللثانوية ابن المقفع العدادية 28 نبيل منون
المعلوميات

06/09/17 07705Z)بني ملل )البلدية

404/09/19إقليم: بني مللثانوية ابن طفيل التأهيليةإقليم: بني مللثانوية التفاح التأهيلية 6 رجاء اوعداد
المعلوميات

04/09/19 07684

B

أولد ايعيش

ثانوية موحا و سعيد 

العدادية

ثانوية ادريس بن زكري إقليم: بني ملل

العدادية

302/09/10إقليم: بني ملل 60 سميرة خايطي
التكنولوجيا

02/09/10 24798

D

بني ملل )البلدية(

ثانوية موحا و سعيد 

العدادية

ثانوية احمد الصومعي إقليم: بني ملل

العدادية

602/09/10إقليم: بني ملل 44 العطواني عبد المومن
التكنولوجيا

02/09/14 07672

N

بني ملل )البلدية(

116/09/98إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الغربإقليم: الفقيه بن صالحثانوية ابن عباد  العدادية 114 رقية هرواك
اللغة العربية

04/09/01أقدمية 16 سنة 11188

K

سوق الربعاء 

)البلدية(

ثانوية المختار السوسي 

العدادية

الثانوية العدادية جابر بن إقليم: الفقيه بن صالح

حيان

102/09/14إقليم: خنيفرة 46 رشيد زيان
اللغة العربية

02/09/14 26228

H

مريرت )البلدية(

ثانوية مولي عبد ا إقليم: الفقيه بن صالحإعدادية عثمان بن عفان

العدادية

إقليم: فحص - 

انجرة

102/09/16 34 لبنى المنصوري
اللغة العربية

01/01/17 25255Aالبحراويين

ثانوية عمر ابن عبد العزيز إقليم: الفقيه بن صالحثانوية أبو تمام العدادية

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

502/09/15 30 بوشرة اكلفي
اللغة العربية

02/09/15 24800Fأولد ناصر

إقليم: الفقيه بن ثانوية عقبة بن نافع العداديةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية عمر الخيام العدادية

صالح

506/09/17 28 عبد الكريم شحيمة
اللغة العربية

06/09/17 20127

B

سيدي عيسى بن علي

الثانوية العدادية خالد بن إقليم: الفقيه بن صالحثانوية ابن عباد  العدادية

الوليد

606/09/17إقليم: خريبكة 28 صالحة لمبرد
اللغة العربية

06/09/17 12250P)بوجنيبة )البلدية

ثانوية المام الغزالي 

العدادية

ثانوية علل بن عبد ا إقليم: الفقيه بن صالح

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

206/09/17 18 حفيظة خفيف
اللغة العربية

06/09/17 07696Pسيدي عيسى بن علي

إقليم: الفقيه بن ثانوية أحد التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية عمر الخيام العدادية

صالح

606/09/17 18 سعيد شرحبيل
اللغة العربية

06/09/17 27424

H

كريفات
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ثا.صلح الدين اليوبي 

التأهيلية

الثانوية العدادية الشهيد إقليم: الفقيه بن صالح

البوهالي بن القائد

104/09/19إقليم: خريبكة 16 حميد الميلودي
اللغة العربية

04/09/19 23846

U

أولد عزوز

ثانوية يوسف بن تاشفين إقليم: الفقيه بن صالحثانوية أم الربيع التأهيلية

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

604/09/19 6 المصطفى زمكور
اللغة العربية

04/09/19 07693Lالخالفية

ثانوية المختار السوسي إقليم: الفقيه بن صالحثانوية أم الربيع التأهيلية

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

304/09/19 6 العربي العدنوني
اللغة العربية

04/09/19 07691Jاهل مربع

216/09/96عمالة: مراكشالثانوية العدادية ابن تومرتإقليم: الفقيه بن صالحثانوية الكندي التأهيلية 138 رشيدة تيدريني
اللغة الفرنسية

16/09/98أقدمية 16 سنة 24545

D

المنارة )المقاطعة(

إقليم: الفقيه بن ثانوية الكندي التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية عمر الخيام العدادية

صالح

202/09/10 54 زينب كريفة
اللغة الفرنسية

03/09/13 07706A الفقيه بن صالح

)البلدية(

إقليم: الفقيه بن إعدادية عثمان بن عفانإقليم: الفقيه بن صالحثانوية عمر الخيام العدادية

صالح

402/09/14 46 فاطمة فيراوي
اللغة الفرنسية

02/09/14 26542Z الفقيه بن صالح

)البلدية(

ثانوية عقبة بن نافع 

العدادية

604/09/12إقليم: بني مللثانوية وادي الذهب التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالح 44 أمال حراش
اللغة الفرنسية

04/09/14 07683Aأولد امبارك

ثانوية م السادس 

العدادية

105/09/11إقليم: أزيللثانوية إغير العداديةإقليم: الفقيه بن صالح 39 زكية حاجبي
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 26659

B

دمنات )البلدية(

إقليم: الفقيه بن ثانوية م السادس العداديةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية أم الربيع التأهيلية

صالح

202/09/14 36 امي امينة
اللغة الفرنسية

06/09/14 07676T سوق السبت أولد

النمة )البلدية(

إقليم: الفقيه بن ثانوية أم الربيع التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالحإعدادية عثمان بن عفان

صالح

102/09/10 29 سناء لقزيعي
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 07687Eأحد بوموسى

ثانوية المام الغزالي 

العدادية

206/09/17إقليم: خريبكةالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: الفقيه بن صالح 28 فدوي جابناصر
اللغة الفرنسية

06/09/17 12240

D

خريبكة )البلدية(

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن ثانوية أحد التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالح

صالح

107/09/17 28 لبريني هشام
اللغة الفرنسية

07/09/17 27424

H

كريفات

606/09/17إقليم: بني مللثانوية أولد يوسف العداديةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية ابن عباد  العدادية 26 طارق الملياني
اللغة الفرنسية

04/09/18 24305Tأولد يوسف

إقليم: الفقيه بن ثانوية م السادس العداديةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية أم الربيع التأهيلية

صالح

301/01/17 24 فاتحة الموناسب
اللغة الفرنسية

01/01/17 07676T سوق السبت أولد

النمة )البلدية(

ثانوية يوسف بن تاشفين 

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن ثانوية الموحدين التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالح

صالح

602/09/16 24 فرطيط عواطف
اللغة الفرنسية

02/09/16 07694

M

الخالفية

ثانوية المام الغزالي 

العدادية

902/09/15إقليم: العيونالثانوية العدادية إبن خلدونإقليم: الفقيه بن صالح 22 نجاة المعقول
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 06464A)العيون )البلدية

ثانوية عبد المالك السعدي إقليم: الفقيه بن صالحثانوية الوحدة العدادية

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

102/01/17 22 خديجة الموناسب
اللغة الفرنسية

02/09/17 07689

G

أولد زمام
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية عبد المالك السعدي 

العدادية

106/09/17إقليم: بني مللثانوية القدس العداديةإقليم: الفقيه بن صالح 21 نعيمة أرخى
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 07671

M

بني ملل )البلدية(

202/01/17إقليم: مديونةبدرإقليم: الفقيه بن صالحثانوية الوحدة العدادية 20 سارة ياسني
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 24695S)تيط مليل )البلدية

ثانوية يوسف بن تاشفين إقليم: الفقيه بن صالحثانوية أم الربيع التأهيلية

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

706/09/17 18 عادل كريم
اللغة الفرنسية

06/09/17 07693Lالخالفية

ثانوية عبد المالك السعدي 

العدادية

إقليم: الفقيه بن ثانوية الوحدة العداديةإقليم: الفقيه بن صالح

صالح

106/09/17 18 نادية فرحو
اللغة الفرنسية

06/09/17 07688Fسيدي  حمادي

إقليم: الفقيه بن ثانوية الوحدة العداديةإقليم: الفقيه بن صالحإعدادية عثمان بن عفان

صالح

906/09/17 18 مريم نوعامي
اللغة الفرنسية

06/09/17 07688Fسيدي  حمادي

ثانوية سيدي الحضري إقليم: الفقيه بن صالحثانوية ابن عباد  العدادية

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

704/09/18 14 زهرة مونديلي
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 07677

U

سوق السبت أولد 

النمة )البلدية(

ثانوية م السادس العدادية إقليم: الفقيه بن صالحثانوية ابن عباد  العدادية

تنفردة

604/09/18إقليم: أزيلل 8 محسن افرياض
اللغة الفرنسية

04/09/19 07288

W

بني عياط

ثانوية عقبة بن نافع 

العدادية

الثانوية التأهيلية اولد حريز إقليم: الفقيه بن صالح

الغربية

503/09/13إقليم: برشيد 52 زينب كونسة
اللغة النجليزية

03/09/13 14649X)حد السوالم )البلدية

ثا.صلح الدين اليوبي 

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن ثانوية أحد التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالح

صالح

102/09/14 46 عزيز بصير
الجتماعيات

02/09/14 27424

H

كريفات

إقليم: الفقيه بن ثانوية المام علي العداديةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية عمر الخيام العدادية

صالح

402/09/15 40 ياسين الدودي
الجتماعيات

02/09/15 21225Vكريفات

الثانوية العدادية طارق  بن  إقليم: الفقيه بن صالحثانوية 2 مارس العدادية

زياد

107/09/17إقليم: خريبكة 28 إدريسي كريمة
الجتماعيات

07/09/17 12252Sبولنوار

405/09/17إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية الزهراويإقليم: الفقيه بن صالحثانوية 2 مارس العدادية 28 موسكي نجاة
الجتماعيات

06/09/17 27317Sاكلموس

الثانوية العدادية علل بن إقليم: الفقيه بن صالحثانوية ابن عباد  العدادية

عبد ا

502/09/16عمالة: مراكش 24 عمر  نصيف
الجتماعيات

02/09/16 24224Eالسويهلة

إقليم: الفقيه بن ثانوية ابن عباد  العداديةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية أبو تمام العدادية

صالح

306/09/17 18 طه بهي
الجتماعيات

06/09/17 21222Sدار ولد زيدوح

ثانوية سيدي الحضري إقليم: الفقيه بن صالح  الثانوية العدادية لمغارير

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

206/09/17 18 م ناجح
الجتماعيات

06/09/17 07677

U

سوق السبت أولد 

النمة )البلدية(

إقليم: الفقيه بن   الثانوية العدادية لمغاريرإقليم: الفقيه بن صالحثانوية أبو تمام العدادية

صالح

706/09/17 18 نور الدين اعمر
الجتماعيات

06/09/17 25202Tدار ولد زيدوح

إقليم: الفقيه بن ثانوية الحسن الول التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية ابن عباد  العدادية

صالح

104/09/18 18 سومية سربوت
الجتماعيات

04/09/19 07710Eدار ولد زيدوح
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الثانوية العدادية اولد علي 

منصور

206/09/17إقليم: بني مللثانوية تاكزيرت التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالح 16 م احسين
الجتماعيات

04/09/18 07711Fتاكزيرت

ثانوية المام الغزالي 

العدادية

إقليم: الفقيه بن ثانوية عقبة بن نافع العداديةإقليم: الفقيه بن صالح

صالح

906/09/17 14 بنقاسم يوسف
الجتماعيات

04/09/19 20127

B

سيدي عيسى بن علي

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية

ثانوية عمر بن الخطاب إقليم: الفقيه بن صالح

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

804/09/18 12 سفيان الحمداوي
الجتماعيات

04/09/18 07712

G

برادية

204/09/18إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية القدسإقليم: الفقيه بن صالحثانوية أم الربيع التأهيلية 12 عبد الحق أيت سيدي أبا
الجتماعيات

04/09/18 11971Lتيغسالين

ثانوية عمر بن الخطاب 

التأهيلية

104/09/18إقليم: بني مللثانوية القدس العداديةإقليم: الفقيه بن صالح 12 سكينة حجوبي
الجتماعيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 07671

M

بني ملل )البلدية(

ثانوية المام الغزالي 

العدادية

ثانوية م السادس العدادية إقليم: الفقيه بن صالح

تنفردة

404/09/18إقليم: أزيلل 12 عبد الفتاح باحمي
الجتماعيات

04/09/18 07288

W

بني عياط

104/09/18إقليم: بني مللثانوية الطلس الـتأهيليةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية أم الربيع التأهيلية 12 زهير البشيري
الجتماعيات

04/09/18 07681Y)زاوية الشيخ )البلدية

 الثانوية العدادية ابراهيم إقليم: الفقيه بن صالحثانوية الموحدين التأهيلية

الراجي

304/09/19إقليم: خنيفرة 7 ربيعي اسماعيل
الجتماعيات

04/09/19إلتحاق بالزوجة 24998

W

أم الربيع

عمالة: الصخيرات المام مالكإقليم: الفقيه بن صالحثانوية 2 مارس العدادية

 - تمارة

120/09/82 174 المعطي باهي
الرياضيات

16/09/88أقدمية 16 سنة 01385E)عين عتيق )البلدية

ثانوية عقبة بن نافع 

العدادية

ثانوية المنصور الذهبي إقليم: الفقيه بن صالح

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

216/09/96 112 عبد الرحيم    الحمراوي
الرياضيات

06/09/07أقدمية 12 سنة 23623

B

سوق السبت أولد 

النمة )البلدية(

ثانوية المختار السوسي 

العدادية

إقليم: الفقيه بن ثانوية الكندي التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالح

صالح

206/09/06 76 مروان معروف
الرياضيات

02/09/09 07706A الفقيه بن صالح

)البلدية(

ثانوية المنصور الذهبي 

العدادية

506/09/06إقليم: بني مللثانوية ابن المقفع العداديةإقليم: الفقيه بن صالح 54 اوضرى عبد العزيز
الرياضيات

01/09/15 07675S)بني ملل )البلدية

ثانوية عقبة بن نافع 

العدادية

706/09/17إقليم: بني مللثانوية ابن طفيل التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالح 28 م البشيري عفان
الرياضيات

06/09/17 07684

B

أولد ايعيش

ثانوية عبد ا بن ياسين 

العدادية

الثانوية العدادية الشهيد إقليم: الفقيه بن صالح

صالح ورداني

106/09/17إقليم: خريبكة 28 إكرام المكاوي
الرياضيات

06/09/17 24658

B

وادي زم )البلدية(

ثانوية عقبة بن نافع 

العدادية

ثانوية علل بن عبد ا إقليم: الفقيه بن صالح

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

104/09/12 24 جميلة الفطامي
الرياضيات

04/09/16 07696Pسيدي عيسى بن علي

إقليم: الفقيه بن ثانوية أحد التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية عمر الخيام العدادية

صالح

404/09/18 22 سعيد وجيب
الرياضيات

04/09/18 27424

H

كريفات

ثانوية يوسف بن تاشفين 

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن ثانوية 2 مارس العداديةإقليم: الفقيه بن صالح

صالح

104/09/18 22 الحبيب سعدان
الرياضيات

04/09/18 07679

W

الفقيه بن صالح 

)البلدية(
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إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية اولد علي 

منصور

ثانوية المختار السوسي إقليم: الفقيه بن صالح

العدادية

123/01/17إقليم: أزيلل 20 ايوب بوخيرى
الرياضيات

04/09/18 26352Tتدلي فطواكة

ثانوية المام الغزالي إقليم: الفقيه بن صالحثانوية أبو تمام العدادية

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

104/09/18 12 م بوشراك
الرياضيات

04/09/18 25864

M

أولد عياد )البلدية(

إقليم: الفقيه بن ثانوية الموحدين التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية أم الربيع التأهيلية

صالح

304/09/18 12 د المجيد بنمروس
الرياضيات

04/09/18 07694

M

الخالفية

إقليم: الفقيه بن ثانوية م السادس العداديةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية أم الربيع التأهيلية

صالح

304/09/18 12 م فواجي
الرياضيات

04/09/18 07676T سوق السبت أولد

النمة )البلدية(

إقليم: الفقيه بن ثانوية عقبة بن نافع العداديةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية أبو تمام العدادية

صالح

504/09/18 12 أكرم البارودي
الرياضيات

04/09/18 20127

B

سيدي عيسى بن علي

ثانوية المختار السوسي إقليم: الفقيه بن صالحثانوية عمر الخيام العدادية

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

304/09/18 12 سعيد اللويزي
الرياضيات

04/09/18 07691Jاهل مربع

ثانوية عبد ا بن ياسين إقليم: الفقيه بن صالحثانوية أم الربيع التأهيلية

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

104/09/18 12 مراد محمودي
الرياضيات

04/09/18 24289A)أولد عياد )البلدية

إقليم: الفقيه بن ثانوية م السادس العداديةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية أم الربيع التأهيلية

صالح

404/09/18 12 جواد أحرير
الرياضيات

04/09/18 07676T سوق السبت أولد

النمة )البلدية(

ثانوية عمر ابن عبد العزيز 

العدادية

إقليم: الفقيه بن ثانوية م السادس العداديةإقليم: الفقيه بن صالح

صالح

307/09/17 10 رابيع ربيع
الرياضيات

04/09/19 07676T سوق السبت أولد

النمة )البلدية(

ثانوية المام الغزالي 

العدادية

إقليم: الفقيه بن إعدادية عثمان بن عفانإقليم: الفقيه بن صالح

صالح

306/09/17 10 الحبيب المؤدن
الرياضيات

04/09/19 26542Z الفقيه بن صالح

)البلدية(

ثانوية المام الغزالي 

العدادية

إقليم: الفقيه بن ثانوية ابن عباد  العداديةإقليم: الفقيه بن صالح

صالح

407/09/17 10 ابن الفقيه يوسف
الرياضيات

04/09/19 21222Sدار ولد زيدوح

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن ثانوية م السادس العداديةإقليم: الفقيه بن صالح

صالح

1004/09/18 8 ياسين شجري
الرياضيات

04/09/19 07676T سوق السبت أولد

النمة )البلدية(

302/09/10إقليم: خريبكةالثانوية العدادية المسيرةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية التغناري التقنية 6 صالح الحداني
الرياضيات

04/09/19 12239

C

خريبكة )البلدية(

إقليم: الفقيه بن ثانوية التغناري التقنيةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية ابن عباد  العدادية

صالح

404/09/19 6 يونس مرزاق
الرياضيات

04/09/19 07692

K

الفقيه بن صالح 

)البلدية(

216/09/89إقليم: أزيللثانوية أفورار العداديةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية الوحدة العدادية 114 حسن سعدوي
علوم الحياة 

والرض
04/09/05أقدمية 12 سنة 07283

R

افورار

ثانوية عمر ابن عبد العزيز 

العدادية

إقليم: الفقيه بن ثانوية م السادس العداديةإقليم: الفقيه بن صالح

صالح

104/09/02 82 بنمومن عبد ا
علوم الحياة 

والرض
05/09/11 07676T سوق السبت أولد

النمة )البلدية(

الثانوية العدادية اولد علي 

منصور

102/09/15إقليم: خريبكةالثانوية العدادية الخنساءإقليم: الفقيه بن صالح 26 مريم أيت العالية
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 12241E)خريبكة )البلدية
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الثانوية العدادية اولد علي إقليم: الفقيه بن صالحثانوية التغناري التقنية

منصور

إقليم: الفقيه بن 

صالح

707/09/17 26 معاذ قصاد
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 26047Lبرادية

إقليم: الفقيه بن ثانوية ابن خلدون العداديةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية ابن عباد  العدادية

صالح

103/09/13 24 الهامي شكدالي
علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوجة 07678V الفقيه بن صالح

)البلدية(

402/09/15إقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية السلمإقليم: الفقيه بن صالحثانوية التغناري التقنية 22 الكندي فاطمة
علوم الحياة 

والرض
04/09/19إلتحاق بالزوج 26292

C

بوزنيقة )البلدية(

ثا.صلح الدين اليوبي 

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن ثانوية الكندي التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالح

صالح

106/09/17 18 بدر الدين عدالي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 07706A الفقيه بن صالح

)البلدية(

ثانوية المام الغزالي 

العدادية

ثانوية عمر ابن عبد العزيز إقليم: الفقيه بن صالح

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

606/09/17 16 ياسين فريح
علوم الحياة 

والرض
06/09/18 24800Fأولد ناصر

ثانوية يوسف بن تاشفين 

التأهيلية

104/09/19إقليم: أزيللثانوية الزرقطوني التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالح 16 هاجر وعزان
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 18480Lتنانت

إقليم: الفقيه بن ثانوية أحد التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية عمر الخيام العدادية

صالح

104/09/18 10 حمزة صابر
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 27424

H

كريفات

ثانوية  اولد ادريس 

التأهيلية

ثانوية احمد الصومعي إقليم: الفقيه بن صالح

العدادية

804/09/19إقليم: بني ملل 7 كوثر المومني
علوم الحياة 

والرض
04/09/19إلتحاق بالزوج 07672

N

بني ملل )البلدية(

إقليم: الفقيه بن ثانوية ابن عباد  العداديةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية أبو تمام العدادية

صالح

904/09/19 6 آمال فضلي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 21222Sدار ولد زيدوح

ثانوية حمان الفطواكي 

العدادية

204/09/02إقليم: بني مللتانوية فم وودي العداديةإقليم: الفقيه بن صالح 96 اسليمان زاهيري
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 26293

D

فم اودي

ثانوية يوسف بن تاشفين 

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن إعدادية عثمان بن عفانإقليم: الفقيه بن صالح

صالح

524/10/00 42 م مندير
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 26542Z الفقيه بن صالح

)البلدية(

الثانوية العدادية م إقليم: الفقيه بن صالح  الثانوية العدادية لمغارير

الخامس

1006/09/17إقليم: خريبكة 18 عبد المنعم العفاري
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 12247L)ابي الجعد )البلدية

ثانوية عقبة بن نافع 

العدادية

إقليم: الفقيه بن ثانوية الوحدة العداديةإقليم: الفقيه بن صالح

صالح

706/09/17 16 التباعي يوسف
الفيزياء والكيمياء

06/09/18 07688Fسيدي  حمادي

ثانوية المام الغزالي إقليم: الفقيه بن صالحثانوية أبو تمام العدادية

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

104/09/18 12 الناشط مديحة
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 25864

M

أولد عياد )البلدية(

ثانوية المام الغزالي 

العدادية

ثانوية حمان الفطواكي إقليم: الفقيه بن صالح

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

104/09/18 10 رشيد فاضلي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 22010Yأولد بورحمون

ثانوية المام الغزالي 

العدادية

ثانوية يوسف بن تاشفين إقليم: الفقيه بن صالح

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

704/09/18 8 عبد العزيز الصبحي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 07693Lالخالفية

ثانوية عمر ابن عبد العزيز 

العدادية

201/01/02إقليم: بني مللثانوية المسيرة العداديةإقليم: الفقيه بن صالح 94 عبد العزيز لكزولي
التربية السلمية

26/09/08أقدمية 12 سنة 07680X)قصبة تادلة )البلدية
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إقليم: الفقيه بن ثانوية ابن عباد  العداديةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية أم الربيع التأهيلية

صالح

102/09/16 34 احمد ايت سوس
التربية السلمية

02/09/16 21222Sدار ولد زيدوح

ثانوية الحسن الول 

التأهيلية

ثانوية عمر ابن عبد العزيز إقليم: الفقيه بن صالح

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

306/09/17 28 العرشة مصطفى
التربية السلمية

06/09/17 24800Fأولد ناصر

ثانوية عبد ا بن ياسين 

العدادية

504/09/18إقليم: خنيفرة الثانوية العدادية 13 نونبرإقليم: الفقيه بن صالح 22 سناء العنزي
التربية السلمية

04/09/18 24997Vلهري

إقليم: الفقيه بن ثانوية ابن خلدون العداديةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية عمر الخيام العدادية

صالح

204/09/18 22 بدر التجيدي
التربية السلمية

04/09/18 07678V الفقيه بن صالح

)البلدية(

ثانوية المام الغزالي 

العدادية

إقليم: الفقيه بن ثانوية أبو تمام العداديةإقليم: الفقيه بن صالح

صالح

504/09/18 22 حميد  مسكان
التربية السلمية

04/09/18 24895Jأحد بوموسى

إقليم: الفقيه بن إعدادية عثمان بن عفانإقليم: الفقيه بن صالحثانوية أم الربيع التأهيلية

صالح

706/09/17 18 م معطلوي
التربية السلمية

06/09/17 26542Z الفقيه بن صالح

)البلدية(

إقليم: الفقيه بن ثانوية أحد التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية ابن عباد  العدادية

صالح

104/09/19 16 يوسف عيسى
التربية السلمية

04/09/19 27424

H

كريفات

ثانوية المختار السوسي إقليم: الفقيه بن صالحثانوية أبو تمام العدادية

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

404/09/18 12 ترايبي عبد الصمد
التربية السلمية

04/09/18 07691Jاهل مربع

ثا.صلح الدين اليوبي 

التأهيلية

116/09/99إقليم: الحاجب الثانوية العدادية الطلسإقليم: الفقيه بن صالح 122 اولوش  سيدي حسن
التربية البدنية

06/09/01أقدمية 16 سنة 18514Y)الحاجب )البلدية

ثانوية المختار السوسي 

العدادية

إقليم: الفقيه بن ثانوية 2 مارس العداديةإقليم: الفقيه بن صالح

صالح

106/09/00 100 المصطفى بوشريق
التربية البدنية

12/10/09 07679

W

الفقيه بن صالح 

)البلدية(

ثانوية  اولد ادريس 

التأهيلية

106/09/00إقليم: بني مللتانوية فم وودي العداديةإقليم: الفقيه بن صالح 96 ابراهيم بلحوسين
التربية البدنية

02/09/10 26293

D

فم اودي

ثانوية عبد الكريم الخطابي إقليم: الفقيه بن صالحثانوية 2 مارس العدادية

العدادية

516/09/99إقليم: بني ملل 89 العيد خدوج
التربية البدنية

02/09/16إلتحاق بالزوج 07674

R

بني ملل )البلدية(

إقليم: الفقيه بن ثانوية  اولد ادريس التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالح  الثانوية العدادية لمغارير

صالح

304/09/02 84 ايوب فسكاوي
التربية البدنية

02/09/15 25201Sبرادية

ثانوية سيدي الحضري 

العدادية

405/09/07إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية واومنةإقليم: الفقيه بن صالح 62 تومير ناصيط
التربية البدنية

04/09/12 20616

H

واو مانة

إقليم: الفقيه بن ثانوية ابن خلدون العداديةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية 2 مارس العدادية

صالح

204/09/02 54 رضوان زوزو
التربية البدنية

02/09/16 07678V الفقيه بن صالح

)البلدية(

ثانوية م السادس 

العدادية

إقليم: الفقيه بن ثانوية أحد التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالح

صالح

105/09/07 46 هبطي عزيز
التربية البدنية

02/09/14 27424

H

كريفات

ثانوية المام الغزالي 

العدادية

ثانوية سيدي الحضري إقليم: الفقيه بن صالح

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

205/09/11 46 عدلفي عصام
التربية البدنية

03/09/13إلتحاق بالزوجة 07677

U

سوق السبت أولد 

النمة )البلدية(
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ثانوية المام الغزالي إقليم: الفقيه بن صالحثانوية أم الربيع التأهيلية

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

105/09/11 40 كروم عدنان
التربية البدنية

02/09/15 25864

M

أولد عياد )البلدية(

ثانوية المام الغزالي 

العدادية

1002/09/15إقليم: أزيللثانوية الحسن الثاني التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالح 40 الخبلي فاطمة الزهراء
التربية البدنية

02/09/15 07289Xبني عياط

ثانوية عبد المالك السعدي 

العدادية

103/09/13إقليم: بني مللالثانوية العدادية أدوزإقليم: الفقيه بن صالح 39 ياسين صوفي
التربية البدنية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 27342

U

فم العنصر

ثانوية يوسف بن تاشفين 

التأهيلية

1101/01/17إقليم: الحسيمةأعدادية سيدي بوتميمإقليم: الفقيه بن صالح 24 مركوم أيوب
التربية البدنية

01/01/17 24418

R

سيدي بوتميم

ثانوية المام الغزالي إقليم: الفقيه بن صالحثانوية أم الربيع التأهيلية

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

204/09/18 12 زكرياء الطاهري
التربية البدنية

04/09/18 25864

M

أولد عياد )البلدية(

ثانوية المام الغزالي 

العدادية

ثا.صلح الدين اليوبي إقليم: الفقيه بن صالح

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

504/09/19 6 وليد حسيني
التربية البدنية

04/09/19 21221

R

بني وكيل

ثانوية المختار السوسي إقليم: الفقيه بن صالحثانوية ابن عباد  العدادية

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

904/09/19 6 وليد اقبال
التربية البدنية

04/09/19 07691Jاهل مربع

606/09/06إقليم: بني مللثانوية وادي الذهب التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالحثانوية ابن خلدون العدادية 74 عثمان اتحو
المعلوميات

05/09/11 07683Aأولد امبارك

ثانوية يوسف بن تاشفين 

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن ثانوية الموحدين التأهيليةإقليم: الفقيه بن صالح

صالح

106/09/17 18 شيماء خمجاوي
المعلوميات

06/09/17 07694

M

الخالفية

ثانوية المام الغزالي 

العدادية

104/09/19إقليم: بني مللثانوية ابن المقفع العداديةإقليم: الفقيه بن صالح 6 سفيان مرابطي
المعلوميات

04/09/19 07675S)بني ملل )البلدية

ثانوية سيدي الحضري 

العدادية

116/09/92إقليم: القنيطرة الثانوية التأهيلية التقدمإقليم: الفقيه بن صالح 134 نور الدين       القاسح
التكنولوجيا

07/09/04أقدمية 16 سنة 11206E)القنيطرة )البلدية

ثانوية عبد ا بن ياسين 

العدادية

107/09/04إقليم: بني مللثانوية التنمية العداديةإقليم: الفقيه بن صالح 102 رشيد قارون
التكنولوجيا

27/10/06أقدمية 12 سنة 26204

G

أولد ايعيش

ثانوية  اولد ادريس 

التأهيلية

ثانوية عمر بن الخطاب إقليم: الفقيه بن صالح

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

104/09/12 20 خالد المهدي
التكنولوجيا

04/09/18 07712

G

برادية

 الثانوية العدادية أحمد إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية أمالو

بلفريج

124/09/04عمالة: سل 90 بشرى سعيدي
اللغة العربية

04/09/12 01281S)تابريكت )المقاطعة

الثانوية العدادية ابن 

عبدون

106/09/06عمالة: مكناسالثانوية العدادية م عبدهإقليم: خنيفرة 74 كرمة   فاطمة
اللغة العربية

02/09/16 04079

H

مكناس )البلدية(

التانوية التأهيلية م 

السادس

الثانوية العدادية عسو إقليم: خنيفرة

اوباسلم

104/09/02إقليم: خنيفرة 68 فاطمة   مريغ
اللغة العربية

02/09/16 26592

D

خنيفرة )البلدية(

الثانوية العدادية ابن 

عبدون

107/09/05إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية أمالوإقليم: خنيفرة 46 صالحي حورية
اللغة العربية

04/09/19 23548V)خنيفرة )البلدية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية المير 

مولي عبدا

الثانوية العدادية عمر بن إقليم: خنيفرة

عبد العزيز

عمالة: طنجة - 

أصيل

103/09/13 40 قموتا هند
اللغة العربية

03/09/19 15334S طنجة المدينة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية جابر بن 

حيان

ثانوية موحا و سعيد إقليم: خنيفرة

العدادية

403/09/13إقليم: بني ملل 34 ايت الفقيه عبد الرزاق
اللغة العربية

02/09/16 07682Z)القصيبة )البلدية

الثانوية العدادية ابن 

الخطيب

الثانوية العدادية حمان إقليم: خنيفرة

الفطواكي

206/09/17إقليم: خنيفرة 28 بولمـــان  موســى
اللغة العربية

06/09/17 11967

G

مريرت )البلدية(

الثانوية العدادية الحسن 

الول

202/09/16إقليم: بني مللثانوية ابن تومرت العداديةإقليم: خنيفرة 24 ابن شريفة يونس
اللغة العربية

02/09/16 21223Tدير القصيبة

الثانوية العدادية الحسن 

الول

الثانوية العدادية حمان إقليم: خنيفرة

الفطواكي

104/09/18إقليم: خنيفرة 22 م مومو
اللغة العربية

04/09/18 11967

G

مريرت )البلدية(

106/09/17إقليم: بني مللثانوية أم الرمان التأهيليةإقليم: خنيفرةالثانوية العدادية واومنة 20 صالحة بن امحند
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 07708

C

زاوية الشيخ )البلدية(

106/09/17إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية ابن عبدونإقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية تازيزاوت 18 لبنى بنكجان
اللغة العربية

06/09/17 11963

C

خنيفرة )البلدية(

306/09/17إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية القدسإقليم: خنيفرةالثانوية العدادية 20 غشت 18 كورع م
اللغة العربية

06/09/17 11971Lتيغسالين

206/09/17إقليم: بني مللثانوية الطلس الـتأهيليةإقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية القدس 18 فاطمة الزهراء بوزار
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 07681Y)زاوية الشيخ )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي 

رشيد

إقليم: الفقيه بن ثانوية الحسن الول التأهيليةإقليم: خنيفرة

صالح

604/09/19 16 كوعمر سميرة
اللغة العربية

04/09/19 07710Eدار ولد زيدوح

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية القدس

العزيز

904/09/19إقليم: خريبكة 16 موهب شيماء
اللغة العربية

04/09/19 12245J)وادي زم )البلدية

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

206/09/17إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية ابن عبدونإقليم: خنيفرة 14 تــودرت  عبد الحــق
اللغة العربية

04/09/19 11963

C

خنيفرة )البلدية(

الثانوية العدادية 

الخوارزمي

الثانوية العدادية المير إقليم: خنيفرة

مولي عبدا

504/09/18إقليم: خنيفرة 12 تاوتي فتيحة
اللغة العربية

04/09/18 11962

B

خنيفرة )البلدية(

104/09/19إقليم: خريبكةالثانوية العدادية المسيرةإقليم: خنيفرةالثانوية العدادية الزاوية 8 حنان أبو طفيل
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوج 12239

C

خريبكة )البلدية(

الثانوية العدادية ابن 

الخطيب

204/09/19إقليم: أزيللثانوية ايت بوولي العداديةإقليم: خنيفرة 6 موهو  خالد
اللغة العربية

04/09/19 26827Jأيت بوولي

الثانوية العدادية سيدي 

يحيى وسعد

إقليم: الفقيه بن ثانوية الحسن الول التأهيليةإقليم: خنيفرة

صالح

904/09/19 6 سعيد الزعراوي
اللغة العربية

04/09/19 07710Eدار ولد زيدوح

الثانوية العدادية ابن 

عبدون

116/09/97إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية م الخامسإقليم: خنيفرة 130 بنعاشير مونية
اللغة الفرنسية

16/09/98أقدمية 16 سنة 11977T)خنيفرة )البلدية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

التانوية التأهيلية م 

السادس

117/11/01إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية م الخامسإقليم: خنيفرة 94 ابن احمد عبد ا
اللغة الفرنسية

05/09/15 11977T)خنيفرة )البلدية

406/09/01عمالة: مكناسالثانوية العدادية السعادةإقليم: خنيفرة الثانوية العدادية 11 يناير 76 حسنة الكللي
اللغة الفرنسية

02/12/10 19541P)مكناس )البلدية

102/09/10إقليم: العرائشالثانوية العدادية المام مالكإقليم: خنيفرةالثانوية العدادية أمالو 64 سميرة بوكمز
اللغة الفرنسية

03/09/13 05982

B

العرائش )البلدية(

403/09/13إقليم: سيدي سليمانالفارابيإقليم: خنيفرةالثانوية العدادية واومنة 42 خديجة المعلومي
اللغة الفرنسية

03/09/13 20985J سيدي سليمان

)البلدية(

الثانوية العدادية ابن 

الخطيب

الثانوية العدادية عسو إقليم: خنيفرة

اوباسلم

104/09/12إقليم: خنيفرة 40 ادريس باموح
اللغة الفرنسية

02/09/15 26592

D

خنيفرة )البلدية(

202/09/14إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية أمالوإقليم: خنيفرةالثانوية العدادية 20 غشت 36 أباغازي سعاد
اللغة الفرنسية

02/09/14 23548V)خنيفرة )البلدية

الثانوية العدادية جابر بن 

حيان

302/09/14عمالة: مكناسالثانوية العدادية التنميةإقليم: خنيفرة 32 لكبيري عبد الله
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 04087S)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية عسو 

اوباسلم

203/09/13إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية أحمد شوقيإقليم: خنيفرة 28 بوكمان خديجة
اللغة الفرنسية

07/09/17 27060

M

مكرن

306/09/17إقليم: بني مللثانوية أولد يوسف العداديةإقليم: خنيفرةالثانوية العدادية الزاوية 26 م الخرمود
اللغة الفرنسية

04/09/18 24305Tأولد يوسف

202/09/16إقليم: بني مللثانوية اولد سعيد العداديةإقليم: خنيفرةالثانوية العدادية 20 غشت 24 بلعبيد هشام
اللغة الفرنسية

02/09/16 07695

N

أولد سعيد الواد

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: خنيفرة الثانوية العدادية 11 يناير

ا الخياط

1102/09/16عمالة: مكناس 24 الكرميش ليلى
اللغة الفرنسية

02/09/16 27334

K

سيدي عبد ا الخياط

الثانوية التأهيلية مولي 

رشيد

423/01/17إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية ابن عبدونإقليم: خنيفرة 22 معيسو ادريس
اللغة الفرنسية

06/09/17 11963

C

خنيفرة )البلدية(

106/09/17إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية بدرإقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية تازيزاوت 18 رابحة بوهناز
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 11964

D

خنيفرة )البلدية(

الثانوية العدادية الحسن 

الول

104/09/18إقليم: خنيفرة الثانوية العدادية 11 ينايرإقليم: خنيفرة 12 هشام الزلم
اللغة الفرنسية

04/09/18 11974Pالحمام

102/09/15إقليم: خنيفرة الثانوية العدادية 11 ينايرإقليم: خنيفرةالثانوية العدادية المقاومة 10 ادريس الدواني
اللغة الفرنسية

04/09/19 11974Pالحمام

الثانوية العدادية سيدي 

يحيى وسعد

404/09/19إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية تازيزاوتإقليم: خنيفرة 6 الهام ناصيري
اللغة الفرنسية

04/09/19 11983Zالقباب

الثانوية التأهيلية مولي 

رشيد

104/09/19إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية الزاويةإقليم: خنيفرة 6 سليماني سعدية
اللغة الفرنسية

04/09/19 26226Fأيت اسحاق
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية ابن 

الخطيب

الثانوية العدادية حمان إقليم: خنيفرة

الفطواكي

103/09/13إقليم: خنيفرة 44 فاطمة ايت اسو
اللغة النجليزية

03/09/13إلتحاق بالزوج 11967

G

مريرت )البلدية(

الثانوية التأهيلية المنصور 

الدهبي

303/09/13إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية المقاومةإقليم: خنيفرة 43 الدقاقي نصرة
اللغة النجليزية

03/09/13إلتحاق بالزوج 24475

C

مريرت )البلدية(

704/09/12إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية الزهراويإقليم: خنيفرةالثانوية العدادية 20 غشت 6 ياسمين العمراوي
اللغة النجليزية

04/09/19 27317Sاكلموس

الثانوية العدادية سيدي 

يحيى وسعد

الثانوية العدادية يعقوب إقليم: خنيفرة

المنصور

202/09/15إقليم: الحاجب 40 حمزة صحراوي
الجتماعيات

02/09/15 04232Z)اكوراي )البلدية

123/01/17إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية تازيزاوتإقليم: خنيفرةالثانوية العدادية بدر 30 حسن حفيظي
الجتماعيات

04/09/18 11983Zالقباب

الثانوية التأهيلية المنصور 

الدهبي

عمالة: الصخيرات المام مالكإقليم: خنيفرة

 - تمارة

402/09/16 24 فاطمة الزهراء جوهر
الجتماعيات

02/09/16 01385E)عين عتيق )البلدية

الثانوية التأهيلية الحسين 

بولنوار

306/09/17إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية الزهراويإقليم: خنيفرة 24 الحسين أكضى
الجتماعيات

04/09/19 27317Sاكلموس

الثانوية العدادية الحسن 

الول

523/01/17إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية الخوارزميإقليم: خنيفرة 22 علي حادون
الجتماعيات

06/09/17 23547

U

اكلموس

116/09/94إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية بدرإقليم: خنيفرةالثانوية العدادية أمالو 108 لكبير الحمداوي
الرياضيات

02/09/15 11964

D

خنيفرة )البلدية(

 الثانوية العدادية ابراهيم 

الراجي

404/09/12عمالة: مكناسالثانوية العدادية الزهرإقليم: خنيفرة 58 النصاري عبد المالك
الرياضيات

04/09/12 04076E)مكناس )البلدية

105/09/11إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية م الخامسإقليم: خنيفرةالثانوية العدادية بدر 46 اهيان بشرة
الرياضيات

02/09/15 11977T)خنيفرة )البلدية

الثانوية العدادية 

الخوارزمي

102/09/15إقليم: الخميساتزينب النفزويةإقليم: خنيفرة 40 حجاجي نبيل
الرياضيات

02/09/15 23002

B

تيفلت )البلدية(

الثانوية التأهيلية فاطمة إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية واومنة

الزهراء

206/09/17إقليم: خنيفرة 18 اكليبوس عبد العلي
الرياضيات

06/09/17 11978

U

خنيفرة )البلدية(

التانوية التأهيلية م 

السادس

106/09/17إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية ابن عبدونإقليم: خنيفرة 18 بوزكراوي هاجر
الرياضيات

06/09/17 11963

C

خنيفرة )البلدية(

الثانوية العدادية 

الخوارزمي

الثانوية العدادية حمان إقليم: خنيفرة

الفطواكي

106/09/17إقليم: خنيفرة 18 صادقي زكرياء
الرياضيات

06/09/17 11967

G

مريرت )البلدية(

104/09/18إقليم: خنيفرةالتانوية التأهيلية م السادسإقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية القدس 18 يوسف عكي
الرياضيات

04/09/19 11985

B

خنيفرة )البلدية(

الثانوية العدادية ابن 

الخطيب

104/09/19إقليم: خريبكةالثانوية العدادية المسيرةإقليم: خنيفرة 16 لعزيبي  نسرين
الرياضيات

04/09/19 12239

C

خريبكة )البلدية(
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية مولي 

رشيد

ثانوية سيدي الحضري إقليم: خنيفرة

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

204/09/19 16 قرواش فاطمة
الرياضيات

04/09/19 07677

U

سوق السبت أولد 

النمة )البلدية(

الثانوية العدادية الحسن 

الول

504/09/19إقليم: خريبكةالثانوية العدادية المسيرةإقليم: خنيفرة 16 كوثر قاسمي
الرياضيات

04/09/19 12239

C

خريبكة )البلدية(

ثانوية م السادس العدادية إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية تازيزاوت

واويزغت

104/09/19إقليم: أزيلل 16 عائشة الحمداوي
الرياضيات

04/09/19 07285Tواويزغت

الثانوية العدادية الحسن 

الول

104/09/19إقليم: خريبكةالثانوية العدادية العيونإقليم: خنيفرة 16 ليلى زكاني
الرياضيات

04/09/19 21592

U

مفاسيس

الثانوية التأهيلية مولي 

رشيد

404/09/18إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية القدسإقليم: خنيفرة 12 دادسي عزيز
الرياضيات

04/09/18 11971Lتيغسالين

الثانوية العدادية الحسن 

الول

104/09/18إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية الزهراويإقليم: خنيفرة 10 نافيل  عبد الغني
الرياضيات

04/09/19 27317Sاكلموس

204/09/19إقليم: بني مللالثانوية العدادية أدوزإقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية تازيزاوت 8 جلل نجمي
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوجة 27342

U

فم العنصر

204/09/19إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية تازيزاوتإقليم: خنيفرةالثانوية العدادية 20 غشت 6 م عطيجان
الرياضيات

04/09/19 11983Zالقباب

الثانوية التأهيلية مولي 

رشيد

الثانوية العدادية حمان إقليم: خنيفرة

الفطواكي

116/09/97إقليم: خنيفرة 130 م الزياني
علوم الحياة 

والرض
16/09/99أقدمية 16 سنة 11967

G

مريرت )البلدية(

الثانوية العدادية المير 

مولي عبدا

الثانوية التأهيلية موسى بن إقليم: خنيفرة

نصير

305/09/11إقليم: ميدلت 36 نعيمة طالب
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 11988Eبومية

الثانوية العدادية الحسن 

الول

الثانوية العدادية المير إقليم: خنيفرة

مولي عبدا

102/09/14إقليم: خنيفرة 36 خولن وصال
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 11962

B

خنيفرة )البلدية(

الثانوية التأهيلية المنصور 

الدهبي

106/09/17إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية الزهراويإقليم: خنيفرة 28 م  بولنوار
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 27317Sاكلموس

الثانوية التأهيلية الحسين 

بولنوار

الثانوية العدادية الحسن إقليم: خنيفرة

الول

102/09/16إقليم: خنيفرة 24 زكرياء كاسمي
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 21912Sسبت ايت رحو

106/09/17إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية الزهراويإقليم: خنيفرةالثانوية العدادية 20 غشت 18 الراجي الهام
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 27317Sاكلموس

الثانوية العدادية 

الخوارزمي

الثانوية العدادية عسو إقليم: خنيفرة

اوباسلم

202/09/16إقليم: خنيفرة 12 اسماء لعميميش
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 26592

D

خنيفرة )البلدية(

الثانوية التأهيلية مولي 

رشيد

الثانوية التأهيلية فاطمة إقليم: خنيفرة

الزهراء

827/09/05إقليم: خنيفرة 68 ملودة بوهيا
الفيزياء والكيمياء

05/09/11إلتحاق بالزوج 11978

U

خنيفرة )البلدية(

الثانوية العدادية الحسن 

الول

102/09/16إقليم: بني مللثانوية بوتفردة العداديةإقليم: خنيفرة 34 تاقي م
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 26710

G

بوتفردة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية ابن 

الخطيب

 الثانوية العدادية ابراهيم إقليم: خنيفرة

الراجي

107/09/17إقليم: خنيفرة 18 أوغبال  م
الفيزياء والكيمياء

07/09/17 24998

W

أم الربيع

 الثانوية العدادية ابراهيم 

الراجي

الثانوية العدادية عثمان بن إقليم: خنيفرة

عفان

502/09/16عمالة: مكناس 16 يوسف الهاكم
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 03940

G

ويسلن )البلدية(

الثانوية التأهيلية المنصور 

الدهبي

604/09/18إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية مولي رشيدإقليم: خنيفرة 12 عمر  توعو
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 11984Aاكلموس

104/09/18إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية الزهراويإقليم: خنيفرةالثانوية العدادية 20 غشت 12 يوسف باشوخ
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 27317Sاكلموس

الثانوية التأهيلية المنصور 

الدهبي

704/09/19إقليم: خريبكةالثانوية العدادية المسيرةإقليم: خنيفرة 6 سهام  سلك
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 12239

C

خريبكة )البلدية(

الثانوية العدادية سيدي 

يحيى وسعد

602/09/14إقليم: الحاجبالثانوية العدادية ابن اجرومإقليم: خنيفرة 36 بهواري  ام كلثوم
التربية السلمية

02/09/14 04231Yجحجوح

 الثانوية العدادية 13 

نونبر

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: خنيفرة

ا الخياط

402/09/14عمالة: مكناس 36 خالد معاشي
التربية السلمية

04/09/19 27334

K

سيدي عبد ا الخياط

الثانوية العدادية عسو 

اوباسلم

عمالة: المضيق - ثانوية المام العزفي العداديةإقليم: خنيفرة

الفنيدق

902/09/16 34 بوعزة البيبالي
التربية السلمية

19/09/16 05672P)الفنيدق )البلدية

التانوية التأهيلية م 

السادس

102/09/16عمالة: مكناسالثانوية العدادية إبن رشدإقليم: خنيفرة 34 بوغاز المصطفى
التربية السلمية

02/09/16 21491J)مكناس )البلدية

الثانوية العدادية 

الخوارزمي

402/09/15عمالة: مكناسالثانوية العدادية البساتينإقليم: خنيفرة 30 زقاقي م
التربية السلمية

02/09/15 03935

B

مكناس )البلدية(

الثانوية العدادية الحسن 

الول

الثانوية العدادية عسو إقليم: خنيفرة

اوباسلم

706/09/17إقليم: خنيفرة 28 عبد الرحيم تفالة
التربية السلمية

06/09/17 26592

D

خنيفرة )البلدية(

الثانوية العدادية ابن 

الخطيب

الثانوية العدادية عسو إقليم: خنيفرة

اوباسلم

206/09/17إقليم: خنيفرة 26 البوبكري خالد
التربية السلمية

04/09/18 26592

D

خنيفرة )البلدية(

الثانوية العدادية عسو 

اوباسلم

206/09/17إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية الخوارزميإقليم: خنيفرة 19 ميمونة الهاوي
التربية السلمية

06/09/17إلتحاق بالزوج 23547

U

اكلموس

404/09/18إقليم: خنيفرةالتانوية التأهيلية م السادسإقليم: خنيفرةالثانوية العدادية الزاوية 12 غربي عبد القادر
التربية السلمية

04/09/18 11985

B

خنيفرة )البلدية(

الثانوية العدادية ابن 

الخطيب

304/09/18إقليم: خنيفرةالتانوية التأهيلية م السادسإقليم: خنيفرة 12 جواد ودعي
التربية السلمية

04/09/18 11985

B

خنيفرة )البلدية(

الثانوية التأهيلية المنصور 

الدهبي

104/09/18إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية بدرإقليم: خنيفرة 12 جمال  بومرسيط
التربية السلمية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 11964

D

خنيفرة )البلدية(

الثانوية العدادية الحسن 

الول

الثانوية العدادية سيدي إقليم: خنيفرة

يحيى وسعد

504/09/18إقليم: خنيفرة 12 عبد العزيز الداودي
التربية السلمية

04/09/18 11968

H

سيدي يحيى أو ساعد
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

 الثانوية العدادية ابراهيم 

الراجي

الثانوية العدادية عمر ابن إقليم: خنيفرة

الخطاب

1202/09/15إقليم: الحاجب 32 باوعلي ادريس
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 04230Xبطيط

الثانوية العدادية سيدي 

يحيى وسعد

الثانوية العدادية حمان إقليم: خنيفرة

الفطواكي

1202/09/15إقليم: مولي يعقوب 30 م عادل محرز
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 21830

C

لعجاجرة

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية السانيةإقليم: خنيفرةالثانوية العدادية واومنة

أصيل

102/09/15 30 فراعي ياسين
التربية البدنية

02/09/15 26011X الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

 الثانوية العدادية ابراهيم إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية 20 غشت

الراجي

506/09/17إقليم: خنيفرة 18 أعفير عز الدين
التربية البدنية

06/09/17 24998

W

أم الربيع

الثانوية العدادية الحسن 

الول

1202/09/16إقليم: الدريوشالثانوية العدادية إجطيإقليم: خنيفرة 12 م مرزاق
التربية البدنية

04/09/19 26060Aبودينار

الثانوية العدادية 

الخوارزمي

106/09/06إقليم: خنيفرةالثانوية التأهيلية مولي رشيدإقليم: خنيفرة 60 سيدي م بوحميدي
المعلوميات

02/09/10 11984Aاكلموس

الثانوية العدادية الحسن 

الول

106/09/17إقليم: خنيفرةالتانوية التأهيلية م السادسإقليم: خنيفرة 18 م أمين العلوش
المعلوميات

06/09/17 11985

B

خنيفرة )البلدية(

الثانوية العدادية حمان إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية 20 غشت

الفطواكي

104/09/19إقليم: خنيفرة 6 أحمد الراشدي
المعلوميات

04/09/19 11967

G

مريرت )البلدية(

التانوية التأهيلية م 

السادس

الثانوية التأهيلية فاطمة إقليم: خنيفرة

الزهراء

302/09/14إقليم: خنيفرة 22 نبكوري عبد الرحيم
التكنولوجيا

04/09/18 11978

U

خنيفرة )البلدية(

الثانوية العدادية الشهيد 

المعلم العربي

116/09/93إقليم: خريبكةالثانوية العدادية بدرإقليم: خريبكة 106 خديجة لغماوي
اللغة العربية

06/09/17 12242F)خريبكة )البلدية

الثانوية العدادية ابن 

خلدون

الثانوية العدادية القاضي إقليم: خريبكة

عياض

107/09/04إقليم: خريبكة 78 لروي خديجة
اللغة العربية

05/09/18 12236Z)خريبكة )البلدية

الثانوية العدادية ابن 

خلدون

110/09/02إقليم: خريبكةالثانوية العدادية المسيرةإقليم: خريبكة 72 اوشن حسناء
اللغة العربية

06/09/17 12239

C

خريبكة )البلدية(

الثانوية العدادية سيدي 

عبد العزيز

الثانوية العدادية الشهيد إقليم: خريبكة

صالح ورداني

101/01/05إقليم: خريبكة 66 لل سميرة سحيلي
اللغة العربية

02/09/15 24658

B

وادي زم )البلدية(

الثانوية العدادية ابن 

خلدون

الثانوية العدادية خالد بن إقليم: خريبكة

الوليد

405/09/07إقليم: خريبكة 56 بوقدير الهام
اللغة العربية

05/09/18 12250P)بوجنيبة )البلدية

الثانوية العدادية الساقية 

الحمراء

الثانوية العدادية القاضي إقليم: خريبكة

عياض

102/09/10إقليم: خريبكة 41 أشرف سليم
اللغة العربية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 12236Z)خريبكة )البلدية

الثانوية العدادية الشهيد إقليم: خريبكةالثانوية العدادية اولد فنان

المعلم العربي

101/01/17إقليم: خريبكة 34 م خايط
اللغة العربية

01/01/17 24656Z)خريبكة )البلدية

202/09/14إقليم: خريبكةالثانوية العدادية الخنساءإقليم: خريبكةالثانوية العدادية العيون 30 حفيظ الزهراوي
اللغة العربية

04/09/19 12241E)خريبكة )البلدية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
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المادة
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الثانوية العدادية خالد بن 

الوليد

601/01/17إقليم: خريبكةالثانوية العدادية المسيرةإقليم: خريبكة 28 سعيد تبات
اللغة العربية

04/09/19 12239

C

خريبكة )البلدية(

الثانوية العدادية م 

الخامس

501/01/17إقليم: خريبكةالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: خريبكة 24 هند عموري
اللغة العربية

01/01/17 12240

D

خريبكة )البلدية(

الثانوية العدادية حافظ 

ابراهيم

الثانوية العدادية خالد بن إقليم: خريبكة

الوليد

201/01/17إقليم: خريبكة 24                       سريمس 

حنان

اللغة العربية
01/01/17 12250P)بوجنيبة )البلدية

الثانوية العدادية الشهيد 

البوهالي بن القائد

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: خريبكة

العزيز

202/09/11إقليم: خريبكة 22 احمد سباعي
اللغة العربية

04/09/18 12245J)وادي زم )البلدية

الثانوية العدادية 

الزرقطوني

الثانوية العدادية خالد بن إقليم: خريبكة

الوليد

423/01/17إقليم: خريبكة 22 نزهة جعدي
اللغة العربية

06/09/17 12250P)بوجنيبة )البلدية

106/09/01إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن العربيإقليم: خريبكةالثانوية العدادية المسيرة 21 رقية الهبيل
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 21854

D

شيشاوة )البلدية(

الثانوية العدادية الشهيد 

اعمربالحاج

406/09/17إقليم: خريبكةالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: خريبكة 18 العزيزي حمزة
اللغة العربية

06/09/17 12240

D

خريبكة )البلدية(

الثانوية العدادية وادي 

الذهب

407/09/17إقليم: خريبكةالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: خريبكة 18 نجاة اسكافي
اللغة العربية

07/09/17 12240

D

خريبكة )البلدية(

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: خريبكةالثانوية العدادية اولد فنان

العزيز

707/09/17إقليم: خريبكة 18 حافظي فؤاد
اللغة العربية

07/09/17 12245J)وادي زم )البلدية

الثانوية العدادية سيدي 

عبد العزيز

201/01/17إقليم: برشيدالثانوية العدادية اولد زيانإقليم: خريبكة 16 نورة حورير
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 21573Y)الدروة )البلدية

الثانوية العدادية وادي إقليم: خريبكةالثانوية العدادية البراكسة

الذهب

204/09/18إقليم: خريبكة 12 فاطمة الزهراء نجاعي
اللغة العربية

04/09/18 12246

K

وادي زم )البلدية(

الثانوية العدادية اولد 

فتاتة

الثانوية العدادية حافظ إقليم: خريبكة

ابراهيم

804/09/19إقليم: خريبكة 6 أيوب الفرساوي
اللغة العربية

04/09/19 12253Tلمعادنة

الثانوية العدادية عمر بن 

الخطاب

الثانوية العدادية ابن إقليم: خريبكة

مسكويه

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

121/09/87 178 جاوي حميد
اللغة الفرنسية

21/09/87أقدمية 16 سنة 01543

B

الفداء )المقاطعة(

الثانوية العدادية الشهيد 

م العنصري

إقليم: الفقيه بن ثانوية المام علي العداديةإقليم: خريبكة

صالح

602/09/14 46 بوراس صفاء
اللغة الفرنسية

02/09/14 21225Vكريفات

الثانوية العدادية م 

الخامس

223/01/16إقليم: أزيللثانوية أفورار العداديةإقليم: خريبكة 36 صفاء ليمامي
اللغة الفرنسية

06/09/17 07283

R

افورار

الثانوية العدادية الشهيد م إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية تاشرافت

العنصري

116/09/99إقليم: خريبكة 34 طارق برغاني
اللغة الفرنسية

02/09/16 23668Aبني بتاو

الثانوية العدادية سيدي 

عبد العزيز

الثانوية العدادية عسو إقليم: خريبكة

اوباسلم

306/09/17إقليم: خنيفرة 28 بوظرانا سميرة
اللغة الفرنسية

06/09/17 26592

D

خنيفرة )البلدية(
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المادة
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المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية المام  

الشافعي

الثانوية العدادية مولي إقليم: خريبكة

رشيد

107/09/05إقليم: خريبكة 27 م جويشة
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 12238

B

خريبكة )البلدية(

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: خريبكةالثانوية العدادية البراكسة

العزيز

101/01/17إقليم: خريبكة 24 امال صاديقي
اللغة الفرنسية

01/01/17 12245J)وادي زم )البلدية

الثانوية العدادية بوعبيد  

الشرقي

الثانوية العدادية ابو  القاسم  إقليم: خريبكة

السجلماسي

102/09/15إقليم: خريبكة 18 عبد الهادي المالكي
اللغة الفرنسية

06/09/17 12248

M

ابي الجعد )البلدية(

الثانوية العدادية عثمان بن 

عفان

501/01/17إقليم: خريبكةالثانوية العدادية المسيرةإقليم: خريبكة 18 الحسين أطويل
اللغة الفرنسية

04/09/19 12239

C

خريبكة )البلدية(

الثانوية العدادية الشهيد 

صالح ورداني

ثانوية يوسف بن تاشفين إقليم: خريبكة

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

206/09/17 18 عبد الكريم عل
اللغة الفرنسية

06/09/17 07693Lالخالفية

إقليم: الفقيه بن ثانوية أحد التأهيليةإقليم: خريبكةالثانوية العدادية بني سمير

صالح

104/09/19 16 المكاوي صوفيا ايمان
اللغة الفرنسية

04/09/19 27424

H

كريفات

الثانوية العدادية الشهيد 

البوهالي بن القائد

الثانوية العدادية القاضي إقليم: خريبكة

عياض

304/09/18إقليم: خريبكة 15 العيادي امنة
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 12236Z)خريبكة )البلدية

الثانوية العدادية م 

السادس

104/09/18إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية المام مالكإقليم: خريبكة 12 زيتوني لحسن
اللغة الفرنسية

04/09/18 12237A)خريبكة )البلدية

1004/09/18إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية تاشرافتإقليم: خريبكةالثانوية العدادية أحمد أمين 12 الفرساوي عبد الواحد
اللغة الفرنسية

04/09/18 23667Zتشرافت

الثانوية العدادية 

الزرقطوني

ثانوية المام الغزالي إقليم: خريبكة

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

404/09/18 12 يوسف صاديق
اللغة الفرنسية

04/09/18 25864

M

أولد عياد )البلدية(

الثانوية العدادية الشهيد 

م كدامة

الثانوية العدادية حافظ إقليم: خريبكة

ابراهيم

804/09/19إقليم: خريبكة 6 أسامة لخميس
اللغة الفرنسية

04/09/19 12253Tلمعادنة

الثانوية العدادية 

الزرقطوني

الثانوية العدادية خالد بن إقليم: خريبكة

الوليد

104/09/19إقليم: خريبكة 6 اسماعيل صدقي
اللغة الفرنسية

04/09/19 12250P)بوجنيبة )البلدية

الثانوية العدادية اولد 

فتاتة

404/09/19إقليم: خريبكةالثانوية العدادية أحمد أمينإقليم: خريبكة 6 الحسني يونس
اللغة الفرنسية

04/09/19 22885Zبني زرنتل

الثانوية العدادية ابو  

القاسم  السجلماسي

الثانوية العدادية خالد بن إقليم: خريبكة

الوليد

104/09/19إقليم: خريبكة 6 الكناوي رحاب
اللغة الفرنسية

04/09/19 12250P)بوجنيبة )البلدية

الثانوية العدادية حافظ 

ابراهيم

الثانوية العدادية عثمان بن إقليم: خريبكة

عفان

104/09/19إقليم: خريبكة 6                          الشاوي  

صلح االدين

اللغة الفرنسية
04/09/19 12251

R

حطان )البلدية(

الثانوية العدادية 

الزرقطوني

904/09/19إقليم: خريبكةالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: خريبكة 6 شيماء خيشو
اللغة الفرنسية

04/09/19 12240

D

خريبكة )البلدية(

الثانوية العدادية اولد 

عيسى

الثانوية العدادية الشهيد إقليم: خريبكة

صالح ورداني

404/09/19إقليم: خريبكة 6 الهشامي عبد الرحيم
اللغة الفرنسية

04/09/19 24658

B

وادي زم )البلدية(
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الثانوية العدادية م 

الخامس

807/09/04عمالة: مراكشالثانوية العدادية تانسيفتإقليم: خريبكة 106 ايدار اقجاج
اللغة النجليزية

07/09/04أقدمية 16 سنة 18547Jواحة سيدي ابراهيم

الثانوية العدادية م 

السادس

105/09/11إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية ابن عبدونإقليم: خريبكة 55 عبد اللطيف  الغرشي
اللغة النجليزية

05/09/11إلتحاق بالزوجة 11963

C

خنيفرة )البلدية(

الثانوية العدادية عمر بن 

الخطاب

الثانوية العدادية ابو  القاسم  إقليم: خريبكة

السجلماسي

1004/09/18إقليم: خريبكة 12 نورة بلخاوى
اللغة النجليزية

04/09/18 12248

M

ابي الجعد )البلدية(

إقليم: الفقيه بن ثانوية أحد التأهيليةإقليم: خريبكةالثانوية العدادية بني سمير

صالح

904/09/19 6 المصليت جمال
اللغة النجليزية

04/09/19 27424

H

كريفات

الثانوية العدادية القاضي إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية المام مالك

عياض

116/09/83إقليم: خريبكة 164 نور الدين حمومي
الجتماعيات

07/02/94أقدمية 16 سنة 12236Z)خريبكة )البلدية

الثانوية العدادية وادي 

الذهب

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: خريبكة

العزيز

104/09/12إقليم: خريبكة 58 نادية غراف
الجتماعيات

04/09/12 12245J)وادي زم )البلدية

الثانوية العدادية حافظ 

ابراهيم

ملحقة الثانوية التأهيلية إقليم: خريبكة

أناسي

201/01/17عمالة: مكناس 34         الغربة  ابراهيم
الجتماعيات

01/01/17 27025Zأيت ولل

الثانوية العدادية عثمان بن 

عفان

123/01/17إقليم: بني مللتانوية فم وودي العداديةإقليم: خريبكة 32 حسن العطار
الجتماعيات

06/09/17 26293

D

فم اودي

الثانوية العدادية عثمان بن 

عفان

406/09/17إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية المام مالكإقليم: خريبكة 28 فاتحة البطال
الجتماعيات

06/09/17 12237A)خريبكة )البلدية

الثانوية العدادية طارق  بن  

زياد

ثا.صلح الدين اليوبي إقليم: خريبكة

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

123/01/17 24 عزالدين زحفي
الجتماعيات

23/01/17 21221

R

بني وكيل

الثانوية العدادية طارق  بن  

زياد

إقليم: الفقيه بن ثانوية 2 مارس العداديةإقليم: خريبكة

صالح

123/01/17 24 فجوي جمال
الجتماعيات

23/01/17إلتحاق بالزوجة 07679

W

الفقيه بن صالح 

)البلدية(

الثانوية العدادية عمر بن 

الخطاب

304/09/18إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية المام مالكإقليم: خريبكة 20 صلح الدين مورادي
الجتماعيات

04/09/19 12237A)خريبكة )البلدية

الثانوية العدادية طارق  بن  إقليم: خريبكةالثانوية العدادية اولد فنان

زياد

706/09/17إقليم: خريبكة 18 الصرصاري حمزة
الجتماعيات

06/09/17 12252Sبولنوار

الثانوية العدادية وادي 

الذهب

206/09/17إقليم: خريبكةالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: خريبكة 18 كوثر ضعيف
الجتماعيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 12240

D

خريبكة )البلدية(

الثانوية العدادية اولد 

عيسى

102/09/15إقليم: خريبكةالثانوية العدادية اولد فنانإقليم: خريبكة 16 عزيز القضيوي
الجتماعيات

04/09/19 25386Tأولد فنان

الثانوية العدادية الشهيد 

اعمربالحاج

الثانوية العدادية وادي إقليم: خريبكة

الذهب

406/09/17إقليم: خريبكة 14 قصو لحميدي
الجتماعيات

04/09/19 12246

K

وادي زم )البلدية(

الثانوية العدادية الشهيد 

البوهالي بن القائد

الثانوية العدادية عثمان بن إقليم: خريبكة

عفان

104/09/18إقليم: خريبكة 13 الماوي سعيدة
الجتماعيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 12251

R

حطان )البلدية(
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الثانوية العدادية سيدي 

عبد العزيز

204/09/18إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية بدرإقليم: خريبكة 12 كوثر الكركاطي
الجتماعيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 11964

D

خنيفرة )البلدية(

الثانوية العدادية اولد 

فتاتة

الثانوية العدادية وادي إقليم: خريبكة

الذهب

604/09/19إقليم: خريبكة 6 محسن السعدي
الجتماعيات

04/09/19 12246

K

وادي زم )البلدية(

الثانوية العدادية الشهيد 

م كدامة

الثانوية العدادية الشهيد إقليم: خريبكة

البوهالي بن القائد

804/09/19إقليم: خريبكة 6 يوسف التونساوي
الجتماعيات

04/09/19 23846

U

أولد عزوز

الثانوية العدادية ابن 

خلدون

الثانوية العدادية مولي إقليم: خريبكة

رشيد

216/09/85إقليم: خريبكة 112 م عماني
الرياضيات

06/09/17 12238

B

خريبكة )البلدية(

الثانوية العدادية م 

الخامس

الثانوية العدادية بوعبيد  إقليم: خريبكة

الشرقي

216/09/92إقليم: خريبكة 74 السعيدي السعيد
الرياضيات

04/09/18 12249

N

ابي الجعد )البلدية(

الثانوية العدادية المام  

الشافعي

الثانوية العدادية الشهيد إقليم: خريبكة

المعلم العربي

316/09/99إقليم: خريبكة 70 المصطفى عشاق
الرياضيات

02/09/14 24656Z)خريبكة )البلدية

الثانوية العدادية الشهيد 

اعمربالحاج

الثانوية العدادية الشهيد إقليم: خريبكة

صالح ورداني

104/09/12إقليم: خريبكة 48 سلوى  اتريعي
الرياضيات

04/09/12 24658

B

وادي زم )البلدية(

الثانوية العدادية سيدي 

عبد العزيز

الثانوية العدادية حافظ إقليم: خريبكة

ابراهيم

116/09/98إقليم: خريبكة 32 م بلحاج
الرياضيات

04/09/19 12253Tلمعادنة

الثانوية العدادية حافظ 

ابراهيم

الثانوية العدادية الشهيد إقليم: خريبكة

المعلم العربي

102/09/15إقليم: خريبكة 30       حليمي مريم
الرياضيات

02/09/15 24656Z)خريبكة )البلدية

الثانوية العدادية بوعبيد  

الشرقي

إقليم: الفقيه بن ثانوية المام علي العداديةإقليم: خريبكة

صالح

107/09/17 28 صالح حوفظي
الرياضيات

07/09/17 21225Vكريفات

الثانوية العدادية خالد بن 

الوليد

عمالة مقاطعات سيبويهإقليم: خريبكة

الدار البيضاء أنفا

102/09/15 26 الخملي محسن
الرياضيات

06/09/17 01479

G

المعاريف )المقاطعة(

الثانوية العدادية ابن 

خلدون

الثانوية العدادية الشهيد إقليم: خريبكة

المعلم العربي

116/09/95إقليم: خريبكة 22 م خوخي
الرياضيات

05/09/18 24656Z)خريبكة )البلدية

الثانوية العدادية سيدي 

عبد العزيز

106/09/00إقليم: برشيدالثانوية العدادية بن خلدونإقليم: خريبكة 22 بوصيدة المصطفى
الرياضيات

04/09/18 14622T)برشيد )البلدية

الثانوية العدادية 

الزرقطوني

الثانوية العدادية مولي إقليم: خريبكة

رشيد

204/09/18إقليم: خريبكة 22 رضوان نفيعي
الرياضيات

04/09/18 12238

B

خريبكة )البلدية(

الثانوية العدادية م 

الخامس

الثانوية العدادية بوعبيد  إقليم: خريبكة

الشرقي

102/09/15إقليم: خريبكة 20 كريمي محسن
الرياضيات

04/09/18 12249

N

ابي الجعد )البلدية(

الثانوية التأهيلية ابن 

تومرت

304/09/18إقليم: خريبكةالثانوية العدادية الخنساءإقليم: خريبكة 20 اسماء بوهش
الرياضيات

04/09/19 12241E)خريبكة )البلدية

إقليم: الفقيه بن ثانوية 2 مارس العداديةإقليم: خريبكةالثانوية العدادية أحمد أمين

صالح

107/09/17 18 طارق ختنتن
الرياضيات

07/09/17 07679

W

الفقيه بن صالح 

)البلدية(
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الثانوية العدادية عمر بن 

الخطاب

إقليم: الفقيه بن إعدادية عثمان بن عفانإقليم: خريبكة

صالح

204/09/18 18 ادريس ناجي
الرياضيات

04/09/19 26542Z الفقيه بن صالح

)البلدية(

الثانوية العدادية عثمان بن 

عفان

الثانوية العدادية اولد إقليم: خريبكة

عيسى

106/09/17إقليم: خريبكة 14 فيروز عزوزي
الرياضيات

04/09/19 25769Jاولد عيسى

الثانوية العدادية الشهيد 

البوهالي بن القائد

الثانوية العدادية الشهيد إقليم: خريبكة

الجيللي بن لبصير

607/09/17إقليم: خريبكة 14 مريم مسبيح
الرياضيات

04/09/19 23925Eالفقراء

الثانوية العدادية 

الزرقطوني

الثانوية العدادية المام  إقليم: خريبكة

الشافعي

304/09/18إقليم: خريبكة 12 عبد الكريم اليوبي
الرياضيات

04/09/18 12255Vبني يخلف

الثانوية العدادية الشهيد 

م كدامة

الثانوية العدادية الشهيد م إقليم: خريبكة

العنصري

104/09/18إقليم: خريبكة 12 ايوب مرتبط
الرياضيات

04/09/18 23668Aبني بتاو

الثانوية العدادية الشهيد 

البوهالي بن القائد

الثانوية العدادية خالد بن إقليم: خريبكة

الوليد

804/09/18إقليم: خريبكة 12 الملوخي سامي
الرياضيات

04/09/18 12250P)بوجنيبة )البلدية

الثانوية العدادية الشهيد 

م العنصري

الثانوية العدادية طارق  بن  إقليم: خريبكة

زياد

604/09/18إقليم: خريبكة 12 جمال بوشعيب
الرياضيات

04/09/18 12252Sبولنوار

الثانوية العدادية 

الزرقطوني

604/09/18إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية ورديغةإقليم: خريبكة 12 زكرياء جلل
الرياضيات

04/09/18 12254

U

بئر مزوي

الثانوية العدادية المام  

الشافعي

204/09/18إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية ابن تومرتإقليم: خريبكة 10 أحمد معاوية
الرياضيات

11/07/19 12257Xلكفاف

الثانوية العدادية اولد 

فتاتة

204/09/19إقليم: خريبكةالثانوية العدادية اولد فنانإقليم: خريبكة 6 عبد الغاني رارش
الرياضيات

04/09/19 25386Tأولد فنان

الثانوية العدادية م 

السادس

الثانوية العدادية المام  إقليم: خريبكة

الشافعي

204/09/19إقليم: خريبكة 6 البنان عبد العزيز
الرياضيات

04/09/19 12255Vبني يخلف

الثانوية العدادية م 

السادس

104/09/19إقليم: خريبكةالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: خريبكة 6 مهاجر جواد
الرياضيات

04/09/19 12240

D

خريبكة )البلدية(

الثانوية العدادية سيدي 

عبد العزيز

104/09/19إقليم: خريبكةالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: خريبكة 6 صادق ماجدة
الرياضيات

04/09/19 12240

D

خريبكة )البلدية(

الثانوية العدادية الشهيد 

اعمربالحاج

304/09/19إقليم: خريبكةالثانوية العدادية المسيرةإقليم: خريبكة 6 لوضيفة   عبداللطيف
الرياضيات

04/09/19 12239

C

خريبكة )البلدية(

الثانوية العدادية القاضي إقليم: خريبكةالثانوية العدادية المسيرة

عياض

216/09/89إقليم: خريبكة 96 بوهش م
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 12236Z)خريبكة )البلدية

إقليم: الفقيه بن ثانوية الوحدة العداديةإقليم: خريبكةالثانوية العدادية القادسية

صالح

201/01/17 34 غزلن أمان
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 07688Fسيدي  حمادي

الثانوية العدادية عمر بن 

الخطاب

803/09/13إقليم: خريبكةالثانوية العدادية بدرإقليم: خريبكة 26 فاطمة وداني
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 12242F)خريبكة )البلدية
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المؤسسة الصلية

بني ملل - خنيفرة05الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية 

الزرقطوني

الثانوية العدادية مولي إقليم: خريبكة

رشيد

207/09/17إقليم: خريبكة 18 مصطفى الزائر
علوم الحياة 

والرض
07/09/17 12238

B

خريبكة )البلدية(

الثانوية العدادية الشهيد إقليم: خريبكةالثانوية العدادية أحمد أمين

البوهالي بن القائد

306/09/17إقليم: خريبكة 18 جواد مخليصي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 23846

U

أولد عزوز

الثانوية العدادية الشهيد 

صالح ورداني

406/09/17إقليم: خريبكةالثانوية العدادية المسيرةإقليم: خريبكة 18 صالح الفلكي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 12239

C

خريبكة )البلدية(

الثانوية العدادية اولد 

فتاتة

404/09/19إقليم: أزيللثانوية الزيتون العداديةإقليم: خريبكة 16 مريم لعريبي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 22059

B

واولى

الثانوية العدادية طارق  بن  

زياد

116/09/93إقليم: خريبكةالثانوية العدادية الخنساءإقليم: خريبكة 154 عمر سربان
الفيزياء والكيمياء

16/09/93أقدمية 16 سنة 12241E)خريبكة )البلدية

الثانوية العدادية ابن 

خلدون

الثانوية العدادية مولي إقليم: خريبكة

رشيد

116/09/86إقليم: خريبكة 114 بوشعيب  جبري
الفيزياء والكيمياء

15/09/15 12238

B

خريبكة )البلدية(

الثانوية العدادية وادي 

الذهب

الثانوية العدادية خالد بن إقليم: خريبكة

الوليد

103/09/13إقليم: خريبكة 36 الملودي نعيمي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 12250P)بوجنيبة )البلدية

202/09/14إقليم: بني مللثانوية اولد سعيد العداديةإقليم: خريبكةالثانوية العدادية أحمد أمين 34 خنطوري عبد الرحمان
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 07695

N

أولد سعيد الواد

الثانوية العدادية ابو  

القاسم  السجلماسي

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: خريبكة

الثاني

202/09/14إقليم: خريبكة 28 بلكاسم غانبو
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 12244

H

وادي زم )البلدية(

الثانوية العدادية عمر بن 

الخطاب

102/09/14إقليم: خريبكةالثانوية العدادية المسيرةإقليم: خريبكة 20 أسماء وينا
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 12239

C

خريبكة )البلدية(

الثانوية العدادية م 

الخامس

الثانوية العدادية عثمان بن إقليم: خريبكة

عفان

106/09/17إقليم: خريبكة 18 اسية الفلكي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 12251

R

حطان )البلدية(

الثانوية العدادية م 

الخامس

الثانوية العدادية ابو  القاسم  إقليم: خريبكة

السجلماسي

406/09/17إقليم: خريبكة 18 وجدان الحساني
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 12248

M

ابي الجعد )البلدية(

الثانوية العدادية اولد 

فتاتة

104/09/19إقليم: خريبكةالثانوية العدادية الزرقطونيإقليم: خريبكة 16 رشيد الحنانة
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 18522

G

أولد بوغادي

الثانوية العدادية وادي إقليم: خريبكةالثانوية العدادية بني سمير

الذهب

301/01/17إقليم: خريبكة 12 مراد ياسين
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 12246

K

وادي زم )البلدية(

الثانوية العدادية م إقليم: خريبكةالثانوية العدادية القادسية

الخامس

704/09/18إقليم: خريبكة 12 يونس عزيزي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 12247L)ابي الجعد )البلدية

الثانوية العدادية 

الزرقطوني

إقليم: الفقيه بن   الثانوية العدادية لمغاريرإقليم: خريبكة

صالح

604/09/19 6 حمزة عبلوي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 25202Tدار ولد زيدوح

204/09/12إقليم: خريبكةالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: خريبكةالثانوية العدادية بدر 34 الصمدي السعيد
التربية السلمية

04/09/19 12240

D

خريبكة )البلدية(
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المؤسسة الصلية

بني ملل - خنيفرة05الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية الشهيد 

اعمربالحاج

الثانوية العدادية الشهيد إقليم: خريبكة

صالح ورداني

106/09/17إقليم: خريبكة 28 اللوزي  عبدالرحمان
التربية السلمية

06/09/17 24658

B

وادي زم )البلدية(

الثانوية العدادية ابن 

خلدون

الثانوية العدادية الشهيد إقليم: خريبكة

المعلم العربي

106/09/17إقليم: خريبكة 28 الحبيب بيكا
التربية السلمية

06/09/17 24656Z)خريبكة )البلدية

الثانوية العدادية طارق  بن  

زياد

إقليم: قلعة ثانوية تمللت التأهيليةإقليم: خريبكة

 السراغنة

201/01/17 24 لحسن أيت عل
التربية السلمية

01/01/17 09346

H

تمللت )البلدية(

1201/01/17إقليم: تارودانتثإ.تالمكانتإقليم: خريبكةالثانوية العدادية البراكسة 24 احمد ايت افضيل
التربية السلمية

01/01/17 26049

N

تالمكانت

الثانوية العدادية بوعبيد  

الشرقي

ثانوية عبد ا بن ياسين إقليم: خريبكة

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

923/01/17 22 ابراهيم المامي
التربية السلمية

06/09/17 24289A)أولد عياد )البلدية

الثانوية العدادية الشهيد 

م كدامة

806/09/17إقليم: بني مللثانوية كطاية العداديةإقليم: خريبكة 18 اسماعيل لحصيني
التربية السلمية

06/09/17 26711

H

كطاية

207/09/17إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية ابن عبدونإقليم: خريبكةالثانوية العدادية القادسية 18 أبو بكر ألخو
التربية السلمية

07/09/17 11963

C

خنيفرة )البلدية(

الثانوية العدادية الشهيد 

صالح ورداني

إقليم: الفقيه بن ثانوية المام علي العداديةإقليم: خريبكة

صالح

204/09/19 16 محماد نبيل
التربية السلمية

04/09/19 21225Vكريفات

الثانوية العدادية طارق  بن  

زياد

إقليم: الفقيه بن ثانوية أم الربيع التأهيليةإقليم: خريبكة

صالح

204/09/19 16 عبدالواحد الشريكي
التربية السلمية

04/09/19 07687Eأحد بوموسى

الثانوية العدادية عثمان بن 

عفان

116/09/95إقليم: خريبكةالثانوية العدادية بدرإقليم: خريبكة 138 علي رضوان
التربية البدنية

16/09/95إلتحاق بالزوجة 12242F)خريبكة )البلدية

الثانوية العدادية 

الزرقطوني

الثانوية العدادية ابي بكر إقليم: خريبكة

الرازي

406/09/00إقليم: تطوان 126 حسناوي الحسين
التربية البدنية

06/09/00أقدمية 16 سنة 18723A)تطوان )البلدية

الثانوية العدادية الشهيد 

م العنصري

506/09/00عمالة: الميةالجولنإقليم: خريبكة 100 سلفي الكبير
التربية البدنية

07/09/05أقدمية 12 سنة 01886Z)المية )البلدية

الثانوية العدادية طارق  بن  

زياد

302/09/14إقليم: خريبكةالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: خريبكة 19 سرو م
التربية البدنية

04/09/19إلتحاق بالزوجة 12240

D

خريبكة )البلدية(

الثانوية العدادية الحسن إقليم: خريبكةالثانوية العدادية البراكسة

الول

1104/09/18إقليم: خنيفرة 12 تيقادين حمزة
التربية البدنية

04/09/18 21912Sسبت ايت رحو

الثانوية العدادية وادي 

الذهب

116/09/89إقليم: خريبكةالثانوية العدادية اولد فنانإقليم: خريبكة 170 المشرفي م
التربية التشكيلية

16/09/89أقدمية 16 سنة 25386Tأولد فنان

الثانوية العدادية طارق  بن  

زياد

 الثانوية العدادية م إقليم: خريبكة

الزرقطوني

307/09/04إقليم: الصويرة 98 الصالحة الكانوني
التربية التشكيلية

05/09/08أقدمية 12 سنة 24216

W

اوناغة

الثانوية العدادية مولي 

رشيد

107/09/04عمالة: مراكشالثانوية العدادية الطلسإقليم: خريبكة 54 مادي نعيمة
التربية التشكيلية

19/09/16 23070A)المنارة )المقاطعة
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مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية بوعبيد  

الشرقي

الثانوية العدادية عمر بن إقليم: خريبكة

الخطاب

123/01/17إقليم: خريبكة 18 رشيد منعم
المعلوميات

04/09/19 12243

G

وادي زم )البلدية(

الثانوية العدادية عثمان بن 

عفان

716/09/95إقليم: خريبكةالثانوية العدادية المسيرةإقليم: خريبكة 134 صالح مزوي
التكنولوجيا

16/09/98أقدمية 16 سنة 12239

C

خريبكة )البلدية(

الثانوية العدادية الشهيد 

م العنصري

604/09/12إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية ورديغةإقليم: خريبكة 30 صدوق هاجر
التكنولوجيا

02/09/15 12254

U

بئر مزوي
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مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

06

الثانوية العدادية م إقليم: بنسليمانالثانوية العدادية زياد

السادس

116/09/88إقليم: بنسليمان 174 فاطنة الوردميشي
اللغة العربية

16/09/88أقدمية 16 سنة 07713

H

بنسليمان )البلدية(

عمالة: الصخيرات معاذ بن جبلإقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية ابن باجة

 - تمارة

402/09/16 24 فاطمة الخطيب
اللغة العربية

02/09/16 25469

H

عين عتيق )البلدية(

الثانوية التأهيلية 

المنصورية

الثانوية العدادية الشهيد إقليم: بنسليمان

المعلم العربي

202/09/15إقليم: خريبكة 22 الجيللي بورزيق
اللغة العربية

04/09/18 24656Z)خريبكة )البلدية

الثانوية العدادية حمان إقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية ابن باجة

الفطواكي

104/09/19إقليم: النواصر 16 خديجة بوعنني
اللغة العربية

04/09/19 26458

H

دار بوعزة )البلدية(

الثانوية التأهيلية م بن 

عبد الكريم الخطابي

104/09/18عمالة: الميةشكيب أرسلنإقليم: بنسليمان 14 عائشة ضوينير
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 07857Pبني يخلف

101/01/05إقليم: بنسليمان الثانوية العدادية  الفلينإقليم: بنسليمانالثانوية العدادية الزيايدة 42 نادية ادهايبي
اللغة الفرنسية

03/09/13 25214F)بنسليمان )البلدية

الثانوية العدادية ماء 

العينين

عمالة: الصخيرات عبد ا كنونإقليم: بنسليمان

 - تمارة

402/09/15 24 حسناء الجاوي
اللغة الفرنسية

02/09/17إلتحاق بالزوج 01381A)تمارة )البلدية

الثانوية التأهيلية علل بن 

عبد ا

604/09/18عمالة: الميةالمختار السوسيإقليم: بنسليمان 12 يونس هشام
اللغة الفرنسية

04/09/18 26824Fبني يخلف

الثانوية العدادية علي بن  

الجيللي  الوهابي

202/09/09إقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية السلمإقليم: بنسليمان 36 م      المللي
الجتماعيات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 26292

C

بوزنيقة )البلدية(

الثانوية العدادية علي بن  إقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية ابن باجة

الجيللي  الوهابي

604/09/18إقليم: بنسليمان 12 الساخي حمزة
الجتماعيات

04/09/18 20016Fفضالت

706/09/17إقليم: بنسليمانالثانوية العدادية الزيايدةإقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية ابن باجة 10 خديجة العمراوي
الجتماعيات

04/09/19إلتحاق بالزوج 26023

K

زيايدة

116/09/88إقليم: بنسليمان الثانوية العدادية  الفلينإقليم: بنسليمانالثانوية العدادية الزيايدة 50 فاطنة البوزاعي
الرياضيات

03/09/13إلتحاق بالزوج 25214F)بنسليمان )البلدية

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين

616/09/88عمالة: الميةالمغرب العربيإقليم: بنسليمان 34 عز الدين بوغريول
الرياضيات

01/09/16 01910A)المية )البلدية

الثانوية العدادية علي بن  

الجيللي  الوهابي

204/09/18إقليم: بنسليمان الثانوية العدادية للمريمإقليم: بنسليمان 22 حياة اكزيرو
الرياضيات

04/09/18 24373S)بنسليمان )البلدية

الثانوية العدادية م 

السادس

102/09/14إقليم: بنسليمان الثانوية العدادية للمريمإقليم: بنسليمان 18 سهام عز الدين
الرياضيات

07/09/17 24373S)بنسليمان )البلدية

الثانوية العدادية عمرو بن 

م بن علي

ثانوية طارق بن زياد إقليم: بنسليمان

العدادية

304/09/19إقليم: الجديدة 6 التاقي يونس
الرياضيات

04/09/19 22462Pزاوية سايس

عمالة مقاطعات البيرونيإقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية ابن باجة

الدار البيضاء أنفا

104/09/19 6 ياسين بن خاي
الرياضيات

04/09/19 01464

R

أنفا )المقاطعة(
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الثانوية التأهيلية علل بن 

عبد ا

106/09/01إقليم: برشيدالثانوية العدادية ابن الخطيبإقليم: بنسليمان 74 م لحماد
علوم الحياة 

والرض
05/09/11إلتحاق بالزوجة 14635

G

الكارة )البلدية(

الثانوية التأهيلية م بن 

عبد الكريم الخطابي

708/12/17إقليم: الجديدةثانوية ابن باجة العداديةإقليم: بنسليمان 26 فتيحة أمين
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 25095

B

أولد احسين

الثانوية العدادية  20 

غشت

عمالة مقاطعات الدريسيإقليم: بنسليمان

الدار البيضاء أنفا

1104/09/19 6 يدني نزهة
علوم الحياة 

والرض
04/09/19إلتحاق بالزوج 01471Y سيدي بليوط

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية م بن 

عبد الكريم الخطابي

206/09/17إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية  اولد زيدانإقليم: بنسليمان 20 م مستفيد
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 24792Xأولد زيدان

الثانوية التأهيلية م بن 

عبد الكريم الخطابي

الثانوية التأهيلية علل بن إقليم: بنسليمان

عبد ا

105/09/11إقليم: بنسليمان 46 حميد لمباركي
التربية السلمية

03/09/13 19575

B

احلف

الثانوية العدادية علي بن  إقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية ابن باجة

الجيللي  الوهابي

604/09/19إقليم: بنسليمان 16 سعيد العمراني
التربية السلمية

04/09/19 20016Fفضالت

الثانوية العدادية علي بن  

الجيللي  الوهابي

101/01/17عمالة: الميةحليمة السعديةإقليم: بنسليمان 12 عطاش  هشام
التربية السلمية

04/09/19 27423

G

عين حرودة )البلدية(

الثانوية التأهيلية علل بن 

عبد ا

الثانوية التأهيلية م بن عبد إقليم: بنسليمان

الكريم الخطابي

404/09/18إقليم: بنسليمان 8 المصطفى النقري
التربية السلمية

04/09/19 07856

N

مليلة

الثانوية العدادية  20 

غشت

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: بنسليمان

ا الخياط

616/09/99عمالة: مكناس 116 المنيعي أحمد
التربية البدنية

06/09/00أقدمية 16 سنة 27334

K

سيدي عبد ا الخياط

الثانوية العدادية عبد إقليم: بنسليمانالثانوية العدادية زياد

الرحمان حجي

904/09/12عمالة: سل 38 يوسف اجنح
التربية البدنية

02/09/17 01273

H

باب المريسة 

)المقاطعة(

402/09/14إقليم: بنسليمانالثانوية العدادية الزيايدةإقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية ابن باجة 37 يوسف السمللي
التربية البدنية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 26023

K

زيايدة

307/09/04عمالة: الرباطعبدالعزيز دينيةإقليم: بنسليمانالثانوية العدادية زياد 106 عماد ملوك
التربية الموسيقية

07/09/04أقدمية 16 سنة 01112

H

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية ماء 

العينين

  الثانوية العدادية حمان إقليم: بنسليمان

الفطواكي

121/09/87إقليم: بنسليمان 152 مولي مصطفى العابر
التكنولوجيا

16/09/91أقدمية 16 سنة 24783

M

الشراط

الثانوية العدادية ماء 

العينين

216/09/99إقليم: بنسليمانالثانوية العدادية بوزنيقةإقليم: بنسليمان 108 عبد الهادي كزري
التكنولوجيا

23/09/03أقدمية 16 سنة 25207Y)بوزنيقة )البلدية

204/09/12عمالة: سلالثانوية العدادية إبن عبادإقليم: بنسليمانالثانوية العدادية بوزنيقة 28 يونس   فلح
التكنولوجيا

06/09/17 01272

G

باب المريسة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عمر بن 

عبد العزيز

102/09/15عمالة: الميةالعقيد العلمإقليم: برشيد 40 نورة لعيوني
اللغة العربية

02/09/15 01906

W

المية )البلدية(

303/09/16عمالة: الميةإبن رشيقإقليم: برشيدالثانوية العدادية ابن سينا 34 عزيز مومن
اللغة العربية

01/01/17 01904

U

المية )البلدية(
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الثانوية التأهيلية خالد بن 

الوليد

401/01/17إقليم: الجديدةثانوية الساحل العداديةإقليم: برشيد 24 سناء انفاوي
اللغة العربية

01/01/17 23363

U

لبير الجديد )البلدية(

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

عمالة مقاطعة عين الحسنىإقليم: برشيد

الشق

104/09/18 22 مينة الصافي
اللغة العربية

04/09/18 01664

H

عين الشق )المقاطعة(

الثانوية العدادية جنان 

الدروة

الثانوية العدادية رحال إقليم: برشيد

المسكيني

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

106/09/17 19 أبا علي نعيمة
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 25322Y مولي رشيد

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عمر بن 

عبد العزيز

604/09/19إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية راس العينإقليم: برشيد 16 م طابي
اللغة العربية

04/09/19 14630

B

رأس العين الشاوية

الثانوية العدادية سيدي 

بنحمدون

الثانوية العدادية حمان إقليم: برشيد

الفطواكي

604/09/18إقليم: برشيد 12 الحسين وسع
اللغة العربية

04/09/18 24377

W

الساحل اولد احريز

الثانوية التأهيلية خالد بن 

الوليد

804/09/18عمالة: الميةالمختار السوسيإقليم: برشيد 12 ابتسام يعيش
اللغة العربية

04/09/18 26824Fبني يخلف

الثانوية التأهيلية  اولد 

زيدان

904/09/18إقليم: الجديدةثانوية الورد العداديةإقليم: برشيد 12 الشرايبي عبد الكريم
اللغة العربية

04/09/18 08717Zشتوكة

الثانوية العدادية اولد 

زيان

الثانوية العدادية زينب إقليم: برشيد

النفزاوية

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

206/09/17 6 طارق عاتق
اللغة العربية

04/09/19 01542A)الفداء )المقاطعة

الثانوية العدادية المنصور 

الذهبي

الثانوية العدادية عبد ا إقليم: برشيد

إبراهيم

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

404/09/19 6 دنيا العلمة
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوج 24176

C

سيدي مومن 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية قصبة ابن 

مشيش

113/09/00إقليم: برشيدالثانوية العدادية اولد زيانإقليم: برشيد 100 المهداوي امال
اللغة الفرنسية

07/09/05أقدمية 12 سنة 21573Y)الدروة )البلدية

الثانوية التأهيلية خالد بن 

الوليد

الثانوية العدادية عبد الرحيم إقليم: برشيد

بوعبيد

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

105/09/07 52 حسناء أتوامة
اللغة الفرنسية

02/09/13 23629

H

مولي رشيد 

)المقاطعة(

ثانوية الشهيد م الزيراوي إقليم: برشيدالثانوية العدادية للمريم

العدادية

902/09/16إقليم: سطات 28 مريم  بحرش
اللغة الفرنسية

04/09/19 26773Aثوالت

الثانوية العدادية جنان 

الدروة

الثانوية العدادية اخناثة بنت إقليم: برشيد

بكار

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

106/09/17 28 واقف ربيعة
اللغة الفرنسية

06/09/17 01559

U

مرس السلطان 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية جنان 

الدروة

الثانوية العدادية قصبة ابن إقليم: برشيد

مشيش

206/09/17إقليم: برشيد 28 الغزوي فاطمة
اللغة الفرنسية

06/09/17 23833Eقصبة بن مشيش

الثانوية العدادية الساحل 

أولد حريز

105/09/08إقليم: برشيدالثانوية العدادية الشاطئإقليم: برشيد 26 امين بلهان
اللغة الفرنسية

04/09/19 22355Y سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(

الثانوية العدادية سيدي 

بنحمدون

عمالة مقاطعة الحي المختار السوسيإقليم: برشيد

الحسني

104/09/18 22 حنان امهال
اللغة الفرنسية

04/09/18 24703A الحي الحسني

)المقاطعة(

الثانوية العدادية جنان إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية أولد زيان

الدروة

104/09/18إقليم: برشيد 22 أشهبون فاطنة
اللغة الفرنسية

04/09/18 25683

R

الدروة )البلدية(
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عمالة مقاطعات الثانوية العدادية الندلسإقليم: برشيدالثانوية العدادية ابن سينا

الفداء مرس 

106/09/17 18 رازيق رحاب
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 01551

K

الفداء )المقاطعة(

الثانوية العدادية ابن 

الخطيب

106/09/17إقليم: برشيدالثانوية العدادية اولد زيانإقليم: برشيد 18 عزيز زعيمي
اللغة الفرنسية

06/09/17 21573Y)الدروة )البلدية

الثانوية العدادية اولد 

زيان

الثانوية العدادية عبد ا إقليم: برشيد

إبراهيم

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

306/09/17 16 كريمة الكاوزي
اللغة الفرنسية

04/09/18 24176

C

سيدي مومن 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية جنان إقليم: برشيدالثانوية العدادية ابن سينا

الدروة

604/09/19إقليم: برشيد 12 بوالعتارس حنان
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 25683

R

الدروة )البلدية(

عمالة مقاطعات انفاإقليم: برشيدالثانوية العدادية الشاطئ

الدار البيضاء أنفا

104/09/19 9 مريم نعيمي
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 01465S)أنفا )المقاطعة

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

304/09/19إقليم: بنسليمانالثانوية العدادية الزيايدةإقليم: برشيد 6 الزوين وفاء
اللغة الفرنسية

04/09/19 26023

K

زيايدة

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

الثانوية العدادية الساحل إقليم: برشيد

أولد حريز

304/09/19إقليم: برشيد 6 شكراني سميرة
اللغة الفرنسية

04/09/19 26521

B

السوالم-الطريفية

الثانوية التأهيلية  اولد 

زيدان

الثانوية العدادية م إقليم: برشيد

السادس

304/09/19إقليم: سطات 6 بكني حسن
اللغة الفرنسية

04/09/19 14625

W

بن أحمد )البلدية(

ثانوية الشهيد م الزيراوي إقليم: برشيدالثانوية العدادية ابن سينا

العدادية

105/09/08إقليم: سطات 74 أسماء القاسمي
اللغة النجليزية

06/09/08إلتحاق بالزوج 26773Aثوالت

الثانوية العدادية ابن 

الخطيب

الثانوية العدادية أبي ذر إقليم: برشيد

الغفاري

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

1107/09/05 42 الصالحي يونس
اللغة النجليزية

03/09/13إلتحاق بالزوجة 01859V مولي رشيد

)المقاطعة(

الثانوية العدادية قصبة ابن إقليم: برشيدالثانوية العدادية الدروة

مشيش

1007/09/06إقليم: برشيد 42 مصطفى  فادي
اللغة النجليزية

03/09/13 23833Eقصبة بن مشيش

الثانوية التأهيلية خالد بن 

الوليد

116/09/98عمالة: الرباطأم البنينإقليم: برشيد 122 حنان لمغاري
الجتماعيات

06/09/04أقدمية 16 سنة 01106

B

اليوسفية )المقاطعة(

الثانوية التأهيلية اولد حريز 

الغربية

116/09/96إقليم: الجديدةالثانوية العدادية السعادةإقليم: برشيد 112 نعيمة االقوني
الجتماعيات

06/09/01أقدمية 16 سنة 27344

W

الجديدة )البلدية(

206/09/01عمالة: الميةيعقوب المنصورإقليم: برشيدالثانوية العدادية الشاطئ 82 بوشعيب زغوري
الجتماعيات

05/09/08أقدمية 12 سنة 01905V)المية )البلدية

الثانوية العدادية 

الزرقطوني

105/09/08عمالة: الميةالميةإقليم: برشيد 72 هشام الجمري
الجتماعيات

05/09/08أقدمية 12 سنة 01907X)المية )البلدية

ثانوية حمان الفطواكي إقليم: برشيدالثانوية العدادية الشاطئ

العدادية

305/09/08إقليم: أزيلل 66 مسكيني مصطفى
الجتماعيات

04/09/12 07277J)دمنات )البلدية

الثانوية العدادية قصبة ابن 

مشيش

202/09/14إقليم: برشيدالثانوية العدادية اولد زيانإقليم: برشيد 30 ابتسام حمدون
الجتماعيات

نعمإلتحاق بالزوج 06/09/17 21573Y)الدروة )البلدية
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ملحقة الثانوية العدادية 

الشاطئ

102/09/16عمالة: الرباطالمام البخاريإقليم: برشيد 20 نورة لطيفي
الجتماعيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 01086E أكدال الرياض

)المقاطعة(

الثانوية العدادية اولد 

زيان

الثانوية العدادية قصبة ابن إقليم: برشيد

مشيش

306/09/17إقليم: برشيد 18 امين برة
الجتماعيات

نعم 04/09/18 23833Eقصبة بن مشيش

الثانوية التأهيلية  اولد 

زيدان

106/09/17إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية أولد زيانإقليم: برشيد 18 عابد عثمان
الجتماعيات

06/09/17 26690

K

اولد زيان

الثانوية العدادية المنصور 

الذهبي

404/09/18إقليم: برشيدالثانوية العدادية الزرقطونيإقليم: برشيد 10 حفيظة  حجاج
الجتماعيات

04/09/19إلتحاق بالزوج 22357A)برشيد )البلدية

الثانوية التأهيلية اولد حريز 

الغربية

عمالة مقاطعة الحي ابن هشامإقليم: برشيد

الحسني

105/09/08 44 عبد الغني حادي
الرياضيات

02/09/16 01669

N

الحي الحسني 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية زينب إقليم: برشيدالثانوية العدادية الدروة

النفزاوية

104/09/02إقليم: برشيد 42 العناية العلجة
الرياضيات

02/09/13 24793Y)برشيد )البلدية

الثانوية التأهيلية اولد حريز 

الغربية

102/09/14إقليم: برشيدالثانوية العدادية السوالمإقليم: برشيد 38 زاهر خديجة
الرياضيات

02/09/16 25316S)حد السوالم )البلدية

الثانوية العدادية قصبة ابن 

مشيش

105/09/07إقليم: برشيدالثانوية العدادية اولد زيانإقليم: برشيد 36 جواد الشاوي
الرياضيات

02/09/15 21573Y)الدروة )البلدية

الثانوية العدادية عمر بن إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية أولد زيان

عبد العزيز

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

106/09/17 28 زينوني شادية
الرياضيات

06/09/17 22956

B

سيدي البرنوصي 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

306/09/17إقليم: برشيدالثانوية العدادية بن خلدونإقليم: برشيد 28 خيرات زينب
الرياضيات

06/09/17 14622T)برشيد )البلدية

عمالة مقاطعة الحي المام الجزوليإقليم: برشيدالثانوية العدادية الشاطئ

الحسني

306/09/17 28 مريم لعفر
الرياضيات

06/09/17 01668

M

الحي الحسني 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية المنصور 

الذهبي

102/09/14إقليم: برشيدالثانوية العدادية السوالمإقليم: برشيد 26 م لعروسي
الرياضيات

04/09/18 25316S)حد السوالم )البلدية

الثانوية العدادية جنان 

الدروة

الثانوية العدادية المنصور إقليم: برشيد

الذهبي

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

206/09/17 26 ليلى حمدوني
الرياضيات

04/09/18 01553

M

مرس السلطان 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية جنان 

الدروة

102/09/16إقليم: سيدي سليمانالياسمينإقليم: برشيد 24 سكينة علم
الرياضيات

02/09/16إلتحاق بالزوج 24461

M

سيدي سليمان 

)البلدية(

  الثانوية العدادية 20 إقليم: برشيدالثانوية العدادية الدروة

غشت

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

701/01/17 24 العمري غزلن
الرياضيات

01/01/17 01860

W

مولي رشيد 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

104/09/18إقليم: برشيدالثانوية العدادية لمباركيينإقليم: برشيد 22 عارف خالد
الرياضيات

04/09/18 24918Jلمباركيين

الثانوية العدادية المنصور إقليم: برشيدالثانوية العدادية بن خلدون

الذهبي

204/09/18إقليم: برشيد 22 لوبنة مزيان
الرياضيات

04/09/18 26609X)حد السوالم )البلدية
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الثانوية العدادية الساقية 

الحمراء

الثانوية العدادية المنصور إقليم: برشيد

الذهبي

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

604/09/18 22 حيضارة سارة
الرياضيات

04/09/18 01553

M

مرس السلطان 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية الساحل 

أولد حريز

202/09/14إقليم: الجديدةثانوية الساحل العداديةإقليم: برشيد 18 ايت حمو عبد الرحيم
الرياضيات

06/09/17 23363

U

لبير الجديد )البلدية(

الثانوية التأهيلية  اولد 

زيدان

عمالة مقاطعات عين الوحدةإقليم: برشيد

السبع الحي الم

106/09/17 18 فقهي عبد الفتاح
الرياضيات

06/09/17 22898

N

عين السبع 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية ابن 

الخطيب

102/09/18إقليم: الجديدةثانوية وادي الذهب العداديةإقليم: برشيد 18 عبد ا بن الشوافة
الرياضيات

04/09/19 24732

G

أولد عيسى

الثانوية العدادية مولي عبد إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية أولد زيان

الواحد العلوي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

104/09/19 16 إيمان لعرش
الرياضيات

04/09/19 01649S سيدي مومن

)المقاطعة(

الثانوية العدادية المام إقليم: برشيدالثانوية العدادية ابن سينا

الشاطبي

104/09/19إقليم: النواصر 16 مريم لعزيزي
الرياضيات

04/09/19 25235

D

بوسكورة )البلدية(

الثانوية العدادية جنان إقليم: برشيدالثانوية العدادية الدروة

الدروة

706/09/17إقليم: برشيد 14 هشام بوعسرية
الرياضيات

04/09/19 25683

R

الدروة )البلدية(

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

الثانوية التأهيلية اولد حريز إقليم: برشيد

الغربية

104/09/18إقليم: برشيد 12 رضوان مخلوق
الرياضيات

04/09/18 14649X)حد السوالم )البلدية

الثانوية العدادية الساقية 

الحمراء

604/09/18إقليم: برشيدالثانوية العدادية ابن الخطيبإقليم: برشيد 12 العطار أسامة
الرياضيات

04/09/18 14635

G

الكارة )البلدية(

الثانوية التأهيلية خالد بن 

الوليد

الثانوية التأهيلية اولد حريز إقليم: برشيد

الغربية

404/09/18إقليم: برشيد 12 سعيد الكحل
الرياضيات

04/09/18 14649X)حد السوالم )البلدية

الثانوية العدادية سيدي 

بنحمدون

الثانوية العدادية عمر بن إقليم: برشيد

عبد العزيز

804/09/18إقليم: برشيد 12 شعيب المتوكل
الرياضيات

04/09/18 21572X)اولد عبو )البلدية

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

الثانوية العدادية الساحل إقليم: برشيد

أولد حريز

104/09/18إقليم: برشيد 10 عزيز سلم
الرياضيات

04/09/19 26521

B

السوالم-الطريفية

الثانوية العدادية جنان 

الدروة

عمالة مقاطعات  الثانوية العدادية طارقإقليم: برشيد

سيدي البرنوصي

104/09/19 8 جوادي عواطف
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوج 01746X سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عمر بن 

عبد العزيز

404/09/19إقليم: سيدي بنورثانوية القسطلني العداديةإقليم: برشيد 6 عزيز ايوب
الرياضيات

04/09/19 08728Lسانية بركيك

الثانوية التأهيلية خالد بن 

الوليد

504/09/19إقليم: مديونة عبد ا ابراهيمإقليم: برشيد 6 الحسان ادنارور
الرياضيات

04/09/19 25349

C

الهراويين )البلدية(

الثانوية العدادية عمر بن 

عبد العزيز

عمالة مقاطعات لثانوية العدادية سكنيإقليم: برشيد

سيدي البرنوصي

904/09/19 6 جرومي الحسين
الرياضيات

04/09/19 24937E سيدي مومن

)المقاطعة(

الثانوية العدادية قصبة ابن 

مشيش

ثانوية حمان الفطواكي إقليم: برشيد

العدادية

206/09/17إقليم: سيدي بنور 18 نجاة باشا
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 08710S)سيدي بنور )البلدية
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106/09/17إقليم: الجديدةثانوية العيون العداديةإقليم: برشيدالثانوية العدادية للمريم 16 اضريس سارة
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 08720

C

لبير الجديد )البلدية(

الثانوية العدادية سيدي 

بنحمدون

ملحقة الثانوية العدادية إقليم: برشيد

الشاطئ

104/09/18إقليم: برشيد 12 معاد محفوظ
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 24141P سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(

الثانوية العدادية ابن 

الخطيب

305/09/11إقليم: برشيدالثانوية العدادية السوالمإقليم: برشيد 40 الزنيبي عبد الرحيم
الفيزياء والكيمياء

05/09/15 25316S)حد السوالم )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: برشيدالثانوية العدادية للمريم

العايدي

805/09/08إقليم: سطات 36 رشيد فهــــــيــــــم
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 18641Lسيدي العايدي

الثانوية العدادية 

الزرقطوني

302/09/14إقليم: برشيدالثانوية العدادية بن خلدونإقليم: برشيد 34 محفوظ حمر الراس
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 14622T)برشيد )البلدية

102/09/10إقليم: الجديدةثانوية الرشاد العداديةإقليم: برشيدالثانوية العدادية بن خلدون 24 السفاري بوشعيب
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 08725

H

أولد حمدان

ملحقة الثانوية العدادية إقليم: برشيدالثانوية العدادية السوالم

الشاطئ

102/09/10إقليم: برشيد 13 هشام المنتصر
الفيزياء والكيمياء

04/09/19إلتحاق بالزوجة 24141P سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(

ثانوية سيدي اسماعيل إقليم: برشيدالثانوية العدادية الدروة

العدادية

104/09/18إقليم: الجديدة 13 مريم الخال
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوج 08742

B

سيدي اسماعيل

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

301/01/17إقليم: برشيدالثانوية العدادية السوالمإقليم: برشيد 12 هنية عقيل
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوج 25316S)حد السوالم )البلدية

الثانوية التأهيلية  اولد 

زيدان

704/09/18إقليم: برشيدالثانوية العدادية الزرقطونيإقليم: برشيد 12 بنساعد أمين
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 22357A)برشيد )البلدية

الثانوية العدادية المعتمد ابن إقليم: برشيدالثانوية العدادية ابن سينا

عباد

202/09/14إقليم: الحوز 46 علي الفقير
التربية السلمية

02/09/14 24823F)أيت أورير )البلدية

106/09/06إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية أولد زيانإقليم: برشيدالثانوية العدادية الدروة 32 خدوج رضا
التربية السلمية

06/09/17 26690

K

اولد زيان

الثانوية العدادية ابن 

الخطيب

204/09/18إقليم: الجديدةثانوية سيدي عابد العداديةإقليم: برشيد 22 ليلى عواج
التربية السلمية

04/09/18 24584

W

سيدي عابد

الثانوية التأهيلية  اولد 

زيدان

204/09/18إقليم: الجديدةثانوية سيدي عابد العداديةإقليم: برشيد 20 يوسف عكراش
التربية السلمية

04/09/19 24584

W

سيدي عابد

ملحقة الثانوية العدادية إقليم: برشيدالثانوية العدادية ابن سينا

الشاطئ

206/09/17إقليم: برشيد 18 ام لحيان
التربية السلمية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 24141P سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(

الثانوية التأهيلية خالد بن 

الوليد

206/09/17إقليم: برشيدالثانوية العدادية السوالمإقليم: برشيد 16 م الشامخ
التربية السلمية

04/09/18 25316S)حد السوالم )البلدية

الثانوية العدادية الشهيد 

المكي

الثانوية العدادية حافظ إقليم: برشيد

ابراهيم

1103/09/03إقليم: خريبكة 34 صلح الدين بومليكي
التربية البدنية

04/09/18 12253Tلمعادنة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية سيدي 

بنحمدون

302/09/16إقليم: الجديدةثانوية علل الفاسي العداديةإقليم: برشيد 34 احمد عدي
التربية البدنية

02/09/16 08713V)لبير الجديد )البلدية

ملحقة الثانوية العدادية 

الشاطئ

504/09/19عمالة: الميةالمروةإقليم: برشيد 16 حورية بوراشد
التربية البدنية

04/09/19 26391

K

الشللت

504/09/18عمالة: الميةفاطمة الفهريةإقليم: برشيدالثانوية العدادية ابن سينا 12 م الشواي
التربية البدنية

04/09/18 26334Yبني يخلف

الثانوية العدادية زينب إقليم: برشيدالثانوية العدادية للمريم

النفزاوية

107/09/04إقليم: برشيد 42 خديجة مريخ
التربية السرية

04/09/18 24793Y)برشيد )البلدية

الثانوية العدادية المنصور 

الذهبي

104/09/12إقليم: برشيدالثانوية العدادية للمريمإقليم: برشيد 24 شهيد امال
التربية السرية

04/09/16 21571

W

برشيد )البلدية(

الثانوية العدادية المنصور 

الذهبي

109/09/00إقليم: برشيدالثانوية العدادية السوالمإقليم: برشيد 16 السرحاني سعيدة
التربية التشكيلية

04/09/19 25316S)حد السوالم )البلدية

الثانوية العدادية المنصور 

الذهبي

102/09/09إقليم: برشيدالثانوية العدادية السوالمإقليم: برشيد 28 رشيد بوصوف
المعلوميات

06/09/17 25316S)حد السوالم )البلدية

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

الثانوية العدادية زينب إقليم: برشيد

النفزاوية

204/09/19إقليم: برشيد 6 العثماني م
المعلوميات

04/09/19 24793Y)برشيد )البلدية

الثانوية العدادية المنصور 

الذهبي

116/09/99إقليم: برشيدالثانوية العدادية السوالمإقليم: برشيد 58 رضوان فتحي
التكنولوجيا

06/09/17 25316S)حد السوالم )البلدية

الثانوية العدادية الساقية 

الحمراء

ثانوية عبد الرحمان الدكالي إقليم: برشيد

العدادية

207/09/05إقليم: الجديدة 24 امين هشماني
التكنولوجيا

02/09/16 08707

N

الجديدة )البلدية(

عمالة مقاطعات الدار ابن بطوطة

البيضاء أنفا

116/09/99عمالة: الميةعلل بن عبد ا 90 النجية حفيظ
اللغة العربية

10/09/15إلتحاق بالزوج 01909Z)المية )البلدية

عمالة مقاطعات الدار 2 مارس

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعات ابن الثانوية العدادية ابن المعتز

مسيك

303/09/13 26 أمينة   كريم
اللغة العربية

04/09/19 01863Z)سباتة )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار حليمة

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية العقيد العلم

مولي رشيد

330/08/18 22 عائشة اليماني
اللغة العربية

04/09/19 01856S مولي رشيد

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات الدار الدريسي

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعة الحي أبو ذر الغفاري

الحسني

104/09/12 22 بشرى الهتهوت
اللغة الفرنسية

04/09/18 26004P الحي الحسني

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات الدار الوفاء

البيضاء أنفا

الثانوية العدادية شاعر 

الحمراء

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

202/09/16 22 سناء اليدري
اللغة الفرنسية

04/09/18 01866

C

ابن امسيك 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات الدار غاندي

البيضاء أنفا

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية المسيرة

أصيل

806/09/16 6 م شبابي
اللغة الفرنسية

04/09/19 15345

D

بني مكادة )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الدار البيروني

البيضاء أنفا

305/09/16إقليم: برشيدالثانوية العدادية للمريم 22 سناء قديري
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 21571

W

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

عمالة مقاطعات الدار ابن حبوس

البيضاء أنفا

402/09/16إقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن عربي 22 كريمة الرفاعي
الفيزياء والكيمياء

03/09/18 26229J)بوسكورة )البلدية

عمالة مقاطعات الدار ابن سينا

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعات ابن خلدون

الدار البيضاء أنفا

802/09/16 16 زكي  احمد
التربية السلمية

04/09/18 01462

N

سيدي بليوط 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات الدار ابن حبوس

البيضاء أنفا

104/09/12إقليم: الخميساتزينب النفزوية 22 هدى الحمري
التربية السرية

03/09/18 23002

B

تيفلت )البلدية(

عمالة مقاطعات الدار فاطمة اعزير النجد

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعة الحي المل

الحسني

104/09/19 16 بوحمادي منال
المعلوميات

04/09/19 18158L الحي الحسني

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات الفداء الثانوية العدادية التحدي

مرس السلطان

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية الندلس

الفداء مرس 

117/09/87 168 أبو طيب فاطمة
اللغة العربية

17/09/87أقدمية 16 سنة 01551

K

الفداء )المقاطعة(

الثانوية العدادية زينب 

النفزاوية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية الجاحظ

الفداء مرس 

116/09/99 68  سعاد يوسري
اللغة العربية

15/09/12 01546E)الفداء )المقاطعة

عمالة مقاطعات الفداء الثانوية العدادية التحدي

مرس السلطان

الثانوية العدادية زينب 

النفزاوية

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

304/09/18 22 جبار سلمة
اللغة العربية

04/09/18 01542A)الفداء )المقاطعة

عمالة مقاطعات الفداء الثانوية العدادية الغزالي

مرس السلطان

عمالة مقاطعة الحي خالد بن الوليد

الحسني

106/09/17 20 هاجر رواك
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 25768

H

الحي الحسني 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية زينب 

النفزاوية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة مقاطعة الحي الدريسي

الحسني

204/09/19 16 شيماء  أزيزا
اللغة العربية

04/09/19 01670P الحي الحسني

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات الفداء الثانوية العدادية الجاحظ

مرس السلطان

عمالة مقاطعة الحي عمر بن الخطاب

الحسني

504/09/18 12 كاسم فردوس
اللغة العربية

04/09/18 23767

H

الحي الحسني 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة مقاطعات 2 مارس

الدار البيضاء أنفا

106/09/17 10 علي الشريف النظيف
اللغة العربية

04/09/19 01481J)المعاريف )المقاطعة

عمالة مقاطعات الفداء الثانوية العدادية التحدي

مرس السلطان

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

904/09/19 6 حمزة لخضر
اللغة العربية

04/09/19 01558T مرس السلطان

)المقاطعة(

الثانوية العدادية 

القسطلني

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة مقاطعة عين لحسن اويدار

الشق

204/09/12 30 جيهان طاطي
اللغة الفرنسية

04/09/19 01663

G

عين الشق )المقاطعة(

الثانوية العدادية ابن 

مسكويه

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة مقاطعة عين الحسنى

الشق

302/09/16 22 مريم الفضيل
اللغة الفرنسية

04/09/19 01664

H

عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الفداء الثانوية العدادية التحدي

مرس السلطان

عمالة مقاطعة الحي السلم

الحسني

704/09/18 20 فاطمة الزهراء لراش
اللغة الفرنسية

04/09/19 25641V الحي الحسني

)المقاطعة(

الثانوية العدادية اخناثة 

بنت بكار

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية الندلس

الفداء مرس 

104/09/18 12 شهباني سعد
اللغة الفرنسية

04/09/18 01551

K

الفداء )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الفداء الثانوية العدادية الجاحظ

مرس السلطان

الثانوية العدادية اخناثة بنت 

بكار

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

121/09/87 156 بشامي عبدالحكيم
الجتماعيات

16/09/90أقدمية 16 سنة 01559

U

مرس السلطان 

)المقاطعة(
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية ابن 

مسكويه

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

الثانوية العدادية م 

السادس

109/02/17إقليم: سطات 34 حنان خربي
الجتماعيات

09/02/17 14625

W

بن أحمد )البلدية(

عمالة مقاطعات الفداء الثانوية العدادية الندلس

مرس السلطان

602/09/16إقليم: مديونةعثمان بن عفان 26 يوسف الزيات
الجتماعيات

03/09/18 26000

K

سيدي حجاج واد 

حصار

الثانوية العدادية 

القسطلني

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

ثانوية القاضي عياض 

العدادية

604/09/19إقليم: سطات 6 إلهام المالكي
الجتماعيات

04/09/19 24788Tبني ياكرين

عمالة مقاطعات الفداء الثانوية العدادية التحدي

مرس السلطان

عمالة مقاطعات  الثانوية العدادية طارق

سيدي البرنوصي

204/09/19 6 النظام ياسين
الجتماعيات

04/09/19 01746X سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

الثانوية العدادية اخناثة 

بنت بكار

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

304/09/19إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية أولد سعيد 6 فراح زروال
الجتماعيات

04/09/19 14637Jاولد سعيد

الثانوية العدادية المنصور 

الذهبي

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية الندلس

الفداء مرس 

116/09/86 54 مصطفى سعدون
الرياضيات

02/09/18 01551

K

الفداء )المقاطعة(

الثانوية العدادية ابن 

مسكويه

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

ثانوية سيدي م بن عبد ا 

العدادية

104/09/12إقليم: الجديدة 24 إيمان شاطر
الرياضيات

02/09/18إلتحاق بالزوج 08702

H

الجديدة )البلدية(

الثانوية العدادية المنصور 

الذهبي

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة مقاطعات عين صلح الدين اليوبي

السبع الحي الم

323/03/17 12 عبد الجليل النحلي
الرياضيات

04/09/19 01635

B

الحي المي 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات الفداء الثانوية العدادية التحدي

مرس السلطان

عمالة مقاطعة عين عبدالمالك السعدي

الشق

404/09/18 10 سقيم عبد الباسط
الرياضيات

04/09/19 24173Z)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات الفداء الثانوية العدادية الندلس

مرس السلطان

204/09/19عمالة: الميةإبن رشيق 6 مبراش سارة
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوج 01904

U

المية )البلدية(

عمالة مقاطعات الفداء الثانوية العدادية التحدي

مرس السلطان

عمالة مقاطعة الحي رحمة السامي

الحسني

601/01/17 34 فردوس عثماني
علوم الحياة 

والرض
24/01/17 25764

D

الحي الحسني 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات الفداء الثانوية العدادية التحدي

مرس السلطان

عمالة مقاطعات عين لل أسماء

السبع الحي الم

102/02/17 34 خديجة أصبان
علوم الحياة 

والرض
02/02/17 01644L عين السبع

)المقاطعة(

الثانوية العدادية المنصور 

الذهبي

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية ابن خلدون

سيدي البرنوصي

1304/09/18 22 لغوش نزهة
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 22960F سيدي مومن

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات الفداء الثانوية العدادية م الشيخ

مرس السلطان

عمالة مقاطعة الحي رحمة السامي

الحسني

102/09/16 34 كوثر شعنون
الفيزياء والكيمياء

24/01/17 25764

D

الحي الحسني 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات الفداء الثانوية العدادية العيون

مرس السلطان

ثانوية مولي إسماعيل 

العدادية

401/01/17إقليم: سيدي بنور 12 الرحوي أيوب
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 26672

R

جابرية

الثانوية العدادية 

القسطلني

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

الثانوية العدادية الرحالي 

الفاروقي

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

104/09/18 12 وسيف سارة
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 24453

D

مولي رشيد 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات الفداء الثانوية العدادية التحدي

مرس السلطان

عمالة مقاطعة الحي يوسف بن تاشفين

الحسني

104/09/18 22 بودانس سماح
التربية السلمية

04/09/18 25571

U

الحي الحسني 

)المقاطعة(
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عمالة مقاطعات الفداء الثانوية العدادية السمارة

مرس السلطان

ثانوية لل فاطمة الزهراء 

العدادية

404/09/18إقليم: سيدي بنور 12 الدوم بلل
التربية السلمية

04/09/18 08711T)سيدي بنور )البلدية

الثانوية العدادية رابعة 

العدوية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة مقاطعة الحي الدريسي

الحسني

204/09/19 6 أنس حسان
التربية البدنية

04/09/19 01670P الحي الحسني

)المقاطعة(

الثانوية العدادية 

القسطلني

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة مقاطعة الحي ملوية

الحسني

304/09/19 6 أيوب العطواني
التربية البدنية

04/09/19 01674

U

الحي الحسني 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية 

القسطلني

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة مقاطعة عين عبدالمالك السعدي

الشق

205/09/07 68 شاهدي الوزاني ضحى
التربية الموسيقية

04/09/12 24173Z)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات الفداء الثانوية العدادية العيون

مرس السلطان

عمالة مقاطعات 2 مارس

الدار البيضاء أنفا

106/09/06 12 م بومركود
التربية الموسيقية

02/09/18 01481J)المعاريف )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين المستقبل

السبع الحي الم

عمالة مقاطعة عين لحسن اويدار

الشق

106/09/17 18 الراوي أحلم
اللغة العربية

06/09/17 01663

G

عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعات عين المستقبل

السبع الحي الم

عمالة مقاطعة عين الطلس

الشق

404/09/18 12 يوم الهناء أسماء
اللغة العربية

04/09/18 20019J)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين   بدر

السبع الحي الم

116/09/98عمالة: فاسالدارسة 92 حسناء خراط
اللغة الفرنسية

10/09/08إلتحاق بالزوج 24726A)زواغة )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين فاقي السطاتي

السبع الحي الم

عمالة مقاطعات عين جمال الدين القفطي

السبع الحي الم

120/09/01 44 حياة الرشيد
اللغة الفرنسية

04/09/18 01648

R

عين السبع 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات عين حمان الفطواكي

السبع الحي الم

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية ابن حزم

سيدي البرنوصي

102/09/16 30 امينة مزارة
اللغة الفرنسية

02/09/17 01651

U

سيدي مومن 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات عين ابن الثير

السبع الحي الم

عمالة مقاطعة الحي المل

الحسني

405/09/03 104 بلفقير بشرى
اللغة النجليزية

05/09/03إلتحاق بالزوج 18158L الحي الحسني

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات عين   بدر

السبع الحي الم

413/02/17إقليم: الجديدةثانوية المصب العدادية 24 وليد كرام
الجتماعيات

13/02/17إلتحاق بالزوجة 25458

W

أزمور )البلدية(

عمالة مقاطعات عين ابن عبدون

السبع الحي الم

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية الحنصالي

سيدي البرنوصي

304/09/18 12 يونس حفيظ
الجتماعيات

04/09/18 01754F سيدي مومن

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات عين فاقي السطاتي

السبع الحي الم

عمالة مقاطعة الحي رحمة السامي

الحسني

101/01/17 24 امسال حسناء
الرياضيات

01/01/17 25764

D

الحي الحسني 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات عين حمان الفطواكي

السبع الحي الم

الثانوية العدادية مولي عبد 

الواحد العلوي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

206/09/17 16 فدوى الحكماوي
الرياضيات

01/09/19 01649S سيدي مومن

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات عين زيري بن عطية

السبع الحي الم

عمالة مقاطعات عين حمان الفطواكي

السبع الحي الم

201/10/01 30 رجية الفحلي
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 01639F الحي المي

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات عين لل أسماء

السبع الحي الم

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية الفارابي

مولي رشيد

106/02/17 24 فائز خالد
الفيزياء والكيمياء

06/02/17 01855

R

مولي رشيد 

)المقاطعة(
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

عمالة مقاطعات عين ثانوية الرياضيين

السبع الحي الم

الثانوية العدادية صفي الدين 

الحلي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

116/09/89 118 سعيد عكراش
التربية البدنية

16/09/05أقدمية 12 سنة 01750

B

سيدي البرنوصي 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين مولي عبدالرحمان

الشق

107/09/04عمالة: الرباطالعرفان 36 شايق كريمة
اللغة العربية

02/09/17إلتحاق بالزوج 01087F أكدال الرياض

)المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين احمد الحيمر

الشق

207/09/04إقليم: برشيدالثانوية العدادية اولد زيان 30 خديجة بنهيمة
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوج 21573Y)الدروة )البلدية

عمالة مقاطعة عين المام الهبطي

الشق

عمالة مقاطعات عين ابراهيم الروداني

السبع الحي الم

204/09/12 20 التيهامي عصام
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 01642J الصخور السوداء

)المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين عبدالمالك السعدي

الشق

ثانوية لل فاطمة الزهراء 

العدادية

104/09/19إقليم: سيدي بنور 16 جمجامة زينب
اللغة العربية

04/09/19 08711T)سيدي بنور )البلدية

عمالة مقاطعة عين مولي عبدالرحمان

الشق

103/09/13إقليم: ميدلتثانوية الشهداء العدادية 43 لمياء لعميم
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 23879E)ميدلت )البلدية

عمالة مقاطعة عين الحسنى

الشق

عمالة مقاطعة عين المام الهبطي

الشق

104/09/12 24 توفيق خاتمة
اللغة الفرنسية

02/09/16 18131

G

عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين الشهيد م بن المكي

الشق

207/09/16عمالة: الرباطابن بسام 24 قابل السعدية
الجتماعيات

07/09/16إلتحاق بالزوج 01108

D

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين ابوبكر الصديق

الشق

113/02/17إقليم: برشيدالثانوية العدادية السوالم 24 الخيضر زكرياء
الجتماعيات

13/02/17 25316S)حد السوالم )البلدية

عمالة مقاطعة عين ابوبكر الصديق

الشق

عمالة مقاطعة الحي ملوية

الحسني

106/09/16 12 م متقي ا
الجتماعيات

04/09/18 01674

U

الحي الحسني 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين عبدالمالك السعدي

الشق

عمالة مقاطعة عين فاطمة التهامي

الشق

116/09/85 90 الدراوي نزيهة
الرياضيات

12/09/07أقدمية 12 سنة 25566

N

عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين الشهيد م بن المكي

الشق

الثانوية العدادية خالد بن 

الوليد

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

106/09/01 78 عــبــــد اللـــــــه   الـمـ
الرياضيات

07/09/07أقدمية 12 سنة 01861X)سباتة )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين عبدالمالك السعدي

الشق

313/02/17إقليم: الجديدةثانوية وادي الذهب العدادية 34 رديد علية
الرياضيات

13/02/17 24732

G

أولد عيسى

عمالة مقاطعة عين الشهيد م بن المكي

الشق

202/05/17إقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن عربي 22 حنان اليازيدي
الرياضيات

06/09/17 26229J)بوسكورة )البلدية

عمالة مقاطعة عين مولي عبدالرحمان

الشق

الثانوية العدادية جنان 

الدروة

706/09/17إقليم: برشيد 19 الشويخاني هند
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 25683

R

الدروة )البلدية(

عمالة مقاطعة عين الشيخ أحمد الهيبة

الشق

الثانوية العدادية خالد بن 

الوليد

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

102/09/09 24 اجرار يوسف
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 01861X)سباتة )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين الحسنى

الشق

الثانوية العدادية المام 

الغزالي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

102/09/09 40 كلثوم تالعلوت
التربية السلمية

15/09/15 23763

D

سباتة )المقاطعة(
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

عمالة مقاطعة عين فاطمة الفهرية

الشق

عمالة مقاطعة عين المام الهبطي

الشق

303/09/18 8 عماد اغرار
التربية البدنية

04/09/19 18131

G

عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين لحسن اويدار

الشق

الثانوية العدادية صفي الدين 

الحلي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

205/09/07 26 عبد الحكيم شببي
التربية التشكيلية

06/09/17 01750

B

سيدي البرنوصي 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي خالد بن الوليد

الحسني

عمالة مقاطعة الحي المل

الحسني

522/01/17 24 شيماء بزاز
اللغة العربية

22/01/17 18158L الحي الحسني

)المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي ابن هشام

الحسني

عمالة مقاطعة الحي عبد العزيز مزيان بلفقيه

الحسني

201/01/17 22 سعاد مجيدي
اللغة العربية

02/09/18 25570T الحي الحسني

)المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي الدريسي

الحسني

104/09/17إقليم: النواصرالثانوية العدادية دار بوعزة 18 خديجة بلحيمر
اللغة العربية

04/09/17 01679Z)دار بوعزة )البلدية

عمالة مقاطعة الحي السلم

الحسني

عمالة مقاطعات الزرقطوني

الدار البيضاء أنفا

104/09/12 38 هشام الطايك
اللغة الفرنسية

20/09/14 01469

W

سيدي بليوط 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي أبو ذر الغفاري

الحسني

عمالة مقاطعة عين الطلس

الشق

106/09/17 28 أرسلن سناء
اللغة الفرنسية

06/09/17 20019J)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي الدريسي

الحسني

عمالة مقاطعة عين الشيخ أحمد الهيبة

الشق

113/02/17 24 مريم الكزم
اللغة الفرنسية

13/02/17 26084

B

عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي خالد بن الوليد

الحسني

الثانوية العدادية عبدا 

كنون

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

404/09/19 6 ابو طارة البلغيتي حمزة
اللغة الفرنسية

04/09/19 22897

M

سيدي مومن 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي السلم

الحسني

عمالة مقاطعة الحي ابن النديم

الحسني

105/09/03 68 الزاهر كريمة
الجتماعيات

02/09/14 23738

B

الحي الحسني 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي يوسف بن تاشفين

الحسني

عمالة مقاطعة الحي السلم

الحسني

306/09/06 36 صباحي جواد
الجتماعيات

02/09/16 25641V الحي الحسني

)المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي الهناء

الحسني

813/02/17عمالة: الميةيعقوب المنصور 28 زينب قلوق
الجتماعيات

04/09/19 01905V)المية )البلدية

عمالة مقاطعة الحي ابن هشام

الحسني

الثانوية التأهيلية عمر 

المختار

706/09/17عمالة: المية 28 الدرازي توفيق
الجتماعيات

06/09/17 25583

G

سيدي موسى 

المجدوب

عمالة مقاطعة الحي ملوية

الحسني

الثانوية العدادية عبد الكريم 

الخطابي

101/01/17إقليم: آسفي 24 خديجة حبيب ا
الجتماعيات

01/01/17إلتحاق بالزوج 22511T)آسفي )البلدية

عمالة مقاطعة الحي عبد ا كنون

الحسني

عمالة مقاطعات ابن حبوس

الدار البيضاء أنفا

305/09/08 44 إرواوي يوسف
الرياضيات

02/09/16 01473A)المعاريف )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي المام الجزولي

الحسني

204/09/12إقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن عربي 34 لمياء رفيع
الرياضيات

08/07/16 26229J)بوسكورة )البلدية

عمالة مقاطعة الحي خالد بن الوليد

الحسني

عمالة مقاطعة الحي عبد ا كنون

الحسني

606/09/17 28 مريم ترغاوت
الرياضيات

06/09/17 01673T الحي الحسني

)المقاطعة(
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

عمالة مقاطعة الحي السلم

الحسني

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية ابن حزم

سيدي البرنوصي

113/02/17 24 البدري إلهام
الرياضيات

13/02/17 01651

U

سيدي مومن 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي عبد ا كنون

الحسني

الثانوية العدادية المختار 

السوسي

105/09/11عمالة: مراكش 22 م احبان
الرياضيات

05/09/18 02630

H

المنارة )المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي المام الغزالي

الحسني

عمالة مقاطعة عين لحسن اويدار

الشق

204/09/18 22 لطيفة أفاخار
الرياضيات

04/09/18 01663

G

عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي أبو ذر الغفاري

الحسني

104/09/18إقليم: بنسليمانالثانوية العدادية زياد 8 م لكويطي
الرياضيات

04/09/19 07847

D

بنسليمان )البلدية(

عمالة مقاطعة الحي السلم

الحسني

عمالة مقاطعة الحي المل

الحسني

305/09/08 36 ادمبارك حنان
علوم الحياة 

والرض
05/09/14 18158L الحي الحسني

)المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي المل

الحسني

316/01/17إقليم: الجديدةثانوية الفرح العدادية 24 م بوزردة
علوم الحياة 

والرض
16/01/17إلتحاق بالزوجة 26680Zمولي عبد ا

عمالة مقاطعة الحي المام الغزالي

الحسني

عمالة مقاطعة الحي ابن هشام

الحسني

104/09/18 20 يعقوبي نور الدين
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 01669

N

الحي الحسني 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي ابن زهر

الحسني

106/09/17إقليم: النواصرالثانوية العدادية النصر 18 هند قاسمي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 27347Zأولد صالح

عمالة مقاطعة الحي خالد بن الوليد

الحسني

عمالة مقاطعة الحي المام الغزالي

الحسني

206/09/17 18 فاطمة بوطهير
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 26415L الحي الحسني

)المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي الهناء

الحسني

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية ابن خلدون

سيدي البرنوصي

101/01/17 34 دراز مونية
الفيزياء والكيمياء

01/01/17 22960F سيدي مومن

)المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي المختار السوسي

الحسني

303/09/13عمالة: الميةالعقيد العلم 32 هدى ايوكو
التربية السلمية

02/10/15إلتحاق بالزوج 01906

W

المية )البلدية(

عمالة مقاطعة الحي يوسف بن تاشفين

الحسني

عمالة مقاطعة الحي الفرابي

الحسني

102/09/16 24 سفيان بلعبدية
التربية السلمية

02/09/16 27422F الحي الحسني

)المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي عبد ا كنون

الحسني

الثانوية العدادية أمنة بنت 

وهب

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

202/09/15 12 عزالدين  عذناني
التربية السلمية

04/09/18 25776S سيدي مومن

)المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي عبد العزيز مزيان بلفقيه

الحسني

401/01/17إقليم: الجديدةثانوية لل حسناء العدادية 24 زكرياء الصالحي
التربية البدنية

01/01/17إلتحاق بالزوجة 08701

G

أزمور )البلدية(

عمالة مقاطعة الحي يوسف بن تاشفين

الحسني

405/09/08إقليم: كلميمالثانوية العدادية بويزكارن 18 جمان الحسن
التربية البدنية

04/09/18 25450

M

بويز كارن )البلدية(

عمالة مقاطعة الحي المام الغزالي

الحسني

401/01/17إقليم: مديونةابن البناء 12 ياسين المونة
التربية البدنية

04/09/18 27315P سيدي حجاج واد

حصار

عمالة مقاطعة الحي المام الجزولي

الحسني

عمالة مقاطعة الحي الهناء

الحسني

114/09/00 38 حكار فتيحة
التربية التشكيلية

04/09/19 01672S الحي الحسني

)المقاطعة(
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية مولي 

سليمان

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

116/09/92إقليم: مديونةأم البنين 106 فتحي ادريس
اللغة العربية

06/09/04أقدمية 16 سنة 27314

N

تيط مليل )البلدية(

عمالة مقاطعات ابن الثانوية العدادية ابن المعتز

مسيك

الثانوية العدادية المام 

الغزالي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

105/09/03 104 نورة وريدة
اللغة العربية

17/09/07أقدمية 12 سنة 23763

D

سباتة )المقاطعة(

عمالة مقاطعات ابن الثانوية العدادية ابن المعتز

مسيك

عمالة مقاطعات ابن الثانوية العدادية ابن حزم

مسيك

121/11/01 76 انوار بديعة
اللغة العربية

04/09/19 01869F ابن امسيك

)المقاطعة(

الثانوية العدادية شاعر 

الحمراء

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

705/09/19عمالة: الميةفلسطين 6 شرف جواد
اللغة العربية

05/09/19 01908Y)المية )البلدية

عمالة مقاطعات ابن الثانوية العدادية ابن المعتز

مسيك

الثانوية العدادية توفيق 

الحكيم

523/11/01إقليم: النواصر 112 فتيحة علوي مدغري
الجتماعيات

23/11/01أقدمية 16 سنة 01677X)النواصر )البلدية

الثانوية العدادية م 

بلحسن الوزاني

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

عمالة مقاطعة الحي المام الغزالي

الحسني

120/02/17 34 تغرمت عبد الرحيم
الجتماعيات

21/02/17 26415L الحي الحسني

)المقاطعة(

الثانوية العدادية م 

بلحسن الوزاني

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

عمالة: الصخيرات المنفلوطي

 - تمارة

102/09/16 24 بحتي فاطمة
الرياضيات

02/09/16إلتحاق بالزوج 25501T)تمارة )البلدية

الثانوية العدادية مولي 

سليمان

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

الثانوية العدادية م بلحسن 

الوزاني

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

124/04/17 12 هشام مفتاح
الرياضيات

11/07/19 01862Y)سباتة )المقاطعة

الثانوية العدادية ابراهيم 

الروداني

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

الثانوية العدادية المام 

الغزالي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

201/01/17 18 الزوات خديجة
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 23763

D

سباتة )المقاطعة(

الثانوية العدادية م 

بلحسن الوزاني

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

عمالة مقاطعات ابن حبوس

الدار البيضاء أنفا

502/09/15 22  حبروا مليكة
الفيزياء والكيمياء

11/07/18 01473A)المعاريف )المقاطعة

الثانوية العدادية ابراهيم 

الروداني

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

216/09/97إقليم: برشيدالثانوية العدادية الدروة 110 الراجعي عزالدين
التربية السلمية

05/09/04أقدمية 16 سنة 25968A)الدروة )البلدية

عمالة مقاطعات ابن الثانوية العدادية ابن المعتز

مسيك

129/09/06إقليم: النواصرالثانوية العدادية الداخلة 76 ليلى لعزيز
التربية السلمية

02/09/09 01681

B

النواصر )البلدية(

عمالة مقاطعات ابن الثانوية العدادية ابن المعتز

مسيك

الثانوية العدادية عبد المالك 

السعدي

702/09/14إقليم: النواصر 28 بوحدو مليكة
التربية السلمية

02/09/16 25972E)بوسكورة )البلدية

عمالة مقاطعات ابن الثانوية العدادية ابن المعتز

مسيك

116/09/99إقليم: سطاتالثانوية قيلز التأهيليةا 120 حسن نعيم
التربية البدنية

16/09/99أقدمية 16 سنة 27065T)سطات )البلدية

الثانوية العدادية مولي 

سليمان

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

212/09/02عمالة: فاسابن عشير 118 عبد العزيز وازاني
التربية البدنية

12/09/02أقدمية 16 سنة 22747Z)زواغة )المقاطعة

الثانوية العدادية مولي 

سليمان

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

الثانوية العدادية عبد المالك 

السعدي

212/09/00إقليم: النواصر 90 سعيدة الزيتوني
التربية البدنية

07/09/05أقدمية 12 سنة 25972E)بوسكورة )البلدية

الثانوية العدادية عبد ا 

بن ياسين

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات عين جمال الدين القفطي

السبع الحي الم

416/09/99 128 فاطمة أوكريس
اللغة العربية

08/01/01أقدمية 16 سنة 01648

R

عين السبع 

)المقاطعة(
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية أبي ذر 

الغفاري

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

الثانوية العدادية القاضي 

عياض

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

206/09/01 102 عبد الحق فنيد
اللغة العربية

11/09/15أقدمية 12 سنة 01795A مولي رشيد

)المقاطعة(

الثانوية العدادية أبي ذر 

الغفاري

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات ثانوية الرشيدالعدادية

سيدي البرنوصي

428/09/05 64 سميرة ابل
اللغة العربية

17/09/15 01749A سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

الثانوية العدادية الرحالي 

الفاروقي

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

325/03/03عمالة: مكناسالثانوية العدادية الياسمين 24 خالد الزياني
اللغة العربية

02/09/16 24763

R

ويسلن )البلدية(

الثانوية العدادية عبد ا 

كنون

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

الثانوية العدادية القاضي 

عياض

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

906/09/17 18 سارة الحمر
اللغة العربية

06/09/17 01795A مولي رشيد

)المقاطعة(

الثانوية العدادية القاضي 

عياض

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

ثانوية أربعاء العونات 

العدادية

206/09/17إقليم: سيدي بنور 18 باحي آمنة
اللغة العربية

06/09/17 08729

M

العونات

الثانوية العدادية رحال 

المسكيني

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

104/09/18إقليم: الجديدةثانوية الساحل العدادية 12 شيماء مخلوف
اللغة العربية

04/09/18 23363

U

لبير الجديد )البلدية(

الثانوية العدادية القاضي 

عياض

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية الجاحظ

الفداء مرس 

304/09/19 6 يوسف الخضار
اللغة العربية

04/09/19 01546E)الفداء )المقاطعة

الثانوية العدادية عبد 

الرحيم بوعبيد

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية مغوغة

أصيل

206/09/00 116  بنفاضل مينة
اللغة الفرنسية

28/09/16إلتحاق بالزوج 26222

B

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات مولي الثانوية العدادية لل مريم

رشيد

عمالة مقاطعات عين لل أسماء

السبع الحي الم

204/09/02 94 سندس حارس
اللغة الفرنسية

02/09/16أقدمية 12 سنة 01644L عين السبع

)المقاطعة(

الثانوية العدادية أبي ذر 

الغفاري

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية الفارابي

مولي رشيد

416/09/89 78 رشيد منجي
اللغة الفرنسية

03/09/12 01855

R

مولي رشيد 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية أبي ذر 

الغفاري

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية لل مريم

مولي رشيد

505/09/07 42 م واحمان
اللغة الفرنسية

02/09/16 01852

M

سيدي عثمان 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد 

الرحيم بوعبيد

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابن طفيل

ملول

205/09/11 32 سميرة حسي
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوج 20001P)انزكان )البلدية

  الثانوية العدادية 20 

غشت

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعة عين لحسن اويدار

الشق

302/09/14 30 وفاء ميالد
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 01663

G

عين الشق )المقاطعة(

  الثانوية العدادية 20 

غشت

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية السمارة

الفداء مرس 

303/09/13 24 متوكل عبد الرحيم
اللغة الفرنسية

02/09/16 01544

C

الفداء )المقاطعة(

عمالة مقاطعات مولي الثانوية العدادية الندلس

رشيد

عمالة مقاطعة عين الحسنى

الشق

204/09/12 22 أنس بنخديم
اللغة الفرنسية

06/09/17 01664

H

عين الشق )المقاطعة(

الثانوية العدادية القاضي 

عياض

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

الثانوية العدادية م بلحسن 

الوزاني

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

204/09/02 118 رشيدة آيت داني
الجتماعيات

02/12/09أقدمية 16 سنة 01862Y)سباتة )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي الثانوية العدادية إفريقيا

رشيد

الثانوية العدادية ابن 

مسكويه

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

712/09/01 114 موقيت سناء
الجتماعيات

12/09/03أقدمية 16 سنة 01543

B

الفداء )المقاطعة(
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

عمالة مقاطعات مولي الثانوية العدادية الفارابي

رشيد

عمالة مقاطعة عين فاطمة التهامي

الشق

106/09/01 108 فوزي سومية
الجتماعيات

16/09/02أقدمية 16 سنة 25566

N

عين الشق )المقاطعة(

الثانوية العدادية القاضي 

عياض

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية الفارابي

مولي رشيد

207/09/04 84 جميلة سوكان
الجتماعيات

05/09/07أقدمية 12 سنة 01855

R

مولي رشيد 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية ثريا 

السقاط

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

الثانوية العدادية علل بن 

عبد ا

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

701/01/17 34 زينب رفيق
الجتماعيات

نعم 01/01/17 01848

H

سيدي عثمان 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية علل بن 

عبد ا

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية ثريا السقاط

مولي رشيد

204/09/18 20 م لعشير
الجتماعيات

نعم 04/09/19 23739

C

سيدي عثمان 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات مولي الثانوية العدادية لل مريم

رشيد

الثانوية العدادية رحال 

المسكيني

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

306/09/17 18 صلح الدين  فاضي
الجتماعيات

06/09/17 25322Y مولي رشيد

)المقاطعة(

الثانوية العدادية ثريا 

السقاط

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

الثانوية العدادية رحال 

المسكيني

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

306/09/00 90 حد سميرة
الرياضيات

07/09/05أقدمية 12 سنة 25322Y مولي رشيد

)المقاطعة(

الثانوية العدادية العقيد 

العلم

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

الثانوية العدادية شاعر 

الحمراء

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

206/09/17 28 فاطمة الزهراء فضيل
الرياضيات

06/09/17 01866

C

ابن امسيك 

)المقاطعة(

  الثانوية العدادية 20 

غشت

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

الثانوية العدادية المهدي بن 

تومرت

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

101/01/17 24 الوردي مريم
الرياضيات

01/01/17 24901

R

مولي رشيد 

)المقاطعة(

  الثانوية العدادية 20 

غشت

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية السلم

سيدي البرنوصي

104/09/18 22 فدوى كميح
الرياضيات

04/09/18 24944

M

سيدي مومن 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية العقيد 

العلم

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعة الحي السلم

الحسني

404/09/18 20 صابرين اتباتو
الرياضيات

04/09/19 25641V الحي الحسني

)المقاطعة(

  الثانوية العدادية 20 

غشت

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية ابن سينا

سيدي البرنوصي

204/09/18 20 قويدر المحجوب
الرياضيات

04/09/19 20030

W

سيدي مومن 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية العقيد 

العلم

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعة عين مولي عبدالرحمان

الشق

806/09/17 18 قارة حنان
الرياضيات

06/09/17 01662F)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي الثانوية العدادية الندلس

رشيد

عمالة مقاطعات عين ابن سينا

السبع الحي الم

104/09/18 12 سفيان برغازي
الرياضيات

04/09/18 25893

U

عين السبع 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات مولي الثانوية العدادية الندلس

رشيد

عمالة مقاطعة عين لحسن اويدار

الشق

804/09/18 8 زكرياء رزقي
الرياضيات

05/09/19 01663

G

عين الشق )المقاطعة(

  الثانوية العدادية 20 

غشت

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية إفريقيا

مولي رشيد

604/09/19 6 ساكم وجدان
الرياضيات

04/09/19 01858

U

مولي رشيد 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات مولي الثانوية العدادية إفريقيا

رشيد

الثانوية العدادية الحسن 

الثاني

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

120/02/17 34 كوثر بركا
علوم الحياة 

والرض
20/02/17 01755

G

سيدي مومن 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية أبي ذر 

الغفاري

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

الثانوية العدادية م بلحسن 

الوزاني

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

104/09/02 38 حلي عبد الرخمان
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 01862Y)سباتة )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية العقيد 

العلم

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

الثانوية العدادية علل بن 

عبد ا

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

106/09/17 18 عبد اللطيف ريضى
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 01848

H

سيدي عثمان 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية ثريا 

السقاط

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

306/09/17إقليم: مديونةالمام الشاطبي 18 بن الحمدية  أيوب
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 01870

G

مديونة )البلدية(

الثانوية العدادية علل بن 

عبد ا

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعة الحي خالد بن الوليد

الحسني

404/09/19 16 بحار جهان
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 25768

H

الحي الحسني 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات مولي الثانوية العدادية الندلس

رشيد

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين

401/01/17إقليم: بنسليمان 14 سناء المنتصر
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوج 07848E)بنسليمان )البلدية

الثانوية العدادية الرحالي 

الفاروقي

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

102/01/17إقليم: مديونة عبد ا ابراهيم 12 الدفالي  نصيرة
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوج 25349

C

الهراويين )البلدية(

عمالة مقاطعات مولي الثانوية العدادية إبن سينا

رشيد

الثانوية العدادية الحسن  

اليوسي

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

502/09/16 24 مصطفى رزوق
التربية السلمية

02/09/16 23630J مولي رشيد

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات مولي الثانوية العدادية إبن سينا

رشيد

الثانوية العدادية القاعدة 

العسكرية

102/09/10إقليم: الرحامنة 22 سـي مـحـمـد فـــاريــسـي
التربية السلمية

04/09/18 09351

N

انزالت لعظم

الثانوية العدادية م 

بلعربي العلوي

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

الثانوية العدادية آسية 

الوديع

304/09/18إقليم: النواصر 22 م الخضراوي
التربية السلمية

04/09/18 25971

D

دار بوعزة )البلدية(

عمالة مقاطعات مولي الثانوية العدادية الندلس

رشيد

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية الحنصالي

سيدي البرنوصي

104/09/19 16 بن دعو زهير
التربية السلمية

04/09/19 01754F سيدي مومن

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات مولي الثانوية العدادية إفريقيا

رشيد

704/09/18إقليم: مديونةآسية الوديع 12 يوسف الميساوي
التربية السلمية

04/09/18 26502Fالمجاطية أولد الطالب

الثانوية العدادية الحسن  

اليوسي

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعة الحي المختار السوسي

الحسني

304/09/18 8 خديجة مخا
التربية السلمية

04/09/19 24703A الحي الحسني

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات مولي الثانوية العدادية الندلس

رشيد

1006/09/16إقليم: تاوناتثانوية ابن سينا التأهيلية 24 بنابت  الحسين
التربية البدنية

01/01/17إلتحاق بالزوجة 24887A)تاونات )البلدية

عمالة مقاطعات مولي الثانوية العدادية الندلس

رشيد

الثانوية العدادية عبد الرحيم 

بوعبيد

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

1006/09/16 24 ازلماط  يوسف
التربية البدنية

01/01/17 23629

H

مولي رشيد 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية الرحالي 

الفاروقي

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

104/09/19إقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن عربي 6 عزالدين ناجي
التربية البدنية

04/09/19 26229J)بوسكورة )البلدية

الثانوية العدادية ثريا 

السقاط

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

104/09/19إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية أولد فارس 6 مجاهد المصطفى
التربية البدنية

04/09/19 14629Aاولد فارس

عمالة مقاطعات مولي الثانوية العدادية إفريقيا

رشيد

عمالة مقاطعات عين ثانوية الرياضيين

السبع الحي الم

204/09/19 6 م غياد
التربية البدنية

04/09/19 01660

D

عين السبع 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات مولي الثانوية العدادية إبن سينا

رشيد

عمالة مقاطعة عين عبدالمالك السعدي

الشق

205/09/03 100 أعريش نزهة
التربية السرية

02/09/16أقدمية 12 سنة 24173Z)عين الشق )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

عمالة مقاطعات مولي الثانوية العدادية الرشيد

رشيد

الثانوية العدادية م بلعربي 

العلوي

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

107/09/04 50 كــلــــــثـــوم   كـــرام
المعلوميات

04/09/18 01851L سيدي عثمان

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد ا 

بن ياسين

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعة عين ابن ماجة

الشق

102/09/09 28 عبد الهادي عقرة
المعلوميات

06/09/17 01667L)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي الثانوية العدادية الندلس

رشيد

عمالة مقاطعة عين ابوبكر الصديق

الشق

104/09/19 6 الغماري حمزة
المعلوميات

04/09/19 01676

W

عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية ابن سينا

البرنوصي

316/09/99إقليم: مديونةأم البنين 124 بهيجة مليج
اللغة العربية

16/09/99إلتحاق بالزوج 27314

N

تيط مليل )البلدية(

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية أناسي

البرنوصي

عمالة مقاطعات عين الوحدة

السبع الحي الم

512/09/02 118 أسماء صلحي
اللغة العربية

12/09/02أقدمية 16 سنة 22898

N

عين السبع 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية ابن سينا

البرنوصي

الثانوية العدادية صفي الدين 

الحلي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

104/09/02 108 عفاف عمري
اللغة العربية

04/09/02أقدمية 16 سنة 01750

B

سيدي البرنوصي 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد ا 

إبراهيم

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية العدادية عمر بن 

عبد العزيز

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

116/09/96 106 خديجة سهبي
اللغة العربية

06/09/09 22956

B

سيدي البرنوصي 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد ا 

إبراهيم

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية أناسي

سيدي البرنوصي

103/09/13 34 فتاح طارق
اللغة العربية

02/09/16 22006

U

سيدي مومن 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية الريحاني

البرنوصي

عمالة مقاطعات عين المستقبل

السبع الحي الم

101/01/17 34 سارة  المقدام
اللغة العربية

01/01/17 01636

C

الحي المي 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية التشارك

البرنوصي

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية الريحاني

سيدي البرنوصي

606/09/17 28 زكراوي سهام
اللغة العربية

06/09/17 19656P سيدي مومن

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية التشارك

البرنوصي

عمالة مقاطعات عين المستقبل

السبع الحي الم

906/09/17 18 شراط دنيا
اللغة العربية

06/09/17 01636

C

الحي المي 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد ا 

إبراهيم

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات لثانوية العدادية سكني

سيدي البرنوصي

116/09/92 136 امينة ناجي
اللغة الفرنسية

16/09/08أقدمية 16 سنة 24937E سيدي مومن

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية ابن سينا

البرنوصي

عمالة مقاطعات البيروني

الدار البيضاء أنفا

416/09/95 120 هناء السبكي
اللغة الفرنسية

16/09/99أقدمية 16 سنة 01464

R

أنفا )المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية ابن حزم

البرنوصي

106/09/00عمالة: الميةالمسيرة الخضراء 120 مريم لخضاري
اللغة الفرنسية

20/09/02أقدمية 16 سنة 24330Vالشللت

الثانوية العدادية عبدا 

كنون

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات عين الوحدة

السبع الحي الم

116/09/99 112 حاميد أحبار
اللغة الفرنسية

05/09/03أقدمية 16 سنة 22898

N

عين السبع 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية الشهيد 

حسن الصغير

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات ابن خلدون

الدار البيضاء أنفا

105/09/07 78 ايمان  بولغزالت
اللغة الفرنسية

05/09/07أقدمية 12 سنة 01462

N

سيدي بليوط 

)المقاطعة(

 الثانوية العدادية طرفة بن 

العبد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية العدادية علل 

الرحماني

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

402/09/09 30 مصطفى الجزولي
اللغة الفرنسية

04/09/18 01865

B

ابن امسيك 

)المقاطعة(
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية مليكة 

الفاسي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات عين المام الشافعي

السبع الحي الم

302/09/16 24 الجوهري غزلن
اللغة الفرنسية

02/09/16 01643

K

الصخور السوداء 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية ابن سينا

البرنوصي

الثانوية العدادية الشهيد 

أحمد الراشدي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

213/02/17 24 احلم ايت وغان
اللغة الفرنسية

13/02/17 24452

C

سيدي مومن 

)المقاطعة(

لثانوية العدادية سيدي 

مومن

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية العدادية رحال 

المسكيني

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

104/09/19 16 بندراعو فتيحة
اللغة الفرنسية

04/09/19 25322Y مولي رشيد

)المقاطعة(

الثانوية العدادية الفقيه 

القري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية العقيد العلم

مولي رشيد

404/09/19 16 كوثر الزهري
اللغة الفرنسية

04/09/19 01856S مولي رشيد

)المقاطعة(

الثانوية العدادية مليكة 

الفاسي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

 الثانوية العدادية طرفة بن 

العبد

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

304/09/18 12 الكمالي سيهام
اللغة الفرنسية

04/09/18 19750S سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

الثانوية العدادية الشهيد 

حسن الصغير

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعة الحي خالد بن الوليد

الحسني

304/09/18 8 م ابو لهانة
اللغة الفرنسية

04/09/19 25768

H

الحي الحسني 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية التشارك

البرنوصي

103/09/13إقليم: مديونةإبراهيم الروداني 6 الغوزي فاطمة
اللغة الفرنسية

03/09/19 26945

M

سيدي حجاج واد 

حصار

الثانوية العدادية الشهيد 

أحمد الراشدي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية العدادية الشهيد 

حسن الصغير

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

604/09/19 6 النوري إدريس
اللغة الفرنسية

04/09/19 24451

B

سيدي مومن 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية أناسي

البرنوصي

111/09/03إقليم: خريبكةالثانوية العدادية ابن خلدون 104 ربيع جمال الدين
الجتماعيات

11/09/03إلتحاق بالزوجة 12240

D

خريبكة )البلدية(

الثانوية العدادية عبد ا 

إبراهيم

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعة عين احمد الحيمر

الشق

105/09/07 78 المساوي الدريسي امينة
الجتماعيات

05/09/07أقدمية 12 سنة 24459

K

عين الشق )المقاطعة(

الثانوية العدادية الشهيد 

حسن الصغير

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية أناسي

سيدي البرنوصي

205/09/11 36 عادل زرقي
الجتماعيات

02/09/14 22006

U

سيدي مومن 

)المقاطعة(

 الثانوية العدادية طرفة بن 

العبد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

613/02/17عمالة: الميةالمختار السوسي 34 نزهة ايت سيدي لحسن
الجتماعيات

13/02/17 26824Fبني يخلف

عمالة مقاطعات سيدي  الثانوية العدادية طارق

البرنوصي

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية الندلس

الفداء مرس 

901/01/17 26 خولة كشاش
الجتماعيات

04/09/18 01551

K

الفداء )المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي  الثانوية العدادية طارق

البرنوصي

الثانوية العدادية صفي الدين 

الحلي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

102/09/15 24 خديجة زاويد
الجتماعيات

04/09/19 01750

B

سيدي البرنوصي 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي  الثانوية العدادية طارق

البرنوصي

401/01/17إقليم: سيدي سليماناللعبيات 24 محسن الشامخ
الجتماعيات

01/01/17 20070Pأولد حسين

الثانوية العدادية الشهيد 

أحمد الراشدي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

302/09/16إقليم: سيدي سليمانالصفصاف 24 بوكربة  خليل
الجتماعيات

02/09/16 25490Fمساعدة

الثانوية العدادية أمنة بنت 

وهب

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية العدادية مولي عبد 

ا

113/02/17إقليم: سطات 24 نور الدين بلجيد
الجتماعيات

04/09/18 14618

N

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

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية الحنصالي

البرنوصي

513/02/17إقليم: سطاتالثانوية العدادية العروسية 22 عبد الحي ايت بن عبو
الجتماعيات

06/09/17 14619P)سطات )البلدية

الثانوية العدادية الحسن 

الثاني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية الحنصالي

سيدي البرنوصي

106/09/17 22 عبد الواحد لقصير
الجتماعيات

04/09/19 01754F سيدي مومن

)المقاطعة(

 الثانوية العدادية طرفة بن 

العبد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية العدادية أمنة بنت 

وهب

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

204/09/18 12 جوبير لمياء
الجتماعيات

04/09/18 25776S سيدي مومن

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية التشارك

البرنوصي

الثانوية العدادية أمنة بنت 

وهب

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

106/09/17 10 يوسف اجوري
الجتماعيات

04/09/19 25776S سيدي مومن

)المقاطعة(

الثانوية العدادية ابن 

خلدون

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات  الثانوية العدادية طارق

سيدي البرنوصي

104/09/19 6 ايمان زهير
الجتماعيات

04/09/19 01746X سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عمر بن 

عبد العزيز

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

ثانوية المسيرة الخضراء 

العدادية

316/09/88إقليم: سطات 174 نجاة المامي
الرياضيات

23/09/05أقدمية 16 سنة 14621S)سطات )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية الحنصالي

البرنوصي

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية البحتري

سيدي البرنوصي

116/09/95 120 خديجة عاصم
الرياضيات

16/09/99أقدمية 16 سنة 24699

W

سيدي مومن 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية أناسي

البرنوصي

الثانوية العدادية عمر بن 

عبد العزيز

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

116/09/99 114 سلوى الفرد
الرياضيات

18/12/03أقدمية 16 سنة 22956

B

سيدي البرنوصي 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية الريحاني

البرنوصي

عمالة مقاطعات عين ابن عبدون

السبع الحي الم

130/01/17 34 كوثر  الصقلي
الرياضيات

13/02/17 01638E الحي المي

)المقاطعة(

الثانوية العدادية مليكة 

الفاسي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية العدادية م 

الخامس

116/09/98إقليم: خريبكة 30 الشرقي الرويسي
الرياضيات

14/09/15 12247L)ابي الجعد )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية البحتري

البرنوصي

عمالة مقاطعات ابن الثانوية العدادية أبي عنان

مسيك

206/09/17 28 وعلوهم منال
الرياضيات

06/09/17 01864A)سباتة )المقاطعة

الثانوية العدادية أمنة بنت 

وهب

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

106/09/17إقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن عربي 28 ليلى الراجي
الرياضيات

06/09/17 26229J)بوسكورة )البلدية

لثانوية العدادية سيدي 

مومن

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية العدادية علل 

الرحماني

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

206/09/17 28 مريم غانيم
الرياضيات

06/09/17 01865

B

ابن امسيك 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية ابن سينا

البرنوصي

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية أناسي

سيدي البرنوصي

206/09/16 26 ايداحيا  أيوب
الرياضيات

04/09/18 22006

U

سيدي مومن 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية أناسي

البرنوصي

202/09/16عمالة: الميةيعقوب المنصور 24 منال غونام
الرياضيات

02/09/16إلتحاق بالزوج 01905V)المية )البلدية

الثانوية العدادية ابن 

خلدون

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

101/01/17إقليم: برشيدالثانوية العدادية الزرقطوني 24 حنان حلواش
الرياضيات

01/01/17 22357A)برشيد )البلدية

الثانوية العدادية الشهيد 

حسن الصغير

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

ثانوية مولي بوشعيب 

التأهيلية

213/02/17إقليم: الجديدة 24 صـــبـيـــر أميــــن
الرياضيات

13/02/17 08700F)أزمور )البلدية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية الحنصالي

البرنوصي

الثانوية العدادية عبد ا 

إبراهيم

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

117/02/17 24 دنيا زدري
الرياضيات

06/09/17 24176

C

سيدي مومن 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية ابن سينا

البرنوصي

عمالة مقاطعة الحي المام الغزالي

الحسني

413/02/17 24 رضا الشبلوي
الرياضيات

04/09/18 26415L الحي الحسني

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية الريحاني

البرنوصي

عمالة مقاطعات عين صلح الدين اليوبي

السبع الحي الم

213/02/17 24 انيسة معاون
الرياضيات

13/02/17 01635

B

الحي المي 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية مولي 

عبد الواحد العلوي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية العدادية الحسن 

الثاني

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

104/09/12 22 زكرياء مهراج
الرياضيات

04/09/18 01755

G

سيدي مومن 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية ابن 

خلدون

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

  الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

604/09/18إقليم: بنسليمان 22 كريمة صابر
الرياضيات

04/09/19 24783

M

الشراط

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية الريحاني

البرنوصي

عمالة مقاطعات 2 مارس

الدار البيضاء أنفا

102/09/14 18 بشرى الدغناني
الرياضيات

06/09/17 01481J)المعاريف )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية الريحاني

البرنوصي

الثانوية العدادية الشهيد 

حسن الصغير

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

413/02/17 18 طارق طاوس
الرياضيات

05/09/19 24451

B

سيدي مومن 

)المقاطعة(

لثانوية العدادية سيدي 

مومن

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية ابن حزم

سيدي البرنوصي

106/09/17 18 سكينة واباب
الرياضيات

04/09/18 01651

U

سيدي مومن 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية ابن 

خلدون

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية العدادية عمر بن 

عبد العزيز

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

206/09/17 18 سعيد زكري
الرياضيات

06/09/17 22956

B

سيدي البرنوصي 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية الحسن 

الثاني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات عين ابن رشد

السبع الحي الم

306/09/17 18 خليف المهدي
الرياضيات

05/09/18 01587Z الصخور السوداء

)المقاطعة(

الثانوية العدادية ابن 

خلدون

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات عين يوسف بن تاشفين

السبع الحي الم

106/09/17 18 مرداد عبد الناصر
الرياضيات

04/09/18 22961

G

عين السبع 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية ابن 

خلدون

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات عين صلح الدين اليوبي

السبع الحي الم

407/09/16 12 جلت منصف
الرياضيات

04/09/18 01635

B

الحي المي 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية الريحاني

البرنوصي

الثانوية العدادية عمر بن 

عبد العزيز

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

102/09/16 12 يونس أيت بل
الرياضيات

05/09/18 22956

B

سيدي البرنوصي 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية الريحاني

البرنوصي

لثانوية العدادية سيدي 

مومن

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

206/09/16 12 مفتاح  جواد
الرياضيات

05/09/18 01650T سيدي مومن

)المقاطعة(

 الثانوية العدادية طرفة بن 

العبد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

204/09/12عمالة: الميةشكيب أرسلن 6 حكيمة النهيري
الرياضيات

04/09/19 07857Pبني يخلف

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية ابن حزم

البرنوصي

عمالة مقاطعات عين الوحدة

السبع الحي الم

216/09/91 46 نبيهة رزقي
علوم الحياة 

والرض
25/10/18إلتحاق بالزوج 22898

N

عين السبع 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية مولي 

عبد الواحد العلوي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية العدادية عبدا 

كنون

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

102/09/14 38 سعاد زيد
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 22897

M

سيدي مومن 

)المقاطعة(
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

عمالة مقاطعات سيدي  الثانوية العدادية طارق

البرنوصي

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية البحتري

سيدي البرنوصي

102/09/14 34 فاطمة الوافي
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 24699

W

سيدي مومن 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية الحنصالي

البرنوصي

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية ابن حزم

سيدي البرنوصي

106/09/17 28 ابتسام افقيهي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 01651

U

سيدي مومن 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عبدا 

كنون

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

802/09/16إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن رشد 24 بياض عبد الهادي
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 13997

N

بوكدرة

لثانوية العدادية ثريا 

السقاط

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية العدادية مليكة 

الفاسي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

104/09/18 8 ابتسام مرضي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 25781X سيدي مومن

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية الريحاني

البرنوصي

عمالة مقاطعات  الثانوية العدادية طارق

سيدي البرنوصي

216/09/91 150 طامو ديان
الفيزياء والكيمياء

17/09/94أقدمية 16 سنة 01746X سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

الثانوية العدادية مولي 

عبد الواحد العلوي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية العدادية الحسن 

الثاني

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

206/09/06 46 مريم الخاتم
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 01755

G

سيدي مومن 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي ثانوية الرشيدالعدادية

البرنوصي

عمالة مقاطعة الحي السلم

الحسني

603/09/13 34 لمياء مثنى
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 25641V الحي الحسني

)المقاطعة(

الثانوية العدادية مولي 

عبد الواحد العلوي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية العدادية عبد ا 

إبراهيم

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

203/09/13 34 م البوهلي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 24176

C

سيدي مومن 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي  الثانوية العدادية طارق

البرنوصي

106/09/06إقليم: بنسليمان الثانوية العدادية للمريم 33 شمكار حنان
الفيزياء والكيمياء

02/09/16إلتحاق بالزوج 24373S)بنسليمان )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية الريحاني

البرنوصي

302/09/16إقليم: برشيدالثانوية العدادية الدروة 26 امل بسام
الفيزياء والكيمياء

05/09/18 25968A)الدروة )البلدية

الثانوية العدادية ابن 

خلدون

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات أم ايمن

الدار البيضاء أنفا

1304/09/19 6 سومية غيميما
الفيزياء والكيمياء

04/09/19إلتحاق بالزوج 01460L سيدي بليوط

)المقاطعة(

 الثانوية العدادية طرفة بن 

العبد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية العدادية عمر بن 

عبد العزيز

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

113/09/03 102 غيلن نجوى
التربية السلمية

16/09/03أقدمية 16 سنة 22956

B

سيدي البرنوصي 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد ا 

إبراهيم

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية العدادية صفي الدين 

الحلي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

104/09/02 100 نعيمة المكاوي
التربية السلمية

16/09/06أقدمية 12 سنة 01750

B

سيدي البرنوصي 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية مليكة 

الفاسي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات عين ابن عبدون

السبع الحي الم

602/09/15 40 نجاة مفكر
التربية السلمية

02/09/15 01638E الحي المي

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عبدا 

كنون

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية العدادية الشهيد 

أحمد الراشدي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

123/02/17 28 كحيل عبد الغني
التربية السلمية

03/09/19 24452

C

سيدي مومن 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية التشارك

البرنوصي

عمالة مقاطعة الحي رحمة السامي

الحسني

202/06/16 28 اولحاج عبد العزيز
التربية السلمية

02/09/16 25764

D

الحي الحسني 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية الحسن 

الثاني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات  الثانوية العدادية طارق

سيدي البرنوصي

313/02/17 24 زينوي ندى
التربية السلمية

05/09/18 01746X سيدي البرنوصي

)المقاطعة(
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عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية الريحاني

البرنوصي

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية الندلس

مولي رشيد

103/09/13 22 عبد الفتاح رديف
التربية السلمية

05/09/18 26614

C

سيدي عثمان 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية الحنصالي

البرنوصي

الثانوية العدادية عبد ا 

إبراهيم

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

206/09/17 20 صلح الدين أمزيل
التربية السلمية

04/09/19 24176

C

سيدي مومن 

)المقاطعة(

لثانوية العدادية ثريا 

السقاط

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية العدادية عبد الكريم 

الخطابي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

306/09/17 18 انشاءا سفيان
التربية السلمية

06/09/17 01747Y سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية التشارك

البرنوصي

الثانوية العدادية عبدا 

كنون

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

206/09/17 18 المهدي أديب
التربية السلمية

04/09/18 22897

M

سيدي مومن 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية أمنة بنت 

وهب

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية العدادية الحسن 

الثاني

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

606/09/17 18 رجب ابراهيم
التربية السلمية

07/09/17 01755

G

سيدي مومن 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية التشارك

البرنوصي

 الثانوية العدادية طرفة بن 

العبد

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

304/09/18 18 عبدالغني افنزا
التربية السلمية

03/09/19 19750S سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية ابن سينا

البرنوصي

الثانوية العدادية صفي الدين 

الحلي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

116/09/99 120 رشيد مصباح
التربية البدنية

16/09/99أقدمية 16 سنة 01750

B

سيدي البرنوصي 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية الفقيه 

القري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

404/09/12إقليم: النواصرالثانوية العدادية الداخلة 50 سومية محي الدين
التربية البدنية

28/10/14 01681

B

النواصر )البلدية(

لثانوية العدادية سيدي 

مومن

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعة عين الطلس

الشق

213/02/17 24 المهدي حرفوف
التربية البدنية

13/02/17 20019J)عين الشق )المقاطعة

الثانوية العدادية ابن 

خلدون

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

204/09/19إقليم: النواصر 7 كوثر الصوفي
التربية البدنية

04/09/19إلتحاق بالزوج 26458

H

دار بوعزة )البلدية(

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية ابن سينا

البرنوصي

102/09/15عمالة: الرباطم بن عبد السلم السايح 6 جهان بوزين
التربية البدنية

04/09/19إلتحاق بالزوج 01092L)حسان )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية ابن حزم

البرنوصي

عمالة مقاطعات عين   بدر

السبع الحي الم

117/09/01 76 سميرة أزغيخ
التربية السرية

13/09/11 24700X عين السبع

)المقاطعة(

الثانوية العدادية مولي 

عبد الواحد العلوي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية ابن سينا

سيدي البرنوصي

105/09/03 24 مريم  شاكر
التربية السرية

01/09/16 20030

W

سيدي مومن 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية ابن حزم

البرنوصي

عمالة مقاطعات حليمة

الدار البيضاء أنفا

205/09/07 42 منير اجداهيم
التربية الموسيقية

03/09/13 01458J سيدي بليوط

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي لثانوية العدادية سكني

البرنوصي

304/09/12إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الحريري 18 بوشرى اركيك
المعلوميات

01/09/17 11178Z)القنيطرة )البلدية

الثانوية العدادية عبد ا 

العياشي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

الثانوية العدادية صفي الدين 

الحلي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

104/09/19 6 م مطيب
المعلوميات

04/09/19 01750

B

سيدي البرنوصي 

)المقاطعة(

لثانوية العدادية ثريا 

السقاط

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات فاطمة اعزير النجد

الدار البيضاء أنفا

104/09/19 6 نبيل مبروك
المعلوميات

04/09/19 01478F)المعاريف )المقاطعة
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عمالة مقاطعات سيدي الثانوية العدادية ابن سينا

البرنوصي

عمالة مقاطعات عين يوسف بن تاشفين

السبع الحي الم

102/09/10 58 لطيفة كيلني
التكنولوجيا

04/09/12 22961

G

عين السبع 

)المقاطعة(

ثانوية عبد الكريم الخطابي إقليم: الجديدةثانوية المام مسلم العدادية

العدادية

206/09/01إقليم: الجديدة 90 صباح عثماني
اللغة العربية

21/10/11إلتحاق بالزوج 08073Z)الجديدة )البلدية

505/09/03إقليم: الجديدة ثانوية المام علي العداديةإقليم: الجديدةثانوية الورد العدادية 70 عبد الفتاح م
اللغة العربية

02/09/16 23362T سيدي علي بن

حمدوش

507/09/04إقليم: الجديدةالثانوية العدادية السعادةإقليم: الجديدةثانوية الفرح العدادية 54 خديجة بلهواء
اللغة العربية

02/09/16إلتحاق بالزوج 27344

W

الجديدة )البلدية(

ثانوية سيدي اسماعيل 

العدادية

ثانوية مولي الحسن إقليم: الجديدة

العدادية

105/09/07إقليم: الجديدة 54 سعاد بودريكة
اللغة العربية

02/09/16 26669

M

أولد رحمون

ثانوية طارق بن زياد 

العدادية

205/09/08إقليم: الجديدةثانوية ابن باجة العداديةإقليم: الجديدة 54 فكري تورية
اللغة العربية

05/09/11 25095

B

أولد احسين

107/09/05عمالة: الميةعبد الرحمان شنافإقليم: الجديدة ثانوية المام علي العدادية 48 ابن خدا عصام
اللغة العربية

04/09/18 01903T)المية )البلدية

105/09/08إقليم: الجديدةثاتوية ابن طفيل العداديةإقليم: الجديدةثانوية ابن باجة العدادية 45 فايز سهام
اللغة العربية

02/09/16إلتحاق بالزوج 24582

U

حوزية

ثانوية م الحنصالي إقليم: الجديدةثانوية الفرح العدادية

العدادية

502/09/09إقليم: الجديدة 42 م العلوان
اللغة العربية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 08708P)الجديدة )البلدية

ثانوية خالد بن الوليد 

العدادية

605/09/11إقليم: الجديدةثانوية سيدي عابد العداديةإقليم: الجديدة 36 نوال الحجري
اللغة العربية

02/09/14 24584

W

سيدي عابد

ثانوية سيدي اسماعيل 

العدادية

604/09/12إقليم: الجديدةثانوية المنار العداديةإقليم: الجديدة 30 سهام حولي
اللغة العربية

02/09/16إلتحاق بالزوج 08709

R

الجديدة )البلدية(

ثانوية خالد بن الوليد 

العدادية

402/09/15إقليم: الجديدةثانوية سيدي عابد العداديةإقليم: الجديدة 30 حنان باسو
اللغة العربية

02/09/15 24584

W

سيدي عابد

ثانوية مولي الحسن 

العدادية

505/09/11إقليم: الجديدةثانوية لل مريم العداديةإقليم: الجديدة 27 فتح ا السعدية
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 08706

M

الجديدة )البلدية(

ثانوية وادي الذهب 

العدادية

104/09/12إقليم: الجديدةثانوية ابن باجة العداديةإقليم: الجديدة 21 بسمة صديمي
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوج 25095

B

أولد احسين

802/09/15إقليم: الجديدةثاتوية ابن طفيل العداديةإقليم: الجديدةثانوية الرشاد العدادية 21 شامة بنهنية
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 24582

U

حوزية

106/09/17إقليم: الجديدةثانوية العيون العداديةإقليم: الجديدةثانوية الفرابي العدادية 18 ثابيت كريمة
اللغة العربية

06/09/17 08720

C

لبير الجديد )البلدية(

506/09/17إقليم: الجديدةثانوية الورد العداديةإقليم: الجديدةثانوية العيون العدادية 18 غزلن امنور
اللغة العربية

06/09/17 08717Zشتوكة
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606/09/17إقليم: الجديدةثانوية البكري العداديةإقليم: الجديدةثانوية الساحل العدادية 16 نهيلة شيبوب
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 25262

H

أزمور )البلدية(

الثانوية العدادية حسن إقليم: الجديدةثانوية الساحل العدادية

الصغير

106/09/17إقليم: النواصر 16 زينب مرغي
اللغة العربية

04/09/18 26111F)دار بوعزة )البلدية

ثانوية سيدي اسماعيل 

العدادية

106/09/17إقليم: الجديدة ثانوية المام علي العداديةإقليم: الجديدة 16 الزويدي مريم
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوج 23362T سيدي علي بن

حمدوش

ثانوية عبد ا العروي 

العدادية

404/09/18إقليم: الجديدةثانوية الورد العداديةإقليم: الجديدة 12 المصطفى الكيحل
اللغة العربية

04/09/18 08717Zشتوكة

ثانوية سيدي اسماعيل 

العدادية

801/01/17إقليم: الجديدةثانوية م السادس العداديةإقليم: الجديدة 12 بونوار رضوان
اللغة العربية

04/09/18 08723Fأولد فرج

1018/02/17إقليم: الجديدةثانوية الفرح العداديةإقليم: الجديدةثانوية سيدي عابد العدادية 12 مطهر جميلة
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوج 26680Zمولي عبد ا

ثانوية سيدي م بن عبد ا إقليم: الجديدةثانوية لل حسناء العدادية

العدادية

116/09/93إقليم: الجديدة 134 فاطمة مرزابي
اللغة الفرنسية

16/09/98أقدمية 16 سنة 08702

H

الجديدة )البلدية(

ثانوية عبد الكريم الخطابي إقليم: الجديدةثانوية المصب العدادية

العدادية

116/09/92إقليم: الجديدة 124 ابو قبوس سعيدة
اللغة الفرنسية

05/09/11أقدمية 16 سنة 08073Z)الجديدة )البلدية

116/09/98إقليم: الجديدةثانوية النجد التأهيليةإقليم: الجديدةثانوية المام مسلم العدادية 124 خديجة سمومي
اللغة الفرنسية

14/09/02أقدمية 16 سنة 26511

R

الجديدة )البلدية(

116/09/92إقليم: الجديدة ثانوية المام علي العداديةإقليم: الجديدةثانوية الورد العدادية 100 مصطفى المعاشي
اللغة الفرنسية

18/10/11 23362T سيدي علي بن

حمدوش

116/09/97إقليم: الجديدةالثانوية العدادية السعادةإقليم: الجديدة ثانوية المام علي العدادية 81 امال السموني
اللغة الفرنسية

05/09/07إلتحاق بالزوج 27344

W

الجديدة )البلدية(

ثانوية سيدي اسماعيل 

العدادية

207/09/04إقليم: الجديدةثانوية البكري العداديةإقليم: الجديدة 68 مبروك نعيمة
اللغة الفرنسية

04/09/12 25262

H

أزمور )البلدية(

1007/09/05إقليم: الجديدةثانوية المصب العداديةإقليم: الجديدةثانوية العيون العدادية 66 كريمة الديهي
اللغة الفرنسية

02/09/09 25458

W

أزمور )البلدية(

304/09/02إقليم: الجديدةثانوية المنار العداديةإقليم: الجديدةثانوية البكري العدادية 63 كمال فادي
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 08709

R

الجديدة )البلدية(

416/09/99إقليم: الجديدةثانوية النجد التأهيليةإقليم: الجديدةثانوية البكري العدادية 62 ليلي الكنتاوي
اللغة الفرنسية

02/09/10إلتحاق بالزوج 26511

R

الجديدة )البلدية(

ثانوية سيدي اسماعيل 

العدادية

802/09/09إقليم: الجديدةثانوية ابن باجة العداديةإقليم: الجديدة 62 جهان  تيسير
اللغة الفرنسية

02/09/16 25095

B

أولد احسين

ثانوية م السادس 

العدادية

205/09/08إقليم: الجديدةثانوية لل حسناء العداديةإقليم: الجديدة 54 لحبيبي ناهد
اللغة الفرنسية

05/09/11 08701

G

أزمور )البلدية(
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية م السادس 

العدادية

202/09/09إقليم: الجديدةثانوية ابن باجة العداديةإقليم: الجديدة 52 نعيمة كصاب
اللغة الفرنسية

02/09/16 25095

B

أولد احسين

202/10/06إقليم: الجديدةثانوية المام مسلم العداديةإقليم: الجديدةثانوية ابن باجة العدادية 50 حنان منصف
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 22461

N

مولي عبد ا

ثانوية طارق بن زياد 

العدادية

ثانوية سيدي اسماعيل إقليم: الجديدة

العدادية

104/09/12إقليم: الجديدة 49 خديجة سند
اللغة الفرنسية

04/09/12إلتحاق بالزوج 08742

B

سيدي اسماعيل

305/09/07إقليم: الجديدةثانوية لل مريم العداديةإقليم: الجديدةثانوية الرشاد العدادية 43 المخزومي خديجة
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 08706

M

الجديدة )البلدية(

702/09/09إقليم: الجديدةثانوية المنار العداديةإقليم: الجديدةثانوية سيدي عابد العدادية 39 الهام قادري
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 08709

R

الجديدة )البلدية(

902/09/09إقليم: الجديدةثانوية المنار العداديةإقليم: الجديدةثانوية البكري العدادية 36 جغال سناء
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 08709

R

الجديدة )البلدية(

ثانوية علل الفاسي 

العدادية

113/09/01إقليم: الجديدة ثانوية المام علي العداديةإقليم: الجديدة 33 سميدة كلثوم
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوج 23362T سيدي علي بن

حمدوش

403/09/13إقليم: الجديدةثانوية الفرح العداديةإقليم: الجديدةثانوية ابن باجة العدادية 32 إيمان لوغوي
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 26680Zمولي عبد ا

504/09/12إقليم: الجديدةثانوية ابن باجة العداديةإقليم: الجديدةثانوية القصيبة العدادية 30 إيمان نخيل
اللغة الفرنسية

02/09/15 25095

B

أولد احسين

ثانوية طارق بن زياد 

العدادية

ثانوية سيدي اسماعيل إقليم: الجديدة

العدادية

104/09/12إقليم: الجديدة 26 أمين بوسلمي
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 08742

B

سيدي اسماعيل

ثانوية عبد المالك السعدي 

العدادية

103/09/13إقليم: برشيدالثانوية العدادية السوالمإقليم: الجديدة 24 تيسير سناء
اللغة الفرنسية

02/09/16 25316S)حد السوالم )البلدية

ثانوية عبد ا العروي 

العدادية

1005/09/16عمالة: الميةإبن رشيقإقليم: الجديدة 24 سارة نعانعي
اللغة الفرنسية

05/09/16 01904

U

المية )البلدية(

205/09/16إقليم: الجديدةثاتوية ابن طفيل العداديةإقليم: الجديدةثانوية العيون العدادية 22 زينب جوهر
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 24582

U

حوزية

ثانوية وادي الذهب 

العدادية

402/09/15إقليم: الجديدةثاتوية ابن طفيل العداديةإقليم: الجديدة 19 إيمان كردول
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 24582

U

حوزية

ثانوية علل الفاسي 

العدادية

401/01/17إقليم: الجديدةثانوية الورد العداديةإقليم: الجديدة 16 الربطي بوشرة
اللغة الفرنسية

04/09/19 08717Zشتوكة

ثانوية علل الفاسي 

العدادية

619/09/05إقليم: الجديدةثانوية لل حسناء العداديةإقليم: الجديدة 15 جميلة دوامي
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 08701

G

أزمور )البلدية(

ثانوية وادي الذهب 

العدادية

517/06/17إقليم: الجديدةثانوية سيدي عابد العداديةإقليم: الجديدة 14 سمية بوهيري
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 24584

W

سيدي عابد
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية سيدي اسماعيل 

العدادية

813/02/17إقليم: الجديدةثانوية سيدي عابد العداديةإقليم: الجديدة 13 غيثة سحيمون
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 24584

W

سيدي عابد

116/09/92إقليم: أزيللثانوية تيفاريتي التأهيليةإقليم: الجديدةثانوية المنار العدادية 12 نعيمة روضاني
اللغة الفرنسية

04/09/18 07295

D

بزو

ثانوية خالد بن الوليد 

العدادية

502/09/16إقليم: الجديدةثانوية الورد العداديةإقليم: الجديدة 12 مريم عروب
اللغة الفرنسية

04/09/19 08717Zشتوكة

701/01/17عمالة: فاسقاسم أمينإقليم: الجديدةثانوية المسيرة العدادية 12 حنان اقريض
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 02063S جنان الورد

)المقاطعة(

ثانوية عبد ا العروي 

العدادية

1004/09/18إقليم: الجديدةثانوية م السادس العداديةإقليم: الجديدة 12 زينب بنعلي
اللغة الفرنسية

04/09/18 08723Fأولد فرج

ثانوية عبد المالك السعدي 

العدادية

102/09/16إقليم: الجديدةثانوية م السادس العداديةإقليم: الجديدة 6 سهام الماموني
اللغة الفرنسية

04/09/19 08723Fأولد فرج

ثانوية طارق بن زياد 

العدادية

الثانوية العدادية عمر بن إقليم: الجديدة

الخطاب

704/09/19إقليم: الجديدة 6 ابتسام مرابط
اللغة الفرنسية

04/09/19 27345Xمكرس

104/09/19إقليم: الجديدةثانوية العيون العداديةإقليم: الجديدةثانوية الفرابي العدادية 6 أسماء المروسي
اللغة الفرنسية

04/09/19 08720

C

لبير الجديد )البلدية(

704/09/19إقليم: الجديدةثانوية العيون العداديةإقليم: الجديدةثانوية الفرابي العدادية 6 الشارف سارة
اللغة الفرنسية

04/09/19 08720

C

لبير الجديد )البلدية(

ثانوية عبد المالك السعدي 

العدادية

الثانوية التأهيلية اولد حريز إقليم: الجديدة

الغربية

102/09/10إقليم: برشيد 60 فاطمة أيت فنت
الجتماعيات

02/09/10 14649X)حد السوالم )البلدية

204/09/12إقليم: الجديدةثانوية النجد التأهيليةإقليم: الجديدةثانوية ابن باجة العدادية 43 نادية العثماني
الجتماعيات

02/09/15إلتحاق بالزوج 26511

R

الجديدة )البلدية(

ثانوية مولي الحسن 

العدادية

202/09/15إقليم: الجديدة ثانوية المام علي العداديةإقليم: الجديدة 36 المصطفى شهاب
الجتماعيات

06/09/17 23362T سيدي علي بن

حمدوش

ثانوية وادي الذهب 

العدادية

506/09/17إقليم: الجديدةثانوية سيدي عابد العداديةإقليم: الجديدة 28 ابراهيم بنشيهب
الجتماعيات

06/09/17 24584

W

سيدي عابد

601/01/17إقليم: الجديدةثانوية المنار العداديةإقليم: الجديدةثانوية المسيرة العدادية 25 عاصم دكدوك
الجتماعيات

01/01/17إلتحاق بالزوجة 08709

R

الجديدة )البلدية(

ثانوية مولي الحسن 

العدادية

عمالة: الصخيرات المام مالكإقليم: الجديدة

 - تمارة

804/09/12 24 يونس وتروح
الجتماعيات

03/09/18 01385E)عين عتيق )البلدية

805/09/11إقليم: الجديدةثاتوية ابن طفيل العداديةإقليم: الجديدةثانوية ابن باجة العدادية 23 عادل الكحص
الجتماعيات

04/09/19إلتحاق بالزوجة 24582

U

حوزية

ثانوية طارق بن زياد 

العدادية

706/09/17إقليم: الجديدةثانوية ابن باجة العداديةإقليم: الجديدة 18 العودي يوسف
الجتماعيات

06/09/17 25095

B

أولد احسين
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية عبد المالك السعدي 

العدادية

206/09/17إقليم: الجديدةثانوية المسيرة العداديةإقليم: الجديدة 16 السعدية حادق
الجتماعيات

04/09/18 08724

G

أولد فرج

ثانوية سيدي اسماعيل 

العدادية

ثانوية مولي الحسن إقليم: الجديدة

العدادية

906/09/17إقليم: الجديدة 16 جمال وهيب
الجتماعيات

04/09/18 26669

M

أولد رحمون

ثانوية سيدي اسماعيل 

العدادية

306/09/17إقليم: الجديدةثانوية ابن باجة العداديةإقليم: الجديدة 14 ابتسام عياد
الجتماعيات

04/09/19إلتحاق بالزوج 25095

B

أولد احسين

ثانوية عبد ا العروي 

العدادية

ثانوية سيدي اسماعيل إقليم: الجديدة

العدادية

204/09/18إقليم: الجديدة 12 حديجة غزلني
الجتماعيات

04/09/18 08742

B

سيدي اسماعيل

204/09/18إقليم: الجديدة ثانوية المام علي العداديةإقليم: الجديدةثانوية المسيرة العدادية 8 زينب حنين
الجتماعيات

04/09/19إلتحاق بالزوج 23362T سيدي علي بن

حمدوش

ثانوية طارق بن زياد 

العدادية

404/09/18إقليم: الجديدةثانوية المسيرة العداديةإقليم: الجديدة 6 عبد اللطيف الوناس
الجتماعيات

04/09/19 08724

G

أولد فرج

ثانوية طارق بن زياد 

العدادية

عمالة مقاطعة الحي السلمإقليم: الجديدة

الحسني

404/09/19 6 م طه زوهير
الجتماعيات

04/09/19 25641V الحي الحسني

)المقاطعة(

 ثانوية مولي عبد ا 

التأهيلية

ثانوية سيدي م بن عبد ا إقليم: الجديدة

العدادية

216/09/94إقليم: الجديدة 114 محافظ بشرى
الرياضيات

16/09/08إلتحاق بالزوج 08702

H

الجديدة )البلدية(

ثانوية عبد الكريم الخطابي إقليم: الجديدةثاتوية ابن طفيل العدادية

العدادية

116/09/93إقليم: الجديدة 86 العياشي المنهابي
الرياضيات

02/09/16إلتحاق بالزوجة 08073Z)الجديدة )البلدية

 ثانوية مولي عبد ا 

التأهيلية

ثانوية سيدي م بن عبد ا إقليم: الجديدة

العدادية

316/09/94إقليم: الجديدة 71 بشرى خاتم
الرياضيات

02/09/16إلتحاق بالزوج 08702

H

الجديدة )البلدية(

116/09/88إقليم: الجديدةثانوية المصب العداديةإقليم: الجديدةثانوية البكري العدادية 62 م ماوي
الرياضيات

02/09/16 25458

W

أزمور )البلدية(

الثانوية العدادية المنصور إقليم: الجديدةثانوية المنار العدادية

الدهبي

106/09/06عمالة: مراكش 38 العامري ادريس
الرياضيات

04/09/18 02625

C

مراكش المدينة 

)المقاطعة(

ملحقة الثانوية العدادية إقليم: الجديدةثانوية العيون العدادية

الشاطئ

104/09/12إقليم: برشيد 37 سمية بلحبيب
الرياضيات

15/09/15إلتحاق بالزوج 24141P سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(

 ثانوية مولي عبد ا 

التأهيلية

ثانوية م الحنصالي إقليم: الجديدة

العدادية

402/09/10إقليم: الجديدة 32  جمال بناشم
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوجة 08708P)الجديدة )البلدية

ثانوية وادي الذهب 

العدادية

302/09/14إقليم: الجديدةثانوية البكري العداديةإقليم: الجديدة 28 فاطمة الزهراء عابد
الرياضيات

02/09/16 25262

H

أزمور )البلدية(

406/09/17إقليم: الجديدةثانوية العيون العداديةإقليم: الجديدةثانوية الفرابي العدادية 28 جعفري عبد الرزاق
الرياضيات

06/09/17 08720

C

لبير الجديد )البلدية(

304/09/12إقليم: الجديدةثانوية الورد العداديةإقليم: الجديدةثانوية الساحل العدادية 26 عمر بياضي
الرياضيات

06/09/17 08717Zشتوكة
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المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية المجاهد العياشي إقليم: الجديدةثانوية ابن باجة العدادية

العدادية

102/09/15إقليم: الجديدة 26 المصطفى مسعودي
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوجة 08704

K

الجديدة )البلدية(

ثانوية وادي الذهب 

العدادية

704/09/12إقليم: الجديدةثانوية ابن باجة العداديةإقليم: الجديدة 24 كلوة المصطفى
الرياضيات

02/09/16 25095

B

أولد احسين

ثانوية طارق بن زياد 

العدادية

عمالة مقاطعة عين الحسنىإقليم: الجديدة

الشق

101/01/17 24 البحاري حليمة
الرياضيات

01/01/17 01664

H

عين الشق )المقاطعة(

902/09/10إقليم: الجديدةثانوية المنار العداديةإقليم: الجديدةثانوية ابن باجة العدادية 22 عبد الرحيم حباش
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوجة 08709

R

الجديدة )البلدية(

ثانوية عبد المالك السعدي 

العدادية

304/09/18إقليم: الجديدةثانوية البكري العداديةإقليم: الجديدة 22 موراد فتحي
الرياضيات

04/09/18 25262

H

أزمور )البلدية(

ثانوية عبد المالك السعدي 

العدادية

506/09/17إقليم: الجديدة ثانوية المام علي العداديةإقليم: الجديدة 18 الهام بوريلن
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 23362T سيدي علي بن

حمدوش

ثانوية عبد ا العروي 

العدادية

206/09/17إقليم: الجديدةثانوية م السادس العداديةإقليم: الجديدة 18 حنان بوزيت
الرياضيات

06/09/17 08723Fأولد فرج

ثانوية طارق بن زياد 

العدادية

ثانوية خالد بن الوليد إقليم: الجديدة

العدادية

106/09/17إقليم: الجديدة 18 فاطمة محمود
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 19833

G

أولد غانم

ثانوية عبد المالك السعدي 

العدادية

106/09/17إقليم: الجديدةثانوية المسيرة العداديةإقليم: الجديدة 18 رشيد اجغيوات
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوجة 08724

G

أولد فرج

الثانوية العدادية عبد ا إقليم: الجديدةثانوية الساحل العدادية

الحداوي

106/09/17إقليم: النواصر 16 عبدالواحد ريحان
الرياضيات

04/09/18 25567P)دار بوعزة )البلدية

ثانوية وادي الذهب 

العدادية

1006/09/17إقليم: الجديدةثانوية سيدي عابد العداديةإقليم: الجديدة 16 إدريس أبرودي
الرياضيات

04/09/18 24584

W

سيدي عابد

701/01/17إقليم: الجديدةثانوية ابن باجة العداديةإقليم: الجديدةثانوية الرشاد العدادية 12 نوال النهيري
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوج 25095

B

أولد احسين

ثانوية م السادس 

العدادية

304/09/18إقليم: الجديدةثانوية المام مسلم العداديةإقليم: الجديدة 12 الخناشي عائشة
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 22461

N

مولي عبد ا

ثانوية خالد بن الوليد 

العدادية

الثانوية العدادية عمر بن إقليم: الجديدة

الخطاب

104/09/18إقليم: الجديدة 12 حميد النهيري
الرياضيات

04/09/18 27345Xمكرس

ثانوية عبد المالك السعدي 

العدادية

204/09/18إقليم: الجديدةثانوية الفرابي العداديةإقليم: الجديدة 12 المهدي بوظهر
الرياضيات

04/09/18 23942Yلغديرة

ثانوية طارق بن زياد 

العدادية

ثانوية عبد المالك السعدي إقليم: الجديدة

العدادية

304/09/18إقليم: الجديدة 12 مزيلي هشام
الرياضيات

04/09/18 08726Jمتوح

104/09/18إقليم: الجديدةثانوية الفرح العداديةإقليم: الجديدةثانوية سيدي عابد العدادية 11 ابتسام أيمن
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوج 26680Zمولي عبد ا
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616/09/99إقليم: الجديدةثانوية 3 مارس العداديةإقليم: الجديدةثانوية المام مسلم العدادية 94 فاطمة عمراني
علوم الحياة 

والرض
28/01/10 25274

W

الجديدة )البلدية(

107/09/05إقليم: الجديدةالثانوية العدادية السعادةإقليم: الجديدةثانوية الفرح العدادية 50 تارمسي مريم
علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوج 27344

W

الجديدة )البلدية(

603/09/13إقليم: الجديدة ثانوية المام علي العداديةإقليم: الجديدةثانوية ابن باجة العدادية 34 نادية القرفي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 23362T سيدي علي بن

حمدوش

ثانوية مولي الحسن 

العدادية

ثانوية سيدي م بن عبد ا إقليم: الجديدة

العدادية

102/09/14إقليم: الجديدة 32 فتيحة جماع
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 08702

H

الجديدة )البلدية(

ثانوية عبد الكريم الخطابي إقليم: الجديدةثانوية ابن باجة العدادية

العدادية

216/09/98إقليم: الجديدة 23 حسن أعراب
علوم الحياة 

والرض
04/09/19إلتحاق بالزوجة 08073Z)الجديدة )البلدية

ثانوية سيدي اسماعيل 

العدادية

101/01/17عمالة: الرباطالعرفانإقليم: الجديدة 20 جدية سهام
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 01087F أكدال الرياض

)المقاطعة(

ثانوية علل الفاسي 

العدادية

106/09/17إقليم: الجديدةثانوية المنار العداديةإقليم: الجديدة 16 الدرعي ابتسام
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 08709

R

الجديدة )البلدية(

ثانوية وادي الذهب 

العدادية

الثانوية العدادية الفقيه إقليم: الجديدة

الجزولي

802/09/14إقليم: آسفي 12 جواد الحميدي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 13996

M

سبت كزولة )البلدية(

804/09/19إقليم: الجديدةثانوية المسيرة العداديةإقليم: الجديدةثانوية القصيبة العدادية 6 ياسين المغاط
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 08724

G

أولد فرج

ثانوية م السادس 

العدادية

516/09/99إقليم: الجديدة ثانوية المام علي العداديةإقليم: الجديدة 70 الحاج بن الزين
الفيزياء والكيمياء

02/09/10 23362T سيدي علي بن

حمدوش

ثانوية سيدي اسماعيل 

العدادية

ثانوية مولي الحسن إقليم: الجديدة

العدادية

1016/09/95إقليم: الجديدة 64 اخليفة المسكين
الفيزياء والكيمياء

06/09/11 26669

M

أولد رحمون

116/09/96إقليم: الجديدة ثانوية المام علي العداديةإقليم: الجديدةثانوية الورد العدادية 40 بوشعيب عبيدي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17إلتحاق بالزوجة 23362T سيدي علي بن

حمدوش

ثانوية طارق بن زياد 

العدادية

الثانوية العدادية عمر بن إقليم: الجديدة

الخطاب

106/09/06إقليم: الجديدة 38 فاطمة مقساط
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 27345Xمكرس

ثانوية م السادس 

العدادية

306/09/17إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية أولد سعيدإقليم: الجديدة 26 سومية هسكر
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 14637Jاولد سعيد

ثانوية وادي الذهب 

العدادية

802/09/10إقليم: الجديدةثانوية المام مسلم العداديةإقليم: الجديدة 25 عبد الرحمان باحمو
الفيزياء والكيمياء

02/09/16إلتحاق بالزوجة 22461

N

مولي عبد ا

ثانوية م السادس 

العدادية

502/09/10إقليم: الجديدةثانوية ابن باجة العداديةإقليم: الجديدة 14 م زنادي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوجة 25095

B

أولد احسين

 ثانوية مولي عبد ا 

التأهيلية

116/09/88إقليم: الجديدةالثانوية العدادية السعادةإقليم: الجديدة 152 عائشة برمان
التربية السلمية

02/01/92أقدمية 16 سنة 27344

W

الجديدة )البلدية(
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ثانوية م الحنصالي إقليم: الجديدةثانوية لل مريم العدادية

العدادية

106/09/01إقليم: الجديدة 94 بشرى حجار
التربية السلمية

16/09/10 08708P)الجديدة )البلدية

 ثانوية القاضي عياض 

التأهيلية

ثانوية عبد الكريم الخطابي إقليم: الجديدة

العدادية

116/09/99إقليم: الجديدة 90 معاد الغالية
التربية السلمية

06/09/17 08073Z)الجديدة )البلدية

ثانوية خالد بن الوليد 

العدادية

202/09/15إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن منظورإقليم: الجديدة 40 عزيز شروج
التربية السلمية

02/09/15 23702

M

دار سي عيسى

202/09/15إقليم: الجديدةثانوية المام مسلم العداديةإقليم: الجديدةثانوية الورد العدادية 34 عبد الكريم لحميدي
التربية السلمية

04/09/18 22461

N

مولي عبد ا

201/01/17إقليم: الجديدةثانوية الفرح العداديةإقليم: الجديدةثانوية سيدي عابد العدادية 28 سفيان رزاني
التربية السلمية

04/09/19 26680Zمولي عبد ا

ثانوية مولي الحسن 

العدادية

 ثانوية القاضي عياض إقليم: الجديدة

التأهيلية

606/09/17إقليم: الجديدة 28 رقوش  قريون
التربية السلمية

06/09/17 08740Z)الجديدة )البلدية

الثانوية العدادية عبد الخالق إقليم: الجديدةثانوية القصيبة العدادية

الطريس

204/09/18إقليم: النواصر 22 المصطفى سهاني
التربية السلمية

04/09/18 26525Fاولد عزوز

101/01/17إقليم: سيدي بنورثانوية العرفان العداديةإقليم: الجديدةثانوية البكري العدادية 16 المصطفى العاملي
التربية السلمية

04/09/18 24586Yكدية بني دغوغ

606/09/17عمالة: الميةصلح الدين اليوبيإقليم: الجديدةثانوية سيدي عابد العدادية 14 المصطفى دنون
التربية السلمية

04/09/19 26618

G

بني يخلف

306/09/17إقليم: الجديدةثانوية البكري العداديةإقليم: الجديدةثانوية لل حسناء العدادية 14 لمياء خراسي
التربية السلمية

04/09/19 25262

H

أزمور )البلدية(

ثانوية عبد المالك السعدي 

العدادية

ثانوية خالد بن الوليد إقليم: الجديدة

العدادية

904/09/19إقليم: الجديدة 6 عبد السلم مسعودي
التربية السلمية

04/09/19 19833

G

أولد غانم

ثانوية م الحنصالي إقليم: الجديدة ثانوية المام علي العدادية

العدادية

116/09/85إقليم: الجديدة 148 م بدري
التربية البدنية

05/09/04أقدمية 16 سنة 08708P)الجديدة )البلدية

ثانوية سيدي م بن عبد ا إقليم: الجديدةثانوية البكري العدادية

العدادية

216/09/95إقليم: الجديدة 126 بيروك المصطفى
التربية البدنية

14/09/10أقدمية 16 سنة 08702

H

الجديدة )البلدية(

ثانوية عبد الرحمان الدكالي إقليم: الجديدةثانوية ابن باجة العدادية

العدادية

316/09/98إقليم: الجديدة 92 عبد اللطيف سهايل
التربية البدنية

05/09/11إلتحاق بالزوجة 08707

N

الجديدة )البلدية(

316/09/96إقليم: الجديدةالثانوية العدادية السعادةإقليم: الجديدةثانوية ابن باجة العدادية 89 سيدي م بورقية
التربية البدنية

02/09/14إلتحاق بالزوجة 27344

W

الجديدة )البلدية(

ثانوية عبد الكريم الخطابي إقليم: الجديدةثانوية سيدي عابد العدادية

العدادية

216/09/97إقليم: الجديدة 80 فرتات ابراهيم
التربية البدنية

06/09/07إلتحاق بالزوجة 08073Z)الجديدة )البلدية

117/09/90إقليم: الجديدةثانوية لل حسناء العداديةإقليم: الجديدةثانوية الورد العدادية 76 عبد السلم نصفان
التربية البدنية

06/09/17 08701

G

أزمور )البلدية(
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ثانوية خالد بن الوليد 

العدادية

706/09/06إقليم: الجديدةثانوية المام مسلم العداديةإقليم: الجديدة 60 هند حيط
التربية البدنية

27/09/11إلتحاق بالزوج 22461

N

مولي عبد ا

ثانوية علل الفاسي 

العدادية

305/09/11إقليم: الجديدة ثانوية المام علي العداديةإقليم: الجديدة 46 عبد الحكيم الناجي
التربية البدنية

06/09/17 23362T سيدي علي بن

حمدوش

ثانوية وادي الذهب 

العدادية

607/09/04إقليم: الجديدة ثانوية المام علي العداديةإقليم: الجديدة 36 صلح الدين العمراني
التربية البدنية

03/09/14 23362T سيدي علي بن

حمدوش

403/09/13إقليم: الجديدةثانوية الورد العداديةإقليم: الجديدةثانوية المسيرة العدادية 28 يونس فايز
التربية البدنية

04/09/19 08717Zشتوكة

ثانوية سيدي اسماعيل 

العدادية

201/01/17إقليم: الجديدةثانوية ابن باجة العداديةإقليم: الجديدة 25 زهير زينب
التربية البدنية

01/01/17إلتحاق بالزوج 25095

B

أولد احسين

ثانوية طارق بن زياد 

العدادية

101/01/17إقليم: الجديدةثانوية سيدي عابد العداديةإقليم: الجديدة 25 سارة الحداد
التربية البدنية

01/01/17إلتحاق بالزوج 24584

W

سيدي عابد

104/09/12إقليم: سيدي بنورثانوية البارودي العداديةإقليم: الجديدةثانوية القصيبة العدادية 24 عادل بلمودن
التربية البدنية

04/09/18 08719

B

بني هلل

ثانوية طارق بن زياد 

العدادية

الثانوية العدادية عمر بن إقليم: الجديدة

الخطاب

701/01/17إقليم: الجديدة 24 خديجة الفليوي
التربية البدنية

01/01/17 27345Xمكرس

502/09/14إقليم: الجديدةثانوية ابن باجة العداديةإقليم: الجديدةثانوية المسيرة العدادية 20 ياسر بلهواء
التربية البدنية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 25095

B

أولد احسين

ثانوية سيدي اسماعيل 

العدادية

402/09/14إقليم: الجديدةثانوية البكري العداديةإقليم: الجديدة 10 السايب احمد
التربية البدنية

04/09/19إلتحاق بالزوجة 25262

H

أزمور )البلدية(

116/09/93إقليم: الجديدةثانوية لل حسناء العداديةإقليم: الجديدةثانوية البكري العدادية 144 رشيدة الحسناوي
التربية السرية

28/09/15أقدمية 16 سنة 08701

G

أزمور )البلدية(

 ثانوية مولي عبد ا 

التأهيلية

928/09/04إقليم: الجديدةثانوية المنار العداديةإقليم: الجديدة 106 جليلة لبسير
التربية السرية

28/09/04أقدمية 16 سنة 08709

R

الجديدة )البلدية(

116/09/99إقليم: الجديدةالثانوية العدادية السعادةإقليم: الجديدة ثانوية المام علي العدادية 102 خديجة مروازي
التربية السرية

09/07/09إلتحاق بالزوج 27344

W

الجديدة )البلدية(

ثانوية علل الفاسي 

العدادية

307/09/04إقليم: الجديدةثانوية البكري العداديةإقليم: الجديدة 72 الخنيفي فتيحة
التربية السرية

24/10/08أقدمية 12 سنة 25262

H

أزمور )البلدية(

ثانوية مولي بوشعيب 

التأهيلية

116/09/99إقليم: الجديدةثانوية المصب العداديةإقليم: الجديدة 68 م العروصي
التربية التشكيلية

04/09/18 25458

W

أزمور )البلدية(

106/09/06إقليم: الجديدةثانوية البكري العداديةإقليم: الجديدةثانوية الورد العدادية 60 م الخضري
المعلوميات

03/09/13 25262

H

أزمور )البلدية(

707/09/04إقليم: الجديدةثاتوية ابن طفيل العداديةإقليم: الجديدةثانوية ابن باجة العدادية 36 م مسدود
المعلوميات

04/09/19إلتحاق بالزوجة 24582

U

حوزية
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الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية مالكة إقليم: الجديدةثانوية سيدي عابد العدادية

الفاسي

106/09/06عمالة: مكناس 30 جمال ألمو
المعلوميات

04/09/18 03941

H

بوفكران )البلدية(

522/02/17إقليم: الجديدة ثانوية المام علي العداديةإقليم: الجديدةثانوية العيون العدادية 18 أحمد أبطل
المعلوميات

04/09/19 23362T سيدي علي بن

حمدوش

214/02/17إقليم: مديونةالمام الشاطبيإقليم: مديونة عبد ا ابراهيم 34 م الزكراوي
اللغة العربية

14/02/17 01870

G

مديونة )البلدية(

124/04/17إقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية السلمإقليم: مديونةالمام الشاطبي 32 م القورش
اللغة العربية

17/09/19 26292

C

بوزنيقة )البلدية(

206/09/17إقليم: مديونةعبد ا كنونإقليم: مديونة عبد ا ابراهيم 28 سعيدة الراضي
اللغة العربية

06/09/17 26113

H

مديونة )البلدية(

316/09/00إقليم: مديونةبدرإقليم: مديونةالمام الشاطبي 18 خديجة عياش
اللغة العربية

06/09/17 24695S)تيط مليل )البلدية

104/09/19إقليم: النواصرالثانوية العدادية م جودارإقليم: مديونةعبدالقادر المازني 16 زينب معروف
اللغة العربية

04/09/19 26698

U

دار بوعزة )البلدية(

204/09/18إقليم: مديونةالشهيد جودار م ابن عبد اإقليم: مديونة عبد ا ابراهيم 12 مريم الفقير
اللغة العربية

04/09/18 23760Aالمجاطية أولد الطالب

104/09/18إقليم: مديونةالمهدي المنجرةإقليم: مديونةيوسف ابن تاشفين 12 نعيمة الهبطي
اللغة العربية

04/09/18 27184Xالمجاطية أولد الطالب

104/09/18إقليم: مديونةالمام الشاطبيإقليم: مديونةيوسف ابن تاشفين 12 يوسف المترجي
اللغة العربية

04/09/18 01870

G

مديونة )البلدية(

عمالة مقاطعة عين الشهيد م بن المكيإقليم: مديونةعلي ابن أبي طالب

الشق

104/09/19 6 مراري عبد الكريم
اللغة العربية

04/09/19 24701Y)عين الشق )المقاطعة

الثانوية العدادية مولي عبد إقليم: مديونةالتحدي

الواحد العلوي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

114/09/02 90 حنان سليماني
اللغة الفرنسية

07/09/05أقدمية 12 سنة 01649S سيدي مومن

)المقاطعة(

107/09/04إقليم: مديونةحليمة السعديةإقليم: مديونةالمهدي المنجرة 34 موساوي  مولي هشام
اللغة الفرنسية

03/09/18 26833

R

المجاطية أولد الطالب

107/09/05إقليم: مديونةالتحديإقليم: مديونةإبراهيم الروداني 24 هاني جليلة
اللغة الفرنسية

04/09/18 23761

B

سيدي حجاج واد 

حصار

321/02/17إقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن مالكإقليم: مديونةيوسف ابن تاشفين 24 سهام عينان
اللغة الفرنسية

23/02/17 26527

H

بوسكورة )البلدية(

114/02/17إقليم: مديونةأم البنينإقليم: مديونةيوسف ابن تاشفين 24 نوال بوكرين
اللغة الفرنسية

14/02/17إلتحاق بالزوج 27314

N

تيط مليل )البلدية(

الثانوية العدادية عبد المالك إقليم: مديونةيوسف ابن تاشفين

السعدي

113/02/17إقليم: النواصر 24 جميلة عينان
اللغة الفرنسية

14/02/17 25972E)بوسكورة )البلدية
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106/09/17إقليم: مديونةابن البناءإقليم: مديونةابن سينا 20 حتيمي نوال
اللغة الفرنسية

04/09/19 27315P سيدي حجاج واد

حصار

الثانوية العدادية المنصور إقليم: مديونةيوسف ابن تاشفين

الذهبي

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

104/09/19 16 فاتحة أرفاك
اللغة الفرنسية

04/09/19 01553

M

مرس السلطان 

)المقاطعة(

إعدادية سيدي موسى بن إقليم: مديونةعبدالقادر المازني

علي

1104/09/19عمالة: المية 16 ندراوي هناء
اللغة الفرنسية

04/09/19 07852Jسيدي موسى بن علي

عمالة: الصخيرات موحى احمو الزيانيإقليم: مديونةالتحدي

 - تمارة

102/09/15 12 يسرى ضايف
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 01387

G

مرس الخير

الثانوية العدادية المام إقليم: مديونةعثمان بن عفان

الغزالي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

107/09/04 88 عكروط ليلى
الجتماعيات

03/09/13 23763

D

سباتة )المقاطعة(

202/09/15إقليم: مديونةابن البناءإقليم: مديونةعلي ابن أبي طالب 40 نادية العيادي
الجتماعيات

02/09/15 27315P سيدي حجاج واد

حصار

906/09/17إقليم: مديونة عبد ا ابراهيمإقليم: مديونةعبدالقادر المازني 16 سمير تغزوان
الجتماعيات

04/09/18 25349

C

الهراويين )البلدية(

304/09/19إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية راس العينإقليم: مديونة عبد ا ابراهيم 16 خديجة سميح
الجتماعيات

04/09/19 14630

B

رأس العين الشاوية

106/09/17إقليم: مديونةأم البنينإقليم: مديونةإبراهيم الروداني 14 جميلي حداوية
الجتماعيات

04/09/19إلتحاق بالزوج 27314

N

تيط مليل )البلدية(

الثانوية العدادية مولي إقليم: مديونةعثمان بن عفان

سليمان

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

216/09/98 96 البوعناني م
الرياضيات

13/07/13 23659

R

سباتة )المقاطعة(

204/09/18إقليم: مديونةابن البناءإقليم: مديونةحليمة السعدية 22 بوستى الحسين
الرياضيات

04/09/18 27315P سيدي حجاج واد

حصار

207/12/17إقليم: مديونةالمهدي المنجرةإقليم: مديونة عبد ا ابراهيم 18 سعيد بنخلدون
الرياضيات

07/12/17 27184Xالمجاطية أولد الطالب

عمالة مقاطعة عين الشهيد م بن المكيإقليم: مديونة عبد ا ابراهيم

الشق

506/09/17 14 عيسى أسعى
الرياضيات

04/09/19 24701Y)عين الشق )المقاطعة

204/09/18إقليم: مديونةحليمة السعديةإقليم: مديونةعبدالقادر المازني 10 يونس عادل
الرياضيات

04/09/19 26833

R

المجاطية أولد الطالب

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية التشاركإقليم: مديونةيوسف ابن تاشفين

سيدي البرنوصي

604/09/19 6 هشام الحفياني
الرياضيات

04/09/19 06746

G

سيدي مومن 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية السلمإقليم: مديونةيوسف ابن تاشفين

سيدي البرنوصي

204/09/19 6 يحيى بنعضيم
الرياضيات

04/09/19 24944

M

سيدي مومن 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية أناسيإقليم: مديونةآسية الوديع

سيدي البرنوصي

404/09/19 6 منبه يوسف
الرياضيات

04/09/19 22006

U

سيدي مومن 

)المقاطعة(
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404/09/19إقليم: مديونةعثمان بن عفانإقليم: مديونةعلي ابن أبي طالب 6 سارة لستت
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوج 26000

K

سيدي حجاج واد 

حصار

 الثانوية العدادية طرفة بن إقليم: مديونةعلي ابن أبي طالب

العبد

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

504/09/02 52 مباركة الجاحظ
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 19750S سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

614/02/17إقليم: مديونةآسية الوديعإقليم: مديونةعبدالقادر المازني 34 لحبيب كزولي
علوم الحياة 

والرض
14/02/17 26502Fالمجاطية أولد الطالب

عمالة مقاطعات عين يوسف بن تاشفينإقليم: مديونةعبد ا كنون

السبع الحي الم

204/09/18 22 سعيدة الناجي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 22961

G

عين السبع 

)المقاطعة(

206/09/17إقليم: مديونةعبد ا كنونإقليم: مديونةالمهدي المنجرة 10 مروان شوق
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 26113

H

مديونة )البلدية(

204/09/19عمالة: الميةعين حرودةإقليم: مديونةعبدالواحد المراكشي 9 بن حمو مريم
علوم الحياة 

والرض
04/09/19إلتحاق بالزوج 01756

H

عين حرودة )البلدية(

الثانوية العدادية رحال إقليم: مديونةآسية الوديع

المسكيني

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

104/09/19 6 الحجلي منير
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 25322Y مولي رشيد

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية الريحانيإقليم: مديونةعبدالقادر المازني

سيدي البرنوصي

516/09/99 94 مفهم م
الفيزياء والكيمياء

06/09/06أقدمية 12 سنة 19656P سيدي مومن

)المقاطعة(

206/09/00إقليم: مديونةأم البنينإقليم: مديونة عبد ا ابراهيم 46 الهاني عبد العزيز
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 27314

N

تيط مليل )البلدية(

الثانوية العدادية حمان إقليم: مديونةعبدالقادر المازني

الفطواكي

222/02/17إقليم: النواصر 34 طارق سلمي
الفيزياء والكيمياء

22/02/17 26458

H

دار بوعزة )البلدية(

الثانوية العدادية خالد بن إقليم: مديونةيوسف ابن تاشفين

الوليد

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

206/09/17 28 ياسين بوجعفر
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 01861X)سباتة )المقاطعة

106/09/17إقليم: مديونةعبد ا كنونإقليم: مديونةالمهدي المنجرة 24 مريم الياسي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 26113

H

مديونة )البلدية(

عمالة مقاطعات ابن الثانوية العدادية ابن المعتزإقليم: مديونةعلي ابن أبي طالب

مسيك

402/09/14 18 عاطف خديجة
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 01863Z)سباتة )المقاطعة

عمالة مقاطعات ابن الثانوية العدادية أبي عنانإقليم: مديونةالمهدي المنجرة

مسيك

213/02/17 18 حميد بحميد
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 01864A)سباتة )المقاطعة

عمالة مقاطعات فاطمة اعزير النجدإقليم: مديونةعبد ا كنون

الدار البيضاء أنفا

304/09/19 6 ملود ألش
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 01478F)المعاريف )المقاطعة

314/02/17إقليم: مديونةعثمان بن عفانإقليم: مديونةعبدالقادر المازني 34 م قاسمي العلوي
التربية السلمية

14/02/17 26000

K

سيدي حجاج واد 

حصار

201/01/17إقليم: الناضورالثانوية العدادية المسيرةإقليم: مديونةأحمد ابن حنبل 24 م مفتوح
التربية السلمية

01/01/17 12731

M

الناضور )البلدية(
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عمالة مقاطعات الثانوية العدادية السمارةإقليم: مديونةعلي ابن أبي طالب

الفداء مرس 

204/09/18 22 سارة لمليح
التربية السلمية

04/09/18 01544

C

الفداء )المقاطعة(

406/09/17إقليم: مديونةأحمد ابن حنبلإقليم: مديونة عبد ا ابراهيم 18 حسناء آمال
التربية السلمية

06/09/17 26112

G

المجاطية أولد الطالب

306/09/17إقليم: مديونةالمهدي المنجرةإقليم: مديونةيوسف ابن تاشفين 18 أسماء مطيع
التربية السلمية

06/09/17 27184Xالمجاطية أولد الطالب

112/09/02عمالة: فاسالمام البخاريإقليم: مديونةعبدالواحد المراكشي 118 بومحند ابراهيم
التربية البدنية

12/09/02أقدمية 16 سنة 02250V)زواغة )المقاطعة

عمالة مقاطعات حليمةإقليم: مديونةعبدالقادر المازني

الدار البيضاء أنفا

205/09/07 78 بريمة ربيع
التربية البدنية

10/09/07أقدمية 12 سنة 01458J سيدي بليوط

)المقاطعة(

الثانوية العدادية م بلحسن إقليم: مديونةيوسف ابن تاشفين

الوزاني

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

502/09/14 36 زكرياء باركي
التربية البدنية

02/09/14 01862Y)سباتة )المقاطعة

 الثانوية العدادية طرفة بن إقليم: مديونةعبدالقادر المازني

العبد

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

203/09/18 12 سهيل قرشي
التربية البدنية

03/09/18 19750S سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

504/09/19عمالة: الميةالمسيرة الخضراءإقليم: مديونةآسية الوديع 6 جمال بوهراوة
التربية البدنية

04/09/19 24330Vالشللت

عمالة مقاطعة عين لحسن اويدارإقليم: مديونةعبدالقادر المازني

الشق

114/09/02 64 حميد نصرا
التربية التشكيلية

05/09/11 01663

G

عين الشق )المقاطعة(

103/09/13إقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية السلمإقليم: مديونةالمام الشاطبي 22 نبغ يونس
المعلوميات

04/09/18 26292

C

بوزنيقة )البلدية(

116/09/92عمالة: الميةحمان الفطواكيعمالة: الميةشكيب أرسلن 118 سعيد أنامي
اللغة العربية

04/09/02أقدمية 16 سنة 26390Jبني يخلف

203/09/13عمالة: الميةالمختار السوسيعمالة: الميةالمروة 30 زروال بوشرى
اللغة العربية

02/09/15 26824Fبني يخلف

104/09/12عمالة: فاسعبد السلم السباعيعمالة: الميةفلسطين 22 سلمى لكرود
اللغة العربية

04/09/18 02008

G

فاس المدينة 

)المقاطعة(

إعدادية سيدي موسى بن 

علي

عمالة مقاطعات عين المام الشافعيعمالة: المية

السبع الحي الم

106/09/17 19 نور الدين العارفي
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 01643

K

الصخور السوداء 

)المقاطعة(

عمالة: أكادير  إدا  ثانوية الزيتون العداديةعمالة: الميةإبن رشيق

وتنان

416/09/89 18 تحومي حسن
اللغة العربية

06/09/17 05023Jتامري

606/09/17عمالة: الميةعلل بن عبد اعمالة: الميةحمان الفطواكي 18 م  سوماني
اللغة العربية

06/09/17 01909Z)المية )البلدية

الثانوية العدادية عبد ا بن عمالة: الميةالمختار السوسي

ياسين

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

306/09/17 18 خيور مريم
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 01857T مولي رشيد

)المقاطعة(
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

404/09/19عمالة: الميةالمغرب العربيعمالة: الميةالمختار السوسي 16 رشيدة عمراني
اللغة العربية

04/09/19 01910A)المية )البلدية

607/09/16إقليم: تازةالمغرب العربيعمالة: الميةعلل بن عبد ا 6 جواد ميلة
اللغة العربية

04/09/19 20174

C

أيت سغروشن

106/09/01عمالة: الميةحليمة السعديةعمالة: الميةالمسيرة الخضراء 94 الحسين عشلوج
اللغة الفرنسية

03/10/06أقدمية 12 سنة 27423

G

عين حرودة )البلدية(

306/09/00عمالة: الميةالمغرب العربيعمالة: الميةيعقوب المنصور 58 ربيعة المشرقي
اللغة الفرنسية

06/09/17 01910A)المية )البلدية

703/09/13عمالة: الميةالجولنعمالة: الميةالمروة 38 مينة محماش
اللغة الفرنسية

02/09/15 01886Z)المية )البلدية

305/09/11إقليم: الجديدةثانوية البكري العداديةعمالة: الميةالبراهمة 34 سميرة الكارة
اللغة الفرنسية

02/09/16 25262

H

أزمور )البلدية(

 الثانوية العدادية م عمالة: الميةعلل بن عبد ا

الزرقطوني

106/09/01عمالة: سل 26 زموني رمزي
اللغة الفرنسية

07/09/17 01274J سيدي بوقنادل

)البلدية(

ثانوية المختار السوسي عمالة: الميةعين حرودة

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

304/09/12 24 القرشي كوثر
اللغة الفرنسية

02/09/16 26299

K

الفنيدق )البلدية(

104/09/12عمالة: الميةشكيب أرسلنعمالة: الميةالجولن 22 تشيش مريم
اللغة الفرنسية

02/09/17 07857Pبني يخلف

إعدادية سيدي موسى بن 

علي

206/09/17إقليم: بنسليمانالثانوية العدادية ماء العينينعمالة: المية 19 سهام الرويشي
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 07849F)بوزنيقة )البلدية

407/09/17إقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية السلمعمالة: الميةالبراهمة 18 مريم صافي
اللغة الفرنسية

07/09/17إلتحاق بالزوج 26292

C

بوزنيقة )البلدية(

إعدادية سيدي موسى بن 

علي

804/09/18عمالة: الميةشكيب أرسلنعمالة: المية 12 واحي المصطفى
اللغة الفرنسية

04/09/18 07857Pبني يخلف

1203/10/06إقليم: الحوز الثانوية العدادية تنملعمالة: الميةفلسطين 58 زكرياء طريق
اللغة النجليزية

02/09/15 20938

H

تلت نيعقوب

903/09/13إقليم: الجديدةثانوية البكري العداديةعمالة: الميةالمغرب العربي 26 خيار رشيدة
الجتماعيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 25262

H

أزمور )البلدية(

123/09/03عمالة: الميةالمختار السوسيعمالة: الميةشكيب أرسلن 22 ابيه مبارك
الجتماعيات

نعم 05/09/18 26824Fبني يخلف

102/09/16عمالة: الميةشكيب أرسلنعمالة: الميةالمختار السوسي 16 م ايت سيدي لحسن
الجتماعيات

نعم 04/09/18 07857Pبني يخلف

عمالة: إنزكان ايت ثإ . جمال الدين الفغانيعمالة: الميةالمعتمد بن عباد

ملول

602/09/16 6 إدريس العابد
الجتماعيات

04/09/19 26646

M

انزكان )البلدية(
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الثانوية العدادية عبد الرحيم عمالة: الميةالبراهمة

بوعبيد

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

116/09/99 118 مصطفى طالبي
الرياضيات

06/09/02أقدمية 16 سنة 23629

H

مولي رشيد 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين لحسن اويدارعمالة: الميةشكيب أرسلن

الشق

221/09/87 42 صاخي فاطمة
الرياضيات

04/09/18 01663

G

عين الشق )المقاطعة(

الثانوية العدادية م عمالة: الميةشكيب أرسلن

السادس

205/09/07إقليم: بنسليمان 36 خشاف أحمد
الرياضيات

04/09/18 07713

H

بنسليمان )البلدية(

عمالة مقاطعات ثانوية الرشيدالعداديةعمالة: الميةشكيب أرسلن

سيدي البرنوصي

606/09/17 28 ابتسام مطراش
الرياضيات

06/09/17 01749A سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

106/09/17إقليم: سيدي بنورثانوية الوليدية العداديةعمالة: الميةالمعتمد بن عباد 28 نسرين ازداغ
الرياضيات

06/09/17 08727

K

الوليدية

عمالة مقاطعة الحي عبد ا كنونعمالة: الميةيعقوب المنصور

الحسني

106/09/17 28 مريم  أغواش
الرياضيات

04/09/18 01673T الحي الحسني

)المقاطعة(

106/09/17عمالة: الميةالبراهمةعمالة: الميةالمسيرة الخضراء 18 هائب ايوب
الرياضيات

06/09/17 01758

K

الشللت

إعدادية سيدي موسى بن 

علي

404/09/18عمالة: الميةالمسيرة الخضراءعمالة: المية 12 يوسف الراخو
الرياضيات

04/09/18 24330Vالشللت

201/01/17عمالة: الرباطابن زيدونعمالة: الميةعين حرودة 34 الخنساء كفاف
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 01105A)اليوسفية )المقاطعة

102/09/16عمالة: الميةابن الهيتم العداديةعمالة: الميةفاطمة الفهرية 24 سناء بتشو
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 27189

C

بني يخلف

إعدادية سيدي موسى بن 

علي

304/09/18عمالة: الميةصلح الدين اليوبيعمالة: المية 12 فاطنة صلح الدين
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 26618

G

بني يخلف

104/09/18عمالة: الميةالمعتمد بن عبادعمالة: الميةالبراهمة 10 علي الدريسي
علوم الحياة 

والرض
نعم 04/09/19 24331

W

الشللت

104/09/18عمالة: الميةالبراهمةعمالة: الميةالمعتمد بن عباد 10 سعاد بودلل
علوم الحياة 

والرض
نعم 04/09/19 01758

K

الشللت

203/09/13إقليم: مديونةابن البناءعمالة: الميةالبراهمة 34 عيسى العباسي
التربية السلمية

02/09/16 27315P سيدي حجاج واد

حصار

ملحقة الثانوية التأهيلية عمالة: الميةأولد مومن

المغرب العربي أملو

501/09/16إقليم: سيدي افني 34 زكرياء سوسان
التربية السلمية

02/09/16 23553Aاثنين املو

الثانوية العدادية  مولي عبد عمالة: الميةالجولن

الرحمن

عمالة: طنجة - 

أصيل

106/09/00 58 خالد جرنيتي
التربية البدنية

06/09/17 15344

C

بني مكادة )المقاطعة(

216/09/94عمالة: الميةحمان الفطواكيعمالة: الميةالمسيرة الخضراء 36 بن يزة شكير
التربية البدنية

03/09/14 26390Jبني يخلف
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

216/09/95عمالة: الميةشكيب أرسلنعمالة: الميةالجولن 28 عبدالجليل البهجاوي
التربية البدنية

06/09/17 07857Pبني يخلف

عمالة: الصخيرات ابوفراس الحمدانيعمالة: الميةالمروة

 - تمارة

403/09/13 20 اكرام سمير
التربية التشكيلية

06/09/17إلتحاق بالزوج 24187P)تمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات الزيتونعمالة: الميةنازك الملئكة

 - تمارة

505/09/08 28 العشير كوثر
التربية الموسيقية

06/09/17 24603S)تمارة )البلدية

603/09/13عمالة: الميةإبن رشيقعمالة: الميةفاطمة الفهرية 18 الصوفي م
التربية الموسيقية

06/09/17 01904

U

المية )البلدية(

الثانوية العدادية ادريس إقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن مالك

الول

103/09/13إقليم: النواصر 42 سعاد البطاحي
اللغة العربية

04/09/18 23705

R

بوسكورة )البلدية(

الثانوية العدادية عبد 

المالك السعدي

عمالة مقاطعة عين الشيخ أحمد الهيبةإقليم: النواصر

الشق

104/09/12 40 صفاء عالي
اللغة العربية

01/09/15 26084

B

عين الشق )المقاطعة(

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

الثانوية العدادية خالد بن إقليم: النواصر

الوليد

102/09/10إقليم: النواصر 34 عواطف بوحجير
اللغة العربية

06/09/17 26526

G

دار بوعزة )البلدية(

الثانوية العدادية حسن 

الصغير

الثانوية العدادية خالد بن إقليم: النواصر

الوليد

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

102/09/10 32 نبيلة مرشود
اللغة العربية

23/10/17إلتحاق بالزوج 01861X)سباتة )المقاطعة

الثانوية العدادية ادريس 

الول

102/09/16إقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن مالكإقليم: النواصر 30 كشاف حسن
اللغة العربية

03/09/18 26527

H

بوسكورة )البلدية(

عمالة مقاطعة عين المام الهبطيإقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن مالك

الشق

204/09/17 28 العمراني مصطفى
اللغة العربية

04/09/17 18131

G

عين الشق )المقاطعة(

106/09/17إقليم: برشيدالثانوية العدادية اولد زيانإقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن مالك 26 الحادكي حليمة
اللغة العربية

06/09/18 21573Y)الدروة )البلدية

الثانوية العدادية عبد المالك إقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن عربي

السعدي

306/09/17إقليم: النواصر 24 أمزيل م
اللغة العربية

04/09/19 25972E)بوسكورة )البلدية

الثانوية العدادية دار 

بوعزة

107/09/05إقليم: النواصرالثانوية العدادية م جودارإقليم: النواصر 22 يوسف الميموني
اللغة العربية

04/09/18 26698

U

دار بوعزة )البلدية(

الثانوية العدادية المام 

مسلم

الثانوية العدادية عثمان بن إقليم: النواصر

عفان

102/09/16عمالة: مراكش 22 عبد اللطيف العروة
اللغة العربية

04/09/18 02642

W

الوداية

الثانوية العدادية عبد 

الخالق الطريس

عمالة مقاطعة عين مولي عبدالرحمانإقليم: النواصر

الشق

104/09/18 22 المش زينب
اللغة العربية

04/09/18 01662F)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين الطلسإقليم: النواصرالثانوية العدادية م جودار

الشق

204/09/18 22 فاطمة الزهراء ايت الفاهيم
اللغة العربية

04/09/18 20019J)عين الشق )المقاطعة

الثانوية العدادية عبد ا إقليم: النواصرالثانوية العدادية م جودار

إبراهيم

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

604/09/18 22 إلهام الراشدي
اللغة العربية

04/09/18 24176

C

سيدي مومن 

)المقاطعة(
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الثانوية العدادية دار 

بوعزة

عمالة مقاطعة عين مولي عبدالرحمانإقليم: النواصر

الشق

204/09/18 22 سعاد أيت بعبي
اللغة العربية

04/09/18 01662F)عين الشق )المقاطعة

الثانوية العدادية حسن 

الصغير

الثانوية العدادية عبد ا إقليم: النواصر

الحداوي

106/09/17إقليم: النواصر 18 جميلة الطرش
اللغة العربية

06/09/17 25567P)دار بوعزة )البلدية

الثانوية العدادية حسن 

الصغير

عمالة مقاطعات ابن الثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: النواصر

مسيك

104/09/19 16 لمعيطي مريم
اللغة العربية

04/09/19 01867

D

ابن امسيك 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية احمد 

المنصور الذهبي

الثانوية العدادية المام إقليم: النواصر

الغزالي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

302/09/09 12 مرابط حميد
اللغة العربية

04/09/18 23763

D

سباتة )المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي الطبرىإقليم: النواصرالثانوية العدادية بوسكورة

الحسني

116/09/92 140 الــــــــــــزهــــرة أيــت ا
اللغة الفرنسية

23/09/94أقدمية 16 سنة 18571

K

الحي الحسني 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين الطلسإقليم: النواصرالثانوية العدادية بوسكورة

الشق

116/09/96 124 صغيرو فتيحة
اللغة الفرنسية

16/09/98أقدمية 16 سنة 20019J)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين ابوبكر الصديقإقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن عربي

الشق

116/09/97 64 نادية محسن
اللغة الفرنسية

02/09/15 01676

W

عين الشق )المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد 

المالك السعدي

عمالة مقاطعات عين   بدرإقليم: النواصر

السبع الحي الم

302/09/10 42 زينب ابوودان
اللغة الفرنسية

02/09/16 24700X عين السبع

)المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي الملإقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن عربي

الحسني

804/09/12 40 كوثر شمشام
اللغة الفرنسية

02/09/15 18158L الحي الحسني

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد ا 

الحداوي

عمالة مقاطعة عين مولي عبدالرحمانإقليم: النواصر

الشق

202/09/14 34 هكو هدى
اللغة الفرنسية

02/09/16 01662F)عين الشق )المقاطعة

الثانوية العدادية عبد ا 

الحداوي

606/09/17إقليم: الجديدةثانوية ابن باجة العداديةإقليم: النواصر 28 فونان مريم
اللغة الفرنسية

12/09/17 25095

B

أولد احسين

الثانوية العدادية عبد 

الخالق الطريس

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية ابن سيناإقليم: النواصر

سيدي البرنوصي

106/09/17 28 وقاسي لمياء
اللغة الفرنسية

28/09/17 20030

W

سيدي مومن 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية ابن البناء 

المراكشي

103/09/13إقليم: الجديدةثانوية أنوال العداديةإقليم: النواصر 24 رضوان م
اللغة الفرنسية

02/09/16 27187Aلمهارزة الساحل

الثانوية العدادية احمد 

المنصور الذهبي

103/09/13إقليم: النواصرالثانوية العدادية دار بوعزةإقليم: النواصر 24 احميد بكور
اللغة الفرنسية

02/09/16 01679Z)دار بوعزة )البلدية

ثانوية علل بن عبد ا إقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن مالك

العدادية

530/01/17إقليم: سيدي بنور 24 م الخياط
اللغة الفرنسية

30/01/17 08716Y)زمامرة )البلدية

103/09/13إقليم: النواصرالثانوية العدادية بوسكورةإقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن مالك 22 عزيز ابن المكي
اللغة الفرنسية

04/09/18 01678Y)بوسكورة )البلدية

الثانوية العدادية احمد 

المنصور الذهبي

504/09/18عمالة: الميةيعقوب المنصورإقليم: النواصر 22 سناء شنافي
اللغة الفرنسية

04/09/18 01905V)المية )البلدية
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الختيار
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104/09/12إقليم: النواصرالثانوية العدادية بوسكورةإقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن مالك 20 الزهرة عارف
اللغة الفرنسية

04/09/18 01678Y)بوسكورة )البلدية

الثانوية العدادية احمد 

المنصور الذهبي

106/09/17إقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن مالكإقليم: النواصر 18 يوسف أوشاح
اللغة الفرنسية

06/09/17 26527

H

بوسكورة )البلدية(

الثانوية العدادية. خديجة أم 

المؤمنين

106/09/17إقليم: الجديدةثانوية البكري العداديةإقليم: النواصر 18 حسناء فاضل
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 25262

H

أزمور )البلدية(

الثانوية العدادية الشهيدة 

الغظفة بنت المدني

عمالة مقاطعة الحي عبد ا كنونإقليم: النواصر

الحسني

202/09/17 18 الهشادي سعاد
اللغة الفرنسية

02/09/17 01673T الحي الحسني

)المقاطعة(

الثانوية العدادية احمد 

المنصور الذهبي

الثانوية العدادية الشهيد إقليم: النواصر

حسن الصغير

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

102/09/19 16 حسناء إدحسين
اللغة الفرنسية

04/09/19 24451

B

سيدي مومن 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية احمد 

المنصور الذهبي

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية التحديإقليم: النواصر

الفداء مرس 

604/09/19 16 خديجة خلوق
اللغة الفرنسية

04/09/19 01552L مرس السلطان

)المقاطعة(

الثانوية العدادية احمد 

المنصور الذهبي

عمالة مقاطعة الحي ملويةإقليم: النواصر

الحسني

904/09/19 16 وفاء بوصياري
اللغة الفرنسية

04/09/19 01674

U

الحي الحسني 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية الشهيدة 

الغظفة بنت المدني

الثانوية العدادية حمان إقليم: النواصر

الفطواكي

102/09/18إقليم: النواصر 12 عويبي آسية
اللغة الفرنسية

02/09/18 26458

H

دار بوعزة )البلدية(

الثانوية العدادية حسن 

الصغير

204/09/18عمالة: الميةالمروةإقليم: النواصر 12 حجلي ياسين
اللغة الفرنسية

04/09/18 26391

K

الشللت

الثانوية العدادية عبد 

الخالق الطريس

الثانوية العدادية خناتة بنت إقليم: النواصر

بكار

102/09/16إقليم: النواصر 10 واكضيض لحسن
اللغة الفرنسية

04/09/19 26704Aاولد عزوز

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

104/09/19عمالة: الميةيعقوب المنصورإقليم: النواصر 7 حموش سناء
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 01905V)المية )البلدية

الثانوية العدادية أبي ذر إقليم: النواصرالثانوية العدادية م جودار

الغفاري

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

1104/09/19 6 عبد العزيز وعباش
اللغة الفرنسية

04/09/19 01859V مولي رشيد

)المقاطعة(

الثانوية العدادية احمد 

المنصور الذهبي

103/09/13إقليم: النواصرالثانوية العدادية النصرإقليم: النواصر 44 بوشرى رزوق
الجتماعيات

03/09/13إلتحاق بالزوج 27347Zأولد صالح

الثانوية العدادية عبد 

المالك السعدي

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرشاد التأهيليةإقليم: النواصر

وتنان

303/09/13 34 نزهة القاعدة
الجتماعيات

02/09/16 27097

C

أورير

الثانوية العدادية. خديجة أم 

المؤمنين

213/02/17إقليم: سيدي بنورثانوية ابن سينا العداديةإقليم: النواصر 32 مريم بازة
الجتماعيات

06/09/17 24585Xأولد سبيطة

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية الطلسإقليم: النواصرالثانوية العدادية بوسكورة

أصيل

302/09/16 24 م بليطو
الجتماعيات

02/09/16إلتحاق بالزوجة 22565

B

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية القاضي إقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن مالك

عياض

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد

306/09/17 24 مساعيد بهيجة
الجتماعيات

04/09/19 01795A مولي رشيد

)المقاطعة(
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الثانوية العدادية حسن 

الصغير

عمالة مقاطعات مولي يوسفإقليم: النواصر

الدار البيضاء أنفا

502/09/17 18 جاكير غزلن
الجتماعيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 01431E سيدي بليوط

)المقاطعة(

الثانوية العدادية احمد 

المنصور الذهبي

306/09/17عمالة: الميةإبن رشيقإقليم: النواصر 18 مريم مهرجان
الجتماعيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 01904

U

المية )البلدية(

الثانوية العدادية احمد إقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن زهر

المنصور الذهبي

504/09/18إقليم: النواصر 12 عادل مجدي
الجتماعيات

04/09/18 25072

B

دار بوعزة )البلدية(

الثانوية العدادية عبد ا 

الحداوي

الثانوية العدادية الشهيدة إقليم: النواصر

الغظفة بنت المدني

104/09/19إقليم: النواصر 6 دونية شدير
الجتماعيات

04/09/19 24702Z)دار بوعزة )البلدية

الثانوية العدادية. خديجة أم 

المؤمنين

1005/09/19عمالة: الميةالمسيرة الخضراءإقليم: النواصر 6 العنزولي م
الجتماعيات

05/09/19 24330Vالشللت

الثانوية العدادية عبد ا 

الحداوي

الثانوية العدادية عبد ا إقليم: النواصر

إبراهيم

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

604/09/19 6 نعيمة بنزواغية
الجتماعيات

04/09/19 24176

C

سيدي مومن 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد 

المالك السعدي

806/09/17إقليم: سطاتالثانوية العدادية المتنبيإقليم: النواصر 28 مريم زروق
الرياضيات

06/09/17 26582Tكيسر

الثانوية العدادية عبد 

المالك السعدي

الثانوية العدادية عبد ا إقليم: النواصر

العياشي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

106/09/17 28 م منديلي
الرياضيات

06/09/17 24938F سيدي مومن

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد 

المالك السعدي

102/09/16إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية راس العينإقليم: النواصر 24 دنيا الرفيق
الرياضيات

02/09/16إلتحاق بالزوج 14630

B

رأس العين الشاوية

الثانوية العدادية. خديجة أم 

المؤمنين

813/02/17إقليم: الجديدةثانوية سيدي عابد العداديةإقليم: النواصر 24 زكرياء جلولي
الرياضيات

13/02/17 24584

W

سيدي عابد

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية الغزاليإقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن عربي

الفداء مرس 

313/02/17 24 زكرياء مالموسي
الرياضيات

13/02/17 01550J)الفداء )المقاطعة

119/05/17إقليم: سطاتالثانوية العدادية العروسيةإقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن عربي 24 عافس م
الرياضيات

19/05/17 14619P)سطات )البلدية

الثانوية العدادية ادريس 

الول

607/09/16إقليم: سطاتالثانوية العدادية العروسيةإقليم: النواصر 24 انس  هريش
الرياضيات

29/05/17 14619P)سطات )البلدية

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن عربي

تاشفين

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

204/09/18 22 م بن عزوز
الرياضيات

04/09/18 01558T مرس السلطان

)المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين الطلسإقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن مالك

الشق

304/09/18 22 كروم هاجر
الرياضيات

04/09/18 20019J)عين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي الدريسيإقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن عربي

الحسني

802/09/14 18 عبد العزيز عوان
الرياضيات

06/09/17 01670P الحي الحسني

)المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين الطلسإقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن مالك

الشق

102/09/16 18 ام فلح
الرياضيات

04/09/19 20019J)عين الشق )المقاطعة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية
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بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية احمد 

المنصور الذهبي

عمالة مقاطعة الحي عبد العزيز مزيان بلفقيهإقليم: النواصر

الحسني

406/09/17 18 وليد شهبون
الرياضيات

06/09/17 25570T الحي الحسني

)المقاطعة(

الثانوية العدادية حسن 

السكتاني

106/09/17إقليم: برشيدالثانوية التأهيلية أولد زيانإقليم: النواصر 18 القرييش ايمان
الرياضيات

06/09/17 26690

K

اولد زيان

الثانوية العدادية عبد 

المالك السعدي

1006/09/17إقليم: سطاتالثانوية العدادية المتنبيإقليم: النواصر 18 ياسر بنمنصور
الرياضيات

06/09/17 26582Tكيسر

الثانوية العدادية. خديجة أم 

المؤمنين

عمالة مقاطعة عين مولي عبدالرحمانإقليم: النواصر

الشق

106/09/17 18 أسامة الموحدي
الرياضيات

06/09/17 01662F)عين الشق )المقاطعة

الثانوية العدادية عبد 

المالك السعدي

206/09/17إقليم: النواصرالثانوية العدادية دار بوعزةإقليم: النواصر 16 كنزة مستي
الرياضيات

04/09/18 01679Z)دار بوعزة )البلدية

الثانوية العدادية المام 

الشاطبي

عمالة مقاطعة عين الحسنىإقليم: النواصر

الشق

504/09/19 16 منار نهاد
الرياضيات

04/09/19 01664

H

عين الشق )المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد ا 

الحداوي

الثانوية العدادية عبد ا إقليم: النواصر

إبراهيم

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

104/09/19 16 فاطمة الزهراء مساري
الرياضيات

04/09/19 24176

C

سيدي مومن 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية حسن 

الصغير

الثانوية العدادية م بلحسن إقليم: النواصر

الوزاني

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

1004/09/19 16 نزهة دبيلي
الرياضيات

04/09/19 01862Y)سباتة )المقاطعة

الثانوية العدادية المام 

الشاطبي

404/09/19عمالة: الميةحليمة السعديةإقليم: النواصر 16 حسناء المسرار
الرياضيات

04/09/19 27423

G

عين حرودة )البلدية(

الثانوية العدادية عبد ا إقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن مالك

العياشي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

104/09/19 16 سمير فنون
الرياضيات

04/09/19 24938F سيدي مومن

)المقاطعة(

الثانوية العدادية احمد 

المنصور الذهبي

عمالة مقاطعة الحي المختار السوسيإقليم: النواصر

الحسني

704/09/19 16 سهام دهرا
الرياضيات

04/09/19 24703A الحي الحسني

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد المالك إقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن مالك

السعدي

101/01/17إقليم: النواصر 12 حميد اباعريب
الرياضيات

04/09/18 25972E)بوسكورة )البلدية

الثانوية العدادية توفيق 

الحكيم

عمالة مقاطعة عين الحسنىإقليم: النواصر

الشق

116/02/17 12 ربيع مدكور
الرياضيات

04/09/19 01664

H

عين الشق )المقاطعة(

الثانوية العدادية دار 

بوعزة

104/09/18إقليم: برشيدالثانوية العدادية السوالمإقليم: النواصر 11 أبوالقناطر سارة
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوج 25316S)حد السوالم )البلدية

الثانوية العدادية الشهيدة 

الغظفة بنت المدني

الثانوية العدادية ادريس إقليم: النواصر

الول

104/09/19إقليم: النواصر 6 الرحيب ايوب
الرياضيات

04/09/19 23705

R

بوسكورة )البلدية(

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية الحنصاليإقليم: النواصرالثانوية العدادية بوسكورة

سيدي البرنوصي

106/09/17 28 سهام مخلص
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 01754F سيدي مومن

)المقاطعة(

102/09/16إقليم: النواصرالثانوية العدادية الداخلةإقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن عربي 24 لطيفة بودلحة
علوم الحياة 

والرض
نعم 02/09/16 01681

B

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

224/07/17عمالة: الميةالمروةإقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن مالك 19 مستفيد صابرين
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 26391

K

الشللت

الثانوية العدادية دار 

بوعزة

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية التشاركإقليم: النواصر

سيدي البرنوصي

1130/07/19 8 فاطمة الزهراء الفهري
علوم الحياة 

والرض
04/09/19إلتحاق بالزوج 06746

G

سيدي مومن 

)المقاطعة(

204/09/19إقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن عربيإقليم: النواصرالثانوية العدادية الداخلة 6 نهاد شرنان
علوم الحياة 

والرض
نعم 04/09/19 26229J)بوسكورة )البلدية

الثانوية العدادية الشهيدة 

الغظفة بنت المدني

304/09/19إقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن مالكإقليم: النواصر 6 بابا هند
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 26527

H

بوسكورة )البلدية(

الثانوية العدادية ادريس 

الول

عمالة مقاطعات 2 مارسإقليم: النواصر

الدار البيضاء أنفا

406/09/01 116 اوعبد اللة حبيبة
الفيزياء والكيمياء

07/12/04أقدمية 16 سنة 01481J)المعاريف )المقاطعة

الثانوية العدادية. خديجة أم 

المؤمنين

105/09/08إقليم: الجديدةثانوية العيون العداديةإقليم: النواصر 34 طارق زعير
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 08720

C

لبير الجديد )البلدية(

الثانوية العدادية ابن البناء 

المراكشي

203/09/13إقليم: برشيدالثانوية العدادية السوالمإقليم: النواصر 34 عزيز لعويسي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 25316S)حد السوالم )البلدية

213/02/17إقليم: سيدي بنور ثانوية السلم العداديةإقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن زهر 32 عبد الرزاق  اخواجة
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 08721

D

مطران

305/09/11إقليم: الجديدةثانوية الورد العداديةإقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن عربي 28 عبد ا الوراد
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 08717Zشتوكة

الثانوية العدادية عبد ا 

الحداوي

الثانوية العدادية مولي إقليم: النواصر

رشيد

304/09/12عمالة: سل 24 سعاد بالحاضي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16إلتحاق بالزوج 26205

H

العيايدة )المقاطعة(

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

عمالة مقاطعة الحي يوسف بن تاشفينإقليم: النواصر

الحسني

902/01/17 22 فاطمة الزهراء شردال
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 25571

U

الحي الحسني 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية حسن 

السكتاني

306/09/17إقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن عربيإقليم: النواصر 18 المسكاوي رشيد
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 26229J)بوسكورة )البلدية

الثانوية العدادية الشهيدة 

الغظفة بنت المدني

الثانوية العدادية عبد الخالق إقليم: النواصر

الطريس

1102/09/16إقليم: الجديدة 12 عبداللطيف شهاب
الفيزياء والكيمياء

02/09/18 27346Yسيدي ام اخديم

الثانوية العدادية آسية 

الوديع

الثانوية العدادية الفقيه إقليم: النواصر

القري

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

1104/09/19 6 بسمة بنعدان
الفيزياء والكيمياء

04/09/19إلتحاق بالزوج 01618

H

سيدي مومن 

)المقاطعة(

202/09/15إقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن عربيإقليم: النواصرالثانوية العدادية بوسكورة 40 لطيفي م
التربية السلمية

04/09/18 26229J)بوسكورة )البلدية

الثانوية العدادية عبد ا 

الحداوي

عمالة مقاطعة الحي المختار السوسيإقليم: النواصر

الحسني

202/09/14 36 كناوي رشيد
التربية السلمية

02/09/14 24703A الحي الحسني

)المقاطعة(

الثانوية العدادية صفي الدين إقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن زهر

الحلي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

302/09/15 30 يونس شيخ
التربية السلمية

02/09/15 01750

B

سيدي البرنوصي 

)المقاطعة(
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506/09/17عمالة: الميةالمغرب العربيإقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن مالك 28 ربيع الكرعي
التربية السلمية

06/09/17 01910A)المية )البلدية

101/01/17إقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن مالكإقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن عربي 26 حسن ببعلي
التربية السلمية

04/09/18 26527

H

بوسكورة )البلدية(

الثانوية العدادية آسية 

الوديع

ثانوية يوسف بن تاشفين إقليم: النواصر

العدادية

إقليم: فحص - 

انجرة

102/09/16 24 أنوار الحداد
التربية السلمية

02/09/16 25973Fأنجرة

الثانوية العدادية عبد 

المالك السعدي

102/09/16عمالة: مراكشالثانوية العدادية ابن بطوطةإقليم: النواصر 24 م مرزوق
التربية السلمية

02/09/16 02837

H

أولد حسون

الثانوية العدادية المام 

مسلم

عمالة مقاطعات ابن سيناإقليم: النواصر

الدار البيضاء أنفا

223/02/17 24 أمين مزراريس
التربية السلمية

23/02/17 01475

C

المعاريف )المقاطعة(

الثانوية العدادية حسن 

الصغير

الثانوية العدادية. خديجة أم إقليم: النواصر

المؤمنين

106/09/17إقليم: النواصر 14 أحمد الدروي
التربية السلمية

04/09/19 25236E)دار بوعزة )البلدية

الثانوية العدادية حسن 

الصغير

عمالة: الصخيرات معاذ بن جبلإقليم: النواصر

 - تمارة

1002/09/14 46 عزيزي م
التربية البدنية

02/09/14 25469

H

عين عتيق )البلدية(

202/09/14إقليم: جرسيفثانوية راس لقصر العداديةإقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن زهر 46 قزبار رمضان
التربية البدنية

20/04/15 26716

N

راس القصر

الثانوية العدادية احمد 

المنصور الذهبي

عمالة مقاطعات ابن بطوطةإقليم: النواصر

الدار البيضاء أنفا

102/09/14 36 التاغي خديجة
التربية البدنية

02/09/14 01470X سيدي بليوط

)المقاطعة(

الثانوية العدادية توفيق إقليم: النواصرالثانوية العدادية الداخلة

الحكيم

104/09/12إقليم: النواصر 28 اسية صديقي
التربية البدنية

06/09/17 01677X)النواصر )البلدية

ثانوية سيدي اسماعيل إقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن مالك

العدادية

904/09/17إقليم: الجديدة 28 أمين المعطاوي
التربية البدنية

04/09/17 08742

B

سيدي اسماعيل

الثانوية العدادية احمد 

المنصور الذهبي

الثانوية العدادية فاطمة إقليم: النواصر

المرنيسي

1202/01/17إقليم: تطوان 24 يونس لمهدن
التربية البدنية

02/01/17 27337

N

أولد علي منصور

الثانوية العدادية عبد ا 

الحداوي

1002/09/16إقليم: تاوناتثانوية بوعادل العداديةإقليم: النواصر 24 المنيعي جمال
التربية البدنية

02/09/16 25690Yبوعادل

الثانوية العدادية آسية 

الوديع

102/09/16إقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن عربيإقليم: النواصر 24 م فضيلي
التربية البدنية

02/09/16 26229J)بوسكورة )البلدية

الثانوية العدادية ابن البناء 

المراكشي

عمالة مقاطعة الحي المختار السوسيإقليم: النواصر

الحسني

104/09/19 6 ازويري يوسف
التربية البدنية

04/09/19 24703A الحي الحسني

)المقاطعة(

الثانوية العدادية المام إقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن عربي

الشاطبي

205/09/07إقليم: النواصر 40 مليكة شهير
التربية السرية

21/02/17 25235

D

بوسكورة )البلدية(

205/09/08إقليم: الخميساتابن اجرومإقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن مالك 28 سربوت جمال
المعلوميات

06/09/17 11563T)تيفلت )البلدية

305



المؤسسة الصلية

الدار البيضاء  - سطات06الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

704/09/18عمالة: الميةالمغرب العربيإقليم: النواصرالثانوية العدادية بوسكورة 12 الموحد عبد الحق
المعلوميات

04/09/18 01910A)المية )البلدية

الثانوية العدادية المام 

الشاطبي

عمالة مقاطعات البيرونيإقليم: النواصر

الدار البيضاء أنفا

103/09/13 8 اسماعيل بولوس
المعلوميات

04/09/19 01464

R

أنفا )المقاطعة(

ثانوية حمان الفطواكي إقليم: النواصرالثانوية العدادية الداخلة

العدادية

804/09/19إقليم: سيدي بنور 6 اشميشة مراد
المعلوميات

04/09/19 08710S)سيدي بنور )البلدية

316/09/89إقليم: سطاتالثانوية العدادية العروسيةإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية راس العين 170 رشيد عبداللطيف
اللغة العربية

16/09/89أقدمية 16 سنة 14619P)سطات )البلدية

ثانوية الفقيه م الحمداوي 

العدادية

102/09/09إقليم: بنسليمانالثانوية العدادية زيادإقليم: سطات 48 الوردي هشام
اللغة العربية

04/09/12 07847

D

بنسليمان )البلدية(

202/09/10إقليم: خريبكةالثانوية العدادية المسيرةإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية العيون 46 السعدية بورزيق
اللغة العربية

06/09/16 12239

C

خريبكة )البلدية(

الثانوية العدادية مولي إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية راس العين

إسماعيل

405/09/11إقليم: سطات 46 زينب العماري
اللغة العربية

02/09/14 14617

M

سطات )البلدية(

302/09/10إقليم: سطاتالثانوية العداديةالسمارةإقليم: سطاتالثانوية العدادية المتنبي 38 حنان محفاظ
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوج 14620

R

سطات )البلدية(

ثانوية أولد فريحة 

العدادية

ثانوية الشهيد م الزيراوي إقليم: سطات

العدادية

402/09/14إقليم: سطات 36 هالة الزكري
اللغة العربية

02/09/14 26773Aثوالت

الثانوية العدادية بئر 

انزران

الثانوية العدادية جنان إقليم: سطات

الدروة

201/01/17إقليم: برشيد 34 نبيلة الزريبة
اللغة العربية

01/01/17 25683

R

الدروة )البلدية(

الثانوية العدادية الساقية إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية العيون

الحمراء

701/01/17إقليم: خريبكة 30 حسن حيشو
اللغة العربية

04/09/18 12256

W

أولد عبدون

الثانوية العدادية مولي 

إسماعيل

204/09/12إقليم: تارودانتثإ. أنوالإقليم: سطات 28 حسناء المرخي
اللغة العربية

06/09/17 17287P)أولد تايمة )البلدية

206/09/17إقليم: النواصرالثانوية العدادية النصرإقليم: سطاتملحقة إعدادية م السادس 28 خديجة أمغاري
اللغة العربية

06/09/17 27347Zأولد صالح

الثانوية التأهيلية أولد 

فارس

عمالة مقاطعات الوفاءإقليم: سطات

الدار البيضاء أنفا

206/09/17 28 سكينة الفاتحي
اللغة العربية

06/09/17 01468V سيدي بليوط

)المقاطعة(

406/09/17إقليم: سطاتالثانوية العدادية المتنبيإقليم: سطاتثانوية اولد عامر العدادية 28 رجاء خلفي
اللغة العربية

06/09/17 26582Tكيسر

ثانوية أولد فريحة 

العدادية

الثانوية العدادية دار إقليم: سطات

الشافعي

101/01/17إقليم: سطات 25 سناء اسكوري
اللغة العربية

01/01/17إلتحاق بالزوج 21574Zدار الشافعي

404/09/18إقليم: سطاتملحقة إعدادية م السادسإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية العيون 22 فطيمة الزمزومي
اللغة العربية

04/09/18 26476

C

بن أحمد )البلدية(
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المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية واد 

النعناع

ثانوية الفقيه م الحمداوي إقليم: سطات

العدادية

106/09/17إقليم: سطات 18 م مجد
اللغة العربية

06/09/17 24140

N

سيدي الذهبي

ثا نوية الشهيد الحاج 

الجيللي الساقي العدادية

706/09/17عمالة: الميةابن الهيتم العداديةإقليم: سطات 18 ايت الطالب عبد المجيد
اللغة العربية

06/09/17 27189

C

بني يخلف

الثانوية العدادية بئر 

انزران

106/09/17إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية العيونإقليم: سطات 18 نجاة سمري
اللغة العربية

06/09/17 14636

H

لولد )البلدية(

106/09/17إقليم: الجديدةثانوية القصيبة العداديةإقليم: سطاتملحقة إعدادية م السادس 18 حنان  العماري
اللغة العربية

06/09/17 25854

B

بولعوان

الثانوية العدادية بئر 

انزران

106/09/17إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية العيونإقليم: سطات 18 حليمة بوراية
اللغة العربية

06/09/17 14636

H

لولد )البلدية(

الثانوية العدادية بئر 

انزران

عمالة مقاطعة عين عبدالمالك السعديإقليم: سطات

الشق

106/09/17 18 غانم سناء
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 24173Z)عين الشق )المقاطعة

الثانوية العدادية بئر 

انزران

106/09/17إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية العيونإقليم: سطات 18 فاطمة الزهراء عاطف
اللغة العربية

06/09/17 14636

H

لولد )البلدية(

الثانوية العدادية دار 

الشافعي

104/09/19إقليم: الجديدةثانوية وادي الذهب العداديةإقليم: سطات 16 رقية الرقيق
اللغة العربية

04/09/19 24732

G

أولد عيسى

204/09/18إقليم: مديونةعبد ا كنونإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية البروج 12 خديجة بنلعربي
اللغة العربية

04/09/19 26113

H

مديونة )البلدية(

ثا نوية الشهيد الحاج 

الجيللي الساقي العدادية

104/09/18إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية العيونإقليم: سطات 12 صرفي ليلى
اللغة العربية

04/09/18 14636

H

لولد )البلدية(

ثانوية الفقيه م الحمداوي إقليم: سطاتالثانوية العدادية اولد ام

العدادية

404/09/18إقليم: سطات 12 فاطمة الزهراء زيوي
اللغة العربية

04/09/18 24140

N

سيدي الذهبي

ثانوية سيدي اسماعيل إقليم: سطاتثانوية الدارسة العدادية

العدادية

404/09/18إقليم: الجديدة 12 توفيق فلحي
اللغة العربية

04/09/18 08742

B

سيدي اسماعيل

ثانوية أولد فريحة 

العدادية

504/09/18إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية البروجإقليم: سطات 12 اسماعيل بوهام
اللغة العربية

04/09/18 14648

W

البروج )البلدية(

ثانوية أولد فريحة 

العدادية

104/09/18إقليم: سطاتملحقة إعدادية م السادسإقليم: سطات 12 أشرف بوخو
اللغة العربية

04/09/18 26476

C

بن أحمد )البلدية(

الثانوية العدادية دار 

الشافعي

304/09/19إقليم: سطاتثانوية اولد عامر العداديةإقليم: سطات 6 ياسين الخرشي
اللغة العربية

04/09/19 26696Sاولد عامر

ثا نوية الشهيد الحاج 

الجيللي الساقي العدادية

304/09/12إقليم: برشيدالثانوية العدادية السوالمإقليم: سطات 48 خولة مساعد
اللغة الفرنسية

04/09/12 25316S)حد السوالم )البلدية

ثانوية  أنس بن مالك إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية العيون

العدادية

106/09/17إقليم: سطات 28 سهماني زينب
اللغة الفرنسية

06/09/17 14624V)بن أحمد )البلدية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية القاضي عياض 

العدادية

ثانوية لل فاطمة الزهراء إقليم: سطات

العدادية

113/02/17إقليم: سيدي بنور 24 رشيدة مومن
اللغة الفرنسية

13/02/17 08711T)سيدي بنور )البلدية

813/02/17إقليم: سطاتالثانوية العدادية بني مسكينإقليم: سطاتالثانوية العدادية بني خلوك 24 جمال أوجبور
اللغة الفرنسية

13/02/17 26585

W

البروج )البلدية(

الثانوية العدادية بئر 

انزران

عمالة مقاطعة عين فاطمة الفهريةإقليم: سطات

الشق

104/09/18 22 النحال سعاد
اللغة الفرنسية

04/09/18 01665J)عين الشق )المقاطعة

ثانوية القاضي عياض 

العدادية

ثانوية عبدالكريم الخطابي إقليم: سطات

العدادية

704/09/18إقليم: سطات 22 جمال زهير
اللغة الفرنسية

04/09/18 24378Xمشرع بن عبو

الثانوية العدادية دار 

الشافعي

ثانوية خالد بن الوليد إقليم: سطات

العدادية

206/09/17إقليم: الجديدة 18 سعيد المشهوري
اللغة الفرنسية

04/09/18 19833

G

أولد غانم

الثانوية العدادية بئر 

انزران

204/09/19إقليم: الجديدةثانوية الفرابي العداديةإقليم: سطات 16 سكينة ازريرة
اللغة الفرنسية

04/09/19 23942Yلغديرة

الثانوية التأهيلية أولد 

فارس

304/09/19إقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن عربيإقليم: سطات 16 كوثر كرين
اللغة الفرنسية

04/09/19 26229J)بوسكورة )البلدية

الثانوية العدادية دار 

الشافعي

704/09/19إقليم: سطاتثانوية ريمة العداديةإقليم: سطات 16 عبدالغاني النويتي
اللغة الفرنسية

04/09/19 24787Sريمة

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: سطاتثانوية ريمة العدادية

العايدي

804/09/18إقليم: سطات 14 طايع نادية
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 18641Lسيدي العايدي

ثانوية  أنس بن مالك 

العدادية

102/09/16إقليم: سطاتالثانوية العدادية بئر انزرانإقليم: سطات 12 الزيتوني كريمة
اللغة الفرنسية

04/09/18 14646

U

اولد امراح )البلدية(

الثانوية العدادية بئر 

انزران

104/09/18إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية راس العينإقليم: سطات 12 بلفلح شيماء
اللغة الفرنسية

04/09/18 14630

B

رأس العين الشاوية

ثانوية الحسن الول 

العدادية

604/09/18إقليم: سطاتثانوية ريمة العداديةإقليم: سطات 12 مصطفى ضريف
اللغة الفرنسية

04/09/18 24787Sريمة

الثانوية العدادية بئر 

انزران

1004/09/19إقليم: سطاتالثانوية العدادية المتنبيإقليم: سطات 7 هند قنال
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 26582Tكيسر

الثانوية العدادية م إقليم: سطاتالثانوية العدادية اولد ام

السادس

104/09/19إقليم: سطات 6 إيمان قاسمي
اللغة الفرنسية

04/09/19 14625

W

بن أحمد )البلدية(

ثانوية أولد فريحة 

العدادية

304/09/19إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية البروجإقليم: سطات 6   فتح ا نادية
اللغة الفرنسية

04/09/19 14648

W

البروج )البلدية(

ثانوية الفقيه م الحمداوي إقليم: سطاتالثانوية العدادية اولد ام

العدادية

504/09/19إقليم: سطات 6 صبيح مروان
اللغة الفرنسية

04/09/19 24140

N

سيدي الذهبي

ثانوية أولد فريحة 

العدادية

804/09/19إقليم: سطاتالثانوية العدادية بني خلوكإقليم: سطات 6 وديع مروان
اللغة الفرنسية

04/09/19 14632

D

بني خلوك
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية الحسن الول 

العدادية

602/09/10إقليم: الخميساتابن اجرومإقليم: سطات 62 يوسف وبادي
اللغة النجليزية

02/09/14 11563T)تيفلت )البلدية

303/09/13عمالة: الميةحليمة السعديةإقليم: سطاتثانوية الدارسة العدادية 43 أمينة أنجار
اللغة النجليزية

03/09/13إلتحاق بالزوج 27423

G

عين حرودة )البلدية(

ثانوية أولد فريحة 

العدادية

905/09/11إقليم: سطاتملحقة إعدادية م السادسإقليم: سطات 24 ايوب المكروشي
اللغة النجليزية

02/09/16 26476

C

بن أحمد )البلدية(

606/09/17إقليم: سطاتسعد بن ابي وقاصإقليم: سطاتالثانوية العدادية بني خلوك 18 زينب كنوبي
اللغة النجليزية

04/09/18 14066

N

اولد سعيد

904/09/19إقليم: سطاتثانوية أولد فريحة العداديةإقليم: سطاتالثانوية العدادية اولد ام 6 عبد الغني سماحي
اللغة النجليزية

04/09/19 24920Lأولد فريحة

904/09/19إقليم: برشيدالثانوية العدادية ابن الخطيبإقليم: سطاتثانوية اولد عامر العدادية 6 نور الدين تايموم
اللغة النجليزية

04/09/19 14635

G

الكارة )البلدية(

الثانوية العدادية زينب إقليم: سطاتثانوية ابن عباد التأهيلية

النفزاوية

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

705/09/11 54 حسن صدقي
اللغة اللمانية

27/12/11 01542A)الفداء )المقاطعة

106/09/06إقليم: سطاتثانوية مجمع الخير العداديةإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية أولد سعيد 44 خديجة لعجل
الجتماعيات

03/09/13إلتحاق بالزوج 26943

K

سطات )البلدية(

الثانوية العدادية الشهيد إقليم: سطاتملحقة إعدادية م السادس

أحمد الراشدي

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

205/09/11 44 سعيد  الملح
الجتماعيات

02/09/16 24452

C

سيدي مومن 

)المقاطعة(

ثانوية  أنس بن مالك 

العدادية

عمالة: الصخيرات 20 غشتإقليم: سطات

 - تمارة

405/09/11 36 خديجة النعيمي
الجتماعيات

02/09/14 23492J)الصخيرات )البلدية

الثانوية العدادية بني 

مسكين

302/09/14عمالة: الميةابن الهيتم العداديةإقليم: سطات 36 السمللي حمزة
الجتماعيات

02/09/15 27189

C

بني يخلف

الثانوية العدادية سيدي 

حجاج

ثانوية المسيرة الخضراء إقليم: سطات

العدادية

313/02/17إقليم: سطات 34 عمر احنصال
الجتماعيات

13/02/17 14621S)سطات )البلدية

 ثانوية سيدي م بن رحال 

العدادية

ثانوية م عابد الجابري إقليم: سطات

العدادية

106/09/17إقليم: سطات 28 حمادة عبد الرحيم
الجتماعيات

26/09/17 24921

M

سطات )البلدية(

الثانوية العدادية دار 

الشافعي

802/09/16إقليم: الخميساتزينب النفزويةإقليم: سطات 24 سعيد الكوادي
الجتماعيات

01/01/17 23002

B

تيفلت )البلدية(

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: سطاتثانوية ريمة العدادية

العايدي

202/09/16إقليم: سطات 24 م  بلحرش
الجتماعيات

02/09/16 18641Lسيدي العايدي

ثانوية القاضي عياض 

العدادية

 الثانوية العدادية الطلس إقليم: سطات

الكبير

1102/09/16إقليم: ورزازات 24 الكريمي م
الجتماعيات

02/09/16 23681Pاغرم نوكدال

الثانوية العدادية مولي إقليم: سطاتالثانوية العدادية المتنبي

إسماعيل

613/02/17إقليم: سطات 24 وفاء لشقر
الجتماعيات

06/09/17 14617

M

سطات )البلدية(
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نوعم. النقط
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التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة
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المديرية القليمية 
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المديرية القليمية 

للتعيين
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بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية الشهيد م الزيراوي إقليم: سطاتثانوية الدارسة العدادية

العدادية

704/09/18إقليم: سطات 22 مراد نبيل
الجتماعيات

04/09/18 26773Aثوالت

عمالة مقاطعات  الثانوية العدادية طارقإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية  الخيزران

سيدي البرنوصي

306/09/17 18 مرتضى صلح الدين
الجتماعيات

04/09/18 01746X سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

106/09/17إقليم: سطاتملحقة إعدادية م السادسإقليم: سطاتالثانوية العدادية اولد ام 18 عبد الله الدرويش
الجتماعيات

06/09/17 26476

C

بن أحمد )البلدية(

الثانوية العدادية م 

السادس

عمالة مقاطعات عين حمان الفطواكيإقليم: سطات

السبع الحي الم

906/09/17 18 مريم عزيم
الجتماعيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 01639F الحي المي

)المقاطعة(

الثانوية العدادية بئر 

انزران

الثانوية العدادية المنصور إقليم: سطات

الذهبي

506/09/17إقليم: برشيد 18 مروان نعناع
الجتماعيات

06/09/17 26609X)حد السوالم )البلدية

ثانوية مولي بوشعيب إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية راس العين

التأهيلية

304/09/19إقليم: الجديدة 16 سومية الراضي
الجتماعيات

04/09/19 08700F)أزمور )البلدية

الثانوية العدادية دار 

الشافعي

عمالة مقاطعات بدرإقليم: سطات

الدار البيضاء أنفا

204/09/19 16 عواطف كميحي
الجتماعيات

04/09/19 01474

B

المعاريف )المقاطعة(

الثانوية العدادية بئر 

انزران

104/09/18إقليم: سيدي بنورثانوية القسطلني العداديةإقليم: سطات 12 أزهري يامنة
الجتماعيات

04/09/18 08728Lسانية بركيك

ثانوية أولد فريحة 

العدادية

ثانوية عبدالكريم الخطابي إقليم: سطات

العدادية

804/09/18إقليم: سطات 12 رشيد تفاح
الجتماعيات

04/09/18 24378Xمشرع بن عبو

ثانوية عبدالكريم الخطابي 

العدادية

ثانوية المختار السوسي إقليم: سطات

العدادية

104/09/18إقليم: سيدي بنور 12 نجاة بظور
الجتماعيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 08712

U

سيدي بنور )البلدية(

ثانوية الحسن الول 

العدادية

104/09/18إقليم: سطاتثانوية اولد عامر العداديةإقليم: سطات 10 سكينة متوكل
الجتماعيات

04/09/19 26696Sاولد عامر

ثانوية الشهيد م الزيراوي 

العدادية

104/09/18إقليم: سطاتثانوية ريمة العداديةإقليم: سطات 10 يوسف فضلي
الجتماعيات

04/09/19 24787Sريمة

الثانوية العدادية دار 

الشافعي

 ثانوية سيدي م بن رحال إقليم: سطات

العدادية

104/09/18إقليم: سطات 10 م ايت علي ابراهيم
الجتماعيات

04/09/19 14634Fسيدي م بن رحال

ثانوية أولد فريحة 

العدادية

الثانوية العدادية دار إقليم: سطات

الشافعي

604/09/19إقليم: سطات 6 طبلط صلح الدين
الجتماعيات

04/09/19 21574Zدار الشافعي

604/09/19إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية راس العينإقليم: سطاتالثانوية العدادية بني خلوك 6 المصطفى سربوت
الجتماعيات

04/09/19 14630

B

رأس العين الشاوية

ثانوية أولد فريحة 

العدادية

704/09/19إقليم: سطاتالثانوية العدادية اولد امإقليم: سطات 6 نسيمي عبد الغاني
الجتماعيات

04/09/19 26587Yاولد ام

الثانوية العدادية سيدي إقليم: سطاتثانوية اولد عامر العدادية

حجاج

304/09/19إقليم: سطات 6 أيوب زرزوري
الجتماعيات

04/09/19 25824

U

سيدي حجاج
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ثانوية الشهيد م الزيراوي 

العدادية

ثانوية المسيرة الخضراء إقليم: سطات

العدادية

204/09/12إقليم: سطات 44 وفاء السعدي
الرياضيات

04/09/19 14621S)سطات )البلدية

ثا نوية الشهيد الحاج 

الجيللي الساقي العدادية

101/01/17إقليم: القنيطرةالثاوية العدادية المشاتلإقليم: سطات 34 ابقوي الهام
الرياضيات

01/01/17 25277Zسيدي الطيبي

ثا نوية الشهيد الحاج 

الجيللي الساقي العدادية

201/01/17إقليم: تارودانتثأ.المعرفةإقليم: سطات 34 زادود لطيفة
الرياضيات

01/01/17 17294Xأولد عيسى

الثانوية العدادية سيدي 

حجاج

ثانوية م عابد الجابري إقليم: سطات

العدادية

701/01/17إقليم: سطات 34 نعيمة محدق
الرياضيات

01/01/17 24921

M

سطات )البلدية(

201/01/17إقليم: سطاتالثانوية العدادية العروسيةإقليم: سطاتالثانوية قيلز التأهيليةا 28 اكرام الزراوي
الرياضيات

04/09/19 14619P)سطات )البلدية

ثانوية الفاروق عمر بن 

الخطاب العدادية

106/09/17إقليم: سطاتسعد بن ابي وقاصإقليم: سطات 28 مريم لكرايني
الرياضيات

06/09/17 14066

N

اولد سعيد

الثانوية التأهيلية أولد 

فارس

الثانوية العدادية عبد المالك إقليم: سطات

السعدي

606/09/17إقليم: النواصر 28 عبد الصمد بلوش
الرياضيات

06/09/17 25972E)بوسكورة )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: سطاتالثانوية العدادية المتنبي

العايدي

706/09/17إقليم: سطات 28 فاطمة ايد العامل
الرياضيات

05/09/19 18641Lسيدي العايدي

113/02/17إقليم: الجديدةثاتوية ابن طفيل العداديةإقليم: سطاتالثانوية العدادية المتنبي 24 أمينة جرير
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 24582

U

حوزية

الثانوية العدادية م 

السادس

313/02/17إقليم: برشيدالثانوية العدادية الزرقطونيإقليم: سطات 24 عبد الرحمان زمزام
الرياضيات

06/09/17 22357A)برشيد )البلدية

الثانوية العدادية دار 

الشافعي

ثانوية لل فاطمة الزهراء إقليم: سطات

العدادية

104/09/18إقليم: سيدي بنور 22 سميرة اخضيف
الرياضيات

04/09/18 08711T)سيدي بنور )البلدية

الثانوية العدادية بئر 

انزران

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية التحديإقليم: سطات

الفداء مرس 

104/09/18 22 بالحسن نورة
الرياضيات

04/09/18 01552L مرس السلطان

)المقاطعة(

الثانوية العدادية واد 

النعناع

ثانوية الشهيد م الزيراوي إقليم: سطات

العدادية

806/09/17إقليم: سطات 18 جرموني سعيد
الرياضيات

04/09/18 26773Aثوالت

ثانوية  أنس بن مالك 

العدادية

 ثانوية سيدي م بن رحال إقليم: سطات

العدادية

606/09/17إقليم: سطات 18 عثمان خاف ا
الرياضيات

04/09/18 14634Fسيدي م بن رحال

ثانوية الحسن الول 

العدادية

ثانوية  أنس بن مالك إقليم: سطات

العدادية

106/09/17إقليم: سطات 18 العمراني الدريسي المهدي
الرياضيات

06/09/17 14624V)بن أحمد )البلدية

106/09/17إقليم: سطاتالثانوية قيلز التأهيليةاإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية راس العين 18 غزلن غزوي
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 27065T)سطات )البلدية

ثانوية  أنس بن مالك إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية العيون

العدادية

1006/09/17إقليم: سطات 18 يوسف لكبيري
الرياضيات

06/09/17 14624V)بن أحمد )البلدية
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ثانوية  أنس بن مالك 

العدادية

106/09/17إقليم: برشيدالثانوية العدادية بن خلدونإقليم: سطات 18 سكينة الترغي
الرياضيات

04/09/18 14622T)برشيد )البلدية

الثانوية العدادية بئر 

انزران

الثانوية العدادية الحسن إقليم: سطات

الثاني

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

204/09/19 16 زينب مروان
الرياضيات

04/09/19 01755

G

سيدي مومن 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية بئر 

انزران

404/09/19عمالة: الميةشكيب أرسلنإقليم: سطات 16 زينب القنوفي
الرياضيات

04/09/19 07857Pبني يخلف

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية لل مريمإقليم: سطاتالثانوية العدادية اولد ام

مولي رشيد

104/09/19 16 زينب لعناني
الرياضيات

04/09/19 01852

M

سيدي عثمان 

)المقاطعة(

ثانوية الشهيد م الزيراوي إقليم: سطاتالثانوية العدادية بني خلوك

العدادية

106/09/17إقليم: سطات 14 عصام بن المكي
الرياضيات

04/09/19 26773Aثوالت

ثانوية الشهيد م الزيراوي إقليم: سطاتثانوية  امزورة العدادية

العدادية

206/09/17إقليم: سطات 14 م أمين مهمار
الرياضيات

04/09/19 26773Aثوالت

ثانوية الفاروق عمر بن إقليم: سطاتالثانوية العدادية بني خلوك

الخطاب العدادية

706/09/17إقليم: سطات 14 أيوب نصور
الرياضيات

04/09/19 22354Xكدانة

ثانوية الشهيد م الزيراوي 

العدادية

504/09/18إقليم: سطاتالثانوية قيلز التأهيليةاإقليم: سطات 14 رهين نعيمة
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 27065T)سطات )البلدية

الثانوية العدادية بئر 

انزران

104/09/18عمالة: الميةشكيب أرسلنإقليم: سطات 12 أبو المكارم عبد الحق
الرياضيات

04/09/18 07857Pبني يخلف

ثانوية أولد فريحة 

العدادية

عمالة مقاطعة عين الشهيد م بن المكيإقليم: سطات

الشق

504/09/18 12 م حسيني
الرياضيات

04/09/18 24701Y)عين الشق )المقاطعة

ثانوية عبد المالك السعدي إقليم: سطاتثانوية الدارسة العدادية

العدادية

404/09/18إقليم: الجديدة 12 ياسين بوهالي
الرياضيات

04/09/18 08726Jمتوح

الثانوية التأهيلية أولد 

فارس

الثانوية العدادية رابعة إقليم: سطات

العدوية

عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 

213/11/18 12 زوهير جدي
الرياضيات

13/11/18 01556

R

مرس السلطان 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية دار 

الشافعي

عمالة مقاطعة عين الشيخ أحمد الهيبةإقليم: سطات

الشق

104/09/19 11 ليلى ايوبي
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوج 26084

B

عين الشق )المقاطعة(

204/09/18إقليم: سطاتملحقة إعدادية م السادسإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية العيون 10 نورالدين العناني
الرياضيات

04/09/19 26476

C

بن أحمد )البلدية(

 الثانوية العدادية طرفة بن إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية العيون

العبد

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

104/09/19 6 معاد هدلموس
الرياضيات

04/09/19 19750S سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

الثانوية العدادية دار 

الشافعي

104/09/19إقليم: بنسليمانالثانوية العدادية الزيايدةإقليم: سطات 6 حمزة لحسن
الرياضيات

04/09/19 26023

K

زيايدة

ثانوية أربعاء العونات إقليم: سطاتالثانوية العدادية اولد ام

العدادية

204/09/19إقليم: سيدي بنور 6 م بن زروالة
الرياضيات

04/09/19 08729

M

العونات
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204/09/19إقليم: بنسليمان الثانوية العدادية  الفلينإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية العيون 6 فدوى سربوت
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوج 25214F)بنسليمان )البلدية

الثانوية العدادية بئر 

انزران

الثانوية العدادية عمر بن إقليم: سطات

عبد العزيز

904/09/19إقليم: برشيد 6 لفاف إلهام
الرياضيات

04/09/19 21572X)اولد عبو )البلدية

ثانوية الفقيه م الحمداوي إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية العيون

العدادية

102/09/15إقليم: سطات 40 خالد بن علي
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 24140

N

سيدي الذهبي

ثانوية  أنس بن مالك إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية العيون

العدادية

106/09/17إقليم: سطات 28 أشرف هلوي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 14624V)بن أحمد )البلدية

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية العوامة 2إقليم: سطاتثانوية اولد عامر العدادية

أصيل

207/09/16 24 م علوي
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 24964Jالعوامة

الثانوية العدادية م 

السادس

213/02/17إقليم: الجديدةثانوية علل الفاسي العداديةإقليم: سطات 24 نجاة بلكويري
علوم الحياة 

والرض
13/02/17 08713V)لبير الجديد )البلدية

ثانوية الفقيه م الحمداوي 

العدادية

ثانوية سيدي اسماعيل إقليم: سطات

العدادية

604/09/18إقليم: الجديدة 22 زينب رجا
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 08742

B

سيدي اسماعيل

الثانوية العدادية دار 

الشافعي

عمالة مقاطعات عين زيري بن عطيةإقليم: سطات

السبع الحي الم

204/09/18 22 فاطمة الزهراء بوست
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 19657

R

الحي المي 

)المقاطعة(

ثانوية القاضي عياض إقليم: سطاتالثانوية العدادية بني خلوك

العدادية

306/09/17إقليم: سطات 14 ابتسام مساهم
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 24788Tبني ياكرين

ثانوية القاضي عياض 

العدادية

706/09/17إقليم: سطاتالثانوية العدادية العروسيةإقليم: سطات 14 سكينة رفيق
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 14619P)سطات )البلدية

الثانوية العدادية م إقليم: سطاتالثانوية العدادية اولد ام

السادس

204/09/18إقليم: سطات 12 حسن خشان
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 14625

W

بن أحمد )البلدية(

ثانوية الفاروق عمر بن 

الخطاب العدادية

504/09/18إقليم: الجديدةثانوية لل حسناء العداديةإقليم: سطات 12 إيمان كوط
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 08701

G

أزمور )البلدية(

الثانوية العدادية سيدي 

حجاج

104/09/19إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية العيونإقليم: سطات 6 مريم الشاوي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 14636

H

لولد )البلدية(

الثانوية العدادية سيدي إقليم: سطاتثانوية امريزيك العدادية

حجاج

504/09/19إقليم: سطات 6 جماع أمين
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 25824

U

سيدي حجاج

ثانوية أولد فريحة 

العدادية

ثانوية الشهيد م الزيراوي إقليم: سطات

العدادية

604/09/19إقليم: سطات 6 الجيد انوار
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 26773Aثوالت

216/09/96إقليم: سطاتالثانوية قيلز التأهيليةاإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية أولد سعيد 124 ميلودة الدهبي
الفيزياء والكيمياء

16/09/03أقدمية 16 سنة 27065T)سطات )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

العايدي

الثانوية العدادية مولي عبد إقليم: سطات

ا

616/09/93إقليم: سطات 94 المصطفى  العكري
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 14618

N

سطات )البلدية(
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الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية راس العين

العايدي

906/09/00إقليم: سطات 72 المختار مبروك
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 18641Lسيدي العايدي

ثا نوية الشهيد الحاج 

الجيللي الساقي العدادية

الثانوية العدادية القاضي إقليم: سطات

عياض

307/09/04إقليم: خريبكة 56 جميلة البكري
الفيزياء والكيمياء

03/09/13إلتحاق بالزوج 12236Z)خريبكة )البلدية

الثانوية العدادية الفقيه إقليم: سطاتثانوية اولد عامر العدادية

الجزولي

103/09/13إقليم: آسفي 34 لحمود الحسين
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 13996

M

سبت كزولة )البلدية(

الثانوية العدادية مولي 

عبد ا

401/01/02عمالة: الميةابن الهيتم العداديةإقليم: سطات 26 ابراهيم السروتي
الفيزياء والكيمياء

16/09/16إلتحاق بالزوجة 27189

C

بني يخلف

الثانوية التأهيلية سيدي 

العايدي

302/09/15إقليم: سطاتالثانوية العداديةالسمارةإقليم: سطات 24 زكرياء اللهاس
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوجة 14620

R

سطات )البلدية(

الثانوية العدادية بئر 

انزران

304/09/18إقليم: الجديدةثانوية م السادس العداديةإقليم: سطات 22 لصفر ماجدة
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 08723Fأولد فرج

ثانوية عبدالكريم الخطابي إقليم: سطاتثانوية الدارسة العدادية

العدادية

906/09/17إقليم: سطات 18 م سمهري
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 24378Xمشرع بن عبو

الثانوية العدادية دار 

الشافعي

404/09/19إقليم: الجديدةثانوية م السادس العداديةإقليم: سطات 16 خولة ريفل
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 08723Fأولد فرج

204/09/18إقليم: برشيدالثانوية العدادية الدروةإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية العيون 12 حليمة الحراكاني
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوج 25968A)الدروة )البلدية

ثانوية أولد فريحة 

العدادية

104/09/18إقليم: سطاتالثانوية العدادية بئر انزرانإقليم: سطات 12 م بن شيظمي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوجة 14646

U

اولد امراح )البلدية(

الثانوية العدادية واد 

النعناع

802/09/16إقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن مالكإقليم: سطات 10 طهير عبد الصمد
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 26527

H

بوسكورة )البلدية(

204/09/18إقليم: سطاتالثانوية العدادية واد النعناعإقليم: سطاتالثانوية العدادية بني خلوك 10 عبد الحق فرحات
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 26584Vواد النعناع

202/09/16إقليم: سيدي بنورثانوية الفضيلة العداديةإقليم: سطاتالثانوية العدادية بني خلوك 6 احمد حموش
الفيزياء والكيمياء

04/09/19إلتحاق بالزوجة 21787Fكرديد

ثانوية أولد الصغير 

العدادية

402/09/16إقليم: الجديدةثانوية م السادس العداديةإقليم: سطات 6 احمد الحافظي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 08723Fأولد فرج

ثانوية أولد فريحة 

العدادية

عمالة مقاطعات انفاإقليم: سطات

الدار البيضاء أنفا

504/09/19 6 بنعريف ابراهيم
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 01465S)أنفا )المقاطعة

ثانوية أولد فريحة 

العدادية

عمالة مقاطعات لثانوية العدادية سكنيإقليم: سطات

سيدي البرنوصي

804/09/19 6 قميري حمزة
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 24937E سيدي مومن

)المقاطعة(

الثانوية العدادية بئر 

انزران

203/09/13إقليم: بنسليمانالثانوية العدادية بوزنيقةإقليم: سطات 52 عبد الرحيم المؤدن
التربية السلمية

03/09/13 25207Y)بوزنيقة )البلدية
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ثانوية القاضي عياض 

العدادية

الثانوية العدادية الشريف إقليم: سطات

الدريسي

202/09/14إقليم: العيون 46 أيوب بياض
التربية السلمية

02/09/14 26209

M

العيون )البلدية(

الثانوية العدادية سيدي 

حجاج

102/09/15إقليم: الجديدةثانوية العيون العداديةإقليم: سطات 40 عباس الشيخاوي
التربية السلمية

02/09/15 08720

C

لبير الجديد )البلدية(

110/05/17إقليم: سطاتالثانوية العدادية المتنبيإقليم: سطاتثانوية ريمة العدادية 34 عمر الصديقي
التربية السلمية

06/09/17 26582Tكيسر

الثانوية العدادية بئر 

انزران

الثانوية العدادية م إقليم: سطات

السادس

201/01/17إقليم: سطات 24 مصطفى باحمي
التربية السلمية

01/01/17 14625

W

بن أحمد )البلدية(

ثانوية أولد فريحة 

العدادية

1001/01/17إقليم: برشيدالثانوية العدادية السوالمإقليم: سطات 24 بوالحنا أحمد
التربية السلمية

01/01/17 25316S)حد السوالم )البلدية

الثانوية التأهيلية أولد 

فارس

404/09/19إقليم: برشيدالثانوية العدادية ابن الخطيبإقليم: سطات 16 حسن مفضال
التربية السلمية

04/09/19 14635

G

الكارة )البلدية(

الثانوية التأهيلية م بن عبد إقليم: سطاتالثانوية العدادية اولد ام

الكريم الخطابي

104/09/19إقليم: بنسليمان 6 عثمان اكنادي
التربية السلمية

04/09/19 07856

N

مليلة

804/09/19إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية البروجإقليم: سطاتثانوية الدارسة العدادية 6 كدة محسن
التربية السلمية

04/09/19 14648

W

البروج )البلدية(

ثانوية عبدالكريم الخطابي 

العدادية

1104/09/19إقليم: بنسليمانالثانوية العدادية  20 غشتإقليم: سطات 6 بوعزة عزة
التربية السلمية

04/09/19 07850

G

موالين الواد

116/09/94إقليم: خريبكةالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية العيون 140 رشيد عياطي
التربية البدنية

16/09/94أقدمية 16 سنة 12240

D

خريبكة )البلدية(

506/09/00إقليم: بركانالثانوية العدادية فزوانإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية البروج 122 خالد شقلل
التربية البدنية

06/09/01أقدمية 16 سنة 26950T)بركان )البلدية

ثانوية الفقيه م الحمداوي 

العدادية

الثانوية العدادية طارق  بن  إقليم: سطات

زياد

1014/09/00إقليم: خريبكة 102 م  امدين
التربية البدنية

04/09/12 12252Sبولنوار

الثانوية العدادية بئر 

انزران

604/09/12إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية عسو باسلمإقليم: سطات 58 عمر هجى
التربية البدنية

04/09/12 22994Tاكنيون

1104/09/12إقليم: تاوريرتعبد الكريم الخطابيإقليم: سطاتالثانوية التأهيلية راس العين 58 زهير لمدور
التربية البدنية

04/09/19 25598Y)دبدو )البلدية

ثانوية القاضي عياض 

العدادية

203/09/13إقليم: الناضورالثانوية العدادية الحسنيإقليم: سطات 52 المهداوي م
التربية البدنية

03/09/13 12275S)الناضور )البلدية

ثا نوية الشهيد الحاج 

الجيللي الساقي العدادية

304/09/12إقليم: برشيدالثانوية العدادية السوالمإقليم: سطات 48 عبد العزيز ايت القاضي
التربية البدنية

04/09/12 25316S)حد السوالم )البلدية

702/09/16إقليم: الخميساتابن الثيرإقليم: سطاتالثانوية العدادية بني خلوك 34 زكريا تاصلت
التربية البدنية

02/09/16 20128

C

مقام الطلبة
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الثانوية العدادية سيدي 

حجاج

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية النبعاثإقليم: سطات

أصيل

601/01/17 34 سفيان الشرقاوي السموني
التربية البدنية

01/01/17 26894

G

بني مكادة )المقاطعة(

ثانوية الشريف الدريسي إقليم: سطاتثانوية اولد عامر العدادية

العدادية

901/01/17إقليم: صفرو 24 سعيد طرب
التربية البدنية

01/01/17إلتحاق بالزوجة 23570

U

إيموزار كندر 

)البلدية(

الثانوية العدادية بئر 

انزران

عمالة مقاطعات عين حمان الفطواكيإقليم: سطات

السبع الحي الم

104/09/18 12 سهروردي سلمى
التربية البدنية

04/09/18إلتحاق بالزوج 01639F الحي المي

)المقاطعة(

الثانوية العدادية بئر 

انزران

604/09/18إقليم: سطاتالثانوية التأهيلية راس العينإقليم: سطات 12 لصفر إكرام
التربية البدنية

04/09/18 14630

B

رأس العين الشاوية

ثانوية أولد فريحة 

العدادية

عمالة مقاطعة عين الحسنىإقليم: سطات

الشق

104/09/18 12 أنس بولكانة
التربية البدنية

04/09/18 01664

H

عين الشق )المقاطعة(

ثانوية سيدي أحمد الخدير 

العدادية

ثانوية طارق بن زياد إقليم: سطات

العدادية

1104/09/18إقليم: الجديدة 12 عماد العمراوي
التربية البدنية

04/09/18 22462Pزاوية سايس

ثانوية الحسن الول 

العدادية

1104/09/19إقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية ابن باجةإقليم: سطات 6 أيوب الغواتي
التربية البدنية

04/09/19 07851

H

سيدي بطاش

104/09/19إقليم: سطاتملحقة إعدادية م السادسإقليم: سطاتثانوية امريزيك العدادية 6  حلمي  مروان
التربية البدنية

04/09/19 26476

C

بن أحمد )البلدية(

الثانوية العدادية دار 

الشافعي

ثانوية الشهيد م الزيراوي إقليم: سطات

العدادية

804/09/19إقليم: سطات 6 بنزعرية حسن
التربية البدنية

04/09/19 26773Aثوالت

الثانوية العدادية بني 

مسكين

عمالة: الصخيرات المام الشاطبيإقليم: سطات

 - تمارة

103/09/13 42 عواطف بلمينو
التربية التشكيلية

02/09/15 24186

N

الصخيرات )البلدية(

ثانوية أربعاء العونات 

العدادية

705/09/03عمالة: مراكشالثانوية العدادية العزوزيةإقليم: سيدي بنور 70 م القبلي
اللغة العربية

02/09/10 25466E)المنارة )المقاطعة

105/09/07إقليم: سيدي بنورثانوية الزيتونة العداديةإقليم: سيدي بنورثانوية القسطلني العدادية 60 رويسي بوشعيب
اللغة العربية

02/09/10 24583Vالمشرك

الثانوية العدادية الفقيه إقليم: سيدي بنورثانوية الطاووس العدادية

الجزولي

1002/09/14إقليم: آسفي 46 احلم أعبيد
اللغة العربية

02/09/14 13996

M

سبت كزولة )البلدية(

ثانوية علل بن عبد ا إقليم: سيدي بنورثانوية العرفان العدادية

العدادية

402/09/14إقليم: سيدي بنور 36 فاتحة عزي
اللغة العربية

02/09/14 08716Y)زمامرة )البلدية

ثانوية مولي إسماعيل 

العدادية

101/01/17عمالة: الميةإبن رشيقإقليم: سيدي بنور 34 عزيزة غليظ
اللغة العربية

01/01/17 01904

U

المية )البلدية(

ثانوية لل فاطمة الزهراء 

العدادية

ثانوية حمان الفطواكي إقليم: سيدي بنور

العدادية

103/09/13إقليم: سيدي بنور 32 عبد الله زنباغ
اللغة العربية

06/09/17 08710S)سيدي بنور )البلدية

207/09/17إقليم: سيدي بنورثانوية الطلس العداديةإقليم: سيدي بنور ثانوية السلم العدادية 28 التونسي زكرياء
اللغة العربية

07/09/17 21786Eبوحمام
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ثانوية يوسف بن تاشفين إقليم: سيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيلية

العدادية

213/02/17إقليم: سيدي بنور 24 لطيفة امتاز
اللغة العربية

13/02/17 08715X)زمامرة )البلدية

ثانوية يوسف بن تاشفين 

العدادية

ملحقة الثانوية العدادية إقليم: سيدي بنور

الشاطئ

206/09/17إقليم: برشيد 24 محمود العريبي
اللغة العربية

04/09/19 24141P سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(

ثانوية لل فاطمة الزهراء إقليم: سيدي بنورثانوية الزيتونة العدادية

العدادية

120/02/17إقليم: سيدي بنور 22 نورة ازبيدة
اللغة العربية

04/09/19 08711T)سيدي بنور )البلدية

ثانوية مولي إسماعيل 

العدادية

ثانوية لل فاطمة الزهراء إقليم: سيدي بنور

العدادية

106/09/17إقليم: سيدي بنور 21 فاطمة هني
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 08711T)سيدي بنور )البلدية

801/01/17إقليم: الجديدةثانوية الرشاد العداديةإقليم: سيدي بنورثانوية الزيتونة العدادية 20 عزيزة السبيطي
اللغة العربية

04/09/18 08725

H

أولد حمدان

ثانوية المختار السوسي إقليم: سيدي بنورثانوية ابن سينا العدادية

العدادية

102/09/13إقليم: سيدي بنور 19 عبد العزيز كصاب
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 08712

U

سيدي بنور )البلدية(

ثانوية سيدي اسماعيل إقليم: سيدي بنورثانوية القسطلني العدادية

العدادية

106/09/17إقليم: الجديدة 16 العلم حقي
اللغة العربية

06/09/18 08742

B

سيدي اسماعيل

ثانوية أربعاء العونات 

العدادية

107/09/17إقليم: سيدي بنورثانوية الوليدية العداديةإقليم: سيدي بنور 16 عطار توفيق
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 08727

K

الوليدية

ثانوية أولد عمران 

التأهيلية

عمالة مقاطعات ابن الثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: سيدي بنور

مسيك

702/09/19 16 سفيان لحمامي
اللغة العربية

02/09/19 01867

D

ابن امسيك 

)المقاطعة(

ثانوية لل فاطمة الزهراء إقليم: سيدي بنورثانوية الطلس العدادية

العدادية

102/09/15إقليم: سيدي بنور 12 سعيدة الهرش
اللغة العربية

04/09/18 08711T)سيدي بنور )البلدية

ثانوية مولي إسماعيل 

العدادية

ثانوية حمان الفطواكي إقليم: سيدي بنور

العدادية

202/09/16إقليم: سيدي بنور 12 رشيد الدريسي
اللغة العربية

04/09/18 08710S)سيدي بنور )البلدية

ثانوية سيدي اسماعيل إقليم: سيدي بنور ثانوية السلم العدادية

العدادية

604/09/18إقليم: الجديدة 12 نزهة ريحان
اللغة العربية

04/09/18 08742

B

سيدي اسماعيل

404/09/19إقليم: سيدي بنورثانوية الطاووس العداديةإقليم: سيدي بنور ثانوية السلم العدادية 6 زكرباء البشاري
اللغة العربية

04/09/19 22463

R

لعكاكشة

704/09/19إقليم: سيدي بنورثانوية ابن سينا العداديةإقليم: سيدي بنورثانوية الفضيلة العدادية 6 التوري زهيرة
اللغة العربية

04/09/19 24585Xأولد سبيطة

ثانوية سيدي اسماعيل إقليم: سيدي بنور ثانوية السلم العدادية

العدادية

204/09/19إقليم: الجديدة 6 المهدي المساوي
اللغة العربية

04/09/19 08742

B

سيدي اسماعيل

504/09/19إقليم: سيدي بنورثانوية القسطلني العداديةإقليم: سيدي بنورثانوية الفضيلة العدادية 6 القرطبي منصف
اللغة العربية

04/09/19 08728Lسانية بركيك

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية أناسيإقليم: سيدي بنورثانوية ابن سينا العدادية

سيدي البرنوصي

302/09/10 40 الهام بن غزو
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوج 22006

U

سيدي مومن 

)المقاطعة(
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202/09/14إقليم: الصويرةالثانوية العدادية الجديدةإقليم: سيدي بنور ثانوية السلم العدادية 37 بنعائشة فدوى
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 10394X)الصويرة )البلدية

602/09/16إقليم: الجديدةثانوية البكري العداديةإقليم: سيدي بنورثانوية النصر العدادية 34 الباشة جبراوي
اللغة الفرنسية

02/09/16 25262

H

أزمور )البلدية(

513/02/17إقليم: الجديدةثانوية سيدي عابد العداديةإقليم: سيدي بنورثانوية ابن سينا العدادية 34 خديجة البوعناني
اللغة الفرنسية

13/02/17 24584

W

سيدي عابد

ثانوية لل فاطمة الزهراء 

العدادية

813/02/17إقليم: الجديدةثانوية لل حسناء العداديةإقليم: سيدي بنور 32 شمياء بلكوفة
اللغة الفرنسية

06/09/17 08701

G

أزمور )البلدية(

306/09/17إقليم: الجديدةثانوية ابن باجة العداديةإقليم: سيدي بنورثانوية البارودي العدادية 28 فاطمة الزهراء شيهب
اللغة الفرنسية

06/09/17 25095

B

أولد احسين

ثانوية أربعاء العونات 

العدادية

ثانوية سيدي اسماعيل إقليم: سيدي بنور

العدادية

906/09/17إقليم: الجديدة 28 مينة طاطا
اللغة الفرنسية

06/09/17 08742

B

سيدي اسماعيل

ثانوية المختار السوسي إقليم: سيدي بنورثانوية الزيتونة العدادية

العدادية

102/09/10إقليم: سيدي بنور 25 سلوى كرمود
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 08712

U

سيدي بنور )البلدية(

ثانوية المختار السوسي 

العدادية

الثانوية العدادية قاضي إقليم: سيدي بنور

الطيب الزواقي

402/09/16إقليم: وزان 22 سارة الوردي
اللغة الفرنسية

04/09/18 20612

D

سيدي رضوان

406/09/17إقليم: الجديدةثانوية البكري العداديةإقليم: سيدي بنورثانوية القسطلني العدادية 19 يامنة المومن
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 25262

H

أزمور )البلدية(

ثانوية أربعاء العونات 

العدادية

ثانوية لل فاطمة الزهراء إقليم: سيدي بنور

العدادية

106/09/17إقليم: سيدي بنور 18 اسماء الشريف
اللغة الفرنسية

06/09/17 08711T)سيدي بنور )البلدية

106/09/17إقليم: سيدي بنورثانوية الزيتونة العداديةإقليم: سيدي بنورثانوية الفضيلة العدادية 18 المصطفى شيبوب
اللغة الفرنسية

06/09/17 24583Vالمشرك

ثانوية مولي إسماعيل 

العدادية

ثانوية حمان الفطواكي إقليم: سيدي بنور

العدادية

206/09/17إقليم: سيدي بنور 18 اسماء رواحي
اللغة الفرنسية

06/09/17 08710S)سيدي بنور )البلدية

304/09/19إقليم: برشيدالثانوية العدادية السوالمإقليم: سيدي بنورثانوية القسطلني العدادية 16 حسن انزيظ
اللغة الفرنسية

04/09/19 25316S)حد السوالم )البلدية

ثانوية حمان الفطواكي إقليم: سيدي بنور ثانوية السلم العدادية

العدادية

104/09/18إقليم: سيدي بنور 12 شوقي وهيبة
اللغة الفرنسية

04/09/18 08710S)سيدي بنور )البلدية

404/09/18عمالة: الميةالمعتمد بن عبادإقليم: سيدي بنور ثانوية السلم العدادية 12 الرداف ابتسام
اللغة الفرنسية

04/09/18 24331

W

الشللت

ثانوية لل فاطمة الزهراء إقليم: سيدي بنور ثانوية السلم العدادية

العدادية

204/09/18إقليم: سيدي بنور 12 رضى بلخضرة
اللغة الفرنسية

04/09/18 08711T)سيدي بنور )البلدية

ثانوية أولد عمران 

التأهيلية

502/09/18إقليم: الجديدةثانوية العيون العداديةإقليم: سيدي بنور 12 سكينة الصديقي
اللغة الفرنسية

02/09/18 08720

C

لبير الجديد )البلدية(
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204/09/18إقليم: الجديدةثانوية الفرابي العداديةإقليم: سيدي بنورثانوية الفضيلة العدادية 12 أمين خالد
اللغة الفرنسية

04/09/18 23942Yلغديرة

ثانوية أربعاء العونات 

العدادية

504/09/18عمالة: الميةعين حرودةإقليم: سيدي بنور 12 الشرقاوي كريمة
اللغة الفرنسية

04/09/18 01756

H

عين حرودة )البلدية(

ثانوية مولي إسماعيل 

العدادية

الثانوية التأهيلية عمر إقليم: سيدي بنور

المختار

604/09/18عمالة: المية 12 ذكرى مجدوب
اللغة الفرنسية

04/09/18 25583

G

سيدي موسى 

المجدوب

ثانوية حمان الفطواكي إقليم: سيدي بنورثانوية الفضيلة العدادية

العدادية

704/09/18إقليم: سيدي بنور 12 لطفي عبد المنعم
اللغة الفرنسية

04/09/18 08710S)سيدي بنور )البلدية

302/09/16إقليم: الجديدةثانوية المسيرة العداديةإقليم: سيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيلية 8 بلحجلة المهدي
اللغة الفرنسية

04/09/19 08724

G

أولد فرج

ثانوية مولي إسماعيل 

العدادية

604/09/19إقليم: سيدي بنورثانوية البارودي العداديةإقليم: سيدي بنور 6 حليمة عواد
اللغة الفرنسية

04/09/19 08719

B

بني هلل

ثانوية أولد عمران 

التأهيلية

ثانوية طارق بن زياد إقليم: سيدي بنور

العدادية

302/09/19إقليم: الجديدة 6 عزيزة رزوقي
اللغة الفرنسية

02/09/19 22462Pزاوية سايس

ثانوية عبد ا العروي إقليم: سيدي بنورثانوية ابن عباد العدادية

العدادية

104/09/19إقليم: الجديدة 6 سعيد عنيد
اللغة الفرنسية

04/09/19 25802V أولد سيدي علي بن

يوسف

404/09/19إقليم: الجديدةثانوية علل الفاسي العداديةإقليم: سيدي بنورثانوية ابن سينا العدادية 6 مريم كمال
اللغة الفرنسية

04/09/19 08713V)لبير الجديد )البلدية

ثانوية طارق بن زياد إقليم: سيدي بنورثانوية القسطلني العدادية

العدادية

1104/09/19إقليم: الجديدة 6 ياسين الفاتحي
اللغة الفرنسية

04/09/19 22462Pزاوية سايس

804/09/19إقليم: الجديدةثانوية القصيبة العداديةإقليم: سيدي بنورثانوية القسطلني العدادية 6 المهدي   المبكر
اللغة الفرنسية

04/09/19 25854

B

بولعوان

ثانوية مولي إسماعيل 

العدادية

ثانوية القاضي عياض إقليم: سيدي بنور

العدادية

404/09/19إقليم: سطات 6 دنيا طراز
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 24788Tبني ياكرين

ثانوية علل بن عبد ا 

العدادية

904/09/12عمالة: الميةابن الهيتم العداديةإقليم: سيدي بنور 24 نور الدين عطوف
اللغة النجليزية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 27189

C

بني يخلف

ثانوية لل فاطمة الزهراء إقليم: سيدي بنورثانوية الطلس العدادية

العدادية

101/01/05إقليم: سيدي بنور 86 عبد العزيز الغياتي
الجتماعيات

22/04/10أقدمية 12 سنة 08711T)سيدي بنور )البلدية

ثانوية يوسف بن تاشفين 

العدادية

106/09/17إقليم: برشيدالثانوية العدادية الشاطئإقليم: سيدي بنور 28 مريم الجوهري
الجتماعيات

06/09/17 22355Y سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(

الثانوية العدادية احمد إقليم: سيدي بنورثانوية القسطلني العدادية

المنصور الذهبي

204/09/18إقليم: النواصر 22 حسناء الوليدي
الجتماعيات

04/09/18 25072

B

دار بوعزة )البلدية(

121/02/17إقليم: الجديدةثانوية الساحل العداديةإقليم: سيدي بنورثانوية القسطلني العدادية 20 إسماعيل الشاجع
الجتماعيات

04/09/18 23363

U

لبير الجديد )البلدية(
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ثانوية لل فاطمة الزهراء إقليم: سيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيلية

العدادية

406/09/17إقليم: سيدي بنور 18 يوسف الكاملي
الجتماعيات

07/09/17 08711T)سيدي بنور )البلدية

ثانوية مولي إسماعيل 

العدادية

106/09/17إقليم: سيدي بنورثانوية الطلس العداديةإقليم: سيدي بنور 18 عزالدين هيبي
الجتماعيات

06/09/17 21786Eبوحمام

ثانوية يوسف بن تاشفين إقليم: سيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيلية

العدادية

206/09/17إقليم: سيدي بنور 18 عبد الحق أبو الفرج
الجتماعيات

06/09/17 08715X)زمامرة )البلدية

1004/09/18إقليم: سطاتالثانوية العدادية بئر انزرانإقليم: سيدي بنورثانوية الطاووس العدادية 8 الحسين ازناك
الجتماعيات

04/09/19 14646

U

اولد امراح )البلدية(

ثانوية أولد عمران 

التأهيلية

ثانوية خالد بن الوليد إقليم: سيدي بنور

العدادية

202/09/19إقليم: الجديدة 6 سفيان بشار
الجتماعيات

02/09/19 19833

G

أولد غانم

704/09/19إقليم: سيدي بنورثانوية البارودي العداديةإقليم: سيدي بنورثانوية الفضيلة العدادية 6 مرجان يوسف
الجتماعيات

04/09/19 08719

B

بني هلل

ثانوية لل فاطمة الزهراء إقليم: سيدي بنورثانوية الطلس العدادية

العدادية

117/09/84إقليم: سيدي بنور 64 بوشعيب دحاني
الرياضيات

03/09/13 08711T)سيدي بنور )البلدية

ثانوية أربعاء العونات 

العدادية

ثانوية المختار السوسي إقليم: سيدي بنور

العدادية

102/09/10إقليم: سيدي بنور 52 م  بلفحل
الرياضيات

03/09/13 08712

U

سيدي بنور )البلدية(

ثانوية أولد عمران 

التأهيلية

102/09/10إقليم: سيدي بنورثانوية الطلس العداديةإقليم: سيدي بنور 52 عبد المجيد  الزعر
الرياضيات

03/09/13 21786Eبوحمام

ثانوية حمان الفطواكي 

العدادية

ثانوية المختار السوسي إقليم: سيدي بنور

العدادية

106/09/06إقليم: سيدي بنور 46 البغدادي ميلود
الرياضيات

04/09/19 08712

U

سيدي بنور )البلدية(

202/09/15عمالة: الميةإبن رشيقإقليم: سيدي بنورثانوية القسطلني العدادية 40 زهرة دزاز
الرياضيات

02/09/15 01904

U

المية )البلدية(

ثانوية أولد عمران 

التأهيلية

102/09/10إقليم: الجديدة ثانوية المام علي العداديةإقليم: سيدي بنور 36 سناء حواص
الرياضيات

05/09/17 23362T سيدي علي بن

حمدوش

101/01/17إقليم: آسفيالثانوية العدادية الكنديإقليم: سيدي بنورثانوية ابن عباد العدادية 34 فاطمة العبدالي
الرياضيات

01/01/17 26337

B

خط ازكان

ثانوية أولد عمران 

التأهيلية

602/09/15إقليم: الجديدةثانوية لل حسناء العداديةإقليم: سيدي بنور 30 مليكة زروالي
الرياضيات

02/09/15 08701

G

أزمور )البلدية(

ثانوية أربعاء العونات 

العدادية

406/09/17إقليم: الجديدةثانوية العيون العداديةإقليم: سيدي بنور 28 عبد المالك الراوي
الرياضيات

06/09/17 08720

C

لبير الجديد )البلدية(

ثانوية علل بن عبد ا إقليم: سيدي بنورثانوية ابن سينا العدادية

العدادية

106/09/17إقليم: سيدي بنور 28 أيوب منير
الرياضيات

06/09/17 08716Y)زمامرة )البلدية

ثانوية حمان الفطواكي إقليم: سيدي بنورثانوية الزيتونة العدادية

العدادية

106/09/17إقليم: سيدي بنور 28 بدر سكين
الرياضيات

06/09/17 08710S)سيدي بنور )البلدية
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106/09/17إقليم: الجديدة ثانوية المام علي العداديةإقليم: سيدي بنورثانوية الطاووس العدادية 28 وليفي الشعيبية
الرياضيات

06/09/17 23362T سيدي علي بن

حمدوش

102/09/10إقليم: بني مللثانوية القدس العداديةإقليم: سيدي بنورثانوية الزيتونة العدادية 24 خديجة  زائر
الرياضيات

02/09/16إلتحاق بالزوج 07671

M

بني ملل )البلدية(

ثانوية حمان الفطواكي إقليم: سيدي بنورثانوية العرفان العدادية

العدادية

104/09/18إقليم: سيدي بنور 22 زكرياء  النويتي
الرياضيات

04/09/18 08710S)سيدي بنور )البلدية

606/09/17إقليم: الجديدةثانوية المنار العداديةإقليم: سيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيلية 18 هناء التاري
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 08709

R

الجديدة )البلدية(

ثانوية خالد بن الوليد إقليم: سيدي بنورثانوية الفضيلة العدادية

العدادية

306/09/17إقليم: الجديدة 18 سفيان بغدادي
الرياضيات

06/09/17 19833

G

أولد غانم

904/09/19إقليم: الجديدةثانوية الساحل العداديةإقليم: سيدي بنورثانوية القسطلني العدادية 16 كوثر النابغة
الرياضيات

04/09/19 23363

U

لبير الجديد )البلدية(

504/09/19إقليم: الجديدةثانوية الساحل العداديةإقليم: سيدي بنورثانوية القسطلني العدادية 16 مريم لعشير
الرياضيات

04/09/19 23363

U

لبير الجديد )البلدية(

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية العقيد العلمإقليم: سيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيلية

مولي رشيد

906/09/17 14 كلثوم الدريسي
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوج 01856S مولي رشيد

)المقاطعة(

ثانوية مولي إسماعيل 

العدادية

ثانوية لل فاطمة الزهراء إقليم: سيدي بنور

العدادية

304/09/18إقليم: سيدي بنور 12 عمر طهير
الرياضيات

04/09/18 08711T)سيدي بنور )البلدية

104/09/18إقليم: سيدي بنورثانوية ابن عباد العداديةإقليم: سيدي بنورثانوية القسطلني العدادية 12 أيوب بلكادة
الرياضيات

04/09/18 23943Zالغنادرة

عمالة مقاطعة عين الطلسإقليم: سيدي بنورثانوية الفضيلة العدادية

الشق

404/09/18 12 زكار هشام
الرياضيات

04/09/18 20019J)عين الشق )المقاطعة

ثانوية عبد ا العروي إقليم: سيدي بنورثانوية الفضيلة العدادية

العدادية

404/09/18إقليم: الجديدة 12 بشاري أحمد
الرياضيات

04/09/18 25802V أولد سيدي علي بن

يوسف

304/09/19إقليم: سيدي بنورثانوية الطلس العداديةإقليم: سيدي بنورثانوية القسطلني العدادية 6 نجيب لكنيزي
الرياضيات

04/09/19 21786Eبوحمام

ثانوية مولي إسماعيل 

العدادية

الثانوية العدادية عبد الخالق إقليم: سيدي بنور

الطريس

1104/09/19إقليم: الجديدة 6 يوسف شكران
الرياضيات

04/09/19 27346Yسيدي ام اخديم

ثانوية طارق بن زياد إقليم: سيدي بنور ثانوية السلم العدادية

العدادية

404/09/19إقليم: الجديدة 6 يوسف عياد
الرياضيات

04/09/19 22462Pزاوية سايس

ثانوية مولي إسماعيل 

العدادية

704/09/19إقليم: الجديدةثانوية لل حسناء العداديةإقليم: سيدي بنور 6 توفيق النواري
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوجة 08701

G

أزمور )البلدية(

ثانوية طارق بن زياد إقليم: سيدي بنورثانوية الفضيلة العدادية

العدادية

1104/09/19إقليم: الجديدة 6 كندي عز الدين
الرياضيات

04/09/19 22462Pزاوية سايس
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية مولي الحسن إقليم: سيدي بنور ثانوية السلم العدادية

العدادية

101/01/17إقليم: الجديدة 34 سعيدة لمفقه
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 26669

M

أولد رحمون

ثانوية علل بن عبد ا 

العدادية

ثانوية مولي الحسن إقليم: سيدي بنور

العدادية

806/09/17إقليم: الجديدة 26 زينب تبحيرين
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 26669

M

أولد رحمون

ثانوية علل بن عبد ا إقليم: سيدي بنور ثانوية السلم العدادية

العدادية

201/01/17إقليم: سيدي بنور 24 سكينة الشرافي
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 08716Y)زمامرة )البلدية

ثانوية حمان الفطواكي 

العدادية

402/09/15إقليم: الجديدةثانوية الورد العداديةإقليم: سيدي بنور 22 نعيمة وصفي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 08717Zشتوكة

ثانوية لل فاطمة الزهراء 

العدادية

ثانوية علل بن عبد ا إقليم: سيدي بنور

العدادية

113/02/17إقليم: سيدي بنور 22 أيوب المسكين
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 08716Y)زمامرة )البلدية

ثانوية أربعاء العونات إقليم: سيدي بنورثانوية الفضيلة العدادية

العدادية

206/09/17إقليم: سيدي بنور 18 عزيز نجيم
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 08729

M

العونات

ثانوية أولد عمران 

التأهيلية

1102/09/19إقليم: الجديدةثانوية م السادس العداديةإقليم: سيدي بنور 16 حادة بردوز
علوم الحياة 

والرض
02/09/19 08723Fأولد فرج

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية النعيمإقليم: سيدي بنورثانوية الزيتونة العدادية

سيدي البرنوصي

1104/09/19 16 رانية طرفي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 27357

K

سيدي مومن 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد ا إقليم: سيدي بنورثانوية ابن عباد العدادية

إبراهيم

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

204/09/19 16 سلمى مصوم
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 24176

C

سيدي مومن 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعات  الثانوية العدادية طارقإقليم: سيدي بنورثانوية البارودي العدادية

سيدي البرنوصي

104/09/19 9 حبيبة صخر
علوم الحياة 

والرض
04/09/19إلتحاق بالزوج 01746X سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

ثانوية مولي إسماعيل 

العدادية

1204/09/19عمالة: الميةفاطمة الفهريةإقليم: سيدي بنور 6 سفيان البوهالي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 26334Yبني يخلف

504/09/19إقليم: سيدي بنورثانوية ابن عباد العداديةإقليم: سيدي بنورثانوية ابن سينا العدادية 6 أمال الدهومي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 23943Zالغنادرة

ثانوية المختار السوسي إقليم: سيدي بنورثانوية الطاووس العدادية

العدادية

704/09/19إقليم: سيدي بنور 6 ميمون أوخويا
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 08712

U

سيدي بنور )البلدية(

604/09/19إقليم: بنسليمانالثانوية العدادية الزيايدةإقليم: سيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيلية 6 زينب خيطي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19إلتحاق بالزوج 26023

K

زيايدة

ثانوية يوسف بن تاشفين 

العدادية

ثانوية حمان الفطواكي إقليم: سيدي بنور

العدادية

216/09/97إقليم: سيدي بنور 70 عبد اللطيف الزرعي
الفيزياء والكيمياء

04/09/10 08710S)سيدي بنور )البلدية

ثانوية لل فاطمة الزهراء إقليم: سيدي بنور ثانوية السلم العدادية

العدادية

306/09/00إقليم: سيدي بنور 70 الجيللي ميمي
الفيزياء والكيمياء

05/09/10 08711T)سيدي بنور )البلدية

106/09/06إقليم: سيدي بنورثانوية الوليدية العداديةإقليم: سيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيلية 52 المصطفى الطهيري
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 08727

K

الوليدية
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ثانوية لل فاطمة الزهراء إقليم: سيدي بنورثانوية النصر العدادية

العدادية

305/09/11إقليم: سيدي بنور 44 الجبران عبدالرحيم
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 08711T)سيدي بنور )البلدية

101/01/17إقليم: الجديدةثانوية م السادس العداديةإقليم: سيدي بنورثانوية البارودي العدادية 34 الهام لعوج
الفيزياء والكيمياء

01/01/17 08723Fأولد فرج

ثانوية مولي إسماعيل 

العدادية

ثانوية المختار السوسي إقليم: سيدي بنور

العدادية

101/01/17إقليم: سيدي بنور 6 م العطري
الفيزياء والكيمياء

04/09/19إلتحاق بالزوجة 08712

U

سيدي بنور )البلدية(

504/09/19إقليم: سطاتالثانوية العدادية بني خلوكإقليم: سيدي بنورثانوية دكالة التأهيلية 6 جواد خليص
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 14632

D

بني خلوك

ثانوية المختار السوسي 

العدادية

ثانوية مولي الحسن إقليم: سيدي بنور

العدادية

107/09/04إقليم: الجديدة 88 م ماجي
التربية السلمية

22/04/10أقدمية 12 سنة 26669

M

أولد رحمون

الثانوية العدادية الفقيه إقليم: سيدي بنورثانوية ابن سينا العدادية

الجزولي

502/09/15إقليم: آسفي 40 كمال بن بختة
التربية السلمية

02/09/15 13996

M

سبت كزولة )البلدية(

ثانوية مولي إسماعيل 

العدادية

إقليم: شتوكة آيت ثإ. الفارابيإقليم: سيدي بنور

باها

701/01/17 24 الحسين الدريسي
التربية السلمية

01/01/17 05369

K

أيت باها )البلدية(

204/09/19عمالة: الميةشكيب أرسلنإقليم: سيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيلية 16 سكينة الحداوي
التربية السلمية

04/09/19 07857Pبني يخلف

104/09/18إقليم: سيدي بنورثانوية القسطلني العداديةإقليم: سيدي بنورثانوية العرفان العدادية 12 السباعي عثمان
التربية السلمية

04/09/18 08728Lسانية بركيك

204/09/18إقليم: النواصرالثانوية العدادية المام مسلمإقليم: سيدي بنورثانوية الفضيلة العدادية 12 رمزي مبارك
التربية السلمية

04/09/18 23800

U

دار بوعزة )البلدية(

ثانوية علل بن عبد ا إقليم: سيدي بنورثانوية ابن عربي التأهيلية

العدادية

104/09/19إقليم: سيدي بنور 6 فاطمة الزهراء القندلي
التربية السلمية

04/09/19 08716Y)زمامرة )البلدية

ثانوية المختار السوسي إقليم: سيدي بنورثانوية الطلس العدادية

العدادية

106/09/00إقليم: سيدي بنور 64 المصطفى زينابي
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 08712

U

سيدي بنور )البلدية(

ثانوية حمان الفطواكي 

العدادية

204/09/12إقليم: الجديدةثانوية البكري العداديةإقليم: سيدي بنور 52 حميد متاقي
التربية البدنية

02/09/15 25262

H

أزمور )البلدية(

ثانوية المختار السوسي إقليم: سيدي بنورثانوية البارودي العدادية

العدادية

103/09/13إقليم: سيدي بنور 52 بشرى وباعوش
التربية البدنية

03/09/13 08712

U

سيدي بنور )البلدية(

ثانوية المختار السوسي 

العدادية

1004/09/12عمالة: الميةحليمة السعديةإقليم: سيدي بنور 44 الحسين حلومي
التربية البدنية

04/09/19 27423

G

عين حرودة )البلدية(

ثانوية لل فاطمة الزهراء إقليم: سيدي بنورثانوية النصر العدادية

العدادية

402/09/10إقليم: سيدي بنور 42 توفيق عودة
التربية البدنية

03/09/13 08711T)سيدي بنور )البلدية

807/09/05إقليم: تارودانتثأ.المعرفةإقليم: سيدي بنور ثانوية السلم العدادية 40 عبد الرحيم نايت موسى
التربية البدنية

02/09/15 17294Xأولد عيسى
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ثانوية أربعاء العونات 

العدادية

ثانوية المختار السوسي إقليم: سيدي بنور

العدادية

103/09/13إقليم: سيدي بنور 34 عبد الله دلل
التربية البدنية

02/09/16 08712

U

سيدي بنور )البلدية(

ثانوية لل فاطمة الزهراء إقليم: سيدي بنورثانوية ابن عباد العدادية

العدادية

102/09/15إقليم: سيدي بنور 30 مريم ابرشان
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوج 08711T)سيدي بنور )البلدية

ثانوية لل فاطمة الزهراء إقليم: سيدي بنورثانوية الفضيلة العدادية

العدادية

404/09/18إقليم: سيدي بنور 12 الهروش كمال
التربية البدنية

04/09/18 08711T)سيدي بنور )البلدية

ثانوية لل فاطمة الزهراء إقليم: سيدي بنورثانوية الفضيلة العدادية

العدادية

104/09/18إقليم: سيدي بنور 12 عزيز عبد العزيز
التربية البدنية

04/09/18 08711T)سيدي بنور )البلدية

ثانوية أولد عمران 

التأهيلية

102/09/19إقليم: النواصرالثانوية العدادية م جودارإقليم: سيدي بنور 6 عثمان نصر الدين
التربية البدنية

02/09/19 26698

U

دار بوعزة )البلدية(

ثانوية أولد عمران 

التأهيلية

302/09/19إقليم: بنسليمانالثانوية العدادية  20 غشتإقليم: سيدي بنور 6 منير عماروش
التربية البدنية

02/09/19 07850

G

موالين الواد

الثانوية العدادية مولي إقليم: سيدي بنورثانوية ابن سينا العدادية

سليمان

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك

104/09/19 6 أشرف افليس
التربية البدنية

04/09/19 23659

R

سباتة )المقاطعة(

ثانوية مولي إسماعيل 

العدادية

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: سيدي بنور

سيدي البرنوصي

204/09/19 6 عمر البعير
التربية البدنية

04/09/19 22960F سيدي مومن

)المقاطعة(

404/09/19إقليم: سيدي بنورثانوية الطلس العداديةإقليم: سيدي بنورثانوية العرفان العدادية 6 طير فاطمة
التربية البدنية

04/09/19 21786Eبوحمام

ثانوية مولي إسماعيل 

العدادية

ثانوية خالد بن الوليد إقليم: سيدي بنور

العدادية

304/09/19إقليم: الجديدة 6 م العسار
التربية البدنية

04/09/19 19833

G

أولد غانم

ثانوية أربعاء العونات إقليم: سيدي بنور ثانوية السلم العدادية

العدادية

304/09/19إقليم: سيدي بنور 6 شعيب الفاقي
التربية البدنية

04/09/19 08729

M

العونات

ثانوية لل فاطمة الزهراء 

العدادية

ثانوية حمان الفطواكي إقليم: سيدي بنور

العدادية

113/09/01إقليم: سيدي بنور 106 ماكي غزلن
التربية السرية

03/09/05أقدمية 12 سنة 08710S)سيدي بنور )البلدية

ثانوية أربعاء العونات 

العدادية

الثانوية العدادية مولي عبد إقليم: سيدي بنور

ا

330/01/17إقليم: سطات 24 فيصل باسكون
المعلوميات

28/02/17 14618

N

سطات )البلدية(

ثانوية يوسف بن تاشفين إقليم: سيدي بنورثانوية القسطلني العدادية

العدادية

102/09/09إقليم: سيدي بنور 18 عبد الرحيم الضحى
المعلوميات

02/09/17 08715X)زمامرة )البلدية

الثانوية العدادية المنصور إقليم: سيدي بنورثانوية ابن عباد العدادية

الذهبي

107/09/05إقليم: برشيد 40 عبد الرحيم الصيفي
التكنولوجيا

02/09/16 26609X)حد السوالم )البلدية
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07

  الثانوية العداديةا يت 

سيدي داود

105/09/03عمالة: مراكشالثانوية العدادية الشاطبيإقليم: الحوز 94 نزهة عزيزي
اللغة العربية

06/09/06أقدمية 12 سنة 02634

M

جليز )المقاطعة(

  الثانوية العداديةا يت 

سيدي داود

316/09/95عمالة: مراكشالثانوية العدادية السعديينإقليم: الحوز 76 عزيز الشروني
اللغة العربية

04/09/12 26740Pسعادة

الثانوية العدادية الطلس 

الكبير

105/09/03إقليم: الحوزثانوية الرازي العداديةإقليم: الحوز 72 برحو سميرة
اللغة العربية

31/10/11 26787

R

تحناوت )البلدية(

الثانوية العدادية سيدي 

عبد ا بن حساين

206/09/06عمالة: مراكشالثانوية العدادية المسيرة 2إقليم: الحوز 72 إبراهيم القنبوعي
اللغة العربية

06/09/17 27318T)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية علل 

الفاسي

205/09/08عمالة: مراكشالثانوية العدادية الكنديإقليم: الحوز 46 يوسف الهرد
اللغة العربية

04/09/18 24222

C

تسلطانت

403/09/12إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيديإقليم: الحوزملحقة ازكور 40 عبد اللطيف أيت سوس
اللغة العربية

02/09/15 03790

U

أمزميز )البلدية(

  الثانوية العداديةا يت إقليم: الحوزالثانوية العدادية التوامة

سيدي داود

102/09/10إقليم: الحوز 36 عبد الرحمان الحوس
اللغة العربية

02/09/16 24042

G

أيت سيدي داود

الثانوية العدادية سيدي 

عبد ا بن حساين

الثانوية العدادية  م عابد إقليم: الحوز

الجابري

104/09/12عمالة: مراكش 34 منى  ايت عياد
اللغة العربية

04/09/18 26739

N

سعادة

الثانوية العدادية نور 

الطلس

103/09/13عمالة: مراكشالثانوية العدادية غانديإقليم: الحوز 34 سعيدة  الكرزي
اللغة العربية

02/09/16 27320V)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية علل 

الفاسي

الثانوية العدادية الحي إقليم: الحوز

الحسني

102/09/14إقليم: شيشاوة 34 ليلى الجيد
اللغة العربية

06/09/17 25486

B

شيشاوة )البلدية(

الثانوية العدادية مولي 

ابراهيم

الثانوية العدادية المختار إقليم: الحوز

السوسي

101/01/17عمالة: مراكش 34 مريم الكوشاضي
اللغة العربية

02/01/17 02630

H

المنارة )المقاطعة(

الثانوية العدادية المركب 

التربوي اغبالو

الثانوية العدادية علل إقليم: الحوز

الفاسي

101/01/17إقليم: الحوز 34 عمر اد موسى
اللغة العربية

01/01/17 18464

U

أوريكة

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الخليل العداديةإقليم: الحوزالثانوية العدادية الجديدة

وتنان

504/09/12 33 نسيبة قبو
اللغة العربية

02/09/16إلتحاق بالزوج 25868S)اكادير )البلدية

102/09/15إقليم: الحوزالثانوية العدادية الجديدةإقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيدي 32 الطاوس يوسف
اللغة العربية

06/09/17 23526

W

أيت أورير )البلدية(

الثانوية العدادية مولي 

رشيد

الثانوية العدادية فاطمة إقليم: الحوز

الفهرية

102/09/15عمالة: مراكش 32 بوشرة ركيز
اللغة العربية

06/09/17 02834E سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية العدادية جمال 

الدين الفغاني

102/09/14عمالة: مراكشالثانوية العدادية الفاقإقليم: الحوز 30 يوسف سعيد كروج
اللغة العربية

04/09/18 25464

C

سعادة

الثانوية العدادية نور 

الطلس

الثانوية العدادية مولي إقليم: الحوز

رشيد

301/01/17إقليم: الحوز 30 رشيدة لينزالي
اللغة العربية

04/09/18 03787

R

أيت أورير )البلدية(
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الثانوية العدادية جمال 

الدين الفغاني

الثانوية العدادية علل إقليم: الحوز

الفاسي

103/09/13إقليم: الحوز 28 اجريف م
اللغة العربية

04/09/19 18464

U

أوريكة

الثانوية العدادية جمال الدين إقليم: الحوزالثانوية العدادية إبن زهر

الفغاني

106/09/17إقليم: الحوز 28 عبد الناصر ايت املول
اللغة العربية

06/09/17 03788Sاغمات

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

  الثانوية العداديةا يت إقليم: الحوز

سيدي داود

406/09/17إقليم: الحوز 28 محسن العسري
اللغة العربية

06/09/17 24042

G

أيت سيدي داود

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

عمالة: الصخيرات الفردوسإقليم: الحوز

 - تمارة

404/09/02 26 لحسن بونعيم
اللغة العربية

04/09/18 22642

K

تمارة )البلدية(

الثانوية العدادية جمال 

الدين الفغاني

الثانوية العدادية عثمان بن إقليم: الحوز

عفان

103/09/13عمالة: مراكش 26 حنان بخاري
اللغة العربية

06/09/17 02642

W

الوداية

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

الثانوية العدادية المركب إقليم: الحوز

التربوي اغبالو

202/09/16إقليم: الحوز 26 رشيد ايت ابنا
اللغة العربية

04/09/18 23084

R

ستي فاطمة

402/09/16إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الشويطرإقليم: الحوزالثانوية العدادية وزرقطن 26 امحند م
اللغة العربية

04/09/18 26643Jسيدي عبد ا غيات

  الثانوية العداديةا يت 

سيدي داود

301/01/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية الشرفاءإقليم: الحوز 26 نور الدين أيت عبد الرحمان
اللغة العربية

04/09/18 02643Xتسلطانت

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

 الثانوية العدادية المنصور إقليم: الحوز

الذهبي

504/09/12إقليم: طانطان 24 مصطفى باحمو
اللغة العربية

04/09/18 20928X)طانطان )البلدية

الثانوية العدادية سد مولي 

يوسف

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: الحوز

ا غيات

102/09/16إقليم: الحوز 24 نادية الغزاوي
اللغة العربية

07/09/16 20672

U

سيدي عبد ا غيات

الثانوية العدادية جمال الدين إقليم: الحوزالثانوية العدادية ويركان

الفغاني

102/09/16إقليم: الحوز 24 إنصاف أعدوي
اللغة العربية

08/09/16إلتحاق بالزوج 03788Sاغمات

الثانوية العدادية ابن إقليم: الحوزملحقة ازكور

الجوزي

507/09/16إقليم: الحوز 24 كريمة  الدرمزي
اللغة العربية

07/09/16 27074

C

تمصلوحت

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

الثانوية العدادية علل بن إقليم: الحوز

عبد ا

101/09/15عمالة: مراكش 22 خديجة أشلهاو
اللغة العربية

04/09/18 24224Eالسويهلة

الثانوية العدادية جمال 

الدين الفغاني

الثانوية العدادية علل إقليم: الحوز

الفاسي

302/09/16إقليم: الحوز 22 افقيرن الحسين
اللغة العربية

04/09/19 18464

U

أوريكة

104/09/18عمالة: مراكشالثانوية العدادية الطلسإقليم: الحوزالثانوية العدادية تزارت 22 سناء المرتجي
اللغة العربية

04/09/18 23070A)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية علل إقليم: الحوزالثانوية العدادية اوكايمدن

الفاسي

104/09/18إقليم: الحوز 22 عمر تبروع
اللغة العربية

04/09/18 18464

U

أوريكة

الثانوية العدادية حمان إقليم: الحوزالثانوية العدادية وزرقطن

الفطواكي

106/09/17إقليم: الحوز 20 م ايت وحمان
اللغة العربية

04/09/19 21861Lتيغدوين
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إقليم: قلعة ثانوية  ابن الحجاج العداديةإقليم: الحوزالثانوية العدادية التوامة

 السراغنة

906/09/17 20 ابراهيم أوخريب
اللغة العربية

04/09/19 09360Y)سيدي رحال )البلدية

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

706/09/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية زمرانإقليم: الحوز 18 صلح الدين جلم
اللغة العربية

06/09/17 27322Xتسلطانت

  الثانوية العداديةا يت إقليم: الحوزالثانوية العدادية التوامة

سيدي داود

106/09/17إقليم: الحوز 18 ابا علي عبد العزيز
اللغة العربية

06/09/17 24042

G

أيت سيدي داود

الثانوية العدادية الطلس إقليم: الحوزملحقة أغبار العدادية

الكبير

204/09/19إقليم: الحوز 16 يونس اليمني
اللغة العربية

04/09/19 20937

G

أسني

404/09/19عمالة: مراكشالثانوية العدادية الشرفاءإقليم: الحوزالثانوية العدادية ويركان 16 الزلي أحمد
اللغة العربية

04/09/19 02643Xتسلطانت

الثانوية العدادية علل 

الفاسي

101/01/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية الماورديإقليم: الحوز 12 فاطمة الزهراء البختاوي
اللغة العربية

04/09/19 02644Yسيدي الزوين

الثانوية العدادية المركب 

التربوي اغبالو

501/01/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية الكنديإقليم: الحوز 12 لحسن  ابراهيمي
اللغة العربية

04/09/18 24222

C

تسلطانت

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: الحوز الثانوية العدادية تنمل

ا بن حساين

104/09/18إقليم: الحوز 12 ليلي  بوسلم
اللغة العربية

04/09/18 18671

U

تمصلوحت

204/09/18إقليم: الحوزالثانوية العدادية التوامةإقليم: الحوزالثانوية العدادية وزرقطن 12 فرح تيكتيك
اللغة العربية

04/09/18 20936Fالتوامة

الثانوية العدادية المام إقليم: الحوز الثانوية العدادية تنمل

الشافعي

1104/09/18عمالة: مراكش 12 مريم  فيروج
اللغة العربية

04/09/18 02645Zأيت ايمور

  الثانوية العداديةا يت 

سيدي داود

606/09/17إقليم: الحوزملحقة ازكورإقليم: الحوز 10 م البركة
اللغة العربية

04/09/19 24047

M

ازكور

106/09/17إقليم: الحوزالثانوية العدادية التوامةإقليم: الحوزالثانوية العدادية وزرقطن 10 ادريس الدادسي
اللغة العربية

04/09/19 20936Fالتوامة

الثانوية العدادية سد مولي 

يوسف

الثانوية العدادية مولي إقليم: الحوز

ابراهيم

504/09/18إقليم: الحوز 8 سفيان ايت احماد
اللغة العربية

04/09/19 20939Jمولي ابراهيم

الثانوية العدادية ابن إقليم: الحوز الثانوية العدادية تمازوزت

الجوزي

104/09/02إقليم: الحوز 92 بديعة أسميح
اللغة الفرنسية

04/10/06أقدمية 12 سنة 27074

C

تمصلوحت

الثانوية العدادية سيدي 

عبد ا بن حساين

706/09/01عمالة: مراكشالثانوية العدادية تانسيفتإقليم: الحوز 58 حسن فراجي
اللغة الفرنسية

02/09/14 18547Jواحة سيدي ابراهيم

الثانوية العدادية سيدي 

عبد ا بن حساين

الثانوية العدادية مولي إقليم: الحوز

رشيد

405/09/08عمالة: مراكش 56 كريمة حموم
اللغة الفرنسية

05/09/11إلتحاق بالزوج 23073

D

المنارة )المقاطعة(

705/09/11عمالة: مراكشالثانوية العدادية السعديينإقليم: الحوزالثانوية العدادية ويركان 46 خالد فائق
اللغة الفرنسية

02/09/14 26740Pسعادة
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الثانوية العدادية المعتمد ابن إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيدي

عباد

123/02/87إقليم: الحوز 42 يونس التبر
اللغة الفرنسية

02/09/16 24823F)أيت أورير )البلدية

الثانوية العدادية يعقوب إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيدي

المنصور

807/09/05عمالة: مراكش 40 نادية الياسمين
اللغة الفرنسية

02/09/15 02831

B

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(

104/09/12إقليم: الحوزالثانوية العدادية الجديدةإقليم: الحوزالثانوية العدادية التوامة 34 لحسن ايت محند
اللغة الفرنسية

02/09/16 23526

W

أيت أورير )البلدية(

الثانوية العدادية الطلس 

الكبير

103/09/13عمالة: مراكشالثانوية العدادية النصرإقليم: الحوز 34 فاطمة الصديق
اللغة الفرنسية

02/09/16 25337P)المنارة )المقاطعة

102/09/14إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية ابن عبدونإقليم: الحوزالثانوية العدادية الجديدة 34 ندية تافرسيتي
اللغة الفرنسية

06/09/17 11963

C

خنيفرة )البلدية(

الثانوية العدادية المركب 

التربوي اغبالو

الثانوية العدادية علل إقليم: الحوز

الفاسي

101/01/17إقليم: الحوز 34 عبد الحفيظ واعبي
اللغة الفرنسية

01/01/17 18464

U

أوريكة

الثانوية العدادية فاطمة إقليم: الحوزالثانوية العدادية تزارت

الفهرية

102/09/16عمالة: مراكش 34 ابتسام حيسو
اللغة الفرنسية

02/09/16 02834E سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية العدادية سيدي 

عبد ا غيات

202/09/10عمالة: مراكشالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: الحوز 33 نور الدين الدخالي
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 24223

D

اكفاي

الثانوية العدادية جمال 

الدين الفغاني

الثانوية العدادية فاطمة إقليم: الحوز

الفهرية

204/09/12عمالة: مراكش 32 عبد العزيز سكاتي
اللغة الفرنسية

06/09/17 02834E سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية العدادية علل إقليم: الحوزالثانوية العدادية التوامة

الفاسي

202/09/15إقليم: الحوز 32 حميد ايت بوصرحان
اللغة الفرنسية

06/09/17 18464

U

أوريكة

الثانوية العدادية المركب 

التربوي اغبالو

204/09/12عمالة: مراكشالثانوية العدادية زمرانإقليم: الحوز 28 عبد اللطيف سعيد الطاهري
اللغة الفرنسية

06/09/17 27322Xتسلطانت

الثانوية العدادية جمال 

الدين الفغاني

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: الحوز

ا غيات

503/09/13إقليم: الحوز 26 نعيمة  مهري
اللغة الفرنسية

06/09/17 20672

U

سيدي عبد ا غيات

الثانوية العدادية علل 

الفاسي

302/09/14إقليم: الحوزثانوية الرازي العداديةإقليم: الحوز 24 فتيحة العنتوم
اللغة الفرنسية

06/09/17 26787

R

تحناوت )البلدية(

الثانوية العدادية نور 

الطلس

101/01/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية زمرانإقليم: الحوز 24 صباح بنعراب
اللغة الفرنسية

02/01/17 27322Xتسلطانت

107/09/16إقليم: اليوسفيةالثانوية العدادية ابن البناءإقليم: الحوز الثانوية العدادية تنمل 24 رشيد الفقير
اللغة الفرنسية

07/09/16 26723

W

اسبيعات

الثانوية العدادية المركب 

التربوي اغبالو

204/09/12عمالة: مراكشالثانوية العدادية الكنديإقليم: الحوز 22 عبد اللطيف الصاحبي
اللغة الفرنسية

06/09/17 24222

C

تسلطانت

الثانوية العدادية الطلس 

الكبير

104/09/18عمالة: مراكشالثانوية العدادية الويدانإقليم: الحوز 22 فاطمة الزهراء الساخي
اللغة الفرنسية

04/09/18 23834Fالويدان
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية عثمان بن إقليم: الحوزالثانوية العدادية إبن زهر

عفان

304/09/18عمالة: مراكش 22 رشيد م
اللغة الفرنسية

04/09/18 02642

W

الوداية

الثانوية العدادية علل بن إقليم: الحوزالثانوية العدادية إبن زهر

عبد ا

706/09/17عمالة: مراكش 18 فريد زهيري
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 24224Eالسويهلة

606/09/17إقليم: الحوزالثانوية العدادية اولد امطاعإقليم: الحوزملحقة ازكور 18 ايوب بوحيدة
اللغة الفرنسية

06/09/17 18661

H

أولد امطاع

106/09/17إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيديإقليم: الحوز الثانوية العدادية تنمل 18 بن عبو المهدي
اللغة الفرنسية

06/09/17 03790

U

أمزميز )البلدية(

الثانوية العدادية جمال الدين إقليم: الحوزالثانوية العدادية إبن زهر

الفغاني

406/09/17إقليم: الحوز 18 أمين توفيق
اللغة الفرنسية

06/09/17 03788Sاغمات

الثانوية العدادية اولد 

امطاع

104/09/18عمالة: مراكشثانوية ازلي العداديةإقليم: الحوز 15 رفيقة امين
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 27072A)المنارة )المقاطعة

104/09/18عمالة: مراكشالثانوية العدادية ابن بطوطةإقليم: الحوزالثانوية العدادية البخاري 14 فرح كطير
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 02837

H

أولد حسون

204/09/18عمالة: مراكشالثانوية العدادية التشاركإقليم: الحوزالثانوية العدادية اوكايمدن 13 نادية الجعداني
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 26891

D

حربيل

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

404/09/18عمالة: مراكشالثانوية العدادية المحامد 9إقليم: الحوز 13 السطوطي سارة
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 25028

D

المنارة )المقاطعة(

104/09/18عمالة: مراكشالثانوية العدادية النهضةإقليم: الحوزالثانوية العدادية وزرقطن 12 ابتسام بودريكة
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 23072

C

المنارة )المقاطعة(

104/09/19إقليم: الصويرةالثانوية العدادية ايت داوودإقليم: الحوزملحقة أغبار العدادية 6 فاطمة الزهراء لحميدي
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 23937T)أيت داوود )البلدية

الثانوية العدادية سيدي 

عبد ا بن حساين

201/01/02عمالة: مراكشالثانوية العدادية المسيرة 2إقليم: الحوز 116 منسجم مينة
اللغة النجليزية

01/01/05أقدمية 16 سنة 27318T)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية المركب 

التربوي اغبالو

الثانوية العدادية مولي إقليم: الحوز

ابراهيم

407/09/04إقليم: الحوز 94 عادل العنقاوي
اللغة النجليزية

05/09/07أقدمية 12 سنة 20939Jمولي ابراهيم

الثانوية العدادية سيدي 

عبد ا غيات

الثانوية العدادية حمان إقليم: الحوز

الفطواكي

101/01/05عمالة: مراكش 106 الزيتوني م
الجتماعيات

01/01/05أقدمية 16 سنة 24226

G

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية علل 

الفاسي

207/09/05عمالة: مراكشالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: الحوز 70 هشام المرايتي
الجتماعيات

02/09/10 24223

D

اكفاي

الثانوية العدادية نور 

الطلس

105/09/08إقليم: الحوزالثانوية العدادية الجديدةإقليم: الحوز 60 غافل فاطمة الزهراء
الجتماعيات

13/10/11 23526

W

أيت أورير )البلدية(

الثانوية العدادية المركب 

التربوي اغبالو

104/09/12عمالة: مراكشالثانوية العدادية الكنديإقليم: الحوز 58 ايت الحاج لحسن زكرياء
الجتماعيات

04/09/12 24222

C

تسلطانت
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

الثانوية العدادية المعتمد ابن إقليم: الحوز

عباد

102/09/16إقليم: الحوز 34 م بوعزة
الجتماعيات

02/09/16 24823F)أيت أورير )البلدية

الثانوية العدادية المركب 

التربوي اغبالو

101/01/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية الليمونإقليم: الحوز 34 سعيدة زهوان
الجتماعيات

01/01/17 02703

M

مراكش المدينة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية علل 

الفاسي

102/09/09إقليم: الحوزثانوية الرازي العداديةإقليم: الحوز 30 زينب زانفي
الجتماعيات

02/09/15إلتحاق بالزوج 26787

R

تحناوت )البلدية(

الثانوية العدادية المركب 

التربوي اغبالو

106/09/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية الصفاءإقليم: الحوز 28 يوسف اوريك
الجتماعيات

06/09/17 02833

D

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية جمال 

الدين الفغاني

506/09/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية المام عليإقليم: الحوز 26 عبداللطيف ايت الطلب
الجتماعيات

04/09/18 02835F)النخيل )المقاطعة

الثانوية العدادية علل 

الفاسي

106/09/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية زمرانإقليم: الحوز 24 عادل بوبول
الجتماعيات

04/09/19 27322Xتسلطانت

الثانوية العدادية مولي 

رشيد

102/09/15إقليم: الحوزثانوية الرازي العداديةإقليم: الحوز 18 فاطمة بويديا
الجتماعيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 26787

R

تحناوت )البلدية(

الثانوية العدادية المركب 

التربوي اغبالو

الثانوية العدادية علل إقليم: الحوز

الفاسي

106/09/17إقليم: الحوز 18 بوبكر ابران
الجتماعيات

06/09/17 18464

U

أوريكة

الثانوية العدادية علل إقليم: الحوزالثانوية العدادية إبن زهر

الفاسي

506/09/17إقليم: الحوز 18 السعيد أبو قبيس
الجتماعيات

06/09/17 18464

U

أوريكة

الثانوية العدادية اولد 

امطاع

الثانوية العدادية جمال الدين إقليم: الحوز

الفغاني

206/09/17إقليم: الحوز 18 صبير العيدي
الجتماعيات

06/09/17 03788Sاغمات

الثانوية العدادية نور إقليم: الحوزالثانوية العدادية وزرقطن

الطلس

327/11/17إقليم: الحوز 18 أوعمي سناء
الجتماعيات

27/11/17 20935Eتيدلي مسفيوة

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

الثانوية العدادية جمال الدين إقليم: الحوز

الفغاني

406/09/17إقليم: الحوز 16 الغزاوي احمد
الجتماعيات

04/09/18 03788Sاغمات

الثانوية العدادية علل 

الفاسي

الثانوية العدادية نور إقليم: الحوز

الطلس

506/09/17إقليم: الحوز 14 هشام ام الهوى
الجتماعيات

04/09/19 20935Eتيدلي مسفيوة

104/09/19إقليم: الحوزالثانوية العدادية اولد امطاعإقليم: الحوزالثانوية العدادية ويركان 6 لعراج أسامة
الجتماعيات

04/09/19 18661

H

أولد امطاع

الثانوية العدادية نور 

الطلس

الثانوية العدادية علل إقليم: الحوز

الفاسي

504/09/19إقليم: الحوز 6 عمر بومنير
الجتماعيات

04/09/19 18464

U

أوريكة

الثانوية العدادية المام إقليم: الحوزملحقة أغبار العدادية

الشافعي

104/09/19عمالة: مراكش 6 عزيز الفقير
الجتماعيات

04/09/19 02645Zأيت ايمور

الثانوية العدادية شاعر إقليم: الحوزالثانوية العدادية التوامة

الحمراء

616/09/96عمالة: مراكش 118 صالح نوعام
الرياضيات

04/09/02أقدمية 16 سنة 02632

K

جليز )المقاطعة(
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مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية إعدادية 

المجد

202/09/09عمالة: مراكشالثانوية العدادية المام عليإقليم: الحوز 64 بنفتح ا سلوى
الرياضيات

04/09/12 02835F)النخيل )المقاطعة

105/09/07إقليم: الحوزالثانوية العدادية سد نفيسإقليم: الحوزالثانوية العدادية ويركان 58 لعبودي غزلن
الرياضيات

04/09/12 21862

M

لل تكركوست

102/09/10عمالة: مراكشالثانوية العدادية المام عليإقليم: الحوزثانوية الرازي العدادية 52 مصطفى ضرقاوي
الرياضيات

04/09/19 02835F)النخيل )المقاطعة

الثانوية العدادية علل 

الفاسي

203/09/13إقليم: الحوزثانوية الرازي العداديةإقليم: الحوز 40 صفاء بكال
الرياضيات

04/09/19 26787

R

تحناوت )البلدية(

الثانوية العدادية الطلس 

الكبير

202/09/14إقليم: الحوزثانوية الرازي العداديةإقليم: الحوز 28 لحسن الدوان
الرياضيات

06/09/17 26787

R

تحناوت )البلدية(

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

107/09/16إقليم: تارودانتثإ.الليمونإقليم: الحوز 24 رضوان بالغزالي
الرياضيات

07/09/16 26940

G

أولد برحيل )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابن حنبلإقليم: الحوزالثانوية العدادية تزارت

ملول

402/09/16 24 هشام زاكي
الرياضيات

02/09/16 25597X)انزكان )البلدية

الثانوية العدادية جمال الدين إقليم: الحوزالثانوية العدادية إبن زهر

الفغاني

1023/01/17إقليم: الحوز 24 عبد العالي البازة
الرياضيات

23/01/17 03788Sاغمات

123/01/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية النصرإقليم: الحوزالثانوية العدادية البخاري 24 وليد لهللي
الرياضيات

23/01/17 25337P)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية المركب 

التربوي اغبالو

1004/09/18عمالة: مراكشالثانوية العدادية زمرانإقليم: الحوز 22 نورة ابوحافض
الرياضيات

04/09/18 27322Xتسلطانت

الثانوية العدادية علل 

الفاسي

الثانوية العدادية  م عابد إقليم: الحوز

الجابري

404/09/18عمالة: مراكش 22 م زانتي
الرياضيات

04/09/18 26739

N

سعادة

الثانوية العدادية سيدي 

عبد ا بن حساين

423/01/17عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الكتبيةإقليم: الحوز 20 كريم ايت بنسعيد
الرياضيات

04/09/18 02709

U

مراكش المدينة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية سيدي 

عبد ا غيات

الثانوية العدادية رياض إقليم: الحوز

المسك

104/09/18عمالة: مراكش 20 لحسن الهاشمي
الرياضيات

04/09/19 26892Eحربيل

الثانوية العدادية مولي 

رشيد

704/09/18عمالة: مراكشالثانوية العدادية عبد المومنإقليم: الحوز 20 سعيد إمغارن
الرياضيات

04/09/19 02701

K

مراكش المدينة 

)المقاطعة(

603/09/13إقليم: الحوزالثانوية العدادية الجديدةإقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيدي 18 م أكاسيس
الرياضيات

06/09/17 23526

W

أيت أورير )البلدية(

الثانوية العدادية المعتمد ابن إقليم: الحوز الثانوية العدادية تمازوزت

عباد

102/09/15إقليم: الحوز 18 هنان لبويهي
الرياضيات

04/09/18 24823F)أيت أورير )البلدية

106/09/17إقليم: الحوزالثانوية العدادية اولد امطاعإقليم: الحوزالثانوية العدادية البخاري 18 جميلة اجمول
الرياضيات

06/09/17 18661

H

أولد امطاع
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نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية نور 

الطلس

الثانوية العدادية المعتمد ابن إقليم: الحوز

عباد

206/09/17إقليم: الحوز 18 م بوجمعاوي
الرياضيات

06/09/17 24823F)أيت أورير )البلدية

الثانوية العدادية علل 

الفاسي

704/09/18عمالة: مراكشالثانوية العدادية الكنديإقليم: الحوز 18 لطيفة اوحدوا
الرياضيات

04/09/19 24222

C

تسلطانت

الثانوية العدادية سيدي 

عبد ا غيات

الثانوية العدادية حمان إقليم: الحوز

الفطواكي

304/09/18عمالة: مراكش 18 خوبيد طارق
الرياضيات

04/09/19 24226

G

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية جمال 

الدين الفغاني

الثانوية العدادية ابن البناء إقليم: الحوز

المراكشي

406/09/17عمالة: مراكش 16 عزيز ايت كارا
الرياضيات

04/09/18 02705P مراكش المدينة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

104/09/19عمالة: مراكشالثانوية العدادية تانسيفتإقليم: الحوز 16 عبد الكريم ليار
الرياضيات

04/09/19 18547Jواحة سيدي ابراهيم

الثانوية العدادية جمال 

الدين الفغاني

الثانوية العدادية عمر ابن إقليم: الحوز

الخطاب

206/09/17عمالة: مراكش 14 عزالدين بنبزكري
الرياضيات

04/09/19 23479V سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

106/09/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: الحوزالثانوية العدادية سد نفيس 14 الحسين العلم
الرياضيات

04/09/18 24223

D

اكفاي

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: الحوزالثانوية العدادية وزرقطن

ا غيات

406/09/17إقليم: الحوز 14 ايت اكن الحسن
الرياضيات

04/09/19 20672

U

سيدي عبد ا غيات

  الثانوية العداديةا يت 

سيدي داود

706/09/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية التشاركإقليم: الحوز 14 جنح عبد المجيد
الرياضيات

04/09/19 26891

D

حربيل

الثانوية العدادية علل 

الفاسي

الثانوية العدادية ابن إقليم: الحوز

الجوزي

106/09/17إقليم: الحوز 14 ابراهيم ايت بوايشو
الرياضيات

04/09/19 27074

C

تمصلوحت

الثانوية العدادية علل إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيدي

الفاسي

506/09/17إقليم: الحوز 12 أيوب قباس
الرياضيات

04/09/18 18464

U

أوريكة

104/09/18إقليم: الحوز الثانوية العدادية تمازوزتإقليم: الحوزالثانوية العدادية إبن زهر 12 البلوي عبد الكريم
الرياضيات

04/09/18 24043

H

تمزوزت

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

504/09/18إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيديإقليم: الحوز 12 الحجوتي م
الرياضيات

04/09/18 03790

U

أمزميز )البلدية(

104/09/18عمالة: مراكشالثانوية العدادية زمرانإقليم: الحوز الثانوية العدادية تنمل 12 عبدالصمد الفكروش
الرياضيات

04/09/18 27322Xتسلطانت

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

104/09/18عمالة: مراكشالثانوية العدادية زمرانإقليم: الحوز 12 الناصري زكرياء
الرياضيات

04/09/18 27322Xتسلطانت

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: الحوزالثانوية العدادية تزارت

ا بن حساين

104/09/18إقليم: الحوز 12 عبد الرحيم بستوت
الرياضيات

04/09/18 18671

U

تمصلوحت

الثانوية العدادية علل إقليم: الحوزالثانوية العدادية وزرقطن

الفاسي

204/09/18إقليم: الحوز 12 عبد الله بعمران
الرياضيات

04/09/18 18464

U

أوريكة
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية علل إقليم: الحوزالثانوية العدادية اوكايمدن

الفاسي

104/09/18إقليم: الحوز 12 مجدة سامي
الرياضيات

04/09/18 18464

U

أوريكة

الثانوية العدادية إعدادية إقليم: الحوزالثانوية العدادية ويركان

المجد

104/09/18إقليم: الحوز 10 الحجوي يوسف
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوجة 25060

N

تحناوت )البلدية(

104/09/18إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيديإقليم: الحوزالثانوية العدادية البخاري 10 عبذ الحليل العضراوي
الرياضيات

04/09/19 03790

U

أمزميز )البلدية(

الثانوية العدادية ابن 

الجوزي

الثانوية العدادية المنصور إقليم: الحوز

الدهبي

204/09/18عمالة: مراكش 10 م الخليل ضنين
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوجة 02625

C

مراكش المدينة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية اولد 

امطاع

206/09/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية ابن بطوطةإقليم: الحوز 8 علل لبيهي
الرياضيات

01/08/19 02837

H

أولد حسون

الثانوية العدادية الطلس إقليم: الحوز الثانوية العدادية تنمل

الكبير

104/09/18إقليم: الحوز 8 مصعب اتزمورت
الرياضيات

04/09/19 20937

G

أسني

الثانوية العدادية الطلس 

الكبير

الثانوية العدادية المركب إقليم: الحوز

التربوي اغبالو

104/09/18إقليم: الحوز 8 مصطفى بوسكور
الرياضيات

04/09/19 23084

R

ستي فاطمة

504/09/19إقليم: الحوزالثانوية العدادية اوكايمدنإقليم: الحوزالثانوية العدادية وزرقطن 6 اسماعيل ايت بوجميع
الرياضيات

04/09/19 27050

B

أوكايمدن

1104/09/19عمالة: مراكشالثانوية العدادية الماورديإقليم: الحوزالثانوية العدادية وزرقطن 6 عماد اسنان
الرياضيات

04/09/19 02644Yسيدي الزوين

الثانوية العدادية سد مولي 

يوسف

الثانوية العدادية إعدادية إقليم: الحوز

المجد

104/09/19إقليم: الحوز 6 لمياء تيشيرا
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوج 25060

N

تحناوت )البلدية(

104/09/19إقليم: الحوزالثانوية العدادية البخاريإقليم: الحوزملحقة ازكور 6 فاطمة الزهراء الحيس
الرياضيات

04/09/19 24048

N

تيزكين

204/09/19عمالة: مراكشالثانوية العدادية المسيرة 2إقليم: الحوزالثانوية العدادية اوكايمدن 6 أقدادعبد الكريم نضال
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوجة 27318T)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية نور إقليم: الحوزالثانوية العدادية وزرقطن

الطلس

604/09/19إقليم: الحوز 6 سعد دكوشي
الرياضيات

04/09/19 20935Eتيدلي مسفيوة

الثانوية العدادية مولي 

ابراهيم

الثانوية العدادية عمر ابن إقليم: الحوز

الخطاب

904/09/19عمالة: مراكش 6 ياسين عل
الرياضيات

04/09/19 23479V سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية العدادية علل 

الفاسي

103/09/13عمالة: مراكشالثانوية العدادية النصرإقليم: الحوز 30 خالد اوبها
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 25337P)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية عمر ابن إقليم: الحوزالثانوية العدادية تزارت

الخطاب

306/09/17عمالة: مراكش 28 سارة بوتو
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 23479V سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية العدادية مولي 

ابراهيم

الثانوية العدادية علل إقليم: الحوز

الفاسي

102/01/17عمالة: مراكش 24 كوثر اكني
علوم الحياة 

والرض
02/01/17إلتحاق بالزوج 27319

U

المنارة )المقاطعة(

333



المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية حمان إقليم: الحوزالثانوية العدادية وزرقطن

الفطواكي

506/09/17إقليم: الحوز 20 أضها عبد الرزاق
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 21861Lتيغدوين

206/09/17إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيديإقليم: الحوزالثانوية العدادية إبن زهر 18 حسن أشيشاو
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 03790

U

أمزميز )البلدية(

الثانوية العدادية سد مولي 

يوسف

الثانوية العدادية الطلس إقليم: الحوز

الكبير

306/09/17إقليم: الحوز 18 عائشة مشكوري
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 20937

G

أسني

الثانوية العدادية إعدادية إقليم: الحوزالثانوية العدادية وزرقطن

المجد

206/09/17إقليم: الحوز 18 يونس بوطالب
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 25060

N

تحناوت )البلدية(

الثانوية العدادية سد مولي 

يوسف

1106/09/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية مركز 44إقليم: الحوز 18 السعيد بنجواد
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 24543

B

أولد دليم

الثانوية العدادية الطلس 

الكبير

104/09/18عمالة: مراكشالثانوية العدادية الشرفاءإقليم: الحوز 18 خولة حناني
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 02643Xتسلطانت

الثانوية العدادية نور إقليم: الحوزالثانوية العدادية وزرقطن

الطلس

702/09/16إقليم: الحوز 16 صحبة عبد الرزاق
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 20935Eتيدلي مسفيوة

الثانوية العدادية طارق ابن إقليم: الحوزثانوية الرازي العدادية

زياد

102/09/15عمالة: مراكش 13 عبد الجليل  أيت السبــع
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوجة 02639T)المنارة )المقاطعة

201/09/18عمالة: مراكشالثانوية العدادية النهضةإقليم: الحوز الثانوية العدادية تمازوزت 13 حياة أتغلياست
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 23072

C

المنارة )المقاطعة(

  الثانوية العداديةا يت 

سيدي داود

الثانوية العدادية المعتمد ابن إقليم: الحوز

عباد

401/01/17إقليم: الحوز 12 زينة ايت الحاج
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 24823F)أيت أورير )البلدية

306/09/17إقليم: الحوزالثانوية العدادية ويركانإقليم: الحوز الثانوية العدادية تنمل 10 عز الدين الزدو
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 24045

K

ويركان

416/09/94عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية  ابن يوسفإقليم: الحوزثانوية الرازي العدادية 120 عبدالله الصبان
الفيزياء والكيمياء

07/10/04أقدمية 16 سنة 02711

W

جليز )المقاطعة(

الثانوية العدادية اولد 

امطاع

511/09/00عمالة: مراكشالثانوية العدادية المسيرة 2إقليم: الحوز 118 م النجار
الفيزياء والكيمياء

11/09/02أقدمية 16 سنة 27318T)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية ابن 

الجوزي

 الثانوية العدادية م إقليم: الحوز

الزرقطوني

602/09/10إقليم: الصويرة 30 لحسن درقوي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 24216

W

اوناغة

506/09/17إقليم: الحوزثانوية الرازي العداديةإقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيدي 28 م فلح
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 26787

R

تحناوت )البلدية(

الثانوية العدادية جمال 

الدين الفغاني

507/09/05عمالة: مراكشالثانوية العدادية الويدانإقليم: الحوز 22 القادري م
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 23834Fالويدان

الثانوية العدادية مولي 

ابراهيم

الثانوية العدادية جمال الدين إقليم: الحوز

الفغاني

706/09/17إقليم: الحوز 18 م سطور
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 03788Sاغمات
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المؤسسة الصلية
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مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية الطلس 

الكبير

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: الحوز

ا بن حساين

206/09/17إقليم: الحوز 18 نورالدين أنجومي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 18671

U

تمصلوحت

الثانوية العدادية علل إقليم: الحوز الثانوية العدادية تنمل

الفاسي

102/09/16إقليم: الحوز 16 احمد غياب
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 18464

U

أوريكة

101/01/17إقليم: الحوزالثانوية العدادية اولد امطاعإقليم: الحوزالثانوية العدادية وزرقطن 12 رشيد المرابط
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 18661

H

أولد امطاع

802/09/16عمالة: مراكشالثانوية العدادية ابن بطوطةإقليم: الحوزالثانوية العدادية إبن زهر 12 نور الدين احجام
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 02837

H

أولد حسون

الثانوية العدادية علل 

الفاسي

102/09/16إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية ابن سيناإقليم: الحوز 12 يوسف الكاسمي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 24199

C

أيت هادي

الثانوية العدادية سد مولي 

يوسف

723/01/17إقليم: الحوزالثانوية العدادية تزارتإقليم: الحوز 12 جمال ايت اغري
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 25057

K

تزارت

204/09/18عمالة: مراكشالثانوية العدادية التقدمإقليم: الحوزالثانوية العدادية وزرقطن 8 ادقي أيوب
الفيزياء والكيمياء

04/09/19إلتحاق بالزوجة 25244

N

المنارة )المقاطعة(

الثانوية العدادية سد مولي إقليم: الحوزالثانوية العدادية وزرقطن

يوسف

204/09/18إقليم: الحوز 8 عبد الرحيم ملوك
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 20673Vأيت عادل

الثانوية العدادية علل إقليم: الحوزالثانوية العدادية وزرقطن

الفاسي

704/09/19إقليم: الحوز 6 سكينة الهزميري
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 18464

U

أوريكة

604/09/19عمالة: مراكشالثانوية العدادية النصرإقليم: الحوزملحقة ازكور 6 محسن لفيفي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19إلتحاق بالزوجة 25337P)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية علل إقليم: الحوزملحقة أغبار العدادية

الفاسي

504/09/19إقليم: الحوز 6 م البرمكي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 18464

U

أوريكة

الثانوية العدادية نور إقليم: الحوزملحقة أغبار العدادية

الطلس

204/09/19إقليم: الحوز 6 هدى عميير
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 20935Eتيدلي مسفيوة

الثانوية العدادية مولي 

ابراهيم

الثانوية العدادية علل إقليم: الحوز

الفاسي

104/09/12إقليم: الحوز 52 رشيد اد مسعود
التربية السلمية

02/09/15 18464

U

أوريكة

الثانوية العدادية المركب 

التربوي اغبالو

الثانوية العدادية إعدادية إقليم: الحوز

المجد

106/09/06إقليم: الحوز 40    اسعيد رشيد
التربية السلمية

02/09/15 25060

N

تحناوت )البلدية(

إقليم: قلعة ثانوية  ابن الحجاج العداديةإقليم: الحوزالثانوية العدادية إبن زهر

 السراغنة

404/09/18 22 الوردي عادل
التربية السلمية

04/09/18 09360Y)سيدي رحال )البلدية

804/09/18عمالة: مراكشالثانوية العدادية الماورديإقليم: الحوزالثانوية العدادية وزرقطن 22 رشيد أيت سعيد
التربية السلمية

04/09/18 02644Yسيدي الزوين

الثانوية العدادية المركب 

التربوي اغبالو

الثانوية العدادية عثمان بن إقليم: الحوز

عفان

1004/09/18عمالة: مراكش 12 م بوزيدي
التربية السلمية

04/09/18 02642

W

الوداية
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية سد مولي 

يوسف

الثانوية العدادية عثمان بن إقليم: الحوز

عفان

1102/09/16عمالة: مراكش 6 عبد الحليم لعنيبي
التربية السلمية

04/09/19 02642

W

الوداية

الثانوية العدادية مولي 

رشيد

816/09/88عمالة: مراكشالثانوية العدادية ابن بطوطةإقليم: الحوز 84 عبد ا العيادي
التربية البدنية

03/09/13 02837

H

أولد حسون

الثانوية العدادية رياض إقليم: الحوزالثانوية العدادية سد نفيس

العروس

616/09/99عمالة: مراكش 78 الجرادي م فوزي
التربية البدنية

04/09/12 26792

W

حربيل

الثانوية العدادية جمال 

الدين الفغاني

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: الحوز

ا بن حساين

606/09/00إقليم: الحوز 50 ايت علي ويدار رشيد
التربية البدنية

04/09/19 18671

U

تمصلوحت

الثانوية العدادية اولد 

امطاع

504/09/12إقليم: الحوزالثانوية العدادية سد نفيسإقليم: الحوز 48 الطيب زري
التربية البدنية

06/09/17 21862

M

لل تكركوست

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيدي

ا بن حساين

1003/09/13إقليم: الحوز 42 ماجدة الوهابي
التربية البدنية

03/09/13 18671

U

تمصلوحت

الثانوية العدادية الطلس 

الكبير

الثانوية العدادية جمال الدين إقليم: الحوز

الفغاني

203/09/13إقليم: الحوز 34 الصرصاري هشام
التربية البدنية

06/09/17 03788Sاغمات

1103/09/13عمالة: مراكشالثانوية العدادية ابن بطوطةإقليم: الحوزالثانوية العدادية تزارت 24 م شبهاري
التربية البدنية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 02837

H

أولد حسون

104/09/18عمالة: مراكشالثانوية العدادية الويدانإقليم: الحوزالثانوية العدادية وزرقطن 12 يوسف البطل
التربية البدنية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 23834Fالويدان

404/09/19عمالة: مراكشالثانوية العدادية الويدانإقليم: الحوزالثانوية العدادية وزرقطن 7 فاطم الزهراء تكفة
التربية البدنية

04/09/19إلتحاق بالزوج 23834Fالويدان

الثانوية العدادية جمال 

الدين الفغاني

116/09/89عمالة: مراكشالثانوية العدادية المسيرة 2إقليم: الحوز 142 عبد الصادق مدليب
التربية التشكيلية

16/09/96أقدمية 16 سنة 27318T)المنارة )المقاطعة

216/09/92عمالة: مراكشالثانوية العدادية جبل جليزإقليم: الحوزالثانوية العدادية الجديدة 124 إبراهيم أشبان
التربية التشكيلية

18/10/04أقدمية 16 سنة 25655

K

المنارة )المقاطعة(

116/09/98عمالة: مراكشالثانوية العدادية البيرونيإقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيدي 36 الكنسات م
التربية التشكيلية

02/09/14 25656L)جليز )المقاطعة

الثانوية العدادية سد مولي 

يوسف

الثانوية العدادية رياض إقليم: الحوز

المسك

106/09/06عمالة: مراكش 94 مولي الحسين دبيري
المعلوميات

06/09/06أقدمية 12 سنة 26892Eحربيل

الثانوية العدادية مولي 

رشيد

207/09/04عمالة: مراكشالثانوية العدادية المام عليإقليم: الحوز 46  عبد العزيز المالكي
المعلوميات

02/09/14 02835F)النخيل )المقاطعة

الثانوية العدادية سيدي 

عبد ا بن حساين

104/09/12عمالة: مراكشالثانوية العدادية غانديإقليم: الحوز 29 حفصة حبيب ا
المعلوميات

06/09/17إلتحاق بالزوج 27320V)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية المركب إقليم: الحوزالثانوية العدادية البخاري

التربوي اغبالو

104/09/18إقليم: الحوز 8 عبد الرحيم ايت الحاج
المعلوميات

04/09/19 23084

R

ستي فاطمة
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية اولد 

امطاع

904/09/19إقليم: الحوزالثانوية العدادية سد نفيسإقليم: الحوز 7 يونس بوعزة
المعلوميات

04/09/19إلتحاق بالزوجة 21862

M

لل تكركوست

101/01/02إقليم: شيشاوةثانوية أهديل العداديةإقليم: شيشاوةالثانوية العدادية ابن سينا 122 البشير جرار
اللغة العربية

01/01/02أقدمية 16 سنة 27321

W

أهديل

الثانوية العدادية سيدي 

المختار

101/01/02إقليم: شيشاوةثانوية أهديل العداديةإقليم: شيشاوة 122 عبد المجيد الحاميدي
اللغة العربية

01/01/02أقدمية 16 سنة 27321

W

أهديل

الثانوية العدادية ابن 

النفيس

101/01/02عمالة: مراكشالثانوية العدادية الطلسإقليم: شيشاوة 116 الطيب احولي
اللغة العربية

01/01/05أقدمية 16 سنة 23070A)المنارة )المقاطعة

201/01/02عمالة: مراكشالثانوية العدادية المام مالكإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن العربي 116 مينة لصفر
اللغة العربية

01/01/05أقدمية 16 سنة 02637

R

جليز )المقاطعة(

الثانوية العدادية الحي إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية ابن سينا

الحسني

204/09/02إقليم: شيشاوة 56 رضوان الكرطيط
اللغة العربية

02/09/15 25486

B

شيشاوة )البلدية(

الثانوية العدادية الحي 

الحسني

202/09/09إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية الزرقطونيإقليم: شيشاوة 46 السعيد وعزوز
اللغة العربية

04/09/18 26628T)شيشاوة )البلدية

الثانوية العدادية م 

الخامس

102/09/16عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 34 الكسور عبدالعظيم
اللغة العربية

02/09/16 25658

N

حربيل

الثانوية العدادية الميرة إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية القدس

للمريم

403/09/13عمالة: مراكش 28 لل فاطمة الزهراء العيناوي
اللغة العربية

04/09/19 02627E)جليز )المقاطعة

الثانوية العدادية ابن 

النفيس

الثانوية العدادية المحاميد إقليم: شيشاوة

10

902/09/15عمالة: مراكش 28 حنان المبروكي
اللغة العربية

04/09/19 26893Fسعادة

الثانوية العدادية عمر ابن إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية القدس

الخطاب

604/09/18عمالة: مراكش 22 اد عل رشيدة
اللغة العربية

04/09/18 23479V سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

404/09/18إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن طفيلإقليم: شيشاوةالثانوية العدادية المنفلوطي 22 غزلن امريود
اللغة العربية

04/09/18 19876

D

الغيات

404/09/18عمالة: مراكشالثانوية العدادية المام عليإقليم: شيشاوةالثانوية العدادية ابن سينا 22 جربوع إيمان
اللغة العربية

04/09/18 02835F)النخيل )المقاطعة

204/09/18عمالة: مراكشالثانوية العدادية الكنديإقليم: شيشاوةالثانوية العدادية كماسة 22 سلمان  لبنى
اللغة العربية

04/09/18 24222

C

تسلطانت

الثانوية العدادية ابن 

النفيس

الثانوية العدادية عثمان بن إقليم: شيشاوة

عفان

104/09/18عمالة: مراكش 22 زهرة فاتل
اللغة العربية

04/09/18 02642

W

الوداية

الثانوية العدادية ابن 

بطوطة

الثانوية العدادية المام إقليم: شيشاوة

الشافعي

104/09/18عمالة: مراكش 22 فسيح حنان
اللغة العربية

04/09/18 02645Zأيت ايمور

الثانوية العدادية أنس بن 

مالك

104/09/18عمالة: مراكشالثانوية العدادية مركز 44إقليم: شيشاوة 22 لعسري ابراهيم
اللغة العربية

04/09/18 24543

B

أولد دليم
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية أسيف 

المال

406/09/17إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية الطلسإقليم: شيشاوة 18 مصطفى جميل
اللغة العربية

06/09/17 23828Zادويران

الثانوية العدادية اولد 

مومنة

الثانوية العدادية سيدي إقليم: شيشاوة

المختار

604/09/19إقليم: شيشاوة 16 م الوزيري
اللغة العربية

04/09/19 03225Eسيدي المختار

الثانوية العدادية ابن 

بطوطة

الثانوية العدادية المركب إقليم: شيشاوة

التربوي اغبالو

304/09/19إقليم: الحوز 16 السمللي رشيدة
اللغة العربية

04/09/19 23084

R

ستي فاطمة

الثانوية العدادية سيدي 

المختار

123/01/17إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن العربيإقليم: شيشاوة 14 مريم مايس
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوج 21854

D

شيشاوة )البلدية(

الثانوية العدادية الميرة إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية القدس

للمريم

104/09/18عمالة: مراكش 14 عائشة كرومي
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 02627E)جليز )المقاطعة

الثانوية العدادية أنس بن 

مالك

527/01/17إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية القدسإقليم: شيشاوة 12 سعيد محاتي
اللغة العربية

04/09/19 18663

K

لمزوضية

104/09/18عمالة: مراكشالثانوية العدادية طه حسينإقليم: شيشاوةالثانوية العدادية أداسل 12 سهام اشيط
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 02640

U

المنارة )المقاطعة(

1004/09/18عمالة: مراكشالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: شيشاوةالثانوية العدادية كماسة 12 جللي   يونس
اللغة العربية

04/09/18 24223

D

اكفاي

104/09/19إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية ابن النفيسإقليم: شيشاوةالثانوية العدادية تمزكدوين 6 فاطمة الزهراء الخادري
اللغة العربية

04/09/19 18465Vامزوضة

الثانوية العدادية عمر ابن إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية المنفلوطي

الخطاب

404/09/19عمالة: مراكش 6 الطائح أحمد
اللغة العربية

04/09/19 23479V سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية العدادية الشريف إقليم: شيشاوةالثانوي العدادية لل عزيزة

الدريسي

204/09/19إقليم: الرحامنة 6 وشيناه يوسف
اللغة العربية

04/09/19 24554

N

الجعيدات

الثانوية العدادية م 

الخامس

804/09/19إقليم: الحوز الثانوية العدادية تنملإقليم: شيشاوة 6 الحردي  بهيجة
اللغة العربية

04/09/19 20938

H

تلت نيعقوب

الثانوية العدادية ابن 

النفيس

106/09/06إقليم: الحوزالثانوية العدادية ويركانإقليم: شيشاوة 94 الموقت كريمة
اللغة الفرنسية

06/09/06أقدمية 12 سنة 24045

K

ويركان

702/09/15عمالة: مراكشالثانوية العدادية بن زكريإقليم: شيشاوةالثانوية العدادية القدس 36 خولة الفضيلي
اللغة الفرنسية

06/09/17 26790

U

المنارة )المقاطعة(

الثانوية العدادية الحسن 

الثاني

102/09/16إقليم: تارودانتثإ.الشهيد علي بن الطاهرإقليم: شيشاوة 34 لطيفة الفاضل
اللغة الفرنسية

02/09/16 17289S)الكردان )البلدية

الثانوية العدادية ابن 

تومرت

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرشاد التأهيليةإقليم: شيشاوة

وتنان

302/09/16 34 ورقة فاطمة
اللغة الفرنسية

02/09/16 27097

C

أورير

102/09/15عمالة: مراكشالثانوية العدادية الماورديإقليم: شيشاوةالثانوية العدادية القدس 26 حسن بنكروم
اللغة الفرنسية

06/09/17 02644Yسيدي الزوين
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

1104/09/18عمالة: مراكشالثانوية العدادية مركز 44إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية الغزالي 22 كريمة اجلل
اللغة الفرنسية

04/09/18 24543

B

أولد دليم

الثانوية العدادية أسيف 

المال

804/09/18عمالة: مراكشالثانوية العدادية الكنديإقليم: شيشاوة 22 الصادق خولة
اللغة الفرنسية

04/09/18 24222

C

تسلطانت

الثانوية العدادية م 

الخامس

204/09/18عمالة: مراكشالثانوية العدادية الويدانإقليم: شيشاوة 22 زينب غيث
اللغة الفرنسية

04/09/18 23834Fالويدان

الثانوية العدادية سيدي 

المختار

127/11/17إقليم: شيشاوةثانوية أهديل العداديةإقليم: شيشاوة 20 فاطمة أبيهي
اللغة الفرنسية

04/09/19 27321

W

أهديل

306/09/17إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية الطلسإقليم: شيشاوةالثانوية العدادية تمزكدوين 18 عبد اللطيف اغمر
اللغة الفرنسية

06/09/17 23828Zادويران

الثانوية العدادية اولد 

مومنة

الثانوية العدادية سيدي إقليم: شيشاوة

المختار

306/09/17إقليم: شيشاوة 18 إلياس بنوروار
اللغة الفرنسية

06/09/17 03225Eسيدي المختار

الثانوية العدادية ابن 

النفيس

706/09/17إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الشويطرإقليم: شيشاوة 18 حسن القادري
اللغة الفرنسية

06/09/17 26643Jسيدي عبد ا غيات

إقليم: قلعة ثانوية الصهريج العداديةإقليم: شيشاوةالثانوية العدادية أداسل

 السراغنة

704/09/19 16 هاجر اثقان
اللغة الفرنسية

04/09/19 09347Jالصهريج

الثانوية العدادية المركب إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية تمزكدوين

التربوي اغبالو

104/09/18إقليم: الحوز 12 عبد الكريم المودن
اللغة الفرنسية

04/09/18 23084

R

ستي فاطمة

الثانوية العدادية ابن 

بطوطة

304/09/18إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية كماسةإقليم: شيشاوة 12 انزار عائشة
اللغة الفرنسية

04/09/18 25485Aكماسة

الثانوية العدادية سيدي 

المختار

لملركب التربوي المندمج إقليم: شيشاوة

لمحرة

604/09/18إقليم: الرحامنة 6 زاية خالد
اللغة الفرنسية

04/09/19 25677Jلمحرة

904/09/19إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية ابن تومرتإقليم: شيشاوةالثانوي العدادية لل عزيزة 6 كريم خديجة
اللغة الفرنسية

04/09/19 24640

G

الزاوية النحلية

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية القدس

ا بن حساين

907/09/04إقليم: الحوز 106 زهيرة لغزيوي
اللغة النجليزية

07/09/04أقدمية 16 سنة 18671

U

تمصلوحت

101/01/02إقليم: شيشاوةثانوية أهديل العداديةإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن رشد 100 لخضر عبد العزيز
اللغة النجليزية

23/10/07أقدمية 12 سنة 27321

W

أهديل

الثانوية العدادية سيدي 

المختار

106/09/01إقليم: شيشاوةثانوية أهديل العداديةإقليم: شيشاوة 109 عبد ا جرار
الجتماعيات

03/09/03إلتحاق بالزوجة 27321

W

أهديل

304/09/18عمالة: مراكشالثانوية العدادية المام عليإقليم: شيشاوةالثانوية العدادية كماسة 22 رشيد  مريم
الجتماعيات

04/09/18 02835F)النخيل )المقاطعة

إقليم: قلعة ثانوية العامرية التأهيليةإقليم: شيشاوةالثانوي العدادية لل عزيزة

 السراغنة

104/09/18 22 عاشق عبد الله
الجتماعيات

04/09/18 09361Zالعامرية
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الثانوية العدادية أسيف 

المال

106/09/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: شيشاوة 18 ابراهيم لعروسي
الجتماعيات

06/09/17 24223

D

اكفاي

306/09/17إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية ابن النفيسإقليم: شيشاوةالثانوية العدادية تمزكدوين 18 ابريك اوجعا
الجتماعيات

06/09/17 18465Vامزوضة

206/09/17إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية الطلسإقليم: شيشاوةالثانوي العدادية لل عزيزة 14 حسن وكريمي
الجتماعيات

04/09/19 23828Zادويران

الثانوية العدادية م 

الخامس

204/09/18إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية كماسةإقليم: شيشاوة 12 سعيد إدحمان
الجتماعيات

04/09/18 25485Aكماسة

الثانوية العدادية م 

الخامس

المركب التربوي المندمج إقليم: شيشاوة

انزالت لعظم

204/09/18إقليم: الرحامنة 12 م السالم
الجتماعيات

04/09/18 25500Sانزالت لعظم

الثانوية العدادية حمان إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية أداسل

الفطواكي

704/09/18إقليم: الحوز 12 بعلي حمو
الجتماعيات

04/09/18 21861Lتيغدوين

104/09/19إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية أسيف المالإقليم: شيشاوةالثانوية العدادية أداسل 6 شرف ازناك
الجتماعيات

04/09/19 25487

C

اسيف المال

704/09/19إقليم: الصويرة الثانوية العدادية تفتاشتإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية الطلس 6 منصوري معاذ
الجتماعيات

04/09/19 10397Aتفتاشت

604/09/19عمالة: مراكشالثانوية العدادية تانسيفتإقليم: شيشاوةالثانوية العدادية المنفلوطي 6 باني يونس
الجتماعيات

04/09/19 18547Jواحة سيدي ابراهيم

الثانوية العدادية وادي إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن العربي

الذهب

116/09/88إقليم: آسفي 174 سعيد العطوفي
الرياضيات

01/11/04أقدمية 16 سنة 13987

C

آسفي )البلدية(

الثانوية العدادية عبد ا إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية ابن سينا

الحداوي

102/09/14إقليم: النواصر 42 ضيفي فاطمة الزهراء
الرياضيات

02/09/16 25567P)دار بوعزة )البلدية

الثانوية العدادية عبد ا إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية ابن سينا

الحداوي

102/09/14إقليم: النواصر 40 حاتم أفلل
الرياضيات

07/09/17 25567P)دار بوعزة )البلدية

الثانوية العدادية اولد 

مومنة

الثانوية العدادية سيدي إقليم: شيشاوة

المختار

102/09/15إقليم: شيشاوة 36 عزيز حيمدي
الرياضيات

06/09/17 03225Eسيدي المختار

الثانوية العدادية الحسن 

الثاني

602/09/16إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن رشدإقليم: شيشاوة 34 مريم الخلدي
الرياضيات

02/09/16 13997

N

بوكدرة

123/01/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية السعادةإقليم: شيشاوةالثانوية العدادية كماسة 32 اوتكورت هشام
الرياضيات

06/09/17 21474

R

سعادة

الثانوية العدادية ابن 

تومرت

702/09/16إقليم: تارودانتثإ.الشهيد علي بن الطاهرإقليم: شيشاوة 24 مصطفى جزيل
الرياضيات

02/09/16 17289S)الكردان )البلدية

الثانوية العدادية أسيف 

المال

عمالة: أكادير  إدا  ثانوية الزيتون العداديةإقليم: شيشاوة

وتنان

702/09/16 24 ايوب مصطفى
الرياضيات

08/09/16 05023Jتامري
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123/01/17إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية الغزاليإقليم: شيشاوةالثانوية العدادية تمزكدوين 22 لحسن باعلي
الرياضيات

06/09/17 03226F)امنتانوت )البلدية

323/01/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية طه حسينإقليم: شيشاوةالثانوية العدادية كماسة 22 عمر عللو
الرياضيات

06/09/17 02640

U

المنارة )المقاطعة(

104/09/18عمالة: مراكشالثانوية العدادية السعديينإقليم: شيشاوةالثانوية العدادية كماسة 22 الناني  فاطمة الزهراء
الرياضيات

04/09/18 26740Pسعادة

الثانوية العدادية اولد 

مومنة

106/09/17إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية القدسإقليم: شيشاوة 18 زكرياء تاقي
الرياضيات

06/09/17 18663

K

لمزوضية

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية تمزكدوين

ا بن حساين

604/09/19إقليم: الحوز 16 خولة قاسي
الرياضيات

04/09/19 18671

U

تمصلوحت

الثانوية العدادية أنس بن 

مالك

الثانوية العدادية الطلس إقليم: شيشاوة

الكبير

516/10/17إقليم: الحوز 14 بوالزيت الحسن
الرياضيات

25/10/18 20937

G

أسني

الثانوية العدادية الحي 

الحسني

206/09/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية الكنديإقليم: شيشاوة 14 عبد الواحد امراوزى
الرياضيات

04/09/19 24222

C

تسلطانت

الثانوية العدادية حمان إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية القدس

الفطواكي

406/09/17عمالة: مراكش 14 هشام ادبيشي
الرياضيات

04/09/19 24544

C

الوداية

الثانوية العدادية المام إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية القدس

الشافعي

106/09/17عمالة: مراكش 14 عزيز البريك
الرياضيات

04/09/19 02645Zأيت ايمور

الثانوية العدادية الحسن 

الثاني

404/09/18إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية الطلسإقليم: شيشاوة 12 حمز الحبشي
الرياضيات

04/09/18 23828Zادويران

104/09/18إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية الطلسإقليم: شيشاوةالثانوية العدادية تمزكدوين 12 حفيظ باسلم
الرياضيات

04/09/18 23828Zادويران

الثانوية العدادية أنس بن 

مالك

الثانوية العدادية علل إقليم: شيشاوة

الفاسي

104/09/18إقليم: الحوز 10 احماد أفقير
الرياضيات

04/09/19 18464

U

أوريكة

الثانوية العدادية ابن 

النفيس

الثانوية العدادية المام إقليم: شيشاوة

الشافعي

604/09/18عمالة: مراكش 8 م اد الحسن
الرياضيات

04/09/19 02645Zأيت ايمور

104/09/19عمالة: مراكشالثانوية العدادية المحامد 9إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية المنفلوطي 7 الكصير ياسين
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوجة 25028

D

المنارة )المقاطعة(

الثانوية العدادية سد مولي إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية أداسل

يوسف

204/09/19إقليم: الحوز 6 رضا زهير
الرياضيات

04/09/19 20673Vأيت عادل

الثانوية العدادية م 

الخامس

الثانوية العدادية أنس بن إقليم: شيشاوة

مالك

304/09/19إقليم: شيشاوة 6 اسماء  سوام
الرياضيات

04/09/19 19022Aمجاط

404/09/19عمالة: مراكشالثانوية العدادية الماورديإقليم: شيشاوةالثانوي العدادية لل عزيزة 6 اعرابن اسماعيل
الرياضيات

04/09/19 02644Yسيدي الزوين
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104/09/19إقليم: الحوزالثانوية العدادية اوكايمدنإقليم: شيشاوةالثانوية العدادية أداسل 6 الحبيب بحدوش
الرياضيات

04/09/19 27050

B

أوكايمدن

الثانوية العدادية م 

الخامس

الثانوية العدادية أنس بن إقليم: شيشاوة

مالك

304/09/19إقليم: شيشاوة 6 فاطمة الشرع
الرياضيات

04/09/19 19022Aمجاط

104/09/19عمالة: مراكشالثانوية العدادية تانسيفتإقليم: شيشاوةالثانوية العدادية تمزكدوين 6 حماس مرتادي
الرياضيات

04/09/19 18547Jواحة سيدي ابراهيم

الثانوية العدادية ابن 

تومرت

102/09/16إقليم: الصويرةالثانوية العدادية ايت داوودإقليم: شيشاوة 34 أسماء المنصور
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 23937T)أيت داوود )البلدية

202/09/16إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن العربيإقليم: شيشاوةالثانوية العدادية القدس 18 اسمهان بوحسني
علوم الحياة 

والرض
04/09/19إلتحاق بالزوج 21854

D

شيشاوة )البلدية(

206/09/17إقليم: الحوزثانوية الرازي العداديةإقليم: شيشاوةالثانوية العدادية أداسل 18 ميدون حفيظة
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 26787

R

تحناوت )البلدية(

107/09/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية القدسإقليم: شيشاوةالثانوية العدادية ابن سينا 18 امنة ايت الشيخ
علوم الحياة 

والرض
07/09/17إلتحاق بالزوج 02629

G

المنارة )المقاطعة(

الثانوية العدادية أنس بن 

مالك

الثانوية العدادية جمال الدين إقليم: شيشاوة

الفغاني

104/09/19إقليم: الحوز 7 حليمة الكريمي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19إلتحاق بالزوج 03788Sاغمات

104/09/19إقليم: شيشاوةالثانوي العدادية لل عزيزةإقليم: شيشاوةالثانوية العدادية أداسل 6 اسامة بن يدار
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 25484Zلل عزيزة

104/09/19إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية ابن تومرتإقليم: شيشاوةالثانوي العدادية لل عزيزة 6 الباهي يوسف
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 24640

G

الزاوية النحلية

الثانوية العدادية ابن 

النفيس

إقليم: قلعة ثانوية الرازي التأهيليةإقليم: شيشاوة

 السراغنة

104/09/19 6 عبد الرحيم لميعليف
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 22312

B

فرايطة

118/09/02إقليم: الناضورالثانوية العدادية الزرقطونيإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن العربي 50 كريم عبدالرحمان
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 12738V)ازغنغان )البلدية

الثانوية العدادية سيدي 

المختار

202/09/10إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن العربيإقليم: شيشاوة 36 م فرحاتي
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 21854

D

شيشاوة )البلدية(

عمالة: أكادير  إدا ثانوية النبعاث العداديةإقليم: شيشاوةالثانوية العدادية القدس

وتنان

102/09/14 26 البحراوي جميلة
الفيزياء والكيمياء

06/09/17إلتحاق بالزوج 24985

G

اكادير )البلدية(

الثانوية العدادية الحسن 

الثاني

ثانوية حمان الفطواكي إقليم: شيشاوة

العدادية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

301/09/14 18 عمر عنور
الفيزياء والكيمياء

07/09/17إلتحاق بالزوجة 22010Yأولد بورحمون

الثانوية العدادية ابن 

النفيس

الثانوية العدادية الطلس إقليم: شيشاوة

الكبير

804/09/19إقليم: الحوز 16 عز الدين ادغوغي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 20937

G

أسني

1004/09/19إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية القدسإقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية الطلس 16 نادية المكوسي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 18663

K

لمزوضية

342



المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين
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204/09/18عمالة: مراكشالثانوية العدادية الماورديإقليم: شيشاوةالثانوية العدادية تمزكدوين 12 رشيد اكضيض
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 02644Yسيدي الزوين

104/09/18إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية الغزاليإقليم: شيشاوةالثانوي العدادية لل عزيزة 12 متوكل عبد الحكيم
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوجة 03226F)امنتانوت )البلدية

404/09/19إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية كماسةإقليم: شيشاوةالثانوية العدادية أداسل 6 حمزة بونوادر
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 25485Aكماسة

الثانوية العدادية الحسن إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية أداسل

الثاني

104/09/19إقليم: شيشاوة 6 عمر لول
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 21853

C

تاولوكلت

الثانوية العدادية 

الزرقطوني

101/01/02عمالة: مراكشالثانوية العدادية الحسنىإقليم: شيشاوة 108 عبد الهادي بلعيشى
التربية السلمية

02/09/15أقدمية 12 سنة 26559Tواحة سيدي ابراهيم

الثانوية العدادية أنس بن 

مالك

عمالة: إنزكان ايت ثإ.النجاحإقليم: شيشاوة

ملول

104/09/12 49 سفيان متوكل
التربية السلمية

04/09/12إلتحاق بالزوجة 23789

G

انزكان )البلدية(

الثانوية العدادية ابن 

بطوطة

102/09/09إقليم: الصويرةالثانوية العدادية ايت داوودإقليم: شيشاوة 42 كردوم الحسين
التربية السلمية

02/09/16 23937T)أيت داوود )البلدية

الثانوية العدادية أسيف 

المال

202/09/16إقليم: أزيللثانوية تساوت العداديةإقليم: شيشاوة 30 ورضية الناصري
التربية السلمية

04/09/18 23831

C

انزو

الثانوية التأهيلية المير إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية ابن سينا

مولي رشيد

202/09/15إقليم: الصويرة 28 حسن الشيح
التربية السلمية

04/09/18 10404

H

الحنشان )البلدية(

الثانوية العدادية عثمان بن إقليم: شيشاوةالثانوي العدادية لل عزيزة

عفان

1104/09/19عمالة: مراكش 16 بلعوينات جمال
التربية السلمية

04/09/19 02642

W

الوداية

الثانوية العدادية مولي إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية أداسل

ابراهيم

404/09/18إقليم: الحوز 12 بن بايه عبد ا
التربية السلمية

04/09/18 20939Jمولي ابراهيم

1104/09/19إقليم: الحوزالثانوية العدادية إبن زهرإقليم: شيشاوةالثانوية العدادية تمزكدوين 6 الحسن اد بلعيد
التربية السلمية

04/09/19 24046Lابادو

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين

ثانوية حمان الفطواكي إقليم: شيشاوة

العدادية

202/09/10إقليم: سيدي بنور 66 ياسين لمناص
التربية البدنية

13/09/12 08710S)سيدي بنور )البلدية

الثانوية العدادية 

الزرقطوني

1102/09/14عمالة: مراكشالثانوية العدادية مركز 44إقليم: شيشاوة 36 خالد إد الحسن
التربية البدنية

04/09/19 24543

B

أولد دليم

الثانوية العدادية علل بن إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية القدس

عبد ا

202/09/15عمالة: مراكش 26 انس لبداوي
التربية البدنية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 24224Eالسويهلة

الثانوية العدادية اولد 

مومنة

101/01/17إقليم: شيشاوةثانوية أهديل العداديةإقليم: شيشاوة 24 عبد الغني أيت بن منانة
التربية البدنية

01/01/17 27321

W

أهديل

لملركب التربوي المندمج إقليم: شيشاوةالثانوي العدادية لل عزيزة

لمحرة

604/09/18إقليم: الرحامنة 12 البراق مروان
التربية البدنية

04/09/18 25677Jلمحرة

343



المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

104/09/19إقليم: الصويرةاعدادية المهدي بن بركةإقليم: شيشاوةالثانوية العدادية أداسل 6 اسماعيل لمجكر
التربية البدنية

04/09/19 24220Aتكاط

الثانوية العدادية الحسن 

الثاني

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: شيشاوة

تاشفين

304/09/19إقليم: شيشاوة 6 عمران مسكاري
التربية البدنية

04/09/19 23827Y)امنتانوت )البلدية

204/09/19إقليم: الحوزالثانوية العدادية اولد امطاعإقليم: شيشاوةالثانوية العدادية تمزكدوين 6 سعد الحمدوني
التربية البدنية

04/09/19 18661

H

أولد امطاع

الثانوية العدادية أسيف 

المال

الثانوية العدادية علل إقليم: شيشاوة

الفاسي

205/09/11عمالة: مراكش 64 فاطمة الزهراء الصفر
التربية التشكيلية

05/09/11 27319

U

المنارة )المقاطعة(

الثانوية العدادية 

الزرقطوني

205/09/11عمالة: مراكشالثانوية العدادية غانديإقليم: شيشاوة 46 رشيد متواكد
التربية التشكيلية

02/09/15 27320V)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية يوسف بن 

تاشفين

الثانوية العدادية واد إقليم: شيشاوة

المخازن

104/09/12إقليم: الرحامنة 42 أمينة  زمهان
التربية التشكيلية

02/09/15 09343E)ابن جرير )البلدية

الثانوية العدادية علل بن إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن العربي

عبد ا

103/09/13عمالة: مراكش 16 سفيان الصنهاجي
التربية التشكيلية

04/09/18 24224Eالسويهلة

102/09/10إقليم: شيشاوةثانوية أهديل العداديةإقليم: شيشاوةالثانوية العدادية القدس 48 خديجة أسوكى
المعلوميات

06/09/17إلتحاق بالزوج 27321

W

أهديل

الثانوية العدادية أنس بن 

مالك

1123/01/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية الكنديإقليم: شيشاوة 22 هاجر أيت علي
المعلوميات

06/09/17 24222

C

تسلطانت

106/09/17إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية القدسإقليم: شيشاوةالثانوية العدادية ابن سينا 10 شيماء عطوري
المعلوميات

04/09/19إلتحاق بالزوج 18663

K

لمزوضية

الثانوية العدادية اولد 

مومنة

105/09/07إقليم: شيشاوةثانوية أهديل العداديةإقليم: شيشاوة 38 فكينش عبد العزيز
التكنولوجيا

06/09/17 27321

W

أهديل

إقليم: قلعة ثانوية القدس العداديةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية واركي العدادية

 السراغنة

406/09/01 112 عبد الكريم السبيع
اللغة العربية

06/09/06أقدمية 12 سنة 09339A قلعة السراغنة

)البلدية(

ثانوية سيدي عيسى بن 

سليمان العدادية

إقليم: قلعة ثانوية اولد عراض العداديةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

204/09/02 110 اسماعيل منصوري
اللغة العربية

06/09/06أقدمية 12 سنة 26547Eأولد عراض

ثانوية ابو بكر القادري 

العدادية

الثانوية العدادية مولي إقليم: قلعة  السراغنة

إسماعيل

105/09/03إقليم: سطات 80 هشام نكر
اللغة العربية

05/09/13 14617

M

سطات )البلدية(

ثانوية ابو بكر القادري إقليم: قلعة  السراغنةثانوية لعثامنة التأهيلية

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

305/09/11 64 سلوى بومية
اللغة العربية

05/09/11 09337Y قلعة السراغنة

)البلدية(

ثانوية  إبن بطوطة 

العدادية

121/09/87عمالة: مراكشالثانوية العدادية النصرإقليم: قلعة  السراغنة 58 عبدالحكيم بوهيمي
اللغة العربية

04/09/12 25337P)المنارة )المقاطعة

ثانوية اولد عراض 

العدادية

223/01/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية السعادةإقليم: قلعة  السراغنة 34 عامر مرزوك
اللغة العربية

23/01/17 21474

R

سعادة
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الثانوية العدادية الميرة إقليم: قلعة  السراغنةثانوية اولد زراد التأهيلية

للمريم

102/09/15عمالة: مراكش 30 رشيد اماعي
اللغة العربية

02/09/15 02627E)جليز )المقاطعة

402/09/15عمالة: مراكشالثانوية العدادية المجدإقليم: قلعة  السراغنةثانوية اشطيبة العدادية 30 م زركالي
اللغة العربية

02/09/15 02628F)جليز )المقاطعة

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

الثانوية العدادية واد إقليم: قلعة  السراغنة

المخازن

424/01/17إقليم: الرحامنة 30 احمد المداني
اللغة العربية

06/09/17 09343E)ابن جرير )البلدية

106/09/17إقليم: الحوزثانوية الرازي العداديةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الرازي التأهيلية 28 خديجة الناصري
اللغة العربية

06/09/17 26787

R

تحناوت )البلدية(

الثانوية العدادية جمال الدين إقليم: قلعة  السراغنةثانوية اولد زراد التأهيلية

الفغاني

106/09/17إقليم: الحوز 28 بومان خديجة
اللغة العربية

06/09/17 03788Sاغمات

ثانوية سيدي موسى 

التأهيلية

106/09/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية ابن العريفإقليم: قلعة  السراغنة 28 بوهدون عبد الله
اللغة العربية

06/09/17 02832

C

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(

ثانوية  ابن الحجاج 

العدادية

106/09/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية المام عليإقليم: قلعة  السراغنة 28 حسناء طالبي
اللغة العربية

06/09/17 02835F)النخيل )المقاطعة

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

103/09/13عمالة: مراكشالثانوية العدادية الويدانإقليم: قلعة  السراغنة 24 هشام الضمهاري
اللغة العربية

02/09/16 23834Fالويدان

إقليم: قلعة ثانوية الزيتون العداديةإقليم: قلعة  السراغنةالثانوية التأهيلية الهيادنة

 السراغنة

104/09/18 22 بسمة عماد الدين
اللغة العربية

04/09/18 09338Z قلعة السراغنة

)البلدية(

إقليم: قلعة ثانوية  اولد يعقوب العداديةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية اشطيبة العدادية

 السراغنة

106/09/17 18 جلل ابو طالب
اللغة العربية

06/09/17 22900

R

أولد يعقوب

ثانوية الحسن الثاني إقليم: قلعة  السراغنةثانوية الرازي التأهيلية

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

606/09/17 18 شفيق حياة
اللغة العربية

06/09/17 09345

G

العطاوية )البلدية(

ثانوية سيدي موسى 

التأهيلية

ثانوية الحسن الثاني إقليم: قلعة  السراغنة

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

106/09/17 18 منير غانمي
اللغة العربية

06/09/17 09345

G

العطاوية )البلدية(

إقليم: قلعة ثانوية لمزم العداديةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الرافعية العدادية

 السراغنة

106/09/17 18 ابراهيم المحفوظي
اللغة العربية

06/09/17 09348

K

مزم صنهاجة

إقليم: قلعة ثانوية الرافعية العداديةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الدشرة التأهيلية

 السراغنة

706/09/17 18 فاطمة الزهراء عتيق
اللغة العربية

06/09/17 25453

R

الرافعية

106/09/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية الويدانإقليم: قلعة  السراغنةثانوية لمزم العدادية 18 انوار واعتو
اللغة العربية

06/09/17 23834Fالويدان

إقليم: قلعة ثانوية  بويا عمر العداديةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الدشرة التأهيلية

 السراغنة

106/09/17 18 كمال بوضى
اللغة العربية

06/09/17 24555Pبويا عمر

إقليم: قلعة ثانوية الرافعية العداديةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الدشرة التأهيلية

 السراغنة

106/09/17 18 بوبكر الرافعي
اللغة العربية

06/09/17 25453

R

الرافعية
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الثانوية العدادية حمان إقليم: قلعة  السراغنةثانوية لوناسدة التأهيلية

الفطواكي

506/09/17عمالة: مراكش 18 لغزاونة أيوب
اللغة العربية

06/09/17 24226

G

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية الطلس إقليم: قلعة  السراغنةثانوية الدشرة التأهيلية

الكبير

206/09/17إقليم: الحوز 18 عبد السلم ايت ابراهيم
اللغة العربية

06/09/17 20937

G

أسني

506/09/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية زمرانإقليم: قلعة  السراغنةثانوية  بويا عمر العدادية 18 عبدالفتاح الواتي
اللغة العربية

06/09/17 27322Xتسلطانت

الثانوية العدادية عثمان بن إقليم: قلعة  السراغنةثانوية  بويا عمر العدادية

عفان

204/09/19عمالة: مراكش 16 المدني سعاد
اللغة العربية

04/09/19 02642

W

الوداية

الثانوية العدادية اولد 

عمرو

404/09/19عمالة: مراكشالثانوية العدادية ابن بطوطةإقليم: قلعة  السراغنة 16 العالية اللويزي
اللغة العربية

04/09/19 02837

H

أولد حسون

الثانوية العدادية اولد 

عمرو

الثانوية العدادية يعقوب إقليم: قلعة  السراغنة

المنصور

104/09/19عمالة: مراكش 16 سعاد الواتي
اللغة العربية

04/09/19 02831

B

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(

إقليم: قلعة ثانوية تمللت التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية لوناسدة التأهيلية

 السراغنة

727/01/17 12 الحسن البوبكراوي
اللغة العربية

04/09/19 09346

H

تمللت )البلدية(

ثانوية  زمران الشرقية 

العدادية

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: قلعة  السراغنة

ا غيات

427/01/17إقليم: الحوز 12 حسن سوطيح
اللغة العربية

04/09/19 20672

U

سيدي عبد ا غيات

ثانوية  زمران الشرقية 

العدادية

204/09/18إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية الطلسإقليم: قلعة  السراغنة 12 يحيى ابعاش
اللغة العربية

04/09/18 23828Zادويران

104/09/18إقليم: الحوزالثانوية العدادية اوكايمدنإقليم: قلعة  السراغنةالثانوية التأهيلية الهيادنة 12 يوسف أشيبان
اللغة العربية

04/09/18 27050

B

أوكايمدن

ثانوية  اولد يعقوب 

العدادية

الثانوية العدادية حمان إقليم: قلعة  السراغنة

الفطواكي

504/09/18إقليم: الحوز 12 الحسناوي م
اللغة العربية

04/09/18 21861Lتيغدوين

 الثانوية العدادية عمر بن إقليم: قلعة  السراغنةثانوية الرافعية العدادية

جلون

304/09/18إقليم: الصويرة 12 لكريدة نعيمة
اللغة العربية

04/09/18 24221

B

زاوية بن احميدة

الثانوية العدادية نور إقليم: قلعة  السراغنةملحقة ثانوية سيدي موسى

الطلس

204/09/19إقليم: الحوز 6 عبد الصمد الراغي
اللغة العربية

04/09/19 20935Eتيدلي مسفيوة

ثانوية  زمران الشرقية إقليم: قلعة  السراغنةثانوية لمزم العدادية

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

304/09/19 6 يحيى ياسين
اللغة العربية

04/09/19 22899Pزمران الشرقية

ثانوية اولد خلوف 

العدادية

إقليم: قلعة ثانوية واركي العداديةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

404/09/19 6 بوكرن عبد المالك
اللغة العربية

04/09/19 23591Sواركي

الثانوية العدادية اولد 

عمرو

704/09/19إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية راس العينإقليم: قلعة  السراغنة 6 فاطمة الزهراء الغوفيري
اللغة العربية

04/09/19 09352Pرأس عين الرحامنة

إقليم: قلعة ثانوية المربوح العداديةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية لعثامنة التأهيلية

 السراغنة

602/09/10 70 عز الدين مقداري
اللغة الفرنسية

02/09/10 22901Sالمربوح
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إقليم: قلعة ثانوية الجبيل العداديةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية لوناسدة التأهيلية

 السراغنة

302/09/10 52 ليلى الزوان
اللغة الفرنسية

04/09/12 26546

D

اجبيل

إقليم: شتوكة آيت ثأ. المسيرة الخضراءإقليم: قلعة  السراغنةالثانوية التأهيلية الهيادنة

باها

502/09/14 46 عبدا ابصور
اللغة الفرنسية

02/09/14 05374

R

ماسة

الثانوية العدادية اولد 

الشرقي

الثانوية العدادية عمر ابن إقليم: قلعة  السراغنة

الخطاب

101/01/17عمالة: مراكش 34 خديجة المراسي
اللغة الفرنسية

01/01/17 23479V سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية العدادية الشريف إقليم: قلعة  السراغنةثانوية الجوالة العدادية

الدريسي

1006/09/17إقليم: الرحامنة 28 الرمزاني  ايمان
اللغة الفرنسية

06/09/17 24554

N

الجعيدات

الثانوية العدادية اولد إقليم: قلعة  السراغنةثانوية الدشرة التأهيلية

الشرقي

إقليم: قلعة 

 السراغنة

606/09/17 28 فاطمة الزمامي
اللغة الفرنسية

06/09/17 26717Pأولد الشرقي

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

الثانوية العدادية الفقيه إقليم: قلعة  السراغنة

الجزولي

706/09/17إقليم: آسفي 28 مينة البروري
اللغة الفرنسية

06/09/17 13996

M

سبت كزولة )البلدية(

إقليم: قلعة ثانوية  بويا عمر العداديةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الشعراء العدادية

 السراغنة

106/09/17 24 عبد الجبار الزياني
اللغة الفرنسية

04/09/19 24555Pبويا عمر

ثانوية ابو بكر القادري إقليم: قلعة  السراغنةثانوية لوناسدة التأهيلية

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

202/09/15 22 عبد ا العماري
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوجة 09337Y قلعة السراغنة

)البلدية(

إقليم: قلعة ثانوية تمللت التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الصهريج العدادية

 السراغنة

906/09/17 18 زكرياء بغور
اللغة الفرنسية

06/09/17 09346

H

تمللت )البلدية(

ثانوية الحسن الثاني إقليم: قلعة  السراغنةثانوية الصهريج العدادية

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

106/09/17 18 بيوض نبيل
اللغة الفرنسية

06/09/17 09345

G

العطاوية )البلدية(

ثانوية  ابن الحجاج 

العدادية

الثانوية العدادية ابن البناء إقليم: قلعة  السراغنة

المراكشي

806/09/17عمالة: مراكش 18 فريدة زهير
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 02705P مراكش المدينة

)المقاطعة(

ثانوية سيدي موسى 

التأهيلية

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: قلعة  السراغنة

ا بن حساين

906/09/17إقليم: الحوز 18 م سعيد الخمري
اللغة الفرنسية

06/09/17 18671

U

تمصلوحت

ثانوية  ابن الحجاج 

العدادية

الثانوية العدادية أحمد إقليم: قلعة  السراغنة

المنصور الذهبي

306/09/17إقليم: الرحامنة 18 خديجة اوفرس
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 09342

D

ابن جرير )البلدية(

ثانوية اولد خلوف 

العدادية

الثانوية العدادية جمال الدين إقليم: قلعة  السراغنة

الفغاني

106/09/17إقليم: الحوز 18 حميد بوزاد
اللغة الفرنسية

06/09/17 03788Sاغمات

ثانوية سيدي موسى 

التأهيلية

306/09/17إقليم: آسفيالثانوية العدادية الفارابيإقليم: قلعة  السراغنة 18 نعاس أيوب
اللغة الفرنسية

06/09/17 19455

W

أيير

إقليم: قلعة ثانوية الجوالة العداديةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية  بويا عمر العدادية

 السراغنة

206/09/17 18 بنعكوش العربي
اللغة الفرنسية

06/09/17 24553

M

الجوالة

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

الثانوية العدادية جمال الدين إقليم: قلعة  السراغنة

الفغاني

106/09/17إقليم: الحوز 18 سميرة النحلي
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 03788Sاغمات
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ثانوية الحسن الثاني إقليم: قلعة  السراغنةثانوية الصهريج العدادية

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

201/01/17 16 خياط عبدالرزاق
اللغة الفرنسية

04/09/18 09345

G

العطاوية )البلدية(

704/09/19إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية راس العينإقليم: قلعة  السراغنةثانوية لمزم العدادية 16 ناجية امركي
اللغة الفرنسية

04/09/19 09352Pرأس عين الرحامنة

ثانوية الحسن الثاني إقليم: قلعة  السراغنةثانوية الصهريج العدادية

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

104/09/17 14 يوسف شحمي
اللغة الفرنسية

04/09/19 09345

G

العطاوية )البلدية(

204/09/18إقليم: الحوزالثانوية العدادية وزرقطنإقليم: قلعة  السراغنةثانوية لمزم العدادية 12 شرف ازناك
اللغة الفرنسية

04/09/18 24044Jزرقطن

إقليم: قلعة ثانوية الرازي التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الصهريج العدادية

 السراغنة

1006/09/17 10 رشيد الراضي
اللغة الفرنسية

04/09/19 22312

B

فرايطة

ثانوية سيدي عيسى بن 

سليمان العدادية

إقليم: قلعة ثانوية  بويا عمر العداديةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

104/09/18 8 القدوري م
اللغة الفرنسية

04/09/19 24555Pبويا عمر

ثانوية سيدي عيسى بن 

سليمان العدادية

إقليم: قلعة ثانوية الشعراء العداديةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

204/09/18 8 نبيل بالهادي
اللغة الفرنسية

04/09/19 27075

D

الشعراء

الثانوية العدادية فاطمة إقليم: قلعة  السراغنةملحقة ثانوية تمللت

الفهرية

704/09/19عمالة: مراكش 8 سميرة أفتاتي
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 02834E سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

ثانوية اولد خلوف 

العدادية

إقليم: قلعة ثانوية الصهريج العداديةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

104/09/19 6 حليمة القادري
اللغة الفرنسية

04/09/19 09347Jالصهريج

إقليم: قلعة ثانوية اولد زراد التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنةالثانوية التأهيلية الهيادنة

 السراغنة

904/09/19 6 سهام طالبي
اللغة الفرنسية

04/09/19 24257

R

أولد زراد

904/09/19إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية ابن سيناإقليم: قلعة  السراغنةملحقة ثانوية سيدي موسى 6 فاطمة محب
اللغة الفرنسية

04/09/19 24199

C

أيت هادي

104/09/19عمالة: مراكشالثانوية العدادية السعديينإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الرازي التأهيلية 6 ابتهاج التوزاني
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 26740Pسعادة

1903/09/13إقليم: مديونةإبراهيم الرودانيإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الدشرة التأهيلية 52 جليلة أضل
اللغة النجليزية

03/09/13 26945

M

سيدي حجاج واد 

حصار

عمالة مقاطعات عين   بدرإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الزيتون العدادية

السبع الحي الم

201/01/01 104 نزهة المهداوي
الجتماعيات

16/10/05أقدمية 12 سنة 24700X عين السبع

)المقاطعة(

ثانوية  اولد اصبيح 

العدادية

إقليم: قلعة ثانوية الزيتون العداديةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

404/09/12 44 جميلة شرف
الجتماعيات

02/09/15إلتحاق بالزوج 09338Z قلعة السراغنة

)البلدية(

506/09/17إقليم: الرحامنةالثانوية العدادية الطلوحإقليم: قلعة  السراغنةثانوية العامرية التأهيلية 28 اليماني خديجة
الجتماعيات

06/09/17 26063

D

الطلوح

ثانوية سيدي موسى 

التأهيلية

إقليم: قلعة ثانوية لعثامنة التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

306/09/17 18 كريم التقوى
الجتماعيات

06/09/17 24256Pالعثامنة
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إقليم: قلعة ثانوية الزيتون العداديةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية المربوح العدادية

 السراغنة

101/01/02 102 بن الصويرة كبور
الرياضيات

13/10/06إلتحاق بالزوجة 09338Z قلعة السراغنة

)البلدية(

إقليم: قلعة ثانوية لعثامنة التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الشعراء العدادية

 السراغنة

207/09/05 60 المصطفى الساكت
الرياضيات

04/09/19 24256Pالعثامنة

624/01/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية النهضةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الرازي التأهيلية 32 عبد العالي بوقاسي
الرياضيات

06/09/17 23072

C

المنارة )المقاطعة(

الثانوية العدادية ابي بكر إقليم: قلعة  السراغنةثانوية تمللت التأهيلية

الرازي

801/01/17إقليم: تطوان 30 م بلج
الرياضيات

04/09/18 18723A)تطوان )البلدية

ثانوية اولد خلوف 

العدادية

106/09/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية المنفلوطيإقليم: قلعة  السراغنة 28 ايمان الخباطي
الرياضيات

06/09/17 02641V)المنارة )المقاطعة

601/01/17إقليم: الجديدةثانوية الرشاد العداديةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية  بويا عمر العدادية 24 امين النجار
الرياضيات

01/01/17 08725

H

أولد حمدان

ثانوية  إبن بطوطة 

العدادية

323/01/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية طه حسينإقليم: قلعة  السراغنة 22 عبد الرزاق الفيسي
الرياضيات

06/09/17 02640

U

المنارة )المقاطعة(

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

224/01/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية احمد شوقيإقليم: قلعة  السراغنة 22 اسامة بوفار
الرياضيات

06/09/17 02700J مراكش المدينة

)المقاطعة(

ثانوية  زمران الشرقية 

العدادية

224/12/16إقليم: الحوزالثانوية العدادية الجديدةإقليم: قلعة  السراغنة 22 الحسين أوزال
الرياضيات

06/09/17 23526

W

أيت أورير )البلدية(

ثانوية سيدي عيسى بن 

سليمان العدادية

ثانوية الحسن الثاني إقليم: قلعة  السراغنة

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

206/09/17 18 هشام بوطيب
الرياضيات

06/09/17 09345

G

العطاوية )البلدية(

الثانوية العدادية يعقوب إقليم: قلعة  السراغنةثانوية اشطيبة العدادية

المنصور

106/09/17عمالة: مراكش 18 عبد الغفور فريولي
الرياضيات

06/09/17 02831

B

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عثمان بن إقليم: قلعة  السراغنةثانوية الدشرة التأهيلية

عفان

206/09/17عمالة: مراكش 18 محسين مهل
الرياضيات

06/09/17 02642

W

الوداية

ثانوية سيدي موسى 

التأهيلية

506/09/17عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 18 الغدفي بلل
الرياضيات

06/09/17 25658

N

حربيل

ثانوية سيدي عيسى بن 

سليمان العدادية

إقليم: قلعة ثانوية لعثامنة التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

506/09/17 18 يوسف منياري
الرياضيات

06/09/17 24256Pالعثامنة

إقليم: قلعة ثانوية  اولد يعقوب العداديةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية  بويا عمر العدادية

 السراغنة

606/09/17 18 البصراوي خليل
الرياضيات

06/09/17 22900

R

أولد يعقوب

الثانوية العدادية ابن البناء إقليم: قلعة  السراغنةثانوية الصهريج العدادية

المراكشي

804/09/19عمالة: مراكش 16 امال الهاشمي
الرياضيات

04/09/19 02705P مراكش المدينة

)المقاطعة(

204/09/19عمالة: مراكشالثانوية العدادية الكنديإقليم: قلعة  السراغنةثانوية واركي العدادية 16 فاطمة الزهراء الراجي
الرياضيات

04/09/19 24222

C

تسلطانت
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية  زمران الشرقية 

العدادية

204/09/19عمالة: مراكشالثانوية العدادية التشاركإقليم: قلعة  السراغنة 16 خربوش كريمة
الرياضيات

04/09/19 26891

D

حربيل

إقليم: قلعة ثانوية الزيتون العداديةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية المربوح العدادية

 السراغنة

506/09/17 14 م حرار
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوجة 09338Z قلعة السراغنة

)البلدية(

ثانوية اولد خلوف 

العدادية

إقليم: قلعة ثانوية تمللت التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

104/09/18 12 اكرم صلح الدين
الرياضيات

04/09/18 09346

H

تمللت )البلدية(

ثانوية  زمران الشرقية 

العدادية

204/09/18عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 12 برادة بدرالدين
الرياضيات

04/09/18 25658

N

حربيل

ثانوية  زمران الشرقية 

العدادية

204/09/18عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 12 اسماعيل جعفر
الرياضيات

04/09/18 25658

N

حربيل

الثانوية العدادية يعقوب إقليم: قلعة  السراغنةثانوية الدشرة التأهيلية

المنصور

504/09/18عمالة: مراكش 12 حمزة لشقر
الرياضيات

04/09/18 02831

B

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(

304/09/18عمالة: مراكشالثانوية العدادية التشاركإقليم: قلعة  السراغنةملحقة ثانوية سيدي موسى 12 مهدي لغزايلي
الرياضيات

04/09/18 26891

D

حربيل

إقليم: قلعة ثانوية الشعراء العداديةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية  بويا عمر العدادية

 السراغنة

304/09/18 10 فيصل النعناعي
الرياضيات

04/09/19 27075

D

الشعراء

ثانوية  ابن الحجاج 

العدادية

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: قلعة  السراغنة

ا غيات

304/09/18إقليم: الحوز 8 فيصل ولد الحلوي
الرياضيات

04/09/19 20672

U

سيدي عبد ا غيات

الثانوية العدادية حمان إقليم: قلعة  السراغنةثانوية لمزم العدادية

الفطواكي

404/09/19إقليم: الحوز 6 عماد الدين ايت الشيخ
الرياضيات

04/09/19 21861Lتيغدوين

الثانوية العدادية اولد 

عمرو

604/09/19عمالة: مراكشالثانوية العدادية تانسيفتإقليم: قلعة  السراغنة 6 امين معريب
الرياضيات

04/09/19 18547Jواحة سيدي ابراهيم

ثانوية اولد خلوف 

العدادية

إقليم: قلعة ثانوية  إبن بطوطة العداديةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

204/09/19 6 عبد العالي جوحى
الرياضيات

04/09/19 25451

N

تمللت )البلدية(

لملركب التربوي المندمج إقليم: قلعة  السراغنةالثانوية التأهيلية الهيادنة

لمحرة

1004/09/19إقليم: الرحامنة 6 يوسف عقماني
الرياضيات

04/09/19 25677Jلمحرة

الثانوية العدادية اولد 

عمرو

404/09/19عمالة: مراكشالثانوية العدادية ابن بطوطةإقليم: قلعة  السراغنة 6 الفارسي لحسن
الرياضيات

04/09/19 02837

H

أولد حسون

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: قلعة  السراغنةالثانوية التأهيلية الهيادنة

ا غيات

104/09/19إقليم: الحوز 6 عبد المالك ليجي
الرياضيات

04/09/19 20672

U

سيدي عبد ا غيات

الثانوية العدادية طارق ابن إقليم: قلعة  السراغنةثانوية الصهريج العدادية

زياد

304/09/19عمالة: مراكش 6 بوحدو فاطمة الزهراء
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوج 02639T)المنارة )المقاطعة

إقليم: قلعة ثانوية الرافعية العداديةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية العامرية التأهيلية

 السراغنة

104/09/19 6 المالكي عبد الرحيم
الرياضيات

04/09/19 25453

R

الرافعية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية سيدي موسى 

التأهيلية

إقليم: قلعة ثانوية  إبن بطوطة العداديةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

204/09/19 6 زكرياء نافع
الرياضيات

04/09/19 25451

N

تمللت )البلدية(

204/09/19عمالة: مراكشالثانوية العدادية الويدانإقليم: قلعة  السراغنةثانوية لوناسدة التأهيلية 6 الخضير خديجة
الرياضيات

04/09/19 23834Fالويدان

الثانوية العدادية نور إقليم: قلعة  السراغنةملحقة ثانوية سيدي موسى

الطلس

404/09/19إقليم: الحوز 6 المبطول م
الرياضيات

04/09/19 20935Eتيدلي مسفيوة

ثانوية سيدي عبد الرحمان 

العدادية

الثانوية العدادية رياض إقليم: قلعة  السراغنة

المسك

407/09/04عمالة: مراكش 82 خديجة المعروفي
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 26892Eحربيل

الثانوية العدادية المعتمد ابن إقليم: قلعة  السراغنةثانوية المربوح العدادية

عباد

204/09/12إقليم: الحوز 41 عبد الرحيم خروبي
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوجة 24823F)أيت أورير )البلدية

203/09/13إقليم: الحوزالثانوية العدادية الجديدةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية لوناسدة التأهيلية 39 حياة أمهن
علوم الحياة 

والرض
02/09/15إلتحاق بالزوج 23526

W

أيت أورير )البلدية(

إقليم: قلعة ثانوية الزيتون العداديةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الرافعية العدادية

 السراغنة

902/09/14 36 اركيز وسيلة
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 09338Z قلعة السراغنة

)البلدية(

201/01/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية زمرانإقليم: قلعة  السراغنةثانوية  بويا عمر العدادية 24 عبدالصمد ايت بلحاج
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 27322Xتسلطانت

ثانوية سيدي موسى 

التأهيلية

إقليم: قلعة ثانوية الشعراء العداديةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

102/09/15 22 م الماكني
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 27075

D

الشعراء

ثانوية سيدي موسى 

التأهيلية

إقليم: قلعة ثانوية  اولد يعقوب العداديةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

323/01/17 22 ياسين الخاصبي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 22900

R

أولد يعقوب

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

ثانوية سيدي عبد الرحمان إقليم: قلعة  السراغنة

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

224/01/17 22 حسناء بن عطوش
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 09340

B

قلعة السراغنة 

)البلدية(

1104/09/18عمالة: مراكشالثانوية العدادية الكنديإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الدشرة التأهيلية 22 المصريوي ابتسام
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 24222

C

تسلطانت

504/09/18إقليم: الحوزثانوية الرازي العداديةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية لمزم العدادية 22 خديجة جرو
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 26787

R

تحناوت )البلدية(

ثانوية سيدي عبد الرحمان إقليم: قلعة  السراغنةثانوية اشطيبة العدادية

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

504/09/18 22 مواد هناء
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 09340

B

قلعة السراغنة 

)البلدية(

ثانوية اولد خلوف 

العدادية

ثانوية الحسن الثاني إقليم: قلعة  السراغنة

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

106/09/17 18 رفاق عبد العالي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 09345

G

العطاوية )البلدية(

404/09/19إقليم: الحوزالثانوية العدادية التوامةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الدشرة التأهيلية 16 سطيطح سناء
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 20936Fالتوامة

ثانوية  زمران الشرقية 

العدادية

106/09/17إقليم: الحوزالثانوية العدادية تزارتإقليم: قلعة  السراغنة 14 سمير جراد
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 25057

K

تزارت
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية الحسن الثاني إقليم: قلعة  السراغنةثانوية واركي العدادية

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

106/09/17 14 امسلك المصطفى
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 09345

G

العطاوية )البلدية(

104/09/18عمالة: مراكشالثانوية العدادية الشاطبيإقليم: قلعة  السراغنةملحقة ثانوية سيدي موسى 12 ايت يدير مينة
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 02634

M

جليز )المقاطعة(

304/09/19إقليم: الرحامنةالثانوية العدادية الطلوحإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الرافعية العدادية 6 الشرقي ليلى
علوم الحياة 

والرض
04/09/19إلتحاق بالزوج 26063

D

الطلوح

416/09/99إقليم: بني مللثانوية وادي الذهب التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الصهريج العدادية 118 حسن موايا
الفيزياء والكيمياء

04/09/02أقدمية 16 سنة 07683Aأولد امبارك

ثانوية  ابن الحجاج 

العدادية

الثانوية العدادية المعتمد ابن إقليم: قلعة  السراغنة

عباد

107/09/05إقليم: الحوز 67 عبد الجليل ناجي
الفيزياء والكيمياء

02/09/09إلتحاق بالزوجة 24823F)أيت أورير )البلدية

الثانوية العدادية المختار إقليم: قلعة  السراغنةثانوية لمزم العدادية

السوسي

101/01/17عمالة: مراكش 24 م العكاري
الفيزياء والكيمياء

01/01/17إلتحاق بالزوجة 02630

H

المنارة )المقاطعة(

ثانوية سيدي موسى 

التأهيلية

201/01/17عمالة: فاسالنصرإقليم: قلعة  السراغنة 24 فاطمة الزهراء إغيشا
الفيزياء والكيمياء

01/01/17إلتحاق بالزوج 25575Y)سايس )المقاطعة

إقليم: قلعة ثانوية ابن الهيثم العداديةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية  بويا عمر العدادية

 السراغنة

901/01/17 24 شروق الحسبي
الفيزياء والكيمياء

01/01/17 26544

B

العطاوية )البلدية(

إقليم: قلعة ثانوية الزيتون العداديةإقليم: قلعة  السراغنةالثانوية التأهيلية الهيادنة

 السراغنة

402/09/15 22 عبد الصمد المداح
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 09338Z قلعة السراغنة

)البلدية(

ثانوية  إبن بطوطة 

العدادية

إقليم: قلعة ثانوية الزيتون العداديةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

402/09/15 22 كمال الرضي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 09338Z قلعة السراغنة

)البلدية(

ثانوية  إبن بطوطة 

العدادية

ثانوية الحسن الثاني إقليم: قلعة  السراغنة

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

123/01/17 22 محسن حوزي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 09345

G

العطاوية )البلدية(

الثانوية العدادية جمال الدين إقليم: قلعة  السراغنةثانوية الرازي التأهيلية

الفغاني

124/01/17إقليم: الحوز 22 بسلم عبد السلم
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 03788Sاغمات

ثانوية الحسن الثاني إقليم: قلعة  السراغنةثانوية الصهريج العدادية

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

206/09/01 20 خالد بركادي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 09345

G

العطاوية )البلدية(

الثانوية العدادية الشريف إقليم: قلعة  السراغنةثانوية اشطيبة العدادية

الدريسي

104/09/19إقليم: الرحامنة 16 بشرى الكراوي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 24554

N

الجعيدات

إقليم: قلعة ثانوية  بويا عمر العداديةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الرازي التأهيلية

 السراغنة

302/09/14 12 احمد لمليوي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 24555Pبويا عمر

ثانوية سيدي عيسى بن 

سليمان العدادية

204/09/18إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية راس العينإقليم: قلعة  السراغنة 12 عبد ا اقرو
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 09352Pرأس عين الرحامنة

إقليم: قلعة ثانوية الدشرة التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية اشطيبة العدادية

 السراغنة

206/09/17 10 العربي لمجرمي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 09349Lالدشرة
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية  زمران الشرقية 

العدادية

ثانوية سيدي عيسى بن إقليم: قلعة  السراغنة

سليمان العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

104/09/18 8 صلح الدين احديدو
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 24260

U

سيدي عيسى بن 

سليمان

إقليم: قلعة ثانوية لوناسدة التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية لمزم العدادية

 السراغنة

404/09/19 6 عبد المنعم العود
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 24259Tلوناسدة

103/09/13إقليم: النواصرالثانوية العدادية النصرإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الصهريج العدادية 52 الدريسي سفيان
التربية السلمية

03/09/13 27347Zأولد صالح

ثانوية سيدي عيسى بن 

سليمان العدادية

إقليم: قلعة ثانوية لوناسدة التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

702/09/14 46 الرفاعي عمر
التربية السلمية

02/09/14 24259Tلوناسدة

ثانوية اولد عراض 

العدادية

عمالة مقاطعة الحي عبد العزيز مزيان بلفقيهإقليم: قلعة  السراغنة

الحسني

302/09/15 40 رضوان عمران
التربية السلمية

02/09/15 25570T الحي الحسني

)المقاطعة(

701/01/17إقليم: خريبكةالثانوية التأهيلية المام مالكإقليم: قلعة  السراغنةثانوية تمللت التأهيلية 22 قل  عبد الرحيم
التربية السلمية

04/09/18 12237A)خريبكة )البلدية

ثانوية  زمران الشرقية 

العدادية

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: قلعة  السراغنة

ا بن حساين

604/09/18إقليم: الحوز 22 العلوي العبدلوي رشيد
التربية السلمية

04/09/18 18671

U

تمصلوحت

ثانوية اولد خلوف 

العدادية

إقليم: قلعة ثانوية الجوالة العداديةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

106/09/17 18 ياسين بوكرين
التربية السلمية

06/09/17 24553

M

الجوالة

ثانوية الحسن الثاني 

العدادية

إقليم: قلعة ثانوية تمللت التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

401/01/17 12 سعيد اقشاش
التربية السلمية

04/09/18 09346

H

تمللت )البلدية(

ثانوية سيدي موسى 

التأهيلية

إقليم: قلعة ثانوية الجوالة العداديةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

427/01/17 12 م المؤدن
التربية السلمية

04/09/19 24553

M

الجوالة

104/09/18إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية أسيف المالإقليم: قلعة  السراغنةثانوية لمزم العدادية 12 حمزة العبار باون
التربية السلمية

04/09/18 25487

C

اسيف المال

704/09/19إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية أداسلإقليم: قلعة  السراغنةملحقة ثانوية سيدي موسى 6 الخراط عبد الرحيم
التربية السلمية

04/09/19 26803

H

اداسيل

ثانوية  زمران الشرقية إقليم: قلعة  السراغنةثانوية العامرية التأهيلية

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

304/09/19 6 كروم اناس
التربية السلمية

04/09/19 22899Pزمران الشرقية

إقليم: قلعة ثانوية القدس العداديةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية اشطيبة العدادية

 السراغنة

506/09/17 28 عبد الرزاق أبريش
التربية البدنية

06/09/17 09339A قلعة السراغنة

)البلدية(

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: قلعة  السراغنةثانوية الجوالة العدادية

بوعثمان

802/09/15إقليم: الرحامنة 26 جسيم البصري
التربية البدنية

06/09/17 09350

M

سيدي بوعثمان 

)البلدية(

ثانوية   م عابد الجابري إقليم: قلعة  السراغنةثانوية الجبيل العدادية

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

102/09/15 26 مهدي كتيفة
التربية البدنية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 23592T قلعة السراغنة

)البلدية(

ثانوية  زمران الشرقية 

العدادية

505/09/16عمالة: مراكشالثانوية العدادية المام عليإقليم: قلعة  السراغنة 24 جواد الزبكي
التربية البدنية

05/09/16إلتحاق بالزوجة 02835F)النخيل )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية عمر بن الخطاب إقليم: قلعة  السراغنةثانوية لوناسدة التأهيلية

التأهيلية

إقليم: الفقيه بن 

صالح

101/01/17 24 مصطفى لعريبي
التربية البدنية

01/01/17إلتحاق بالزوجة 07712

G

برادية

ثانوية سيدي عيسى بن 

سليمان العدادية

106/09/17إقليم: الحوزالثانوية العدادية تزارتإقليم: قلعة  السراغنة 18 يونس بوقنطار
التربية البدنية

06/09/17 25057

K

تزارت

ثانوية اولد خلوف 

العدادية

إقليم: قلعة ثانوية الجوالة العداديةإقليم: قلعة  السراغنة

 السراغنة

206/09/17 18 السكراتي يوسف
التربية البدنية

06/09/17 24553

M

الجوالة

إقليم: قلعة ثانوية لوناسدة التأهيليةإقليم: قلعة  السراغنةملحقة ثانوية سيدي موسى

 السراغنة

204/09/19 6 عصام الزوزي
التربية البدنية

04/09/19 24259Tلوناسدة

الثانوية العدادية اولد 

عمرو

ثانوية  زمران الشرقية إقليم: قلعة  السراغنة

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

304/09/19 6 عبد الغفور الكرزابي
التربية البدنية

04/09/19 22899Pزمران الشرقية

ثانوية  إبن بطوطة 

العدادية

الثانوية العدادية سيدي إقليم: قلعة  السراغنة

طلحة

102/09/14إقليم: تطوان 28 الزوانة انتصار
المعلوميات

06/09/17 05405Z)تطوان )البلدية

ثانوية  ابن الحجاج 

العدادية

الثانوية العدادية ابن إقليم: قلعة  السراغنة

الجوزي

123/01/17إقليم: الحوز 24  أنس بنزاليم
المعلوميات

06/09/17 27074

C

تمصلوحت

الثانوية العدادية علل إقليم: قلعة  السراغنةثانوية المربوح العدادية

الفاسي

123/01/17عمالة: مراكش 22 مريم الدباغ
المعلوميات

06/09/17إلتحاق بالزوج 27319

U

المنارة )المقاطعة(

404/09/18إقليم: الحوزالثانوية العدادية الجديدةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية اولد زراد التأهيلية 22 إيمان الطاهري
المعلوميات

04/09/18 23526

W

أيت أورير )البلدية(

إقليم: قلعة ثانوية المربوح العداديةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية الرافعية العدادية

 السراغنة

507/09/04 16 عبد الفتاح بوفطيح
المعلوميات

04/09/19 22901Sالمربوح

إقليم: قلعة ثانوية  إبن بطوطة العداديةإقليم: قلعة  السراغنةثانوية اشطيبة العدادية

 السراغنة

404/09/18 12 صبرولين جبران
المعلوميات

04/09/18 25451

N

تمللت )البلدية(

ثانوية سيدي عيسى بن 

سليمان العدادية

الثانوية العدادية إعدادية إقليم: قلعة  السراغنة

المجد

104/09/19إقليم: الحوز 6 عبد الرحيم  لعزيري
المعلوميات

04/09/19 25060

N

تحناوت )البلدية(

عمالة: الصخيرات 20 غشتإقليم: الصويرةوادي الدهب

 - تمارة

111/10/00 122 عائشة تكارت
اللغة العربية

06/09/01أقدمية 16 سنة 23492J)الصخيرات )البلدية

الثانوية العدادية الشريف إقليم: الصويرة الثانوية العدادية تفتاشت

الدريسي

106/09/01عمالة: مراكش 118 ثورية سنان
اللغة العربية

05/09/03أقدمية 16 سنة 02631J)المنارة )المقاطعة

عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابن حنبلإقليم: الصويرةالثانوية العدادية تمنار

ملول

216/09/97 100 عبد الرحيم الفاضل
اللغة العربية

02/09/14 25597X)انزكان )البلدية

 الثانوية العدادية عمر بن 

جلون

305/09/11إقليم: الصويرةوادي الدهبإقليم: الصويرة 56 بغمران حميد
اللغة العربية

02/09/15 09868A)الصويرة )البلدية

الثانوية العدادية المختار إقليم: الصويرةالثانوية العدادية تمنار

السوسي

903/09/13عمالة: مراكش 52 الخليفي حسناء
اللغة العربية

03/09/13 02630

H

المنارة )المقاطعة(
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

 الثانوية العدادية العهد 

الجديد

الثانوية العدادية المام إقليم: الصويرة

الشافعي

302/09/16إقليم: آسفي 34 بوميه حنان
اللغة العربية

02/09/16 26007Tالبدوزة

 الثانوية العدادية العهد 

الجديد

102/09/16عمالة: الميةحليمة السعديةإقليم: الصويرة 34 بندومة  منانة
اللغة العربية

02/09/16 27423

G

عين حرودة )البلدية(

127/01/17إقليم: الصويرة الثانوية العدادية العبدريإقليم: الصويرةالثانوية العدادية تمنار 34 المصطفى عنترد
اللغة العربية

27/01/17 10395Y)الصويرة )البلدية

119/01/17إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية الغزاليإقليم: الصويرةالثانوية العدادية ايت داوود 34 علي السوسي
اللغة العربية

19/01/17 03226F)امنتانوت )البلدية

الثانوية العدادية المام 

الغزالي

227/01/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية الكنديإقليم: الصويرة 24 عبد الواحد الزبيري
اللغة العربية

27/01/17 24222

C

تسلطانت

 الثانوية العدادية عمر بن 

جلون

106/09/17إقليم: الصويرةالثانوية العدادية م زفزافإقليم: الصويرة 24 عبد اللطيف الحجام
اللغة العربية

04/09/19 24996

U

تاركانت

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: الصويرة الثانوية العدادية تفتاشت

ا بن حساين

227/01/17إقليم: الحوز 22 أوهمو م
اللغة العربية

06/09/17 18671

U

تمصلوحت

الثانوية العدادية حمان إقليم: الصويرةالثانوية العدادية حد الدرى

الفطواكي

227/01/17عمالة: مراكش 22 عبد الكبير الغالي
اللغة العربية

06/09/17 24544

C

الوداية

204/09/18إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية تالمستإقليم: الصويرةالثانوية العدادية ابن سينا 22 وجدان الفناني
اللغة العربية

04/09/18 10401E)تالمست )البلدية

الثانوية العدادية أحمد الطيب إقليم: الصويرةالثانوية العدادية الجديدة

بنهيمة

107/09/16إقليم: آسفي 20 سلمة مسرور
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 13979

U

آسفي )البلدية(

 اعدادية سيدي سعيد بن 

عبدالنعيم

الثانوية العدادية جمال الدين إقليم: الصويرة

الفغاني

406/09/17إقليم: الحوز 18 عبد الكريم ايت سل
اللغة العربية

06/09/17 03788Sاغمات

الثانوية العدادية عثمان بن إقليم: الصويرةالثانوية العدادية ابن سينا

عفان

106/09/17عمالة: مراكش 18 يوسف النخلي
اللغة العربية

06/09/17 02642

W

الوداية

الثانوية العدادية م 

زفزاف

الثانوية العدادية سيدي إقليم: الصويرة

المختار

506/09/17إقليم: شيشاوة 18 الركوب عادل
اللغة العربية

06/09/17 03225Eسيدي المختار

الثانوية العدادية سيدي إقليم: الصويرةاعدادية عبد الرحيم بوعبيد

المختار

206/09/17إقليم: شيشاوة 18 معاد فاطيمي
اللغة العربية

06/09/17 03225Eسيدي المختار

 اعدادية سيدي سعيد بن 

عبدالنعيم

106/09/17إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية ابن سيناإقليم: الصويرة 18 م الدهم
اللغة العربية

06/09/17 24199

C

أيت هادي

الثانوية العدادية محمود 

درويش

106/09/17إقليم: الصويرةاعدادية المهدي بن بركةإقليم: الصويرة 18 عزيزة الفاتحي
اللغة العربية

06/09/17 24220Aتكاط

الثانوية التأهيلية المير 

مولي رشيد

الثانوية العدادية يعقوب إقليم: الصويرة

المنصور

404/09/19عمالة: مراكش 16 رشيد الملواني
اللغة العربية

04/09/19 02831

B

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية حمان إقليم: الصويرةاعدادية المهدي بن بركة

الفطواكي

604/09/18عمالة: مراكش 12 ياسين  اشباك
اللغة العربية

04/09/18 24544

C

الوداية

الثانوية التأهيلية المير 

مولي رشيد

إقليم: قلعة ثانوية لوناسدة التأهيليةإقليم: الصويرة

 السراغنة

404/09/18 10 عزيز الزين
اللغة العربية

04/09/19 24259Tلوناسدة

عمالة: طنجة - ملحقة إعدادية أكزنايةإقليم: الصويرةالثانوية العدادية سميمو

أصيل

302/09/16 6 سعيد الطاهري
اللغة العربية

04/09/19 26870F)كزناية )البلدية

904/09/19إقليم: الحوزالثانوية العدادية التوامةإقليم: الصويرةاعدادية عبد الرحيم بوعبيد 6 لحسن أخراز
اللغة العربية

04/09/19 20936Fالتوامة

 الثانوية العدادية م بن 

لحسن الوزاني

الثانوية العدادية أحمد الطيب إقليم: الصويرة

بنهيمة

204/09/19إقليم: آسفي 6 كبيرة الكرومي
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوج 13979

U

آسفي )البلدية(

504/09/19عمالة: مراكشالثانوية العدادية الماورديإقليم: الصويرة  ملحقة ابن سينا 6 زهير الكبالي
اللغة العربية

04/09/19 02644Yسيدي الزوين

المركب التربوي المندمج إقليم: الصويرةالثانوية العدادية ابن سينا

بوشان

104/09/19إقليم: الرحامنة 6 عبد العظيم لفريد
اللغة العربية

04/09/19 25660

R

بوشان

404/09/19إقليم: الصويرةالثانوية العدادية تمنارإقليم: الصويرةالثانوية العدادية ايت داوود 6 ابراهيم القائدي
اللغة العربية

04/09/19 10406

K

تمنار )البلدية(

 الثانوية العدادية م بن 

لحسن الوزاني

204/09/19إقليم: الحوزالثانوية العدادية وزرقطنإقليم: الصويرة 6 عبد الرحيم زيري
اللغة العربية

05/09/19 24044Jزرقطن

الثانوية العدادية م 

زفزاف

إقليم: قلعة ثانوية سيدي موسى التأهيليةإقليم: الصويرة

 السراغنة

704/09/19 6 رضا ايت ايدار
اللغة العربية

04/09/19 23112

W

سيدي موسى

104/09/19إقليم: الصويرةالثانوية العدادية ايت داوودإقليم: الصويرةالثانوية العدادية علي يعتة 6 مازوز م
اللغة العربية

04/09/19 23937T)أيت داوود )البلدية

 اعدادية سيدي سعيد بن 

عبدالنعيم

403/09/13عمالة: مراكشالثانوية العدادية الليمونإقليم: الصويرة 52 الشرادي إلهام
اللغة الفرنسية

03/09/13 02703

M

مراكش المدينة 

)المقاطعة(

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الموز العداديةإقليم: الصويرةاعدادية المهدي بن بركة

وتنان

502/09/14 40 لطيفة العمري
اللغة الفرنسية

06/09/17 19981Tأورير

 الثانوية العدادية عمر بن 

جلون

102/09/14إقليم: شيشاوةثانوية أهديل العداديةإقليم: الصويرة 38 إشقران عبد اللطيف
اللغة الفرنسية

02/09/16 27321

W

أهديل

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الموز العداديةإقليم: الصويرةالثانوية العدادية تمنار

وتنان

302/09/16 34 صالحي ابتسام
اللغة الفرنسية

02/09/16 19981Tأورير

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية البحتريإقليم: الصويرةالثانوية العدادية تمنار

أصيل

102/09/15 30 سناء درقاوي
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوج 26947P)كزناية )البلدية

 الثانوية العدادية م بن 

لحسن الوزاني

130/11/17إقليم: الحوزالثانوية العدادية وزرقطنإقليم: الصويرة 28 حسناء ايت فاتح
اللغة الفرنسية

30/11/17 24044Jزرقطن
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الثانوية العدادية محمود 

درويش

106/09/17إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيديإقليم: الصويرة 28 مونى ندعلي
اللغة الفرنسية

06/09/17 03790

U

أمزميز )البلدية(

الثانوية العدادية م 

زفزاف

106/09/17إقليم: الحوز الثانوية العدادية تمازوزتإقليم: الصويرة 28 ابوعلي الهام
اللغة الفرنسية

06/09/17 24043

H

تمزوزت

 الثانوية العدادية جابر بن 

حيان

الثانوية العدادية المام إقليم: الصويرة

الشافعي

106/09/17إقليم: آسفي 28 م اصفير
اللغة الفرنسية

06/09/17 26007Tالبدوزة

606/09/17إقليم: الصويرةالثانوية العدادية سميموإقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية تالمست 28 حسناء الكمايش
اللغة الفرنسية

06/09/17 10399

C

سميمو

الثانوية العدادية المام إقليم: الصويرةالثانوية العدادية حد الدرى

الشافعي

206/09/17إقليم: آسفي 28 الكوطراني زينب
اللغة الفرنسية

06/09/17 26007Tالبدوزة

 الثانوية العدادية جابر بن 

حيان

106/09/17إقليم: آسفيالثانوية العدادية الفارابيإقليم: الصويرة 28 احمد دهدوه
اللغة الفرنسية

06/09/17 19455

W

أيير

427/01/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية الكنديإقليم: الصويرةالثانوية العدادية حد الدرى 24 شلبي عبد الغني
اللغة الفرنسية

27/01/17 24222

C

تسلطانت

427/01/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية الكنديإقليم: الصويرةاعدادية م عزيز الحبابي 24 مصطفى العلوي
اللغة الفرنسية

27/01/17 24222

C

تسلطانت

119/01/17إقليم: الحوزالثانوية العدادية التوامةإقليم: الصويرةالثانوية العدادية ايت داوود 24 رشيد ايت ايشو
اللغة الفرنسية

19/01/17 20936Fالتوامة

الثانوية العدادية الحي إقليم: الصويرةالثانوية العدادية سميمو

الحسني

904/09/18إقليم: شيشاوة 22 مريم الزاهل
اللغة الفرنسية

04/09/18 25486

B

شيشاوة )البلدية(

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: الصويرة الثانوية العدادية تفتاشت

ا بن حساين

106/09/17إقليم: الحوز 18 رشيد أيت كروم
اللغة الفرنسية

06/09/17 18671

U

تمصلوحت

إقليم: قلعة ثانوية الصهريج العداديةإقليم: الصويرةاعدادية عبد الرحيم بوعبيد

 السراغنة

106/09/17 18 عبد الحق أبو حفص
اللغة الفرنسية

06/09/17 09347Jالصهريج

 الثانوية العدادية م بن 

لحسن الوزاني

 الثانوية العدادية م إقليم: الصويرة

الزرقطوني

606/09/17إقليم: الصويرة 18 زكرياء اجو
اللغة الفرنسية

06/09/17 24216

W

اوناغة

إقليم: قلعة ثانوية لعثامنة التأهيليةإقليم: الصويرةاعدادية عبد الرحيم بوعبيد

 السراغنة

706/09/17 18 سعيدة مستسلم
اللغة الفرنسية

06/09/17 24256Pالعثامنة

الثانوية العدادية م 

زفزاف

الثانوية العدادية الطلس إقليم: الصويرة

الكبير

506/09/17إقليم: الحوز 18 لهوى م
اللغة الفرنسية

06/09/17 20937

G

أسني

406/09/17إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية القدسإقليم: الصويرةاعدادية عبد الرحيم بوعبيد 18 عبد الرحيم أوفرس
اللغة الفرنسية

06/09/17 18663

K

لمزوضية

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية تالمست

بوعثمان

606/09/17إقليم: الرحامنة 18 فاطمة الزهراء يقيني
اللغة الفرنسية

06/09/17 09350

M

سيدي بوعثمان 

)البلدية(
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الثانوية العدادية علل 

الفاسي

806/09/17إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية القدسإقليم: الصويرة 18 الراغي زكرياء
اللغة الفرنسية

06/09/17 18663

K

لمزوضية

الثانوية التأهيلية المير 

مولي رشيد

إقليم: قلعة ثانوية  ابن الحجاج العداديةإقليم: الصويرة

 السراغنة

504/09/19 16 فاطمة مرتدي
اللغة الفرنسية

04/09/19 09360Y)سيدي رحال )البلدية

الثانوية العدادية أنس بن إقليم: الصويرةالثانوية العدادية تمنار

مالك

404/09/18إقليم: شيشاوة 12 عبد الله البركة
اللغة الفرنسية

04/09/18 19022Aمجاط

إقليم: قلعة ثانوية لعثامنة التأهيليةإقليم: الصويرةالثانوية العدادية ايت داوود

 السراغنة

204/09/18 12 عبد الهادي الحيمر
اللغة الفرنسية

04/09/18 24256Pالعثامنة

 الثانوية العدادية العهد 

الجديد

الثانوية العدادية مولي إقليم: الصويرة

ابراهيم

504/09/18إقليم: الحوز 12 طارق بوكركور
اللغة الفرنسية

04/09/18 20939Jمولي ابراهيم

104/09/18إقليم: الحوزالثانوية العدادية البخاريإقليم: الصويرة  ملحقة ابن سينا 12 عصام كجضاض
اللغة الفرنسية

04/09/18 24048

N

تيزكين

  الثانوية العدادية عبد ا 

كنون

إقليم: قلعة ثانوية اشطيبة العداديةإقليم: الصويرة

 السراغنة

204/09/19 6 الحسين بوعتيت
اللغة الفرنسية

04/09/19 25452Pالشطيبة

304/09/19إقليم: الصويرةالثانوية العدادية حد الدرىإقليم: الصويرةالثانوية العدادية علي يعتة 6 هشومي يوسف
اللغة الفرنسية

04/09/19 10398

B

حد الدرا

الثانوية العدادية المركب إقليم: الصويرةالثانوية العدادية ابن سينا

التربوي اغبالو

204/09/19إقليم: الحوز 6 م ارفال
اللغة الفرنسية

04/09/19 23084

R

ستي فاطمة

 الثانوية العدادية م بن 

لحسن الوزاني

الثانوية العدادية الحسن إقليم: الصويرة

الثاني

104/09/19إقليم: شيشاوة 6 ابراهيم العبريدي
اللغة الفرنسية

04/09/19 21853

C

تاولوكلت

 اعدادية سيدي سعيد بن 

عبدالنعيم

الثانوية العدادية الطلس إقليم: الصويرة

الكبير

604/09/19إقليم: الحوز 6 هشام امان
اللغة الفرنسية

04/09/19 20937

G

أسني

 الثانوية العدادية العهد 

الجديد

104/09/19إقليم: الصويرةاعدادية عبد الرحيم بوعبيدإقليم: الصويرة 6 العسري اسماعيل
اللغة الفرنسية

04/09/19 24218Yكريمات

  الثانوية العدادية عبد ا 

كنون

إقليم: قلعة الثانوية التأهيلية الهيادنةإقليم: الصويرة

 السراغنة

604/09/19 6 عبد الكريم شلح
اللغة الفرنسية

04/09/19 25454Sالهيادنة

104/09/19إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن طفيلإقليم: الصويرةالثانوية العدادية ابن سينا 6 الحبيب قنور
اللغة الفرنسية

04/09/19 19876

D

الغيات

الثانوية العدادية المام 

الغزالي

703/09/13إقليم: الجديدةثانوية المسيرة العداديةإقليم: الصويرة 43 كحلوي   لمياء
اللغة النجليزية

03/09/13إلتحاق بالزوج 08724

G

أولد فرج

106/09/17إقليم: الصويرةاعدادية م عزيز الحبابيإقليم: الصويرةاعدادية عبد الرحيم بوعبيد 18 عبد ا أيت يعقوب
اللغة النجليزية

06/09/17 24215Vتدزي

الثانوية العدادية م 

زفزاف

903/09/13عمالة: مراكشالثانوية العدادية المنفلوطيإقليم: الصويرة 52 م ايت سعيد
الجتماعيات

03/09/13 02641V)المنارة )المقاطعة
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الثانوية العدادية سيدي إقليم: الصويرة الثانوية العدادية تفتاشت

المختار

102/09/14إقليم: شيشاوة 42 الغازي حسن
الجتماعيات

02/09/16 03225Eسيدي المختار

الثانوية العدادية المام إقليم: الصويرةالثانوية العدادية حد الدرى

الشافعي

206/09/17إقليم: آسفي 28 بركة ابتسام
الجتماعيات

06/09/17 26007Tالبدوزة

 الثانوية العدادية م بن 

لحسن الوزاني

الثانوية العدادية هارون إقليم: الصويرة

الرشيد

106/09/17إقليم: آسفي 28 خديجة الكموني
الجتماعيات

06/09/17 24580Sلمعاشات

الثانوية العدادية م 

زفزاف

102/09/15إقليم: الصويرةالثانوية العدادية تمنارإقليم: الصويرة 20 خالد اناوش
الجتماعيات

04/09/19 10406

K

تمنار )البلدية(

 الثانوية العدادية عمر بن 

جلون

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: الصويرة

ا غيات

102/09/16إقليم: الحوز 20 عبداللطيف المناني
الجتماعيات

04/09/18 20672

U

سيدي عبد ا غيات

الثانوية العدادية نور إقليم: الصويرةالثانوية العدادية ايت داوود

الطلس

206/09/17إقليم: الحوز 18 كمال المسعودي
الجتماعيات

06/09/17 20935Eتيدلي مسفيوة

ثانوية  زمران الشرقية إقليم: الصويرةالثانوية العدادية ابن سينا

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

906/09/17 18 مصطفى برهماني
الجتماعيات

06/09/17 22899Pزمران الشرقية

206/09/17إقليم: الحوزالثانوية العدادية تزارتإقليم: الصويرةالثانوية العدادية ابن سينا 18 ياسين اسعيدي
الجتماعيات

06/09/17 25057

K

تزارت

الثانوية العدادية علل إقليم: الصويرةالثانوية العدادية تمنار

الفاسي

806/09/17إقليم: الحوز 18 عبد الخالق الحاجي
الجتماعيات

06/09/17 18464

U

أوريكة

206/09/17عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الكتبيةإقليم: الصويرةاعدادية المهدي بن بركة 14 مرسلي عبد الرزاق
الجتماعيات

04/09/19 02709

U

مراكش المدينة 

)المقاطعة(

  الثانوية العدادية عبد ا 

كنون

الثانوية العدادية علل إقليم: الصويرة

الفاسي

604/09/18إقليم: الحوز 12 خالد ازلف
الجتماعيات

04/09/18 18464

U

أوريكة

الثانوية التأهيلية المير إقليم: الصويرةاعدادية عبد الرحيم بوعبيد

مولي رشيد

104/09/18إقليم: الصويرة 12 السعيد الطرش
الجتماعيات

04/09/19 10404

H

الحنشان )البلدية(

  الثانوية العدادية عبد ا 

كنون

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: الصويرة

بوعثمان

1004/09/18إقليم: الرحامنة 12 عبد المنعم ياسين
الجتماعيات

04/09/18 09350

M

سيدي بوعثمان 

)البلدية(

الثانوية العدادية علل 

الفاسي

الثانوية العدادية حمان إقليم: الصويرة

الفطواكي

104/09/19إقليم: الحوز 6 رشيد الحاضري
الجتماعيات

04/09/19 21861Lتيغدوين

404/09/19إقليم: الصويرةالثانوية العدادية الجديدةإقليم: الصويرةالثانوية العدادية سميمو 6 حفيظة بخيبخي
الجتماعيات

04/09/19 10394X)الصويرة )البلدية

الثانوية العدادية علل 

الفاسي

104/09/19عمالة: مراكشالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: الصويرة 6 م الكنيش
الجتماعيات

04/09/19 24223

D

اكفاي

1104/09/19إقليم: الحوزالثانوية العدادية إبن زهرإقليم: الصويرةالثانوية العدادية ابن سينا 6 أحمد رضا
الجتماعيات

04/09/19 24046Lابادو
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نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

 الثانوية العدادية عمر بن إقليم: الصويرةاعدادية عبد الرحيم بوعبيد

جلون

104/09/19إقليم: الصويرة 6 م رضى
الجتماعيات

04/09/19 24221

B

زاوية بن احميدة

301/01/17إقليم: تارودانتثإ.رحال المسكينيإقليم: الصويرةالثانوية العدادية سميمو 34 رباب البازي
الرياضيات

01/01/17 17285

M

تارودانت )البلدية(

الثانوية العدادية م إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية تالمست

السادس

427/01/17إقليم: الصويرة 34 حميد زوراق
الرياضيات

27/01/17 10393

W

الصويرة )البلدية(

 الثانوية العدادية عمر بن 

جلون

الثانوية العدادية الحي إقليم: الصويرة

الحسني

102/09/15إقليم: شيشاوة 30 هشام العبيدي
الرياضيات

02/09/15 25486

B

شيشاوة )البلدية(

الثانوية العدادية مولي إقليم: الصويرة الثانوية العدادية العبدري

رشيد

619/01/17عمالة: مراكش 28 اسامة الكوز
الرياضيات

04/09/19 23073

D

المنارة )المقاطعة(

الثانوية العدادية محمود 

درويش

102/09/14إقليم: الصويرةاعدادية مولي عبد اإقليم: الصويرة 26 الحسن أنقاش
الرياضيات

04/09/18 25351E)الصويرة )البلدية

102/09/16عمالة: مراكشالثانوية العدادية ابن تومرتإقليم: الصويرةالثانوية العدادية تمنار 24 كوثر العداوي
الرياضيات

02/09/16 24545

D

المنارة )المقاطعة(

307/09/16إقليم: شيشاوةالثانوية التأهيلية ابن العربيإقليم: الصويرةاعدادية المهدي بن بركة 24 بجغات  أمينة
الرياضيات

07/09/16 21854

D

شيشاوة )البلدية(

الثانوية العدادية محمود 

درويش

 الثانوية العدادية أبي إقليم: الصويرة

الحسن المريني

901/01/17إقليم: القنيطرة 24 سمر امسمير
الرياضيات

01/01/17 25985

U

سيدي علل التازي

127/01/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية القدسإقليم: الصويرةاعدادية م عزيز الحبابي 24 عزيز ابيهي
الرياضيات

27/01/17 02629

G

المنارة )المقاطعة(

127/01/17إقليم: شيشاوةثانوية أهديل العداديةإقليم: الصويرة الثانوية العدادية تفتاشت 24 م جبار
الرياضيات

27/01/17 27321

W

أهديل

 الثانوية العدادية عمر بن 

جلون

127/01/17إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية تالمستإقليم: الصويرة 24  نبيل الدهومي
الرياضيات

27/01/17 10401E)تالمست )البلدية

الثانوية العدادية عثمان بن إقليم: الصويرةالثانوية العدادية سميمو

عفان

106/09/17عمالة: مراكش 24 بويطلبين م
الرياضيات

04/09/19 02642

W

الوداية

الثانوية العدادية ابن إقليم: الصويرة الثانوية العدادية تفتاشت

الجوزي

327/01/17إقليم: الحوز 22 سمللي عمر
الرياضيات

06/09/17 27074

C

تمصلوحت

527/01/17إقليم: الصويرةالثانوية العدادية الجديدةإقليم: الصويرة الثانوية العدادية العبدري 18 ايوب جيطو
الرياضيات

04/09/19 10394X)الصويرة )البلدية

 الثانوية العدادية عمر بن إقليم: الصويرةالثانوية العدادية ابن سينا

جلون

506/09/17إقليم: الصويرة 18 زكرياء اخراز
الرياضيات

06/09/17 24221

B

زاوية بن احميدة

الثانوية العدادية محمود 

درويش

106/09/17إقليم: الصويرةاعدادية م عزيز الحبابيإقليم: الصويرة 18 الحسين زربان
الرياضيات

06/09/17 24215Vتدزي
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مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية م 

زفزاف

206/09/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية الليمونإقليم: الصويرة 18 العسكري محماد
الرياضيات

06/09/17 02703

M

مراكش المدينة 

)المقاطعة(

106/09/17إقليم: الصويرة الثانوية العدادية العبدريإقليم: الصويرةاعدادية عبد الرحيم بوعبيد 18 هشام لبكيري
الرياضيات

06/09/17 10395Y)الصويرة )البلدية

 الثانوية العدادية م بن 

لحسن الوزاني

الثانوية العدادية عثمان بن إقليم: الصويرة

عفان

106/09/17إقليم: آسفي 18 هشام ابريجا
الرياضيات

06/09/17 18516Aمول البركي

الثانوية العدادية يوسف بن إقليم: الصويرةاعدادية عبد الرحيم بوعبيد

تاشفين

306/09/17إقليم: شيشاوة 18 عبد العزيز إغراش
الرياضيات

06/09/17 23827Y)امنتانوت )البلدية

  الثانوية العدادية عبد ا 

كنون

106/09/17إقليم: الصويرةالثانوية العدادية سميموإقليم: الصويرة 18 حسن اذ سعيد اومبارك
الرياضيات

06/09/17 10399

C

سميمو

الثانوية التأهيلية المير 

مولي رشيد

104/09/19إقليم: اليوسفيةالثانوية العدادية عمر الخيامإقليم: الصويرة 16 ابتسام ايت الجزار
الرياضيات

04/09/19 13990F)اليوسفية )البلدية

الثانوية العدادية علل إقليم: الصويرةالثانوية العدادية حد الدرى

الفاسي

704/09/19إقليم: الحوز 16 مروة الشمامي
الرياضيات

04/09/19 18464

U

أوريكة

الثانوية التأهيلية المير 

مولي رشيد

406/09/17عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الكتبيةإقليم: الصويرة 14 عبد العزيز أقبلي
الرياضيات

04/09/19 02709

U

مراكش المدينة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية يعقوب إقليم: الصويرة الثانوية العدادية تفتاشت

المنصور

306/09/17عمالة: مراكش 14 لمغاري عبد الكريم
الرياضيات

04/09/19 02831

B

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية المام 

الغزالي

 الثانوية العدادية عمر بن إقليم: الصويرة

جلون

106/09/17إقليم: الصويرة 14 الرجراجي الطورشي
الرياضيات

04/09/19 24221

B

زاوية بن احميدة

106/09/17إقليم: الصويرةالثانوية العدادية م زفزافإقليم: الصويرةالثانوية العدادية سميمو 14 ادالعسري م
الرياضيات

04/09/19 24996

U

تاركانت

104/09/18إقليم: الصويرةالثانوية العدادية تمنارإقليم: الصويرةالثانوية العدادية ابن سينا 12 م بركات
الرياضيات

04/09/18 10406

K

تمنار )البلدية(

104/09/18إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية تمزكدوينإقليم: الصويرةالثانوية العدادية ابن سينا 10 مصطفى أعطار
الرياضيات

04/09/19 26621

K

تمزكدوين

 الثانوية العدادية عمر بن 

جلون

104/09/18إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن طفيلإقليم: الصويرة 8 عبد الرحمان الواضح
الرياضيات

04/09/19 19876

D

الغيات

104/09/19إقليم: آسفيالثانوية العدادية الفارابيإقليم: الصويرةالثانوية العدادية حد الدرى 6 عزيز ازويتة
الرياضيات

04/09/19 19455

W

أيير

 الثانوية العدادية العهد 

الجديد

الثانوية العدادية جمال الدين إقليم: الصويرة

الفغاني

204/09/19إقليم: الحوز 6 اشركي م
الرياضيات

04/09/19 03788Sاغمات

104/09/19إقليم: الحوزالثانوية العدادية البخاريإقليم: الصويرةالثانوية العدادية ايت داوود 6 معاذ تفسوت
الرياضيات

04/09/19 24048

N

تيزكين
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مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 
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نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية المير إقليم: الصويرةاعدادية عبد الرحيم بوعبيد

مولي رشيد

704/09/19إقليم: الصويرة 6 أيت قدور م
الرياضيات

04/09/19 10404

H

الحنشان )البلدية(

الثانوية العدادية علل 

الفاسي

  الثانوية العداديةا يت إقليم: الصويرة

سيدي داود

204/09/19إقليم: الحوز 6 يونس املول
الرياضيات

04/09/19 24042

G

أيت سيدي داود

104/09/19إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية ابن النفيسإقليم: الصويرةالثانوية العدادية ايت داوود 6 عمر رحمون
الرياضيات

04/09/19 18465Vامزوضة

 الثانوية العدادية العهد 

الجديد

204/09/19عمالة: مراكشالثانوية العدادية تانسيفتإقليم: الصويرة 6 البوهي حمزة
الرياضيات

04/09/19 18547Jواحة سيدي ابراهيم

الثانوية العدادية علل 

الفاسي

الثانوية العدادية حمان إقليم: الصويرة

الفطواكي

104/09/19إقليم: الحوز 6 الحسين ايت الطالب
الرياضيات

04/09/19 21861Lتيغدوين

الثانوية العدادية حمان إقليم: الصويرةالثانوية العدادية ابن سينا

الفطواكي

704/09/19إقليم: الحوز 6 ياسين تويليل
الرياضيات

04/09/19 21861Lتيغدوين

 اعدادية سيدي سعيد بن 

عبدالنعيم

404/09/19عمالة: مراكشالثانوية العدادية الويدانإقليم: الصويرة 6 م زغري
الرياضيات

04/09/19 23834Fالويدان

104/09/19عمالة: مراكشالثانوية العدادية الفاقإقليم: الصويرةالثانوية العدادية حد الدرى 6 ايمان العادلي
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوج 25464

C

سعادة

الثانوية العدادية علل 

الفاسي

الثانوية العدادية اولد إقليم: الصويرة

حسون

304/09/19إقليم: الرحامنة 6 نبيل صدقي
الرياضيات

04/09/19 24552Lأولد حسون حمري

الثانوية العدادية حمان إقليم: الصويرةاعدادية عبد الرحيم بوعبيد

الفطواكي

304/09/19إقليم: الحوز 6 أو عليلو يوسف
الرياضيات

04/09/19 21861Lتيغدوين

الثانوية العدادية المام إقليم: الصويرة  ملحقة ابن سينا

الشافعي

1104/09/19عمالة: مراكش 6 ياسين لحويدق
الرياضيات

04/09/19 02645Zأيت ايمور

 الثانوية العدادية العهد 

الجديد

الثانوية العدادية حمان إقليم: الصويرة

الفطواكي

204/09/19إقليم: الحوز 6 بودشيش عبد العالي
الرياضيات

04/09/19 21861Lتيغدوين

  الثانوية العدادية عبد ا 

كنون

 الثانوية العدادية جابر بن إقليم: الصويرة

حيان

104/09/19إقليم: الصويرة 6 سفيان براوي
الرياضيات

04/09/19 25681

N

سيدي اسحاق

316/09/98إقليم: الصويرةالثانوية العدادية الجديدةإقليم: الصويرة الثانوية العدادية العبدري 88 توفيق الناصري
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 10394X)الصويرة )البلدية

201/01/05إقليم: الصويرةاعدادية مولي عبد اإقليم: الصويرةاعدادية المهدي بن بركة 88 توتو حكيمة
علوم الحياة 

والرض
05/09/08أقدمية 12 سنة 25351E)الصويرة )البلدية

 الثانوية العدادية عمر بن 

جلون

803/09/13عمالة: مراكشالثانوية العدادية التقدمإقليم: الصويرة 42 حبيبة  اخميس
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 25244

N

المنارة )المقاطعة(

الثانوية التأهيلية المير 

مولي رشيد

102/09/15عمالة: مراكشالثانوية العدادية البيرونيإقليم: الصويرة 40 هشام ناصري
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 25656L)جليز )المقاطعة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

 الثانوية العدادية م بن 

لحسن الوزاني

102/09/15عمالة: مراكشالثانوية العدادية مركز 44إقليم: الصويرة 30 سعيد الحلفاوي
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 24543

B

أولد دليم

402/09/16عمالة: مراكشالثانوية العدادية ابن بطوطةإقليم: الصويرةالثانوية العدادية الجديدة 30 خديجة الفلح
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 02837

H

أولد حسون

 الثانوية العدادية م 

الزرقطوني

502/09/15عمالة: مراكشالثانوية العدادية الصفاءإقليم: الصويرة 26 سعيد وفوتا
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 02833

D

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(

 الثانوية العدادية عمر بن 

جلون

الثانوية العدادية الفقيه إقليم: الصويرة

الجزولي

502/09/16إقليم: آسفي 24 امين الرويزي
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 13996

M

سبت كزولة )البلدية(

 الثانوية العدادية العهد 

الجديد

الثانوية العدادية الشريف إقليم: الصويرة

الدريسي

126/01/17إقليم: الرحامنة 24 منصف برزان
علوم الحياة 

والرض
26/01/17 24554

N

الجعيدات

الثانوية العدادية حمان إقليم: الصويرةالمركب التربوي طه حسين

الفطواكي

227/01/17عمالة: مراكش 24 أيت حمو سمير
علوم الحياة 

والرض
27/01/17 24226

G

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(

204/09/18عمالة: مراكشالثانوية العدادية الكنديإقليم: الصويرةالثانوية العدادية سميمو 22 كريم الغرايب
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 24222

C

تسلطانت

404/09/18إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية القدسإقليم: الصويرةاعدادية عبد الرحيم بوعبيد 22 رباب بنبوشعيب
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 18663

K

لمزوضية

الثانوية العدادية المام إقليم: الصويرةالثانوية العدادية علي يعتة

الشافعي

204/09/19إقليم: آسفي 16 غواج سهام
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 26007Tالبدوزة

الثانوية العدادية عثمان بن إقليم: الصويرة  ملحقة ابن سينا

عفان

804/09/19إقليم: آسفي 16 خديجة قشيبيلة
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 18516Aمول البركي

  الثانوية العدادية عبد ا 

كنون

904/09/18إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية راس العينإقليم: الصويرة 12 اشرف الحجراوي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 09352Pرأس عين الرحامنة

 الثانوية العدادية جابر بن 

حيان

المركب التربوي المندمج إقليم: الصويرة

بوشان

704/09/18إقليم: الرحامنة 12 م امين زميصو
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 25660

R

بوشان

الثانوية التأهيلية المير إقليم: الصويرةاعدادية المهدي بن بركة

مولي رشيد

1004/09/18إقليم: الصويرة 12 كمال لمنعي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 10404

H

الحنشان )البلدية(

604/09/19عمالة: مراكشالثانوية العدادية العزوزيةإقليم: الصويرةالثانوية العدادية ايت داوود 7 يونس التباعي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19إلتحاق بالزوجة 25466E)المنارة )المقاطعة

  الثانوية العدادية عبد ا 

كنون

304/09/19إقليم: الصويرةالمركب التربوي طه حسينإقليم: الصويرة 6 سكينة رابحي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 25870

U

مجي

 الثانوية العدادية م إقليم: الصويرةالثانوية العدادية ابن سينا

الزرقطوني

204/09/19إقليم: الصويرة 6 فؤاد بيني
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 24216

W

اوناغة

304/09/19إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية ابن النفيسإقليم: الصويرةالثانوية العدادية ابن سينا 6 أمينة أموحمد
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 18465Vامزوضة
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

304/09/02إقليم: شيشاوةثانوية أهديل العداديةإقليم: الصويرةالثانوية العدادية تمنار 80 احمد بل
الفيزياء والكيمياء

05/09/08أقدمية 12 سنة 27321

W

أهديل

105/09/11عمالة: مراكشالثانوية العدادية المنفلوطيإقليم: الصويرةاعدادية م عزيز الحبابي 54 نور الدين الزهري
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 02641V)المنارة )المقاطعة

 الثانوية العدادية م 

الزرقطوني

203/09/13إقليم: الصويرةوادي الدهبإقليم: الصويرة 46 فاطمة الصديقي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 09868A)الصويرة )البلدية

ثانوية طارق بن زياد إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية تالمست

العدادية

602/09/10إقليم: الجديدة 34 مبارك هواشبي
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 22462Pزاوية سايس

 الثانوية العدادية عمر بن 

جلون

102/09/16إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية تالمستإقليم: الصويرة 30 لعباد احمد
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 10401E)تالمست )البلدية

402/09/14عمالة: مراكشالثانوية العدادية ابن بطوطةإقليم: الصويرةوادي الدهب 28 هشام سطيح
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 02837

H

أولد حسون

عمالة مقاطعات عين حمان الفطواكيإقليم: الصويرةاعدادية عبد الرحيم بوعبيد

السبع الحي الم

402/09/16 24 زهيرة الغرباوي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16إلتحاق بالزوج 01639F الحي المي

)المقاطعة(

 الثانوية العدادية م 

الزرقطوني

202/09/16إقليم: الصويرة الثانوية العدادية العبدريإقليم: الصويرة 19 نزهة عرو
الفيزياء والكيمياء

04/09/19إلتحاق بالزوج 10395Y)الصويرة )البلدية

الثانوية التأهيلية المير 

مولي رشيد

الثانوية العدادية ابن إقليم: الصويرة

الجوزي

206/09/17إقليم: الحوز 18 اقبادوا م رضى
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 27074

C

تمصلوحت

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: الصويرةاعدادية المهدي بن بركة

ا بن حساين

306/09/17إقليم: الحوز 18 كريم  بوزرز
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 18671

U

تمصلوحت

 الثانوية العدادية م إقليم: الصويرةاعدادية عبد الرحيم بوعبيد

الزرقطوني

106/09/17إقليم: الصويرة 14 م بوكو
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 24216

W

اوناغة

إقليم: قلعة ثانوية  ابن الحجاج العداديةإقليم: الصويرةاعدادية المهدي بن بركة

 السراغنة

904/09/18 12 همام  ابعلل
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 09360Y)سيدي رحال )البلدية

الثانوية العدادية محمود إقليم: الصويرةالثانوية العدادية ابن سينا

درويش

204/09/18إقليم: الصويرة 12 حمزة القرس
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 25682Pمسكالة

الثانوية العدادية مولي إقليم: الصويرةالثانوية العدادية سميمو

ابراهيم

1004/09/18إقليم: الحوز 12 عمر امزيلن
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 20939Jمولي ابراهيم

 الثانوية العدادية العهد 

الجديد

الثانوية التأهيلية المير إقليم: الصويرة

مولي رشيد

404/09/18إقليم: الصويرة 12 عبد الرحمان دينار
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 10404

H

الحنشان )البلدية(

 الثانوية العدادية عمر بن 

جلون

104/09/18إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيديإقليم: الصويرة 12 نادية لمغور
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوج 03790

U

أمزميز )البلدية(

الثانوية العدادية محمود 

درويش

إقليم: قلعة ثانوية الصهريج العداديةإقليم: الصويرة

 السراغنة

404/09/18 10 م العسري
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 09347Jالصهريج
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

104/09/19إقليم: الحوز الثانوية العدادية تنملإقليم: الصويرةالثانوية العدادية ايت داوود 6 مصطفى ايت الحاج عمر
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 20938

H

تلت نيعقوب

  الثانوية العدادية عبد ا 

كنون

104/09/19إقليم: الصويرةالثانوية العدادية ايت داوودإقليم: الصويرة 6 ابراهيم السيد
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 23937T)أيت داوود )البلدية

304/09/19إقليم: الصويرةالثانوية العدادية تمنارإقليم: الصويرةالثانوية العدادية حد الدرى 6 امال معطي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 10406

K

تمنار )البلدية(

304/09/19إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية ابن سيناإقليم: الصويرةالثانوية العدادية ابن سينا 6 عبد الرحيم بلخبيزي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 24199

C

أيت هادي

  الثانوية العدادية عبد ا 

كنون

304/09/19إقليم: الرحامنةالمستقبلإقليم: الصويرة 6 اسامة شقري
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 27078

G

صخور الرحامنة

101/01/02إقليم: شيشاوةثانوية أهديل العداديةإقليم: الصويرة الثانوية العدادية تفتاشت 112 عبدالفتاح الرشيد
التربية السلمية

06/10/06أقدمية 12 سنة 27321

W

أهديل

الثانوية العدادية المام 

الغزالي

101/01/05إقليم: الصويرةاعدادية م عزيز الحبابيإقليم: الصويرة 86 نجية هنود
التربية السلمية

07/09/07أقدمية 12 سنة 24215Vتدزي

عمالة: إنزكان ايت ثإ.يوسف بن تاشفينإقليم: الصويرةالثانوية العدادية سميمو

ملول

802/09/10 60 عبد الغني بن يحيئ
التربية السلمية

02/09/15 24239

W

تمسية

805/09/11إقليم: تارودانتثإ.تينزرتإقليم: الصويرة الثانوية العدادية تفتاشت 54 عبد الرحمان ايت حسين
التربية السلمية

05/09/11 24673Tتينزرت

الثانوية العدادية م 

زفزاف

إقليم: شتوكة آيت ثأ. النخيلإقليم: الصويرة

باها

203/09/13 52 ابراهيم عبو
التربية السلمية

03/09/13 05372

N

بلفاع

103/09/13إقليم: الصويرةاعدادية عبد الرحيم بوعبيدإقليم: الصويرةالثانوية العدادية ايت داوود 52 عبد الكريم اطلحا
التربية السلمية

03/09/13 24218Yكريمات

الثانوية العدادية المام 

الغزالي

203/09/13عمالة: مراكشالثانوية العدادية الكنديإقليم: الصويرة 52 يونس خالد
التربية السلمية

03/09/13 24222

C

تسلطانت

إقليم: شتوكة آيت ثإ. 11 ينايرإقليم: الصويرة  ملحقة ابن سينا

باها

402/09/14 36 السعدية أعصاب
التربية السلمية

02/09/14 05371

M

أيت عميرة

الثانوية العدادية رياض إقليم: الصويرةالثانوية العدادية علي يعتة

العروس

102/09/14عمالة: مراكش 36 امينة خندوش
التربية السلمية

02/09/14إلتحاق بالزوج 26792

W

حربيل

عمالة: أكادير  إدا  ثانوية الزيتون العداديةإقليم: الصويرةالثانوية العدادية سميمو

وتنان

101/01/17 34 احمد الحسناوي
التربية السلمية

01/01/17 05023Jتامري

  الثانوية العدادية عبد ا 

كنون

404/09/18إقليم: الصويرةالثانوية العدادية سميموإقليم: الصويرة 22 مريم بن عبل
التربية السلمية

04/09/18 10399

C

سميمو

 الثانوية العدادية م بن 

لحسن الوزاني

1204/09/19إقليم: الحوزالثانوية العدادية إبن زهرإقليم: الصويرة 6 سمير بنعوار
التربية السلمية

04/09/19 24046Lابادو
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

304/09/19إقليم: الصويرة الثانوية العدادية تفتاشتإقليم: الصويرةاعدادية عبد الرحيم بوعبيد 6 النجاري أسامة
التربية السلمية

04/09/19 10397Aتفتاشت

الثانوية العدادية م إقليم: الصويرةالثانوية العدادية حد الدرى

السادس

216/09/97إقليم: الصويرة 128 عبد الفتاح أبانا
التربية البدنية

16/09/97أقدمية 16 سنة 10393

W

الصويرة )البلدية(

الثانوية العدادية محمود 

درويش

404/09/12إقليم: الصويرة الثانوية العدادية العبدريإقليم: الصويرة 58 اسماعيل بابا
التربية البدنية

04/09/12 10395Y)الصويرة )البلدية

 الثانوية العدادية العهد 

الجديد

إقليم: شتوكة آيت ثإ. الركانإقليم: الصويرة

باها

804/09/12 48 ياسين شخمون
التربية البدنية

04/09/12 27109

R

أيت عميرة

102/09/16إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية الزرقطونيإقليم: الصويرة الثانوية العدادية تفتاشت 34 ابراهيم بويهي
التربية البدنية

02/09/16 26628T)شيشاوة )البلدية

 الثانوية العدادية م إقليم: الصويرةاعدادية المهدي بن بركة

الزرقطوني

702/09/15إقليم: الصويرة 30   م عزيز
التربية البدنية

02/09/15 24216

W

اوناغة

الثانوية العدادية المام 

الغزالي

806/09/17إقليم: الصويرةالثانوية العدادية حد الدرىإقليم: الصويرة 18 اسامة بويزم
التربية البدنية

06/09/17 10398

B

حد الدرا

الثانوية العدادية محمود إقليم: الصويرةاعدادية عبد الرحيم بوعبيد

درويش

904/09/18إقليم: الصويرة 12 سعيد حاببي
التربية البدنية

04/09/18 25682Pمسكالة

الثانوية التأهيلية المير إقليم: الصويرةالثانوية العدادية ايت داوود

مولي رشيد

804/09/19إقليم: الصويرة 6 م المحفوظي
التربية البدنية

04/09/19 10404

H

الحنشان )البلدية(

  الثانوية العدادية عبد ا 

كنون

المركب التربوي المندمج إقليم: الصويرة

بوشان

104/09/19إقليم: الرحامنة 6 عبد ا كركين
التربية البدنية

04/09/19 25660

R

بوشان

1104/09/19إقليم: الحوزالثانوية العدادية وزرقطنإقليم: الصويرةالثانوية العدادية ابن سينا 6 منير اجع
التربية البدنية

04/09/19 24044Jزرقطن

  الثانوية العدادية عبد ا 

كنون

804/09/19إقليم: الرحامنةالثانوية العدادية لبريكيينإقليم: الصويرة 6 عادل ابزوزي
التربية البدنية

04/09/19 24258Sلبريكيين

306/09/00إقليم: الصويرةالثانوية العدادية الجديدةإقليم: الصويرةالثانوية العدادية حد الدرى 94 يونس كشاف
التربية التشكيلية

29/09/06أقدمية 12 سنة 10394X)الصويرة )البلدية

الثانوية التأهيلية المير 

مولي رشيد

505/09/11إقليم: الصويرةالثانوية العدادية حد الدرىإقليم: الصويرة 50 م أيت صالح
التربية التشكيلية

04/09/18 10398

B

حد الدرا

105/09/11إقليم: الصويرة الثانوية العدادية العبدريإقليم: الصويرةالثانوية العدادية ايت داوود 46 سفيان بلزعر
التربية التشكيلية

02/09/14 10395Y)الصويرة )البلدية

703/09/13إقليم: الصويرةالثانوية العدادية حد الدرىإقليم: الصويرة الثانوية العدادية تفتاشت 34 منى الشباطي
التربية التشكيلية

02/09/16 10398

B

حد الدرا

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: الصويرة الثانوية العدادية تفتاشت

ا بن حساين

927/01/17إقليم: الحوز 28 وليد فويري
المعلوميات

04/09/19 18671

U

تمصلوحت
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

106/09/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية المام مالكإقليم: الصويرةالثانوية العدادية تمنار 18 حسناء اليعقوبي
المعلوميات

06/09/17إلتحاق بالزوج 02637

R

جليز )المقاطعة(

104/09/19إقليم: الصويرة الثانوية العدادية تفتاشتإقليم: الصويرةالثانوية العدادية سميمو 6 عبد الصمد كريدة
المعلوميات

04/09/19 10397Aتفتاشت

الثانوية العدادية المام 

علي

117/09/84عمالة: مراكشالثانوية العدادية الشاطبيعمالة: مراكش 110 الشراط  بهيجة
اللغة العربية

10/07/15 02634

M

جليز )المقاطعة(

416/09/95عمالة: مراكشالثانوية العدادية الشاطبيعمالة: مراكشالثانوية العدادية النهضة 106 سلوى   ميمي
اللغة العربية

17/10/06أقدمية 12 سنة 02634

M

جليز )المقاطعة(

الثانوية العدادية فدوى 

طوقان

116/09/98عمالة: مراكشالثانوية العدادية النهضةعمالة: مراكش 86 نياب تورية
اللغة العربية

02/09/16 23072

C

المنارة )المقاطعة(

الثانوية العدادية الشريف عمالة: مراكشالثانوية العدادية الداخلة

الدريسي

106/09/01عمالة: مراكش 82 يوسف الفنان
اللغة العربية

05/09/11 02631J)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية فاطمة عمالة: مراكشالثانوية العدادية الويدان

الفهرية

106/09/01عمالة: مراكش 82 زهرة الحنين
اللغة العربية

06/09/09إلتحاق بالزوج 02834E سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

105/09/03عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية  ابن يوسفعمالة: مراكشالثانوية العدادية الكندي 82 لبنى قتاتة
اللغة العربية

13/09/09 02711

W

جليز )المقاطعة(

الثانوية العدادية ابن 

خلدون

الثانوية العدادية إليا أبو عمالة: مراكش

ماضي

116/09/92عمالة: مراكش 80 عبد الرحيم احجام
اللغة العربية

02/09/09 25653

H

المنارة )المقاطعة(

الثانوية العدادية ابن عمالة: مراكشالثانوية العدادية الداخلة

الجوزي

127/09/99إقليم: الحوز 80 رقية البعزاوي
اللغة العربية

05/10/09 27074

C

تمصلوحت

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

116/09/93عمالة: مراكشالثانوية العدادية القدسعمالة: مراكش 77 إبراهيم او لحيان
اللغة العربية

02/09/10إلتحاق بالزوجة 02629

G

المنارة )المقاطعة(

101/01/02عمالة: مراكشثانوية ازلي العداديةعمالة: مراكشالثانوية العدادية الويدان 74 عبد الكريم صحار
اللغة العربية

02/09/13 27072A)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية المام 

الشافعي

316/09/98عمالة: مراكشالثانوية العدادية ابن خلدونعمالة: مراكش 70 نادية البساط
اللغة العربية

05/09/11 24223

D

اكفاي

216/09/96عمالة: مراكشالثانوية العدادية المنفلوطيعمالة: مراكش 66 مرخوص يوسف
اللغة العربية

02/09/15 02641V)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية مولي عمالة: مراكشالثانوية العدادية الفاق

رشيد

407/09/04عمالة: مراكش 66 سعدان حكيمة
اللغة العربية

02/09/14 23073

D

المنارة )المقاطعة(

الثانوية العدادية فدوى عمالة: مراكشالثانوية العدادية السعادة

طوقان

205/09/07عمالة: مراكش 52 لبنى حسني
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوج 25659P)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية يعقوب 

المنصور

403/09/13عمالة: مراكشالثانوية العدادية الطلسعمالة: مراكش 52 ابتسام أزروال
اللغة العربية

03/09/13 23070A)المنارة )المقاطعة
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104/09/12عمالة: مراكشالثانوية العدادية المام مالكعمالة: مراكشالثانوية العدادية الشرفاء 43 مريم جودا
اللغة العربية

04/09/14إلتحاق بالزوج 02637

R

جليز )المقاطعة(

307/09/04عمالة: مراكشالثانوية العدادية تانسيفتعمالة: مراكشالثانوية العدادية الماوردي 42 نادية اسليماني
اللغة العربية

02/09/16 18547Jواحة سيدي ابراهيم

الثانوية العدادية علل عمالة: مراكشالثانوية العدادية الكندي

الفاسي

102/09/10عمالة: مراكش 42 منية غازي
اللغة العربية

02/09/15إلتحاق بالزوج 27319

U

المنارة )المقاطعة(

205/09/11إقليم: برشيدالثانوية العدادية اولد زيانعمالة: مراكشالثانوية العدادية الشرفاء 40 منى الشامي
اللغة العربية

06/09/17 21573Y)الدروة )البلدية

الثانوية العدادية عثمان بن 

عفان

204/09/12عمالة: مراكشالثانوية العدادية التشاركعمالة: مراكش 38 لمياء بوحنيك
اللغة العربية

02/09/14إلتحاق بالزوج 26891

D

حربيل

506/09/16عمالة: مراكشالثانوية العدادية بن زكريعمالة: مراكشالثانوية العدادية الويدان 34 طارق ساحتي
اللغة العربية

06/09/16 26790

U

المنارة )المقاطعة(

302/09/16عمالة: مراكشالثانوية العدادية التشاركعمالة: مراكشالثانوية العدادية مركز 44 34 بحاج م
اللغة العربية

02/09/16 26891

D

حربيل

502/09/16عمالة: مراكشالثانوية العدادية التشاركعمالة: مراكشالثانوية العدادية الداخلة 34 عادل ايت لحسن
اللغة العربية

02/09/16 26891

D

حربيل

103/09/13عمالة: مراكشالثانوية العدادية تانسيفتعمالة: مراكش 33 عائشة اماد
اللغة العربية

02/09/16إلتحاق بالزوج 18547Jواحة سيدي ابراهيم

ثانوية عبد الكريم الخطابي عمالة: مراكشالثانوية العدادية العزوزية

العدادية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق

905/09/11 30 زهرة ادرابن
اللغة العربية

06/09/17 21023A)الفنيدق )البلدية

الثانوية العدادية ابن 

خلدون

  الثانوية العدادية عبد عمالة: مراكش

الكريم الخطابي

602/09/15إقليم: ورزازات 30 نزهة لمام
اللغة العربية

02/09/15إلتحاق بالزوج 25596

W

ورزازات )البلدية(

الثانوية العدادية برج عمالة: مراكشالثانوية العدادية الكندي

الزيتون

204/09/12عمالة: مراكش 29 بوستة حنان
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 25465

D

المنارة )المقاطعة(

الثانوية العدادية عثمان بن 

عفان

الثانوية العدادية المحاميد عمالة: مراكش

10

102/09/16عمالة: مراكش 24 لشكر سمية
اللغة العربية

02/09/16 26893Fسعادة

الثانوية العدادية الميرة عمالة: مراكشالثانوية العدادية التشارك

للمريم

605/09/08عمالة: مراكش 22 هاجر بوزكني
اللغة العربية

04/09/19 02627E)جليز )المقاطعة

الثانوية العدادية علل عمالة: مراكشالثانوية العدادية الكندي

الفاسي

103/09/13عمالة: مراكش 20 عادل ناصحي
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 27319

U

المنارة )المقاطعة(

102/09/16عمالة: مراكشالثانوية العدادية طه حسينعمالة: مراكشالثانوية العدادية مركز 44 20 شريفة بني عبس
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 02640

U

المنارة )المقاطعة(

الثانوية العدادية جمال الدين عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الموحدين

الفغاني

113/02/17إقليم: الحوز 20 حنان بالرايس
اللغة العربية

04/09/18 03788Sاغمات
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الثانوية العدادية المام 

علي

102/09/16عمالة: مراكشالثانوية العدادية البيرونيعمالة: مراكش 16 حيات التطواني
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 25656L)جليز )المقاطعة

الثانوية العدادية ابن 

العريف

101/01/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية المام مالكعمالة: مراكش 13 جلب كوثر
اللغة العربية

28/09/18إلتحاق بالزوج 02637

R

جليز )المقاطعة(

  الثانوية العداديةا يت عمالة: مراكشالثانوية العدادية الماوردي

سيدي داود

201/01/17إقليم: الحوز 12 الحسين زيري
اللغة العربية

04/09/18 24042

G

أيت سيدي داود

الثانوية العدادية  م عابد 

الجابري

102/09/16عمالة: مراكشالثانوية العدادية ابن تومرتعمالة: مراكش 12 نادية ظافر
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوج 24545

D

المنارة )المقاطعة(

116/09/88عمالة: مراكشالثانوية العدادية المام مالكعمالة: مراكشالثانوية العدادية الليمون 152 ايت هدي  ثرية
اللغة الفرنسية

16/09/91أقدمية 16 سنة 02637

R

جليز )المقاطعة(

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

616/09/99عمالة: مراكشالثانوية العدادية المجدعمالة: مراكش 86 سمية تيبة
اللغة الفرنسية

17/02/09إلتحاق بالزوج 02628F)جليز )المقاطعة

الثانوية العدادية علل عمالة: مراكشالثانوية العدادية الكندي

الفاسي

107/09/04عمالة: مراكش 69 عديسة فاطمة
اللغة الفرنسية

02/09/09إلتحاق بالزوج 27319

U

المنارة )المقاطعة(

416/09/85عمالة: مراكشالثانوية العدادية المنفلوطيعمالة: مراكشالثانوية العدادية الفاق 66 خليل العبيد
اللغة الفرنسية

02/09/15 02641V)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية علل عمالة: مراكشالثانوية العدادية الكندي

الفاسي

106/09/06عمالة: مراكش 66 فاطمة الزهراء أوزال
اللغة الفرنسية

05/09/11إلتحاق بالزوج 27319

U

المنارة )المقاطعة(

الثانوية العدادية م عمالة: مراكشالثانوية العدادية مركز 44

الخامس رياض العروس

716/09/86عمالة: مراكش 60 عبد القاوي   الناصري
اللغة الفرنسية

02/09/10 02702L مراكش المدينة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية ابن 

تومرت

116/09/98عمالة: مراكشالثانوية العدادية النخيلعمالة: مراكش 56 البوعيشي لل مريم
اللغة الفرنسية

10/07/15إلتحاق بالزوج 02626

D

جليز )المقاطعة(

الثانوية العدادية عمر ابن 

الخطاب

306/09/01عمالة: مراكشالثانوية العدادية المحامد 9عمالة: مراكش 54 فاتحة إكرام
اللغة الفرنسية

04/09/18 25028

D

المنارة )المقاطعة(

الثانوية العدادية علل بن 

عبد ا

الثانوية العدادية المحاميد عمالة: مراكش

10

106/09/01عمالة: مراكش 48 أمينة ربيع القلب
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 26893Fسعادة

الثانوية العدادية فاطمة 

الفهرية

الثانوية العدادية شاعر عمالة: مراكش

الحمراء

407/09/04عمالة: مراكش 47 مريم بونيت
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوج 02632

K

جليز )المقاطعة(

216/09/92عمالة: مراكشالثانوية العدادية الفاقعمالة: مراكشالثانوية العدادية مركز 44 40 يونس الناقوشي
اللغة الفرنسية

04/09/19 25464

C

سعادة

الثانوية العدادية المام 

الشافعي

702/09/14عمالة: مراكشالثانوية العدادية الحسنىعمالة: مراكش 37 امينة غانيم
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 26559Tواحة سيدي ابراهيم

إقليم: قلعة ثانوية اولد خلوف العداديةعمالة: مراكشالثانوية العدادية السعديين

 السراغنة

102/09/16 34 ايوب الحجاجي
اللغة الفرنسية

02/09/16 24551

K

أولد خلوف
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الثانوية العدادية المام عمالة: مراكشالثانوية العدادية الماوردي

الشافعي

702/09/16عمالة: مراكش 34 سهول سارة
اللغة الفرنسية

02/09/16 02645Zأيت ايمور

الثانوية العدادية ابن 

العريف

402/09/10عمالة: مراكشالثانوية العدادية احمد شوقيعمالة: مراكش 33 فائت سوسان
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 02700J مراكش المدينة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية الميرة عمالة: مراكشالثانوية العدادية الصفاء

للمريم

803/09/13عمالة: مراكش 32 خديجة الكحيش
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 02627E)جليز )المقاطعة

الثانوية العدادية احمد 

شوقي

105/09/11عمالة: مراكشالثانوية العدادية المسيرة 2عمالة: مراكش 31 عبدالغني أبزيو
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 27318T)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية عبد 

المومن

303/09/13عمالة: مراكشالثانوية العدادية طه حسينعمالة: مراكش 27 دكداك عبد المومن
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 02640

U

المنارة )المقاطعة(

الثانوية العدادية رياض عمالة: مراكشالثانوية العدادية مركز 44

المسك

202/09/16عمالة: مراكش 20 أسامة فعفاع
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 26892Eحربيل

الثانوية العدادية عمر ابن عمالة: مراكشالثانوية العدادية التشارك

الخطاب

906/09/17عمالة: مراكش 20 سليمة رزين
اللغة الفرنسية

04/09/19 23479V سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية العدادية ابن 

بطوطة

الثانوية العدادية ابن عمالة: مراكش

الجوزي

116/09/92إقليم: الحوز 112 راغب صلح الدين
الجتماعيات

05/09/03أقدمية 16 سنة 27074

C

تمصلوحت

216/09/97عمالة: مراكشالثانوية العدادية جبل جليزعمالة: مراكشالثانوية العدادية القدس 112 لل امال   كريمي
الجتماعيات

06/09/01أقدمية 16 سنة 25655

K

المنارة )المقاطعة(

116/09/93عمالة: مراكشالثانوية العدادية الشاطبيعمالة: مراكشالثانوية العدادية الويدان 96 اولد الحسين رشيد
الجتماعيات

07/09/05أقدمية 12 سنة 02634

M

جليز )المقاطعة(

313/02/87عمالة: مراكشالثانوية العدادية المجدعمالة: مراكشالثانوية العدادية طه حسين 88 الجعفوري  المصطفى
الجتماعيات

04/10/16 02628F)جليز )المقاطعة

الثانوية العدادية ابن 

خلدون

الثانوية العدادية طارق ابن عمالة: مراكش

زياد

204/09/02عمالة: مراكش 74 خالد الناصري
الجتماعيات

02/09/16 02639T)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية المام 

الشافعي

الثانوية العدادية المحاميد عمالة: مراكش

10

401/01/05عمالة: مراكش 72 زكرياء البحيري
الجتماعيات

01/09/10 26893Fسعادة

الثانوية العدادية عمر ابن عمالة: مراكشالثانوية العدادية الصفاء

الخطاب

327/01/00عمالة: مراكش 70 حليمة بوقاسم الدريسي
الجتماعيات

02/09/16 23479V سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

606/09/08عمالة: مراكشالثانوية العدادية السعديينعمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الكتبية 60 فيصل سليل
الجتماعيات

02/09/16 26740Pسعادة

الثانوية العدادية ابن 

خلدون

306/09/01عمالة: مراكشالثانوية العدادية المحامد 9عمالة: مراكش 58 زاكي ابراهيم
الجتماعيات

04/09/12 25028

D

المنارة )المقاطعة(

516/09/97عمالة: مراكشالثانوية العدادية طه حسينعمالة: مراكشالثانوية العدادية الماوردي 52 سعاد الشهباوي
الجتماعيات

02/09/16 02640

U

المنارة )المقاطعة(
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 الثانوية العدادية المختار عمالة: مراكشالثانوية العدادية الكندي

السوسي

101/01/05إقليم: اليوسفية 40 عائشة مهري
الجتماعيات

نعم 04/09/18 20850

M

اليوسفية )البلدية(

الثانوية العدادية فاطمة 

الفهرية

102/09/15عمالة: مراكشالثانوية العدادية المسيرة 2عمالة: مراكش 33 بنمومو عبد الغني
الجتماعيات

02/09/15إلتحاق بالزوجة 27318T)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية فاطمة عمالة: مراكشالثانوية العدادية الحسنى

الفهرية

204/09/12عمالة: مراكش 28 البدراوي زكرياء
الجتماعيات

03/10/18إلتحاق بالزوجة 02834E سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

402/09/14عمالة: مراكشالثانوية العدادية ابن بطوطةعمالة: مراكش 26 بن الراوي م
الجتماعيات

04/09/19 02837

H

أولد حسون

الثانوية العدادية سيدي عبد عمالة: مراكشالثانوية العدادية الحسنى

ا غيات

702/09/16إقليم: الحوز 24 الدربسي ياسين
الجتماعيات

02/09/16 20672

U

سيدي عبد ا غيات

1001/01/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية الصفاءعمالة: مراكشالثانوية العدادية الماوردي 16 عبد العزيز برشامي
الجتماعيات

04/09/18 02833

D

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(

إقليم: قلعة ثانوية الشعراء العداديةعمالة: مراكشالثانوية العدادية الصفاء

 السراغنة

1106/09/17 16 عبد الرزاق  خيرون
الجتماعيات

04/09/18 27075

D

الشعراء

الثانوية العدادية رياض 

المسك

204/09/19عمالة: مراكشالثانوية العدادية القدسعمالة: مراكش 6 شيماء بربير
الجتماعيات

04/09/19إلتحاق بالزوج 02629

G

المنارة )المقاطعة(

الثانوية العدادية المختار 

السوسي

116/09/86عمالة: مراكشثانوية ازلي العداديةعمالة: مراكش 178 الرحيمني الناجي
الرياضيات

16/09/88أقدمية 16 سنة 27072A)المنارة )المقاطعة

120/09/83عمالة: مراكشالثانوية العدادية المام مالكعمالة: مراكشالثانوية العدادية تانسيفت 132 بركاوي عبد الفتاح
الرياضيات

23/09/04أقدمية 16 سنة 02637

R

جليز )المقاطعة(

الثانوية العدادية طارق ابن 

زياد

الثانوية العدادية علل عمالة: مراكش

الفاسي

116/09/99عمالة: مراكش 112 اقنيضر  احمد
الرياضيات

30/10/01أقدمية 16 سنة 27319

U

المنارة )المقاطعة(

102/04/88عمالة: مراكشالثانوية العدادية بن زكريعمالة: مراكشالثانوية العدادية الويدان 88 انبدور  سعيد
الرياضيات

05/09/07أقدمية 12 سنة 26790

U

المنارة )المقاطعة(

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

116/09/85عمالة: مراكشالثانوية العدادية ابن تومرتعمالة: مراكش 78 الحسين أوسليم
الرياضيات

03/09/12 24545

D

المنارة )المقاطعة(

الثانوية العدادية المام 

الشافعي

الثانوية العدادية المحاميد عمالة: مراكش

10

301/01/05عمالة: مراكش 76 فاتحة راسي
الرياضيات

03/09/09 26893Fسعادة

106/09/00عمالة: مراكشالثانوية العدادية البيرونيعمالة: مراكش 64 هشام لمصايتي
الرياضيات

06/09/17 25656L)جليز )المقاطعة

الثانوية العدادية طارق ابن 

زياد

316/09/99عمالة: مراكشالثانوية العدادية المنفلوطيعمالة: مراكش 56 إبراهيم بنعل
الرياضيات

04/09/18 02641V)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية طارق ابن عمالة: مراكشالثانوية العدادية النصر

زياد

206/09/00عمالة: مراكش 54 بولمان عبد الفتاح
الرياضيات

03/09/12 02639T)المنارة )المقاطعة
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الثانوية العدادية المنصور 

الدهبي

الثانوية العدادية طارق ابن عمالة: مراكش

زياد

105/09/07عمالة: مراكش 54 أبو العلء مولي عبد الحق
الرياضيات

06/09/17 02639T)المنارة )المقاطعة

106/09/01عمالة: مراكشالثانوية العدادية العزوزيةعمالة: مراكش 53 لل خديجة أبو سعيد
الرياضيات

02/09/16إلتحاق بالزوج 25466E)المنارة )المقاطعة

216/09/92عمالة: مراكشالثانوية العدادية النصرعمالة: مراكشالثانوية العدادية البيروني 48 مولي يحيى أبو الحسان
الرياضيات

06/09/17 25337P)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية ابن البناء 

المراكشي

102/09/10عمالة: مراكشالثانوية العدادية المسيرة 3عمالة: مراكش 46 علوي عبدالصمد
الرياضيات

05/10/16 25462A)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية شاعر 

الحمراء

الثانوية العدادية المغرب عمالة: مراكش

العربي

عمالة: طنجة - 

أصيل

104/09/12 38 خليل ازبيري
الرياضيات

24/09/18 26338

C

اصيلة )البلدية(

102/09/14إقليم: الحاجبالثانوية العدادية ابن خلدونعمالة: مراكشالثانوية العدادية الداخلة 38 خديجة الطيب
الرياضيات

06/09/17 04226T)الحاجب )البلدية

الثانوية العدادية يعقوب 

المنصور

306/09/01عمالة: مراكشالثانوية العدادية غانديعمالة: مراكش 34 بحاد الهاشمي
الرياضيات

02/09/16 27320V)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية رياض 

المسك

الثانوية العدادية شاعر عمالة: مراكش

الحمراء

402/09/09عمالة: مراكش 34 زكرياء محي الدين النصفاري
الرياضيات

02/09/17إلتحاق بالزوجة 02632

K

جليز )المقاطعة(

الثانوية العدادية أحمد عمالة: مراكشالثانوية العدادية تانسيفت

المنصور الذهبي

202/09/16إقليم: الرحامنة 34 سهام العطوي
الرياضيات

02/09/16 09342

D

ابن جرير )البلدية(

402/09/16عمالة: مراكشالثانوية العدادية النهضةعمالة: مراكشالثانوية العدادية الويدان 34 بوسطيلة فدوى
الرياضيات

02/09/16 23072

C

المنارة )المقاطعة(

الثانوية العدادية علل بن عمالة: مراكشالثانوية العدادية الكندي

عبد ا

116/09/88عمالة: مراكش 30 عبد العزيز احميمة
الرياضيات

02/09/15 24224Eالسويهلة

الثانوية العدادية المام 

مالك

116/09/95عمالة: مراكشالثانوية العدادية الفاقعمالة: مراكش 28 حفصة نديم
الرياضيات

06/09/17 25464

C

سعادة

الثانوية العدادية شاعر 

الحمراء

الثانوية العدادية فاطمة عمالة: مراكش

الفهرية

104/09/12عمالة: مراكش 28 فاطمة الزهراء اوطالب
الرياضيات

04/09/18 02834E سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية العدادية ابن 

خلدون

الثانوية العدادية علل عمالة: مراكش

الفاسي

103/09/13عمالة: مراكش 27 ايمان كرو
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 27319

U

المنارة )المقاطعة(

306/09/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية ابن تومرتعمالة: مراكشالثانوية العدادية مركز 44 26 عبد ا الحياني
الرياضيات

04/09/18 24545

D

المنارة )المقاطعة(

الثانوية العدادية المختار 

السوسي

104/09/12إقليم: الرحامنةالثانوية العدادية النهضةعمالة: مراكش 24 رشيد الشليحي
الرياضيات

04/09/19 25482X)ابن جرير )البلدية

الثانوية العدادية المام 

الشافعي

125/01/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية ابن خلدونعمالة: مراكش 24 إيمان الهلل
الرياضيات

25/01/17 24223

D

اكفاي
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الثانوية العدادية فاطمة عمالة: مراكشالثانوية العدادية الكندي

الفهرية

301/01/17عمالة: مراكش 22 رضوان وقاس
الرياضيات

04/09/18 02834E سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

119/01/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية الحسنىعمالة: مراكشالثانوية العدادية التشارك 22 منير بومهدي
الرياضيات

04/09/19 26559Tواحة سيدي ابراهيم

الثانوية العدادية رياض عمالة: مراكشالثانوية العدادية التشارك

العروس

204/09/12عمالة: مراكش 18 علي الرامي
الرياضيات

04/09/18 26792

W

حربيل

الثانوية العدادية المام 

الشافعي

الثانوية العدادية علل بن عمالة: مراكش

عبد ا

106/09/17عمالة: مراكش 18 سليمي سناء
الرياضيات

06/09/17 24224Eالسويهلة

الثانوية العدادية حمان 

الفطواكي

الثانوية العدادية يعقوب عمالة: مراكش

المنصور

406/09/17عمالة: مراكش 16 طه راغب
الرياضيات

04/09/18 02831

B

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية المام 

الشافعي

الثانوية العدادية حمان عمالة: مراكش

الفطواكي

206/09/17عمالة: مراكش 10 امويس مريم
الرياضيات

04/09/19 24544

C

الوداية

الثانوية العدادية طارق ابن عمالة: مراكشالثانوية العدادية الكندي

زياد

416/09/97عمالة: مراكش 90 بوعيون  سعيدة
علوم الحياة 

والرض
06/10/06أقدمية 12 سنة 02639T)المنارة )المقاطعة

301/01/02عمالة: مراكشالثانوية العدادية المام مالكعمالة: مراكشالثانوية العدادية النصر 82 عائشة الغزولي
علوم الحياة 

والرض
05/10/11 02637

R

جليز )المقاطعة(

الثانوية العدادية طارق ابن 

زياد

403/09/13عمالة: مراكشالثانوية العدادية المسيرة 3عمالة: مراكش 42 صلحاوي سعيدة
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 25462A)المنارة )المقاطعة

إقليم: قلعة ثانوية الزيتون العداديةعمالة: مراكشالثانوية العدادية الشرفاء

 السراغنة

105/09/11 34 يوسف البوراقي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 09338Z قلعة السراغنة

)البلدية(

الثانوية العدادية علل بن عمالة: مراكشالثانوية العدادية الماوردي

عبد ا

202/09/16عمالة: مراكش 32 الحسين ابو
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 24224Eالسويهلة

الثانوية العدادية م عمالة: مراكشالثانوية العدادية مركز 44

الخامس رياض العروس

102/09/15عمالة: مراكش 30 فاطمة التونسي
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 02702L مراكش المدينة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية ابن 

بطوطة

805/09/11عمالة: مراكشالثانوية العدادية التشاركعمالة: مراكش 28 عزيز ضدي
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 26891

D

حربيل

202/01/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية المسيرة 2عمالة: مراكشالثانوية العدادية الداخلة 24  خديجةايت ناصر
علوم الحياة 

والرض
25/04/17إلتحاق بالزوج 27318T)المنارة )المقاطعة

402/09/16إقليم: الحوز الثانوية العدادية تمازوزتعمالة: مراكشالثانوية العدادية مركز 44 20 خماصي عبد الرزاق
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 24043

H

تمزوزت

الثانوية العدادية عبد 

المومن

الثانوية العدادية سيدي عبد عمالة: مراكش

ا بن حساين

702/09/14إقليم: الحوز 18 سعيدة حجلي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 18671

U

تمصلوحت

402/09/15عمالة: مراكشالثانوية العدادية النصرعمالة: مراكشالثانوية العدادية التشارك 12 أمال شافي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18إلتحاق بالزوج 25337P)المنارة )المقاطعة
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314/09/00عمالة: مراكشالثانوية العدادية ابن تومرتعمالة: مراكشالثانوية العدادية الكندي 84 سومية تسلى
الفيزياء والكيمياء

06/09/06أقدمية 12 سنة 24545

D

المنارة )المقاطعة(

الثانوية العدادية علل عمالة: مراكشالثانوية العدادية النصر

الفاسي

206/09/01عمالة: مراكش 68 خالد الخولي
الفيزياء والكيمياء

04/09/12 27319

U

المنارة )المقاطعة(

الثانوية العدادية م 

الخامس رياض العروس

516/09/95عمالة: مراكشالثانوية العدادية غانديعمالة: مراكش 64 عمر فرقد
الفيزياء والكيمياء

01/09/16 27320V)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية فاطمة عمالة: مراكشالثانوية العدادية الكندي

الفهرية

406/09/06عمالة: مراكش 58 توكاني يوسف
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 02834E سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

605/09/07عمالة: مراكشالثانوية العدادية القدسعمالة: مراكشالثانوية العدادية المجد 50 بلكيال فدوى
الفيزياء والكيمياء

نعمإلتحاق بالزوج 02/09/15 02629

G

المنارة )المقاطعة(

602/09/10عمالة: مراكشالثانوية العدادية النصرعمالة: مراكشثانوية ازلي العدادية 40 الفن عبد العزيز
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 25337P)المنارة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية  ابن 

يوسف

216/09/98عمالة: مراكشالثانوية العدادية الكنديعمالة: مراكش 34 الزهري عز الدين
الفيزياء والكيمياء

10/07/17 24222

C

تسلطانت

الثانوية العدادية المام 

الشافعي

الثانوية العدادية عمر ابن عمالة: مراكش

الخطاب

302/09/14عمالة: مراكش 34 لمياء سميان
الفيزياء والكيمياء

13/09/18 23479V سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

102/09/09عمالة: مراكشالثانوية العدادية الكنديعمالة: مراكشالثانوية العدادية الويدان 28 حبيب أيت عبد المولى
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 24222

C

تسلطانت

702/09/15عمالة: مراكشالثانوية العدادية الصفاءعمالة: مراكشالثانوية العدادية الماوردي 28 احياوي عبد الكبير
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 02833

D

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(

403/09/13عمالة: مراكشالثانوية العدادية المجدعمالة: مراكشالثانوية العدادية القدس 24 نادية العسعاسي
الفيزياء والكيمياء

نعم 02/09/16 02628F)جليز )المقاطعة

502/09/16عمالة: مراكشالثانوية العدادية الشاطبيعمالة: مراكشالثانوية العدادية الويدان 24 سوفيان المسلك
الفيزياء والكيمياء

02/09/16إلتحاق بالزوجة 02634

M

جليز )المقاطعة(

الثانوية العدادية مولي عمالة: مراكشالثانوية العدادية الصفاء

رشيد

107/09/16إقليم: خريبكة 22 أيت تعرابت رجاء
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 12238

B

خريبكة )البلدية(

إقليم: قلعة ثانوية  إبن بطوطة العداديةعمالة: مراكشالثانوية العدادية الويدان

 السراغنة

101/01/17 22 وفاء بنفائدة
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 25451

N

تمللت )البلدية(

الثانوية العدادية ابن 

العريف

116/09/89عمالة: مراكشالثانوية العدادية المسيرة 2عمالة: مراكش 160 فائز عبد الله
التربية السلمية

16/09/89أقدمية 16 سنة 27318T)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية عثمان بن 

عفان

الثانوية العدادية علل عمالة: مراكش

الفاسي

116/09/94عمالة: مراكش 106 لبريد  عبدالعالي
التربية السلمية

07/09/05أقدمية 12 سنة 27319

U

المنارة )المقاطعة(

421/09/87عمالة: مراكشالثانوية العدادية ابن العريفعمالة: مراكشالثانوية العدادية الكندي 94 مرزوك  عبدالحكيم
التربية السلمية

16/09/06أقدمية 12 سنة 02832

C

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(
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الثانوية العدادية فدوى 

طوقان

101/01/02إقليم: تيزنيتالثانوية العدادية ابن رشدعمالة: مراكش 71 الحسن وبلل
التربية السلمية

04/09/12إلتحاق بالزوجة 16701

C

تزنيت )البلدية(

الثانوية العدادية  رياض عمالة: مراكشالثانوية العدادية مركز 44

الصنوبر

106/09/06عمالة: مراكش 62 جامع افيكيز
التربية السلمية

02/09/14 26797

B

حربيل

الثانوية العدادية عثمان بن 

عفان

عمالة: إنزكان ايت ثانوية المنفلوطي العداديةعمالة: مراكش

ملول

603/09/13 52 عبد الجليل اكزال
التربية السلمية

03/09/13 27112

U

القليعة )البلدية(

104/09/12عمالة: مراكشالثانوية العدادية السعديينعمالة: مراكشالثانوية العدادية العزوزية 40 عبد الغفور المودن
التربية السلمية

04/09/19 26740Pسعادة

101/01/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية زمرانعمالة: مراكشالثانوية العدادية الماوردي 22 رحال برومة
التربية السلمية

04/09/18 27322Xتسلطانت

305/09/16إقليم: الجديدةثانوية الورد العداديةعمالة: مراكشالثانوية العدادية الحسنى 16 عبد العزيز الزعيم
التربية السلمية

04/09/19 08717Zشتوكة

الثانوية العدادية عثمان بن 

عفان

1002/09/16إقليم: طاطاماء العينينعمالة: مراكش 6 عبد اللطيف موزون
التربية السلمية

04/09/19 27325Aأم الكردان

الثانوية العدادية احمد 

شوقي

216/09/88عمالة: مراكشالثانوية العدادية المام مالكعمالة: مراكش 174 السعيد  دكير
التربية البدنية

16/09/88أقدمية 16 سنة 02637

R

جليز )المقاطعة(

116/09/86عمالة: مراكشالثانوية العدادية ابن تومرتعمالة: مراكشالثانوية العدادية الويدان 92 الكشراوي عبدالله
التربية البدنية

06/09/06إلتحاق بالزوجة 24545

D

المنارة )المقاطعة(

الثانوية العدادية رياض عمالة: مراكشالثانوية العدادية مركز 44

المسك

816/09/92عمالة: مراكش 74 فريد أفتيس
التربية البدنية

03/09/13 26892Eحربيل

الثانوية العدادية 

المنصورية

216/09/86عمالة: مراكشالثانوية العدادية المحامد 9عمالة: مراكش 68 م الشناوي
التربية البدنية

04/09/12إلتحاق بالزوجة 25028

D

المنارة )المقاطعة(

106/09/00عمالة: مراكشالثانوية العدادية المسيرة 2عمالة: مراكشالثانوية العدادية طه حسين 76 الزوبير سعيدة
التربية السرية

04/09/18 27318T)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية علل عمالة: مراكشالثانوية العدادية بن زكري

الفاسي

107/09/05عمالة: مراكش 42 بوشرى الهكاري
التربية السرية

06/09/17 27319

U

المنارة )المقاطعة(

الثانوية العدادية شاعر 

الحمراء

102/10/86عمالة: مراكشثانوية ازلي العداديةعمالة: مراكش 164 العربي    زيكوك
التربية التشكيلية

02/09/15أقدمية 16 سنة 27072A)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية شاعر 

الحمراء

الثانوية العدادية إليا أبو عمالة: مراكش

ماضي

116/09/88عمالة: مراكش 164 حسن  باحيدة
التربية التشكيلية

02/02/15أقدمية 16 سنة 25653

H

المنارة )المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد 

المومن

الثانوية العدادية مولي عمالة: مراكش

رشيد

216/09/89عمالة: مراكش 152 المصطفى  البريش
التربية التشكيلية

16/09/91أقدمية 16 سنة 23073

D

المنارة )المقاطعة(

الثانوية العدادية المام 

علي

106/09/00عمالة: مراكشالثانوية العدادية المسارعمالة: مراكش 80 فاطمة اكنينير
التربية التشكيلية

11/11/09 26786P)المنارة )المقاطعة
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716/09/97عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية  ابن يوسفعمالة: مراكشالثانوية العدادية الداخلة 76 الرشيد ارجدال
التربية التشكيلية

02/09/10 02711

W

جليز )المقاطعة(

الثانوية العدادية برج عمالة: مراكشالثانوية العدادية المسار

الزيتون

216/09/92عمالة: مراكش 44 انديلي عبد الواحد
التربية التشكيلية

04/09/18 25465

D

المنارة )المقاطعة(

الثانوية العدادية شاعر عمالة: مراكشالثانوية العدادية تانسيفت

الحمراء

104/09/02عمالة: مراكش 40 رشيد بكار
التربية التشكيلية

04/09/18 02632

K

جليز )المقاطعة(

105/09/03عمالة: مراكشالثانوية العدادية تانسيفتعمالة: مراكشالثانوية العدادية الكندي 40 سناء اغزيل قنجاع
التربية التشكيلية

04/09/18إلتحاق بالزوج 18547Jواحة سيدي ابراهيم

الثانوية العدادية فاطمة 

الفهرية

107/09/05عمالة: مراكشالثانوية العدادية المنفلوطيعمالة: مراكش 39 موزين فوزية
التربية التشكيلية

04/09/18إلتحاق بالزوج 02641V)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية عثمان بن 

عفان

107/09/04عمالة: مراكشالثانوية العدادية الليمونعمالة: مراكش 28 الودودي جلل
التربية التشكيلية

04/09/18 02703

M

مراكش المدينة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية علل بن 

عبد ا

الثانوية العدادية الشريف عمالة: مراكش

الدريسي

216/09/95عمالة: مراكش 26 عبضلي عبد الرزاق
التربية التشكيلية

04/09/18 02631J)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية المام 

الشافعي

116/09/98عمالة: مراكشالثانوية العدادية الماورديعمالة: مراكش 22 هشام السيحي
التربية التشكيلية

04/09/18 02644Yسيدي الزوين

104/09/12عمالة: مراكشالثانوية العدادية المحامد 9عمالة: مراكشالثانوية العدادية مركز 44 20 عبد الحكيم بادي
التربية التشكيلية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 25028

D

المنارة )المقاطعة(

الثانوية العدادية طارق ابن عمالة: مراكشالثانوية العدادية الشرفاء

زياد

216/09/99عمالة: مراكش 16 سعيد لبيض
التربية التشكيلية

04/09/19 02639T)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية رياض 

المسك

 الثانوية العدادية السلطان عمالة: مراكش

مولي الحسن

216/09/89إقليم: اليوسفية 12 عدنان م
التربية التشكيلية

02/09/18 13995L)الشماعية )البلدية

404/09/12عمالة: مراكشالثانوية العدادية العيونعمالة: مراكشالثانوية العدادية الماوردي 12 سعيد العطار
التربية التشكيلية

04/09/18 02706

R

مراكش المدينة 

)المقاطعة(

107/09/04عمالة: مراكشالثانوية العدادية المسيرة 2عمالة: مراكشالثانوية العدادية الكندي 90 امينة  السريدي
المعلوميات

26/10/06إلتحاق بالزوج 27318T)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية المام 

علي

905/09/07عمالة: مراكشالثانوية العدادية النهضةعمالة: مراكش 66 نادية الشريفي
المعلوميات

02/09/10 23072

C

المنارة )المقاطعة(

الثانوية العدادية رياض 

المسك

104/09/12إقليم: الحوزثانوية الرازي العداديةعمالة: مراكش 13 بكني فاطمة الزهراء
المعلوميات

04/09/18إلتحاق بالزوج 26787

R

تحناوت )البلدية(

الثانوية العدادية شاعر 

الحمراء

الثانوية العدادية المحاميد عمالة: مراكش

10

117/09/90عمالة: مراكش 118 احمد باتومي
التكنولوجيا

17/09/15أقدمية 16 سنة 26893Fسعادة

الثانوية العدادية ابن 

بطوطة

116/09/99عمالة: مراكشالثانوية العدادية العزوزيةعمالة: مراكش 62 توفيق الشليكي
التكنولوجيا

02/09/16 25466E)المنارة )المقاطعة
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الثانوية العدادية المختار 

السوسي

116/09/86عمالة: مراكشالثانوية العدادية جبل جليزعمالة: مراكش 50 عابد عبد العزيز
التكنولوجيا

04/09/19 25655

K

المنارة )المقاطعة(

الثانوية العدادية المام 

علي

105/09/11عمالة: مراكشالثانوية العدادية غانديعمالة: مراكش 18 الزيداني  خديجة
التكنولوجيا

02/09/18 27320V)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية الشريف 

الدريسي

116/09/96عمالة: مراكشالثانوية العدادية البيرونيإقليم: الرحامنة 116 نزهة الكناني
اللغة العربية

27/10/08أقدمية 12 سنة 25656L)جليز )المقاطعة

الثانوية العدادية أحمد 

المنصور الذهبي

116/09/03عمالة: مراكشالثانوية العدادية جبل جليزإقليم: الرحامنة 66 سفيان ياسين الماديلي
اللغة العربية

03/09/13 25655

K

المنارة )المقاطعة(

105/09/03عمالة: مراكشالثانوية العدادية غانديإقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية راس العين 58 الرقاص عبد الفتاح
اللغة العربية

04/09/12 27320V)المنارة )المقاطعة

508/09/16عمالة: مراكشالثانوية العدادية الفاقإقليم: الرحامنةثا. المـــــل العدادية 34 أسماء العيشوش
اللغة العربية

08/09/16 25464

C

سعادة

106/09/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية المنفلوطيإقليم: الرحامنةالثانوية العدادية لبريكيين 28 م عبد الرحمان الناجي
اللغة العربية

06/09/17 02641V)المنارة )المقاطعة

المركب التربوي المندمج 

بوشان

الثانوية العدادية أحمد إقليم: الرحامنة

المنصور الذهبي

406/09/17إقليم: الرحامنة 28 الهداجي رضوان
اللغة العربية

06/09/17 09342

D

ابن جرير )البلدية(

المركب التربوي المندمج 

انزالت لعظم

الثانوية العدادية أحمد إقليم: الرحامنة

المنصور الذهبي

606/09/17إقليم: الرحامنة 28 حنان السالمي
اللغة العربية

06/09/17 09342

D

ابن جرير )البلدية(

203/09/13إقليم: الجديدةثانوية المام مسلم العداديةإقليم: الرحامنةالثانوية العدادية الفارابي 24 رجاء بنحجيلة
اللغة العربية

02/09/16إلتحاق بالزوج 22461

N

مولي عبد ا

المركب التربوي المندمج 

الصخور

604/09/18إقليم: الرحامنةالثانوية العدادية الفارابيإقليم: الرحامنة 22 بوشرة جبران
اللغة العربية

04/09/18 23113X)ابن جرير )البلدية

102/09/15عمالة: مراكشالثانوية العدادية الكنديإقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية راس العين 18 ابراهيم العدامي
اللغة العربية

04/09/18 24222

C

تسلطانت

الثانوية العدادية نور إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية راس العين

الطلس

106/09/17إقليم: الحوز 18 م الطاحوني
اللغة العربية

06/09/17 20935Eتيدلي مسفيوة

206/09/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية زمرانإقليم: الرحامنةالثانوية العدادية الطلوح 18 هشام سطنبولي
اللغة العربية

06/09/17 27322Xتسلطانت

لملركب التربوي المندمج 

لمحرة

206/09/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية ابن بطوطةإقليم: الرحامنة 18 زكري عبد الرحيم
اللغة العربية

06/09/17 02837

H

أولد حسون

لملركب التربوي المندمج 

لمحرة

206/09/17إقليم: الرحامنةثا. المـــــل العداديةإقليم: الرحامنة 18 م علي البوداني
اللغة العربية

06/09/17 26747Xسيدي بوبكر

الثانوية العدادية الشريف 

الدريسي

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: الرحامنة

ا بن حساين

101/01/17إقليم: الحوز 12 الرجراجي سفيان
اللغة العربية

04/09/18 18671

U

تمصلوحت
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

المركب التربوي المندمج 

الجعافرة

1104/09/18عمالة: مراكشالثانوية العدادية الداخلةإقليم: الرحامنة 12 عبد الواحد اد صالح
اللغة العربية

04/09/18 02836

G

المنابهة

المركب التربوي المندمج 

الجعافرة

إقليم: قلعة ثانوية الصهريج العداديةإقليم: الرحامنة

 السراغنة

204/09/18 12 حميد اعلي
اللغة العربية

04/09/18 09347Jالصهريج

الثانوية العدادية سيـــدي 

عــبــدالـــله

المركب التربوي المندمج إقليم: الرحامنة

الصخور

704/09/18إقليم: الرحامنة 12 رضوان البيضاوي
اللغة العربية

04/09/18 26062

C

صخور الرحامنة

المركب التربوي المندمج إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخور

انزالت لعظم

104/09/18إقليم: الرحامنة 12 عبد العزيز جابا ا
اللغة العربية

04/09/18 25500Sانزالت لعظم

المركب التربوي المندمج 

الجعافرة

404/09/19إقليم: الرحامنةثا. المـــــل العداديةإقليم: الرحامنة 6 الفاتحي ليلى
اللغة العربية

04/09/19 26747Xسيدي بوبكر

الثانوية العدادية الشريف 

الدريسي

الثانوية العدادية شاعر إقليم: الرحامنة

الحمراء

304/09/12عمالة: مراكش 47 حنان عاشر
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 02632

K

جليز )المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخور

الرحمان شناف

107/09/16إقليم: آسفي 24 ابزيزو امال
اللغة الفرنسية

07/09/16إلتحاق بالزوج 13984Z)آسفي )البلدية

107/09/16إقليم: آسفيالثانوية العدادية بئر انزرانإقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخور 24 امال لكريمي
اللغة الفرنسية

07/09/16إلتحاق بالزوج 13983Y)آسفي )البلدية

308/09/16عمالة: مراكشالثانوية العدادية غانديإقليم: الرحامنةثا. المـــــل العدادية 24 لبنى بادي
اللغة الفرنسية

08/09/16إلتحاق بالزوج 27320V)المنارة )المقاطعة

904/09/18عمالة: مراكشالثانوية العدادية الصفاءإقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية راس العين 22 بادن صوفيا
اللغة الفرنسية

04/09/18 02833

D

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(

المركب التربوي المندمج 

بوشان

الثانوية العدادية حمان إقليم: الرحامنة

الفطواكي

1006/09/17عمالة: مراكش 18 أمزيل حسن
اللغة الفرنسية

06/09/17 24226

G

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(

المركب التربوي المندمج 

الجعافرة

1104/09/19عمالة: مراكشالثانوية العدادية مركز 44إقليم: الرحامنة 16 بلغ خديجة
اللغة الفرنسية

04/09/19 24543

B

أولد دليم

804/09/19إقليم: الرحامنةالثانوية العدادية لبريكيينإقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخور 16 سكينة الخلفي
اللغة الفرنسية

04/09/19 24258Sلبريكيين

لملركب التربوي المندمج 

لمحرة

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: الرحامنة

بوعثمان

404/09/19إقليم: الرحامنة 16 اكرام الشكر
اللغة الفرنسية

04/09/19 09350

M

سيدي بوعثمان 

)البلدية(

الثانوية التأهيلية سيدي 

بوعثمان

1002/09/16عمالة: مراكشالثانوية العدادية العزوزيةإقليم: الرحامنة 12 كنزة بيندار
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 25466E)المنارة )المقاطعة

106/09/17إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية راس العينإقليم: الرحامنةالثانوية العدادية الطلوح 10 ارحب فيصل
اللغة الفرنسية

05/09/19 09352Pرأس عين الرحامنة

306/09/17إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية راس العينإقليم: الرحامنةالثانوية العدادية الطلوح 10 عبد الرزاق البحراوي
اللغة الفرنسية

04/09/19 09352Pرأس عين الرحامنة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

المركب التربوي المندمج 

الجعافرة

304/09/19إقليم: الرحامنةالثانوية العدادية الطلوحإقليم: الرحامنة 6 ظريف عبد الرحمان
اللغة الفرنسية

04/09/19 26063

D

الطلوح

الثانوية العدادية القاعدة إقليم: الرحامنةالثانوية العدادية النهضة

العسكرية

102/09/09إقليم: الرحامنة 66 عبد العالي بياري
الجتماعيات

14/09/15 09351

N

انزالت لعظم

لملركب التربوي المندمج 

لمحرة

إقليم: قلعة ثانوية  اولد اصبيح العداديةإقليم: الرحامنة

 السراغنة

102/09/16 34 فاطمة الزهراء قصير
الجتماعيات

02/09/16 25455Tأولد اصبيح

إقليم: قلعة ثانوية لوناسدة التأهيليةإقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية راس العين

 السراغنة

306/09/17 28 منصور اللطيفي
الجتماعيات

06/09/17 24259Tلوناسدة

المركب التربوي المندمج 

انزالت لعظم

الثانوية العدادية الفقيه إقليم: الرحامنة

الجزولي

206/09/17إقليم: آسفي 28 م اكوش
الجتماعيات

06/09/17 13996

M

سبت كزولة )البلدية(

408/09/16عمالة: مراكشالثانوية العدادية زمرانإقليم: الرحامنةثا. المـــــل العدادية 24 يوسف هيشامي
الجتماعيات

08/09/16 27322Xتسلطانت

إقليم: قلعة ثانوية اشطيبة العداديةإقليم: الرحامنةثا. المـــــل العدادية

 السراغنة

704/09/18 22 سحمود م
الجتماعيات

05/09/18 25452Pالشطيبة

المركب التربوي المندمج 

بوشان

202/09/16عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 18 م منصوري
الجتماعيات

04/09/19 25658

N

حربيل

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية راس العين

بوعثمان

206/09/17إقليم: الرحامنة 18 عيادي اسماعيل
الجتماعيات

06/09/17 09350

M

سيدي بوعثمان 

)البلدية(

إقليم: قلعة ثانوية اولد زراد التأهيليةإقليم: الرحامنةالثانوية العدادية الطلوح

 السراغنة

1004/09/19 8 نادية القرافلي
الجتماعيات

04/09/19إلتحاق بالزوج 24257

R

أولد زراد

المركب التربوي المندمج 

الجعافرة

804/09/19إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية راس العينإقليم: الرحامنة 6 عدية توفيق
الجتماعيات

04/09/19 09352Pرأس عين الرحامنة

الثانوية العدادية سيـــدي 

عــبــدالـــله

إقليم: قلعة ثانوية سيدي موسى التأهيليةإقليم: الرحامنة

 السراغنة

1004/09/19 6 ياسين الزرورة
الجتماعيات

04/09/19 23112

W

سيدي موسى

الثانوية العدادية سيـــدي 

عــبــدالـــله

304/09/19إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية راس العينإقليم: الرحامنة 6 خامس اكريران
الجتماعيات

04/09/19 09352Pرأس عين الرحامنة

الثانوية العدادية الشريف إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخور

الدريسي

104/09/19عمالة: مراكش 6 عبد العزيز أدرع
الجتماعيات

04/09/19إلتحاق بالزوجة 02631J)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية الشريف 

الدريسي

206/09/06عمالة: مراكشالثانوية العدادية المام عليإقليم: الرحامنة 64 جميلة شافع
الرياضيات

05/09/11 02835F)النخيل )المقاطعة

لملركب التربوي المندمج 

لمحرة

106/09/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية ابن بطوطةإقليم: الرحامنة 28 ركاد هند
الرياضيات

06/09/17 02837

H

أولد حسون

المركب التربوي المندمج 

انزالت لعظم

الثانوية العدادية المختار إقليم: الرحامنة

السوسي

106/09/17عمالة: مراكش 28 سكينة برهموش
الرياضيات

06/09/17 02630

H

المنارة )المقاطعة(
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 
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جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية اولد 

حسون

506/09/17إقليم: الرحامنةالثانوية العدادية الفارابيإقليم: الرحامنة 28 عبير بوسيف
الرياضيات

06/09/17 23113X)ابن جرير )البلدية

208/09/16إقليم: الرحامنةالثانوية العدادية بن جريرإقليم: الرحامنةالثانوية العدادية لبريكيين 24 حفصة بنيس
الرياضيات

08/09/16إلتحاق بالزوج 26549

G

ابن جرير )البلدية(

المركب التربوي المندمج 

الصخور

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: الرحامنة

بوعثمان

123/01/17إقليم: الرحامنة 24 علي بوعبيد
الرياضيات

23/01/17 09350

M

سيدي بوعثمان 

)البلدية(

الثانوية العدادية  م عابد إقليم: الرحامنةالثانوية العدادية الطلوح

الجابري

323/01/17عمالة: مراكش 24  ايت بل عبد ا
الرياضيات

23/01/17 26739

N

سعادة

المركب التربوي المندمج 

انزالت لعظم

الثانوية العدادية عمر ابن إقليم: الرحامنة

الخطاب

223/01/17عمالة: مراكش 20 ابراهيم باعدي
الرياضيات

06/09/17 23479V سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية سيدي 

بوعثمان

306/09/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية المام عليإقليم: الرحامنة 18 نادية الكرارى
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 02835F)النخيل )المقاطعة

الثانوية العدادية الشريف 

الدريسي

الثانوية العدادية علل بن إقليم: الرحامنة

عبد ا

506/09/17عمالة: مراكش 18 انسيس م
الرياضيات

06/09/17 24224Eالسويهلة

المركب التربوي المندمج 

بوشان

106/09/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية الداخلةإقليم: الرحامنة 18 بوغاض عبد ا
الرياضيات

06/09/17 02836

G

المنابهة

504/09/19عمالة: مراكشالثانوية العدادية التشاركإقليم: الرحامنةالثانوية العدادية لبريكيين 16 ثورية الوراق
الرياضيات

04/09/19 26891

D

حربيل

الثانوية العدادية الشريف 

الدريسي

106/09/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: الرحامنة 14 جامري سعد
الرياضيات

04/09/19 24223

D

اكفاي

304/09/18عمالة: مراكشالثانوية العدادية ابن بطوطةإقليم: الرحامنةثا. المـــــل العدادية 12 الساخي علي
الرياضيات

05/09/18 02837

H

أولد حسون

الثانوية العدادية واد إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخور

المخازن

704/09/18إقليم: الرحامنة 12 بوسيف هاجر
الرياضيات

04/09/18 09343E)ابن جرير )البلدية

104/09/18إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية راس العينإقليم: الرحامنةثا. المـــــل العدادية 12 شطاوي م
الرياضيات

05/09/18 09352Pرأس عين الرحامنة

المركب التربوي المندمج 

بوشان

المركب التربوي المندمج إقليم: الرحامنة

انزالت لعظم

404/09/19إقليم: الرحامنة 6 أشرف معاش
الرياضيات

04/09/19 25500Sانزالت لعظم

المركب التربوي المندمج 

بوشان

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: الرحامنة

بوعثمان

104/09/19إقليم: الرحامنة 6 ياسين الكيز
الرياضيات

04/09/19 09350

M

سيدي بوعثمان 

)البلدية(

الثانوية العدادية سيـــدي 

عــبــدالـــله

104/09/19إقليم: الرحامنةالثانوية العدادية الطلوحإقليم: الرحامنة 6 يوسف الكاملي
الرياضيات

04/09/19 26063

D

الطلوح

المركب التربوي المندمج 

بوشان

104/09/19إقليم: الحوزالثانوية العدادية تزارتإقليم: الرحامنة 6 فيصل اصاود
الرياضيات

04/09/19 25057

K

تزارت
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية جمال الدين إقليم: الرحامنةثا. المـــــل العدادية

الفغاني

504/09/19إقليم: الحوز 6 م بنعمر
الرياضيات

04/09/19 03788Sاغمات

الثانوية العدادية سيـــدي 

عــبــدالـــله

104/09/19إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخورإقليم: الرحامنة 6 أيوب أيت عبو
الرياضيات

04/09/19 09362Aصخور الرحامنة

المركب التربوي المندمج 

بوشان

الثانوية العدادية الشريف إقليم: الرحامنة

الدريسي

104/09/19إقليم: الرحامنة 6 عمر الخروبي
الرياضيات

04/09/19 24554

N

الجعيدات

الثانوية العدادية اولد 

حسون

104/09/19إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخورإقليم: الرحامنة 6 اسماعيل بوحودة
الرياضيات

04/09/19 09362Aصخور الرحامنة

المركب التربوي المندمج 

الصخور

204/09/19إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية راس العينإقليم: الرحامنة 6 عمر  المزاهر
الرياضيات

04/09/19 09352Pرأس عين الرحامنة

الثانوية العدادية سيـــدي 

عــبــدالـــله

الثانوية العدادية واد إقليم: الرحامنة

المخازن

104/09/19إقليم: الرحامنة 6 مصطفى عبد النور
الرياضيات

04/09/19 09343E)ابن جرير )البلدية

المركب التربوي المندمج 

الجعافرة

الثانوية العدادية اولد إقليم: الرحامنة

حسون

704/09/19إقليم: الرحامنة 6 المزواري عبد الحافظ
الرياضيات

04/09/19 24552Lأولد حسون حمري

المركب التربوي المندمج 

الجعافرة

الثانوية العدادية الشريف إقليم: الرحامنة

الدريسي

504/09/19إقليم: الرحامنة 6 العائدي حمزة
الرياضيات

04/09/19 24554

N

الجعيدات

المركب التربوي المندمج 

الجعافرة

304/09/19عمالة: مراكشالثانوية العدادية مركز 44إقليم: الرحامنة 6 زيتونة الياس
الرياضيات

04/09/19 24543

B

أولد دليم

الثانوية العدادية إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخور

الجــــــديـــدة

106/09/01إقليم: الرحامنة 108 عمر فايز
علوم الحياة 

والرض
04/09/02أقدمية 16 سنة 26746

W

ابن جرير )البلدية(

106/09/01إقليم: شيشاوةثانوية أهديل العداديةإقليم: الرحامنةالثانوية العدادية الطلوح 58 م شطابي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 27321

W

أهديل

الثانوية العدادية الشريف 

الدريسي

1003/09/13عمالة: مراكشالثانوية العدادية الليمونإقليم: الرحامنة 34 المراسي م
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 02703

M

مراكش المدينة 

)المقاطعة(

المركب التربوي المندمج 

الجعافرة

408/09/16إقليم: الخميساتاحمد الحنصاليإقليم: الرحامنة 34 النصاري حميد
علوم الحياة 

والرض
08/09/16 24707Eالصفاصيف

الثانوية العدادية 

الجــــــديـــدة

903/09/13عمالة: مراكشالثانوية العدادية الداخلةإقليم: الرحامنة 28 عبد النبي مستحفيظ
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 02836

G

المنابهة

المركب التربوي المندمج 

انزالت لعظم

223/01/17إقليم: الرحامنةالثانوية العدادية الفارابيإقليم: الرحامنة 22 عزيزة أيت الحمري
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 23113X)ابن جرير )البلدية

المركب التربوي المندمج 

الجعافرة

1104/09/18عمالة: مراكشالثانوية العدادية الماورديإقليم: الرحامنة 22 إيمان الوازي
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 02644Yسيدي الزوين

المركب التربوي المندمج إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخور

انزالت لعظم

806/09/17إقليم: الرحامنة 18 كمال ايت باحسو
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 25500Sانزالت لعظم
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية سيـــدي 

عــبــدالـــله

504/09/18إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية راس العينإقليم: الرحامنة 18 عبد ا الزهري
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 09352Pرأس عين الرحامنة

المركب التربوي المندمج 

بوشان

704/09/19عمالة: مراكشالثانوية العدادية الشرفاءإقليم: الرحامنة 16 هناء الصاحبي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 02643Xتسلطانت

المركب التربوي المندمج 

بوشان

الثانوية العدادية علل إقليم: الرحامنة

الفاسي

104/09/19إقليم: الحوز 6 فاطمة الزهراء هريوش
علوم الحياة 

والرض
04/09/19إلتحاق بالزوج 18464

U

أوريكة

لملركب التربوي المندمج 

لمحرة

الثانوية العدادية المام إقليم: الرحامنة

الشافعي

1104/09/19عمالة: مراكش 6 سميرة بوفي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19إلتحاق بالزوج 02645Zأيت ايمور

إقليم: قلعة ثانوية  إبن بطوطة العداديةإقليم: الرحامنةالثانوية العدادية الطلوح

 السراغنة

102/09/10 40 يوسف ادلل
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 25451

N

تمللت )البلدية(

الثانوية العدادية اولد 

حسون

1007/09/16عمالة: مراكشالثانوية العدادية زمرانإقليم: الرحامنة 34 مريم سعدون
الفيزياء والكيمياء

07/09/16 27322Xتسلطانت

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الخليل بن أحمدإقليم: الرحامنةالثانوية العدادية الطلوح

ملول

702/09/16 34 كوثر بحالو
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 26647

N

أيت ملول )البلدية(

الثانوية العدادية المام إقليم: الرحامنةثا. المـــــل العدادية

الشافعي

908/09/16عمالة: مراكش 34 فاطمة نايت عمي
الفيزياء والكيمياء

08/09/16 02645Zأيت ايمور

المركب التربوي المندمج 

بوشان

الثانوية العدادية إعدادية إقليم: الرحامنة

المجد

102/09/15إقليم: الحوز 30 فوزي عبد المجيد
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 25060

N

تحناوت )البلدية(

406/09/17إقليم: الحوزالثانوية العدادية التوامةإقليم: الرحامنةثا. المـــــل العدادية 28 اكيكي ياسين
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 20936Fالتوامة

الثانوية العدادية الشريف 

الدريسي

ثانوية  زمران الشرقية إقليم: الرحامنة

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

102/09/15 24 عبد الرفيق بن عبد ا
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 22899Pزمران الشرقية

108/09/16إقليم: الرحامنةثا. المـــــل العداديةإقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية راس العين 18 الرايس عبد الله
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 26747Xسيدي بوبكر

الثانوية العدادية سيـــدي 

عــبــدالـــله

204/09/18إقليم: آسفيالثانوية العدادية البحتريإقليم: الرحامنة 12 لبنى الحاجي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوج 24576

M

سيدي أتيجي

المركب التربوي المندمج 

الجعافرة

المركب التربوي المندمج إقليم: الرحامنة

انزالت لعظم

1004/09/18إقليم: الرحامنة 12 انوار أمامة
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 25500Sانزالت لعظم

المركب التربوي المندمج 

بوشان

104/09/18إقليم: الرحامنةالثانوية العدادية لبريكيينإقليم: الرحامنة 12 م  رمزي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 24258Sلبريكيين

لملركب التربوي المندمج 

لمحرة

404/09/19إقليم: الرحامنةالثانوية العدادية الطلوحإقليم: الرحامنة 6 يوسف معول
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 26063

D

الطلوح

المركب التربوي المندمج 

الجعافرة

الثانوية العدادية علل إقليم: الرحامنة

الفاسي

1004/09/19إقليم: الصويرة 6 باني م
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 24217Xامرامر
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية واد 

المخازن

507/09/05عمالة: مراكشالثانوية العدادية العزوزيةإقليم: الرحامنة 48 بنعللي فراح
التربية السلمية

04/10/12 25466E)المنارة )المقاطعة

لملركب التربوي المندمج 

لمحرة

إقليم: شتوكة آيت ثأ. النخيلإقليم: الرحامنة

باها

102/09/14 46 م كربوز
التربية السلمية

02/09/14 05372

N

بلفاع

المركب التربوي المندمج 

الصخور

الثانوية العدادية عثمان بن إقليم: الرحامنة

عفان

301/01/17عمالة: مراكش 24 مصطفى بغمران
التربية السلمية

01/01/17 02642

W

الوداية

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: الرحامنةثا. المـــــل العدادية

بوعثمان

104/09/18إقليم: الرحامنة 22 إد حيمود م أمين
التربية السلمية

21/09/18 09350

M

سيدي بوعثمان 

)البلدية(

106/09/17إقليم: الرحامنةثا. المـــــل العداديةإقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية راس العين 14 المصطفى الزهار
التربية السلمية

04/09/19 26747Xسيدي بوبكر

الثانوية العدادية القاعدة 

العسكرية

إقليم: قلعة ثانوية الشعراء العداديةإقليم: الرحامنة

 السراغنة

104/09/18 12 ايمان ابومجد
التربية السلمية

04/09/18إلتحاق بالزوج 27075

D

الشعراء

الثانوية العدادية المركب إقليم: الرحامنةثا. المـــــل العدادية

التربوي اغبالو

105/09/18إقليم: الحوز 12 أزكاغ رشيد
التربية السلمية

05/09/18 23084

R

ستي فاطمة

المركب التربوي المندمج 

الصخور

الثانوية العدادية أنس بن إقليم: الرحامنة

مالك

304/09/18إقليم: شيشاوة 12 حسن أفقير
التربية السلمية

04/09/18 19022Aمجاط

الثانوية العدادية سيـــدي 

عــبــدالـــله

الثانوية العدادية المركب إقليم: الرحامنة

التربوي اغبالو

904/09/18إقليم: الحوز 12 عبد الجليل ايت لحسن اعلي
التربية السلمية

04/09/18 23084

R

ستي فاطمة

المركب التربوي المندمج 

بوشان

204/09/18إقليم: الصويرة الثانوية العدادية تفتاشتإقليم: الرحامنة 10 أسامة الزروال
التربية السلمية

04/09/19 10397Aتفتاشت

216/09/93عمالة: مراكشالثانوية العدادية احمد شوقيإقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية راس العين 148 م طارضان
التربية البدنية

16/09/95أقدمية 16 سنة 02700J مراكش المدينة

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية سيدي 

بوعثمان

417/09/90عمالة: مراكشالثانوية العدادية المام عليإقليم: الرحامنة 113 شوقي بوركيك
التربية البدنية

16/09/07إلتحاق بالزوجة 02835F)النخيل )المقاطعة

المركب التربوي المندمج 

بوشان

403/09/13إقليم: الجديدة ثانوية المام علي العداديةإقليم: الرحامنة 42 سعد سني
التربية البدنية

03/09/13 23362T سيدي علي بن

حمدوش

702/09/14عمالة: مراكشالثانوية العدادية زمرانإقليم: الرحامنةالثانوية العدادية الطلوح 30 خالد ايت همان
التربية البدنية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 27322Xتسلطانت

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخور

بوعثمان

807/09/16إقليم: الرحامنة 24 خربوش جواد
التربية البدنية

07/09/16 09350

M

سيدي بوعثمان 

)البلدية(

102/09/16إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية راس العينإقليم: الرحامنةالثانوية العدادية لبريكيين 12 سفيان العرش
التربية البدنية

04/09/18 09352Pرأس عين الرحامنة

الثانوية العدادية سيـــدي 

عــبــدالـــله

1004/09/18إقليم: الرحامنةالثانوية التأهيلية الصخورإقليم: الرحامنة 8 عبد العالي الناجحي
التربية البدنية

04/09/19 09362Aصخور الرحامنة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

المركب التربوي المندمج 

الجعافرة

الثانوية العدادية المام إقليم: الرحامنة

الغزالي

1004/09/19إقليم: الصويرة 6 جامع ايت لحسن
التربية البدنية

04/09/19 22260Vاقرمود

المركب التربوي المندمج 

بوشان

ثانوية  زمران الشرقية إقليم: الرحامنة

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

804/09/19 6 عبد الرحيم اغزيف
التربية البدنية

04/09/19 22899Pزمران الشرقية

الثانوية العدادية الميرة إقليم: الرحامنةالثانوية العدادية الفارابي

للمريم

206/09/00عمالة: مراكش 104 الحسين دارج
التربية التشكيلية

20/09/04أقدمية 16 سنة 02627E)جليز )المقاطعة

الثانوية العدادية 

الجــــــديـــدة

الثانوية التأهيلية اولد حريز إقليم: الرحامنة

الغربية

116/09/98إقليم: برشيد 64 المعطي صبري
التربية التشكيلية

12/09/18 14649X)حد السوالم )البلدية

الثانوية العدادية واد 

المخازن

الثانوية العدادية إقليم: الرحامنة

الجــــــديـــدة

216/09/99إقليم: الرحامنة 24 عاديل عفيف
التربية التشكيلية

02/09/16 26746

W

ابن جرير )البلدية(

الثانوية العدادية فدوى إقليم: الرحامنةثا. المـــــل العدادية

طوقان

205/09/11عمالة: مراكش 24 رشــيدة عليـــلوش
التربية التشكيلية

02/09/16 25659P)المنارة )المقاطعة

المركب التربوي المندمج 

انزالت لعظم

الثانوية العدادية علل بن إقليم: الرحامنة

عبد ا

102/09/10عمالة: مراكش 60 كمال فاتح
المعلوميات

09/12/13 24224Eالسويهلة

الثانوية العدادية أحمد 

الطيب بنهيمة

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: آسفي

الكريم

216/09/92إقليم: آسفي 132 العدلي عائشة
اللغة العربية

16/09/00أقدمية 16 سنة 13986

B

آسفي )البلدية(

الثانوية العدادية فاطمة إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن رشد

الفهرية

104/09/02إقليم: آسفي 84 البياض نجات
اللغة العربية

02/09/15إلتحاق بالزوج 13980V)آسفي )البلدية

الثانوية العدادية مولي 

رشيد

910/09/03إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية المتنبيإقليم: آسفي 72 بشرى اجفيطة
اللغة العربية

02/09/15 26408

D

مناصرة

101/01/02إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن رشدإقليم: آسفيالثانوية العدادية أحمد أمين 70 عبد الرزاق الفزواطي
اللغة العربية

01/09/10 13997

N

بوكدرة

306/09/00إقليم: آسفيالثانوية العدادية الكنديإقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن طفيل 50 مصطفى بن عمور
اللغة العربية

04/09/12إلتحاق بالزوجة 26337

B

خط ازكان

105/09/08إقليم: آسفيالثانوية العدادية السعديينإقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن طفيل 50 امحام مباركة
اللغة العربية

04/09/12إلتحاق بالزوج 25801

U

اصعادل

الثانوية العدادية أحمد 

الطيب بنهيمة

116/09/97إقليم: آسفيالثانوية العدادية بئر انزرانإقليم: آسفي 48 السعدية السكوري
اللغة العربية

نعم 04/09/19 13983Y)آسفي )البلدية

823/09/09إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن رشدإقليم: آسفيالثانوية العدادية الرازي 48 العبري كمال
اللغة العربية

02/09/15 13997

N

بوكدرة

202/09/15إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن حنبلإقليم: آسفيالثانوية العدادية قاسم أمين 40 حسن القاردي
اللغة العربية

02/09/15 24577

N

لحدار

الثانوية العدادية أحمد الطيب إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن طفيل

بنهيمة

105/09/08إقليم: آسفي 36 رجاء باخري
اللغة العربية

03/09/14إلتحاق بالزوج 13979

U

آسفي )البلدية(
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805/09/11إقليم: آسفيالثانوية العدادية البحتريإقليم: آسفيالثانوية العدادية الفارابي 34 نادية اسنيتر
اللغة العربية

02/09/16 24576

M

سيدي أتيجي

الثانوية العدادية مولي 

ادريس الول

126/01/17إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية القدسإقليم: آسفي 34 رشيد العلوي
اللغة العربية

26/01/17 18663

K

لمزوضية

206/09/06إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن الخطيبإقليم: آسفيالثانوية العدادية الكندي 31 حسناء بدرون
اللغة العربية

02/09/15إلتحاق بالزوج 13989E)آسفي )البلدية

الثانوية العدادية بئر 

انزران

الثانوية العدادية أحمد الطيب إقليم: آسفي

بنهيمة

216/09/99إقليم: آسفي 28 ميلودة امهيليس
اللغة العربية

نعم 06/09/17 13979

U

آسفي )البلدية(

204/09/18إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن حنبلإقليم: آسفيالثانوية العدادية قاسم أمين 22 سهام معالم
اللغة العربية

04/09/18 24577

N

لحدار

الثانوية العدادية الفقيه إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن حزم

الجزولي

104/09/12إقليم: آسفي 21 مريم لحبيقي
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوج 13996

M

سبت كزولة )البلدية(

404/09/18إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن طفيلإقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن زهر 18 عزيز محيب
اللغة العربية

04/09/19 19876

D

الغيات

الثانوية العدادية المنصور 

الذهبي

الثانوية العدادية واد إقليم: آسفي

المخازن

101/01/17إقليم: آسفي 15 لحمادي صباح
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوج 24575L)آسفي )البلدية

الثانوية العدادية المولى إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن حزم

ادريس الثاني

104/09/18إقليم: آسفي 12 العرشي الزوهرة
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 13988

D

آسفي )البلدية(

الثانوية العدادية مولي إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن حزم

ادريس الول

104/09/18إقليم: آسفي 12 نادية لمدك
اللغة العربية

04/09/18 24133Fنكا

الثانوية العدادية ابن 

زيدون

104/09/18إقليم: آسفيالثانوية العدادية الفارابيإقليم: آسفي 12 اسية لوطيويط
اللغة العربية

04/09/18 19455

W

أيير

عمالة مقاطعات عين ابن عبدونإقليم: آسفيالثانوية العدادية البحتري

السبع الحي الم

904/09/02 6 لخصاصي سعيدة
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوج 01638E الحي المي

)المقاطعة(

404/09/19إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية القدسإقليم: آسفيالثانوية العدادية المرابطين 6 يوسف باميس
اللغة العربية

04/09/19 18663

K

لمزوضية

الثانوية العدادية بئر 

انزران

الثانوية العدادية أحمد الطيب إقليم: آسفي

بنهيمة

416/09/94إقليم: آسفي 150 نادية بنحدوش
اللغة الفرنسية

16/09/94أقدمية 16 سنة 13979

U

آسفي )البلدية(

الثانوية العدادية ابن 

منظور

206/09/01إقليم: آسفيالثانوية العدادية السعديينإقليم: آسفي 83 فرحاني حليمة
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 25801

U

اصعادل

109/10/00إقليم: اليوسفيةالثانوية العدادية 30 يوليوزإقليم: آسفيالثانوية العدادية السعديين 76 بنفينة عبد الهادي
اللغة الفرنسية

06/09/17 23699J)الشماعية )البلدية

الثانوية العدادية مولي 

ادريس الول

الثانوية العدادية الفقيه إقليم: آسفي

الجزولي

916/09/95إقليم: آسفي 66 احفيظ مولي م
اللغة الفرنسية

05/09/11 13996

M

سبت كزولة )البلدية(
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الثانوية العدادية مولي 

رشيد

216/09/98عمالة: الميةالميةإقليم: آسفي 66 صلح الدين بلعياشي
اللغة الفرنسية

03/09/18 01907X)المية )البلدية

الثانوية العدادية أحمد الطيب إقليم: آسفيالثانوية العدادية الكندي

بنهيمة

307/09/04إقليم: آسفي 66 النوخال سناء
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 13979

U

آسفي )البلدية(

106/09/06إقليم: آسفيالثانوية العدادية الكنديإقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن عباد 55 زكرياء بوكيلن
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 26337

B

خط ازكان

الثانوية العدادية أحمد الطيب إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن طفيل

بنهيمة

105/09/08إقليم: آسفي 49 المعروفي لوبنى
اللغة الفرنسية

04/09/12إلتحاق بالزوج 13979

U

آسفي )البلدية(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية القصبةإقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن عباد

أصيل

107/09/04 42 ار وفاء الحما
اللغة الفرنسية

02/09/15 15328

K

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد ا إقليم: آسفيالثانوية العدادية الفارابي

الحداوي

405/09/08إقليم: النواصر 40 عبد القادر رجاء
اللغة الفرنسية

04/09/18 25567P)دار بوعزة )البلدية

الثانوية العدادية المام 

الشافعي

الثانوية العدادية واد إقليم: آسفي

المخازن

205/09/08إقليم: آسفي 36  ليلى   بلبيض
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 24575L)آسفي )البلدية

الثانوية العدادية الفقيه 

الجزولي

905/09/11إقليم: آسفيالثانوية العدادية المام عليإقليم: آسفي 33 مريم  عاوي
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوج 13985A)آسفي )البلدية

الثانوية العدادية المام 

الشافعي

604/09/12إقليم: الجديدةثانوية الورد العداديةإقليم: آسفي 22 رشيد خلف
اللغة الفرنسية

04/09/18 08717Zشتوكة

الثانوية العدادية عثمان بن 

عفان

201/01/17إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن رشدإقليم: آسفي 14 ابتسام عسلوي
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 13997

N

بوكدرة

الثانوية العدادية ابن 

زيدون

404/09/18إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن عبادإقليم: آسفي 12 اسماء الصباح
اللغة الفرنسية

04/09/18 13993J جماعة سحيم

)البلدية(

الثانوية العدادية ابن 

زيدون

الثانوية العدادية هارون إقليم: آسفي

الرشيد

604/09/18إقليم: آسفي 12 اسماء الوفدي
اللغة الفرنسية

04/09/18 24580Sلمعاشات

الثانوية التأهيلية المير إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن حزم

مولي رشيد

404/09/18إقليم: الصويرة 12 ايت لحسن حسن
اللغة الفرنسية

04/09/18 10404

H

الحنشان )البلدية(

304/09/18إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن منظورإقليم: آسفيالثانوية العدادية الرازي 12 بوشرى زيد
اللغة الفرنسية

04/09/18 23702

M

دار سي عيسى

204/09/19إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن عبادإقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن حزم 6 آدم فضلوي
اللغة الفرنسية

04/09/19 13993J جماعة سحيم

)البلدية(

405/09/11إقليم: آسفيالثانوية العدادية أحمد أمينإقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن حنبل 46 م حسوني
اللغة النجليزية

04/09/14 24581Tاتوابت

الثانوية العدادية فاطمة إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن رشد

الفهرية

128/09/04إقليم: آسفي 96 حسناء السباقي
الجتماعيات

28/09/04أقدمية 16 سنة 13980V)آسفي )البلدية
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ثانوية حمان الفطواكي إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن طفيل

العدادية

205/09/07إقليم: سيدي بنور 28 قليلي إبراهيم
الجتماعيات

06/09/17 08710S)سيدي بنور )البلدية

الثانوية العدادية أحمد الطيب إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن طفيل

بنهيمة

304/09/12إقليم: آسفي 28 زهيرة كاني
الجتماعيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 13979

U

آسفي )البلدية(

الثانوية العدادية المام 

علي

الثانوية العدادية عبد ا إقليم: آسفي

الحداوي

302/09/14إقليم: النواصر 26 السعدية عبوز
الجتماعيات

05/09/19إلتحاق بالزوج 25567P)دار بوعزة )البلدية

404/09/18إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن طفيلإقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن حزم 22 الهام الحجام
الجتماعيات

04/09/18 19876

D

الغيات

الثانوية العدادية عبد 

الكريم الخطابي

501/01/17عمالة: سل الثانوية العدادية لل حسناءإقليم: آسفي 20 عبد الرزاق الرميدي
الجتماعيات

04/09/18 01270E باب المريسة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية ابن 

منظور

الثانوية العدادية واد إقليم: آسفي

المخازن

206/09/17إقليم: آسفي 14 هيبة مرغاني
الجتماعيات

04/09/19إلتحاق بالزوج 24575L)آسفي )البلدية

الثانوية العدادية المام 

الشافعي

الثانوية العدادية المام إقليم: آسفي

الشافعي

104/09/18عمالة: مراكش 12 بخطار حسناء
الجتماعيات

04/09/18 02645Zأيت ايمور

104/09/18إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن منظورإقليم: آسفيالثانوية العدادية الرازي 12 عبد المالك بندرا
الجتماعيات

04/09/18 23702

M

دار سي عيسى

204/09/18عمالة: مراكشالثانوية العدادية ابن بطوطةإقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن زهر 10 توقة خديجة
الجتماعيات

04/09/19 02837

H

أولد حسون

304/09/18إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن طفيلإقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن حزم 10 عبد الحق سفير
الجتماعيات

04/09/19 19876

D

الغيات

الثانوية العدادية ابن 

زيدون

404/09/19إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية تالمستإقليم: آسفي 6 ياسين بعلي
الجتماعيات

04/09/19 10401E)تالمست )البلدية

الثانوية العدادية المام 

علي

216/09/94إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن الخطيبإقليم: آسفي 118 بديعة ولد الحاج الغالي
الرياضيات

28/09/05أقدمية 12 سنة 13989E)آسفي )البلدية

الثانوية العدادية المام 

علي

الثانوية العدادية مولي إقليم: آسفي

يوسف

216/09/92إقليم: آسفي 78 الزواكي مولي الطائع
الرياضيات

06/09/17 13981

W

آسفي )البلدية(

الثانوية العدادية عقبة بن إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن رشد

نافع

816/09/88إقليم: آسفي 68 عبد الرحيم حنين
الرياضيات

06/09/17 24730E)آسفي )البلدية

الثانوية العدادية المنصور 

الذهبي

الثانوية العدادية المولى إقليم: آسفي

ادريس الثاني

116/09/94إقليم: آسفي 40 هشام   حابولي
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوجة 13988

D

آسفي )البلدية(

الثانوية العدادية الفقيه إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن طفيل

الجزولي

105/09/08إقليم: آسفي 40 حنان لضاري
الرياضيات

06/09/17 13996

M

سبت كزولة )البلدية(

الثانوية العدادية الفقيه 

الجزولي

303/09/13إقليم: آسفيالثانوية العدادية المام عليإقليم: آسفي 36 عبدالفتاح الكوحلني
الرياضيات

04/09/18 13985A)آسفي )البلدية

387
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102/09/14إقليم: آسفيالثانوية العدادية المام عليإقليم: آسفيالثانوية العدادية المرابطين 28 سمنان عادل
الرياضيات

06/09/17 13985A)آسفي )البلدية

106/09/17إقليم: آسفيالثانوية العدادية الكنديإقليم: آسفيالثانوية العدادية أحمد أمين 28 ادم الدريمي
الرياضيات

06/09/17 26337

B

خط ازكان

الثانوية العدادية أحمد الطيب إقليم: آسفيالثانوية العدادية الكندي

بنهيمة

103/09/13إقليم: آسفي 27 امال الشكدالي
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 13979

U

آسفي )البلدية(

الثانوية العدادية أحمد الطيب إقليم: آسفيالثانوية العدادية الكندي

بنهيمة

102/09/15إقليم: آسفي 24 خديجة بنداو
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 13979

U

آسفي )البلدية(

الثانوية العدادية الفقيه إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن طفيل

الجزولي

102/09/14إقليم: آسفي 22 زينب    شيكر
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 13996

M

سبت كزولة )البلدية(

الثانوية العدادية عثمان بن 

عفان

804/09/18إقليم: آسفيالثانوية العدادية المام عليإقليم: آسفي 22 الصديق القرشي
الرياضيات

04/09/18 13985A)آسفي )البلدية

الثانوية العدادية عثمان بن 

عفان

الثانوية العدادية المنصور إقليم: آسفي

الذهبي

404/09/18إقليم: آسفي 22 بوحسين سارة
الرياضيات

04/09/18 13999

R

حرارة

106/09/17إقليم: الصويرة الثانوية العدادية العبدريإقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن طفيل 18 احمد هدي
الرياضيات

06/09/17 10395Y)الصويرة )البلدية

106/09/17إقليم: آسفيالثانوية العدادية المام عليإقليم: آسفيالثانوية العدادية الفارابي 18 المهدي أمين بنكرارة
الرياضيات

06/09/17 13985A)آسفي )البلدية

الثانوية العدادية عبد إقليم: آسفيالثانوية العدادية الفارابي

الرحمان شناف

206/09/17إقليم: آسفي 18 اسية بوكرين
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 13984Z)آسفي )البلدية

الثانوية العدادية ابن 

زيدون

 الثانوية العدادية المختار إقليم: آسفي

السوسي

206/09/17إقليم: اليوسفية 18 ابراهيم الكدادي
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوجة 20850

M

اليوسفية )البلدية(

401/01/17إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن الخطيبإقليم: آسفيالثانوية العدادية البحتري 17 ثراء حرمي
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 13989E)آسفي )البلدية

الثانوية العدادية عثمان بن 

عفان

104/09/18إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن طفيلإقليم: آسفي 12 سهام بلبيضة
الرياضيات

04/09/18 19876

D

الغيات

104/09/18إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الشويطرإقليم: آسفيالثانوية العدادية قاسم أمين 12 م بوحرير
الرياضيات

04/09/18 26643Jسيدي عبد ا غيات

الثانوية العدادية ابن 

زيدون

الثانوية التأهيلية المير إقليم: آسفي

مولي رشيد

104/09/18إقليم: الصويرة 12 ايوب سكواط
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوجة 10404

H

الحنشان )البلدية(

704/09/18إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن عبادإقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن حزم 12 شراق عبد ا
الرياضيات

04/09/18 13993J جماعة سحيم

)البلدية(

504/09/18إقليم: آسفيالثانوية العدادية الرازيإقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن حزم 12 عثمان كسلني
الرياضيات

04/09/18 23701Lسيدي عيسى

388



المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

 الثانوية العدادية جابر بن إقليم: آسفيالثانوية العدادية البحتري

حيان

104/09/18إقليم: الصويرة 10 عتيقة السرحاني
الرياضيات

04/09/19 25681

N

سيدي اسحاق

الثانوية العدادية عثمان بن 

عفان

الثانوية العدادية سيـــدي إقليم: آسفي

عــبــدالـــله

104/09/18إقليم: الرحامنة 8 يونس العلمة
الرياضيات

04/09/19 26548Fسيدي عبد  ا

الثانوية العدادية هارون إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن زهر

الرشيد

404/09/19إقليم: آسفي 6 فرنان خديجة
الرياضيات

04/09/19 24580Sلمعاشات

الثانوية العدادية أحمد 

الطيب بنهيمة

104/09/02إقليم: آسفيالثانوية العدادية بئر انزرانإقليم: آسفي 110 خدوج  بوكريان
علوم الحياة 

والرض
نعمأقدمية 12 سنة 02/09/15 13983Y)آسفي )البلدية

205/09/07إقليم: آسفيالثانوية العدادية السعديينإقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن رشد 62 نجاة جلل
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 25801

U

اصعادل

الثانوية العدادية بئر 

انزران

الثانوية العدادية أحمد الطيب إقليم: آسفي

بنهيمة

102/09/10إقليم: آسفي 58 حديف عزيزة
علوم الحياة 

والرض
نعم 16/09/19 13979

U

آسفي )البلدية(

الثانوية العدادية بئر 

انزران

303/09/13إقليم: الرحامنةالثانوية العدادية بن جريرإقليم: آسفي 34 أكوزول سعيدة
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 26549

G

ابن جرير )البلدية(

102/09/16إقليم: الجديدةثانوية لل مريم العداديةإقليم: آسفيالثانوية العدادية الرازي 25 فاطمة  الزهراء لوغريبي
علوم الحياة 

والرض
01/01/17إلتحاق بالزوج 08706

M

الجديدة )البلدية(

الثانوية العدادية عثمان بن 

عفان

501/01/17إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن رشدإقليم: آسفي 16 سعيد عصودي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 13997

N

بوكدرة

الثانوية العدادية ابن 

زيدون

904/09/18إقليم: اليوسفيةالثانوية العدادية ابن البناءإقليم: آسفي 12 فتح ا زغموط
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 26723

W

اسبيعات

116/09/94عمالة: مراكشالثانوية العدادية المام مالكإقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن عباد 126 خنوس  بوشعيب
الفيزياء والكيمياء

16/09/00أقدمية 16 سنة 02637

R

جليز )المقاطعة(

الثانوية العدادية المام 

علي

الثانوية العدادية أحمد الطيب إقليم: آسفي

بنهيمة

616/09/86إقليم: آسفي 102 الفاسي فاطمة
الفيزياء والكيمياء

27/10/03أقدمية 16 سنة 13979

U

آسفي )البلدية(

الثانوية العدادية الفقيه 

الجزولي

الثانوية العدادية فاطمة إقليم: آسفي

الفهرية

316/09/97إقليم: آسفي 86 علولي سعيد
الفيزياء والكيمياء

23/01/09إلتحاق بالزوجة 13980V)آسفي )البلدية

الثانوية العدادية الفقيه إقليم: آسفيالثانوية العدادية أحمد أمين

الجزولي

104/09/02إقليم: آسفي 70 العيساوي عبد الهادي
الفيزياء والكيمياء

01/09/10 13996

M

سبت كزولة )البلدية(

504/09/12إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن رشدإقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن زهر 32 بنعوم عبد الرحيم
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 13997

N

بوكدرة

الثانوية العدادية مولي 

ادريس الول

601/01/17إقليم: آسفيالثانوية العدادية المام عليإقليم: آسفي 25 فاطمة مغفل
الفيزياء والكيمياء

01/01/17إلتحاق بالزوج 13985A)آسفي )البلدية

202/09/14إقليم: آسفيالثانوية العدادية أحمد أمينإقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن زهر 24 ناني فؤاد
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 24581Tاتوابت
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501/01/17إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن منظورإقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن زهر 12 فاطمة الزهراء فنان
الفيزياء والكيمياء

04/09/19إلتحاق بالزوج 23702

M

دار سي عيسى

إقليم: قلعة ثانوية الرازي التأهيليةإقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن حزم

 السراغنة

104/09/19 6 عبدالصماد المالكي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 22312

B

فرايطة

الثانوية العدادية المام 

علي

الثانوية العدادية أحمد الطيب إقليم: آسفي

بنهيمة

116/09/99إقليم: آسفي 98 حواص خدوج
التربية السلمية

23/01/09أقدمية 12 سنة 13979

U

آسفي )البلدية(

الثانوية العدادية المنصور إقليم: آسفيالثانوية العدادية السعديين

الذهبي

105/09/03إقليم: آسفي 80 سموح هشام
التربية السلمية

02/09/15 13999

R

حرارة

الثانوية العدادية واد 

المخازن

106/09/00إقليم: آسفيالثانوية العدادية السعديينإقليم: آسفي 58 يوسف السايحي
التربية السلمية

04/09/12 25801

U

اصعادل

الثانوية العدادية الفقيه 

الجزولي

الثانوية العدادية عبد إقليم: آسفي

الرحمان شناف

102/09/16إقليم: آسفي 34 رشيد متوت
التربية السلمية

02/09/16 13984Z)آسفي )البلدية

201/01/17إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن الخطيبإقليم: آسفيالثانوية العدادية الرازي 25 معاد هاشم
التربية السلمية

01/01/17إلتحاق بالزوجة 13989E)آسفي )البلدية

الثانوية العدادية الفقيه إقليم: آسفيالثانوية العدادية أحمد أمين

الجزولي

301/01/17إقليم: آسفي 24 عبد الكبير الفيش
التربية السلمية

01/01/17 13996

M

سبت كزولة )البلدية(

الثانوية العدادية عثمان بن 

عفان

الثانوية العدادية واد إقليم: آسفي

المخازن

201/02/17إقليم: آسفي 22 سعيد بروك
التربية السلمية

06/09/17 24575L)آسفي )البلدية

الثانوية العدادية ابن 

زيدون

204/09/18عمالة: مراكشالثانوية العدادية مركز 44إقليم: آسفي 22 سلمة مراحي
التربية السلمية

04/09/18 24543

B

أولد دليم

404/09/12إقليم: آسفيالثانوية العدادية أحمد أمينإقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن زهر 16 ايت تضامنة هشام
التربية السلمية

04/09/19 24581Tاتوابت

104/09/19إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية تمزكدوينإقليم: آسفيالثانوية العدادية المرابطين 6 م سعدان
التربية السلمية

04/09/19 26621

K

تمزكدوين

الثانوية العدادية بئر 

انزران

116/09/85عمالة: فاسالدارسةإقليم: آسفي 186 حسن مزيلي
التربية البدنية

نعمأقدمية 16 سنة 16/09/85 24726A)زواغة )المقاطعة

الثانوية العدادية الفقيه إقليم: آسفيالثانوية العدادية أحمد أمين

الجزولي

1004/09/12إقليم: آسفي 49 عبد ا التويجر
التربية البدنية

04/09/12إلتحاق بالزوجة 13996

M

سبت كزولة )البلدية(

الثانوية العدادية ابن 

زيدون

1004/09/18إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن حنبلإقليم: آسفي 12 حفصة بلعطار
التربية البدنية

04/09/18 24577

N

لحدار

الثانوية العدادية فاطمة إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن رشد

الفهرية

117/09/01إقليم: آسفي 54 لمريق الهام
التربية السرية

05/09/11 13980V)آسفي )البلدية

الثانوية العدادية المام 

علي

116/09/95إقليم: القنيطرةالثانوية العدادية الخوارزميإقليم: آسفي 136 نجوى زرهوني
التربية التشكيلية

16/09/95أقدمية 16 سنة 11176X)القنيطرة )البلدية
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الثانوية العدادية وادي 

الذهب

الثانوية العدادية أحمد الطيب إقليم: آسفي

بنهيمة

316/09/98إقليم: آسفي 96 مونى عابد
التربية التشكيلية

07/09/04أقدمية 16 سنة 13979

U

آسفي )البلدية(

الثانوية العدادية عبد الكريم إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن رشد

الخطابي

607/09/04إقليم: آسفي 88 عبد الرزاق مستغفر
المعلوميات

05/09/07أقدمية 12 سنة 22511T)آسفي )البلدية

506/09/17إقليم: آسفيالثانوية العدادية المام عليإقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن طفيل 14 يوسف نيشهام
المعلوميات

04/09/19 13985A)آسفي )البلدية

الثانوية العدادية ابن 

منظور

الثانوية العدادية فاطمة إقليم: آسفي

الفهرية

116/09/99إقليم: آسفي 58 عبد الواحد بوركانة
التكنولوجيا

04/09/12 13980V)آسفي )البلدية

الثانوية العدادية عثمان بن 

عفان

104/09/12إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن منظورإقليم: آسفي 28 عمر بودرور
التكنولوجيا

04/09/18 23702

M

دار سي عيسى

الثانوية العدادية فاطمة 

الفهرية

116/09/96إقليم: الصويرة الثانوية العدادية العبدريإقليم: آسفي 24 ابراهيم الفقير
التكنولوجيا

04/09/19 10395Y)الصويرة )البلدية

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن رشد

الكريم

705/09/11إقليم: آسفي 20 جواد بواب
التكنولوجيا

06/09/17 13986

B

آسفي )البلدية(

 الثانوية العدادية يعقوب 

المنصور

202/09/09إقليم: الجديدة ثانوية المام علي العداديةإقليم: اليوسفية 42 فاطمة بوعلقة
اللغة العربية

03/09/13 23362T سيدي علي بن

حمدوش

102/09/15إقليم: اليوسفيةالثانوية العدادية 30 يوليوزإقليم: اليوسفيةالثانوية العدادية الشروق 31 مريم بالباردي
اللغة العربية

02/09/15إلتحاق بالزوج 23699J)الشماعية )البلدية

106/09/17إقليم: الحوزثانوية الرازي العداديةإقليم: اليوسفية الثانوية العدادية البيروني 28 لحسن بندلوة
اللغة العربية

06/09/17 26787

R

تحناوت )البلدية(

الثانوية العدادية 30 

يوليوز

103/09/13عمالة: مراكشإقليم: اليوسفية 24 طارق أبو فاضل
اللغة العربية

02/09/16 25658

N

حربيل

 الثانوية العدادية يعقوب 

المنصور

206/09/17إقليم: الصويرةالثانوية العدادية حد الدرىإقليم: اليوسفية 20 ابتسام الفاروق
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 10398

B

حد الدرا

الثانوية العدادية يعقوب إقليم: اليوسفية الثانوية العدادية العقاد

المنصور

504/09/18عمالة: مراكش 12 كمال ازرايدي
اللغة العربية

04/09/18 02831

B

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(

 الثانوية العدادية ابن 

المعتز

الثانوية العدادية اولد إقليم: اليوسفية

مومنة

604/09/19إقليم: شيشاوة 6 ياسين الكابي
اللغة العربية

04/09/19 25483Yاولد مومنة

604/09/19إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية ابن سيناإقليم: اليوسفية الثانوية العدادية البيروني 6 عبدالناصر الكيحل
اللغة العربية

04/09/19 24199

C

أيت هادي

إقليم: قلعة ثانوية لعثامنة التأهيليةإقليم: اليوسفية الثانوية العدادية البيروني

 السراغنة

204/09/19 6  جمال ثابت عصام
اللغة العربية

04/09/19 24256Pالعثامنة

 الثانوية العدادية ابن 

المعتز

ثانوية  زمران الشرقية إقليم: اليوسفية

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

804/09/19 6 جمال نافع
اللغة العربية

04/09/19 22899Pزمران الشرقية
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

 الثانوية العدادية المام 

الغزالي

المركب التربوي المندمج إقليم: اليوسفية

بوشان

104/09/19إقليم: الرحامنة 6 ايوب السويلمي
اللغة العربية

04/09/19 25660

R

بوشان

الثانوية العدادية الميرة لل 

عائشة

117/09/90عمالة: مراكشالثانوية العدادية ابن تومرتإقليم: اليوسفية 140 ثريا الجابري
اللغة الفرنسية

04/09/18أقدمية 16 سنة 24545

D

المنارة )المقاطعة(

 الثانوية العدادية ابو بكر 

الصديق

ثانوية سيدي اسماعيل إقليم: اليوسفية

العدادية

102/09/16إقليم: الجديدة 34 منى البعرضي
اللغة الفرنسية

02/09/16 08742

B

سيدي اسماعيل

الثانوية العدادية عمر 

الخيام

1106/09/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية زمرانإقليم: اليوسفية 28 اكرام الفانني
اللغة الفرنسية

06/09/17 27322Xتسلطانت

الثانوية العدادية عمر 

الخيام

206/09/17إقليم: الحوزثانوية الرازي العداديةإقليم: اليوسفية 28 حنان الطالبي
اللغة الفرنسية

06/09/17 26787

R

تحناوت )البلدية(

الثانوية العدادية 30 

يوليوز

305/09/16إقليم: الجديدةثانوية م السادس العداديةإقليم: اليوسفية 24 سعد الحسيني
اللغة الفرنسية

05/09/16 08723Fأولد فرج

 الثانوية العدادية ابن 

المعتز

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: اليوسفية

ا غيات

204/09/18إقليم: الحوز 22 حمزة لونيري
اللغة الفرنسية

04/09/18 20672

U

سيدي عبد ا غيات

106/09/17إقليم: اليوسفيةالثانوية العدادية عمر الخيامإقليم: اليوسفيةالثانوية العدادية ابن البناء 19 جرمي ثورية
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 13990F)اليوسفية )البلدية

الثانوية العدادية الحسن إقليم: اليوسفية الثانوية العدادية البيروني

الثاني

127/11/17إقليم: شيشاوة 18 عائشة أحمين
اللغة الفرنسية

27/11/17 21853

C

تاولوكلت

306/09/17إقليم: الحوزالثانوية العدادية التوامةإقليم: اليوسفيةالثانوية العدادية الشروق 18 الماهر م
اللغة الفرنسية

06/09/17 20936Fالتوامة

 الثانوية العدادية ابن 

المعتز

الثانوية العدادية الشريف إقليم: اليوسفية

الدريسي

306/09/17إقليم: الرحامنة 18 سفيان  لكزولي
اللغة الفرنسية

06/09/17 24554

N

الجعيدات

506/09/17إقليم: الصويرة الثانوية العدادية تفتاشتإقليم: اليوسفيةالثانوية العدادية الشروق 18 نجيم مسعد
اللغة الفرنسية

06/09/17 10397Aتفتاشت

 الثانوية العدادية يعقوب 

المنصور

الثانوية العدادية نور إقليم: اليوسفية

الطلس

106/09/17إقليم: الحوز 18 أنوار نورالدين
اللغة الفرنسية

06/09/17 20935Eتيدلي مسفيوة

 الثانوية العدادية يعقوب 

المنصور

1004/09/18إقليم: الصويرةالثانوية العدادية تمنارإقليم: اليوسفية 12 زكرياء أحرش
اللغة الفرنسية

04/09/18 10406

K

تمنار )البلدية(

إقليم: قلعة ثانوية  ابن الحجاج العداديةإقليم: اليوسفية الثانوية العدادية العقاد

 السراغنة

704/09/18 12  خالد بنشيخ
اللغة الفرنسية

04/09/18 09360Y)سيدي رحال )البلدية

الثانوية العدادية المام إقليم: اليوسفية الثانوية العدادية العقاد

الشافعي

1104/09/18عمالة: مراكش 12 م محسين
اللغة الفرنسية

04/09/18 02645Zأيت ايمور

الثانوية العدادية الطلس إقليم: اليوسفية الثانوية العدادية البيروني

الكبير

404/09/19إقليم: الحوز 6 عبد العالي أيت بن علي
اللغة الفرنسية

04/09/19 20937

G

أسني
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية  زمران الشرقية إقليم: اليوسفية الثانوية العدادية العقاد

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

204/09/19 6 م اغوليد
اللغة الفرنسية

04/09/19 22899Pزمران الشرقية

 الثانوية العدادية ابن 

المعتز

304/09/12إقليم: آسفيالثانوية العدادية المام عليإقليم: اليوسفية 58 كنازعبد الرحمان
الجتماعيات

04/09/12 13985A)آسفي )البلدية

 الثانوية العدادية السلطان 

مولي الحسن

الثانوية الثأهيلية م.عبد ا إقليم: اليوسفية

بن حساين

102/09/16إقليم: تنغير 34 بارك ا الحسين
الجتماعيات

02/09/16 13518Tتغزوت نايت عطى

 الثانوية العدادية المختار 

السوسي

102/09/15عمالة: مراكشالثانوية العدادية الكنديإقليم: اليوسفية 32 مولي يوسف أكلو
الجتماعيات

نعم 06/09/17 24222

C

تسلطانت

102/09/15إقليم: اليوسفية الثانوية العدادية ابن المعتزإقليم: اليوسفية الثانوية العدادية البيروني 31 خديجة اوليشكي
الجتماعيات

02/09/15إلتحاق بالزوج 24134

G

سيدي شيكر

 الثانوية العدادية يعقوب 

المنصور

106/09/17إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن رشدإقليم: اليوسفية 28 أمينة المالكي
الجتماعيات

06/09/17 13997

N

بوكدرة

 الثانوية العدادية السلطان إقليم: اليوسفية الثانوية العدادية البيروني

مولي الحسن

204/09/18إقليم: اليوسفية 22 ياسين الجردي
الجتماعيات

04/09/18 13995L)الشماعية )البلدية

806/09/17إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن رشدإقليم: اليوسفيةالثانوية العدادية الشروق 18  طه أبو الذهاب
الجتماعيات

06/09/17 13997

N

بوكدرة

 الثانوية العدادية يعقوب إقليم: اليوسفية الثانوية العدادية العقاد

المنصور

106/09/17إقليم: اليوسفية 18 سعيد التاجر
الجتماعيات

06/09/17 20848

K

جدور

 الثانوية العدادية يعقوب إقليم: اليوسفية الثانوية العدادية البيروني

المنصور

306/09/17إقليم: اليوسفية 14 م اكريمح
الجتماعيات

04/09/19 20848

K

جدور

 الثانوية العدادية يعقوب 

المنصور

204/09/18إقليم: اليوسفيةالثانوية العدادية الشروقإقليم: اليوسفية 12 م كريش
الجتماعيات

04/09/18 26022Jجنان بويه

 الثانوية العدادية يعقوب 

المنصور

106/09/17إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن رشدإقليم: اليوسفية 18 جمولي عثمان
الرياضيات

06/09/17 13997

N

بوكدرة

1006/09/17عمالة: مراكشالثانوية العدادية مركز 44إقليم: اليوسفية الثانوية العدادية العقاد 18 م الدونية
الرياضيات

06/09/17 24543

B

أولد دليم

 الثانوية العدادية يعقوب 

المنصور

106/09/17إقليم: آسفيالثانوية العدادية المام عليإقليم: اليوسفية 18 بورقبة ياسين
الرياضيات

06/09/17 13985A)آسفي )البلدية

الثانوية العدادية 30 

يوليوز

الثانوية العدادية المعتمد ابن إقليم: اليوسفية

عباد

106/09/17إقليم: الحوز 18 عبد اللطيف بوهال
الرياضيات

06/09/17 24823F)أيت أورير )البلدية

الثانوية العدادية 30 

يوليوز

106/09/17إقليم: اليوسفيةالثانوية العدادية ابن البناءإقليم: اليوسفية 14 العزاب  سعيد
الرياضيات

04/09/19 26723

W

اسبيعات

إقليم: قلعة ثانوية الجوالة العداديةإقليم: اليوسفيةالثانوية العدادية الشروق

 السراغنة

504/09/18 12 طارق بلفقيرة
الرياضيات

04/09/18 24553

M

الجوالة
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

 الثانوية العدادية ابو بكر إقليم: اليوسفية الثانوية العدادية العقاد

الصديق

404/09/18إقليم: اليوسفية 12 ياسر حديق
الرياضيات

04/09/18 13998Pالكنتور

904/09/18إقليم: آسفيالثانوية العدادية ابن عبادإقليم: اليوسفيةالثانوية العدادية الشروق 12 فيصل ديبس
الرياضيات

04/09/18 13993J جماعة سحيم

)البلدية(

الثانوية العدادية الزبير بن 

العوام

 الثانوية العدادية المختار إقليم: اليوسفية

السوسي

204/09/18إقليم: اليوسفية 10 عبد اللطيف عكرود
الرياضيات

04/09/19 20850

M

اليوسفية )البلدية(

104/09/19إقليم: الحوزالثانوية العدادية تزارتإقليم: اليوسفيةالثانوية العدادية الشروق 6 مصطفى كردى
الرياضيات

04/09/19 25057

K

تزارت

إقليم: قلعة ثانوية لوناسدة التأهيليةإقليم: اليوسفيةالثانوية العدادية الشروق

 السراغنة

404/09/19 6 عبدالعالى الدامون
الرياضيات

04/09/19 24259Tلوناسدة

 الثانوية العدادية ابن 

المعتز

504/09/19إقليم: الحوزالثانوية العدادية التوامةإقليم: اليوسفية 6 عبدالكريم البغدادي
الرياضيات

04/09/19 20936Fالتوامة

104/09/19عمالة: مراكشالثانوية العدادية الصفاءإقليم: اليوسفيةالثانوية العدادية الشروق 6 م وعزي
الرياضيات

04/09/19 02833

D

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(

إقليم: قلعة ثانوية  ابن الحجاج العداديةإقليم: اليوسفية الثانوية العدادية البيروني

 السراغنة

104/09/19 6 عبدالجليل القائدي
الرياضيات

04/09/19 09360Y)سيدي رحال )البلدية

 الثانوية العدادية المختار إقليم: اليوسفية الثانوية العدادية البيروني

السوسي

204/09/19إقليم: اليوسفية 6 م الليموني
الرياضيات

04/09/19 20850

M

اليوسفية )البلدية(

 الثانوية العدادية ابن 

المعتز

204/09/19إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيديإقليم: اليوسفية 6 إبراهيم بوح
الرياضيات

04/09/19 03790

U

أمزميز )البلدية(

 الثانوية العدادية ابن 

المعتز

الثانوية العدادية سيدي إقليم: اليوسفية

المختار

304/09/19إقليم: شيشاوة 6 الحسين الخطاري
الرياضيات

04/09/19 03225Eسيدي المختار

202/09/16إقليم: آسفيالثانوية العدادية المرابطينإقليم: اليوسفيةالثانوية العدادية ابن البناء 34 تيكوردي إشراق
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 26800Eالكرعاني

  الثانوية العداديةا يت إقليم: اليوسفية الثانوية العدادية العقاد

سيدي داود

406/09/17إقليم: الحوز 28 عصام فوزي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 24042

G

أيت سيدي داود

 الثانوية العدادية المام 

الغزالي

326/01/17إقليم: الحوزثانوية الرازي العداديةإقليم: اليوسفية 24 خالد اخماصي
علوم الحياة 

والرض
26/01/17 26787

R

تحناوت )البلدية(

304/09/18إقليم: الحوزالثانوية العدادية البخاريإقليم: اليوسفية الثانوية العدادية البيروني 12 افيفن عمر
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 24048

N

تيزكين

 الثانوية العدادية يعقوب 

المنصور

 الثانوية العدادية المام إقليم: اليوسفية

الغزالي

104/09/18إقليم: اليوسفية 12 سعيد سعيف
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 22512

U

راس العين

 الثانوية العدادية ابن 

المعتز

الثانوية العدادية الحي إقليم: اليوسفية

الحسني

904/09/19إقليم: شيشاوة 6 ياسين سهل
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 25486

B

شيشاوة )البلدية(
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المؤسسة الصلية

مراكش - آسفي07الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

1104/09/19إقليم: آسفيالثانوية العدادية الرازيإقليم: اليوسفيةالثانوية العدادية الشروق 6 بورحية م
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 23701Lسيدي عيسى

ثانوية الحسن الثاني إقليم: اليوسفية الثانوية العدادية البيروني

العدادية

إقليم: قلعة 

 السراغنة

904/09/19 6 الفاتحي أمين م
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 09345

G

العطاوية )البلدية(

إقليم: قلعة ثانوية ابن الهيثم العداديةإقليم: اليوسفية الثانوية العدادية البيروني

 السراغنة

104/09/19 6 ادم مختاري
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 26544

B

العطاوية )البلدية(

 الثانوية العدادية المام 

الغزالي

 الثانوية العدادية السلطان إقليم: اليوسفية

مولي الحسن

206/09/06إقليم: اليوسفية 70 عبد الهادي الزعاير
الفيزياء والكيمياء

02/09/10 13995L)الشماعية )البلدية

 الثانوية العدادية ابن 

المعتز

206/09/17إقليم: الرحامنةالثانوية العدادية الطلوحإقليم: اليوسفية 18 خالد المنافح
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 26063

D

الطلوح

 الثانوية العدادية يعقوب 

المنصور

 الثانوية العدادية عمر بن إقليم: اليوسفية

جلون

304/09/19إقليم: الصويرة 6 رضوان جابر
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 24221

B

زاوية بن احميدة

404/09/19إقليم: اليوسفية الثانوية العدادية البيرونيإقليم: اليوسفيةالثانوية العدادية الشروق 6 فكار عبدالكبير
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 21943Aإيغود

 الثانوية العدادية يعقوب 

المنصور

304/09/19إقليم: الحوزالثانوية العدادية وزرقطنإقليم: اليوسفية 6 عبدالعزيز الهرور
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 24044Jزرقطن

 الثانوية العدادية يعقوب 

المنصور

إقليم: قلعة ثانوية الصهريج العداديةإقليم: اليوسفية

 السراغنة

704/09/19 6 أيوب حوزي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 09347Jالصهريج

الثانوية العدادية حمان إقليم: اليوسفية الثانوية العدادية البيروني

الفطواكي

504/09/19إقليم: الحوز 6 عبداللطيف ياسين
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 21861Lتيغدوين

الثانوية العدادية عمر 

الخيام

الثانوية العدادية فاطمة إقليم: اليوسفية

الفهرية

316/09/89إقليم: آسفي 108 نجيب القيسوني
التربية السلمية

02/09/15 13980V)آسفي )البلدية

الثانوية العدادية عمر 

الخيام

الثانوية العدادية رياض إقليم: اليوسفية

المسك

107/09/09عمالة: مراكش 76 خالد بنحسون
التربية السلمية

07/09/09 26892Eحربيل

 الثانوية العدادية يعقوب 

المنصور

502/09/14إقليم: اليوسفيةالثانوية العدادية ابن البناءإقليم: اليوسفية 38 حفيظة بومرت
التربية السلمية

02/09/14إلتحاق بالزوج 26723

W

اسبيعات

 الثانوية العدادية المام 

الغزالي

 الثانوية العدادية ابو بكر إقليم: اليوسفية

الصديق

602/09/14إقليم: اليوسفية 37 عتيقة السبلوي
التربية السلمية

02/09/15إلتحاق بالزوج 13998Pالكنتور

 الثانوية العدادية ابن 

المعتز

 الثانوية العدادية يعقوب إقليم: اليوسفية

المنصور

504/09/19إقليم: اليوسفية 16 أيوب محتفيظ
التربية السلمية

04/09/19 20848

K

جدور

 الثانوية العدادية ابن 

المعتز

204/09/18إقليم: الصويرةالثانوية العدادية سميموإقليم: اليوسفية 12 باز مبارك
التربية السلمية

04/09/18 10399

C

سميمو

204/09/19إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية ابن سيناإقليم: اليوسفية الثانوية العدادية البيروني 6 عبدا مفماني
التربية السلمية

04/09/19 24199

C

أيت هادي
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204/09/19إقليم: الصويرةالثانوية العدادية علي يعتةإقليم: اليوسفية الثانوية العدادية العقاد 6 م أتبوريت
التربية السلمية

04/09/19 24549

H

ايمي نتليت

 الثانوية العدادية ابن 

المعتز

الثانوية العدادية سيدي إقليم: اليوسفية

المختار

604/09/19إقليم: شيشاوة 6 رضوان برحمون
التربية السلمية

04/09/19 03225Eسيدي المختار

 الثانوية العدادية ابو بكر 

الصديق

الثانوية العدادية عثمان بن إقليم: اليوسفية

عفان

1116/09/99عمالة: مراكش 130 أنيت حياة
التربية البدنية

16/09/99أقدمية 16 سنة 02642

W

الوداية

 الثانوية العدادية ابن 

المعتز

ثانوية سيدي اسماعيل إقليم: اليوسفية

العدادية

102/09/15إقليم: الجديدة 40 عبد الرحيم ضهري
التربية البدنية

02/09/15 08742

B

سيدي اسماعيل

 الثانوية العدادية السلطان إقليم: اليوسفيةالثانوية العدادية الشروق

مولي الحسن

202/09/15إقليم: اليوسفية 30 سعيد قديري
التربية البدنية

02/09/15 13995L)الشماعية )البلدية

 الثانوية العدادية ابن 

المعتز

406/09/17إقليم: الرحامنةالمستقبلإقليم: اليوسفية 18 اكرام  منير
التربية البدنية

06/09/17 27078

G

صخور الرحامنة

104/09/18إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية القدسإقليم: اليوسفية الثانوية العدادية العقاد 12 الهللي عمر
التربية البدنية

04/09/18 18663

K

لمزوضية

 الثانوية العدادية يعقوب 

المنصور

504/09/18إقليم: شيشاوةالثانوية العدادية ابن سيناإقليم: اليوسفية 12 م أمين بكني
التربية البدنية

04/09/18 24199

C

أيت هادي

 الثانوية العدادية المام 

الغزالي

إقليم: قلعة ثانوية لوناسدة التأهيليةإقليم: اليوسفية

 السراغنة

904/09/19 6 عبد الواحد الكحل
التربية البدنية

04/09/19 24259Tلوناسدة

الثانوية العدادية سد مولي إقليم: اليوسفية الثانوية العدادية البيروني

يوسف

1204/09/19إقليم: الحوز 6 عزيز الدحماني
التربية البدنية

04/09/19 20673Vأيت عادل

704/09/18عمالة: مراكشالثانوية العدادية الكنديإقليم: اليوسفيةالثانوية العدادية الشروق 12 احمد بلكرن
المعلوميات

04/09/18 24222

C

تسلطانت

الثانوية العدادية علل 

الفاسي

 الثانوية العدادية ابو بكر إقليم: اليوسفية

الصديق

105/09/08إقليم: اليوسفية 10 البجاوي المصطفى
المعلوميات

04/09/19 13998Pالكنتور

 الثانوية العدادية يعقوب 

المنصور

الثانوية العدادية علل إقليم: اليوسفية

الفاسي

304/09/19إقليم: اليوسفية 6 أمين رشاخ
المعلوميات

04/09/19 13991

G

اليوسفية )البلدية(

304/09/19إقليم: الصويرةالثانوية التأهيلية تالمستإقليم: اليوسفية الثانوية العدادية البيروني 6 عبدالرزاق المرنيسي
المعلوميات

04/09/19 10401E)تالمست )البلدية
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08

504/09/02إقليم: الرشيديةالثانوية الثأهيلية ابن حزمإقليم: الرشيديةثانوية الزاوية العدادية 100 الرحماني لحسن
اللغة العربية

07/09/05أقدمية 12 سنة 20960

G

شرفاء مدغرة

305/09/03عمالة: وجدة - أنكادإع. مولي سليمانإقليم: الرشيديةم السادس 94 تاجوري م
اللغة العربية

05/09/07أقدمية 12 سنة 25568

R

وجدة )البلدية(

ثانوية يوسف بن تاشفين إقليم: الرشيديةمعركة البطحاء

العدادية

402/09/10إقليم: ميدلت 70 م  بنقاسم
اللغة العربية

02/09/10 25497

N

الريش )البلدية(

الثانوية الثأهيلية الشهيد 

مولي الطيب بن مولي 

105/09/08عمالة: مكناسالثانوية العدادية  بوفكرانإقليم: الرشيدية 64 م عزوزي
اللغة العربية

05/09/11 25493J)بوفكران )البلدية

104/09/12إقليم: الرشيديةمولي يوسفإقليم: الرشيديةاعدادية الجرف 46 باقي محسن
اللغة العربية

02/09/15 09833

M

ارفود )البلدية(

405/09/11إقليم: الخميساتتيفلتإقليم: الرشيديةالميرة للة خديجة 44 طارق الوفي
اللغة العربية

02/09/16 26749Z)تيفلت )البلدية

104/09/12إقليم: الرشيديةثانوية مولي رشيد العداديةإقليم: الرشيديةاولد شاكر 43 وحدي علوي حنان
اللغة العربية

02/09/15إلتحاق بالزوج 09829

H

الرشيدية )البلدية(

الثانوية العدادية يعقوب إقليم: الرشيديةابو بكر الصديق

المنصور

105/09/11إقليم: الحاجب 42 بومهدي عبد المجيد
اللغة العربية

02/09/16 04232Z)اكوراي )البلدية

203/09/13إقليم: الرشيديةثانوية ابن سيناء العداديةإقليم: الرشيديةثانوية الزاوية العدادية 39 الكومي الحسنية
اللغة العربية

02/09/15إلتحاق بالزوج 25481

W

الرشيدية )البلدية(

103/09/13إقليم: الرشيديةاولد شاكرإقليم: الرشيديةم السادس 38 أوفقير حياة
اللغة العربية

02/09/15 19888Sاوفوس

102/09/14إقليم: الرشيديةالقدسإقليم: الرشيديةالثانوية الثأهيلية ابن حزم 34 رشيدة  مامو
اللغة العربية

02/09/16إلتحاق بالزوج 09831

K

الرشيدية )البلدية(

302/09/16إقليم: الرشيديةمولي اسماعيلإقليم: الرشيديةالكوام 34 زينب وحدي علوي
اللغة العربية

02/09/16 18473

D

الرتب

203/09/13إقليم: الرشيدية الزيتونإقليم: الرشيديةاعدادية الجرف 30 أحدوا سعاد
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوج 22902Tالخنك

102/09/15إقليم: تنغيرثإ.زايد احمادإقليم: الرشيديةحمان الفطواكي 30 عائشة غنيمة
اللغة العربية

02/09/15إلتحاق بالزوج 13514

N

تنغير )البلدية(

602/09/14إقليم: ميدلتالقيروانإقليم: الرشيديةم السادس 28 رشيد أبزيز
اللغة العربية

02/09/16 11970

K

أيت ازدك

102/09/16إقليم: الرشيديةثانوية الزاوية العداديةإقليم: الرشيديةالحنصالي 24 لطيفة رصام
اللغة العربية

02/09/16 23957Pالرتب

102/09/16إقليم: الرشيديةالميرة للة خديجةإقليم: الرشيديةافغ 22 زكرياء التايك
اللغة العربية

04/09/19 24751

C

اغريس العلوي
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الثانوية العدادية المير 

مولي رشيد

202/09/16إقليم: الرشيديةالثانوية الثأهيلية ابن حزمإقليم: الرشيدية 16 فاطمة الزهراء عابدي
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 20960

G

شرفاء مدغرة

502/09/16إقليم: زاكورةالثانوية العدادية ترناتةإقليم: الرشيديةالثانوية العدادية تلوين 16 حوسى حسناء
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 24780Jترناتة

702/09/16إقليم: ميدلتاعدادية ايت اومغارإقليم: الرشيدية بادو 16 عبد الله المي
اللغة العربية

04/09/18 19921

C

أيت عياش

302/09/16إقليم: الرشيديةم السادسإقليم: الرشيديةالكوام 12 لمغاري سعيد
اللغة العربية

04/09/19 09832L)بوذنيب )البلدية

116/09/99إقليم: الرشيدية الزيتونإقليم: الرشيديةالثانوية الثأهيلية ابن حزم 120 بوشتى يوسف
اللغة الفرنسية

05/09/03أقدمية 16 سنة 22902Tالخنك

الثانوية العدادية القاضي إقليم: الرشيديةمولي يوسف

عياض

116/09/98إقليم: خريبكة 118 حسني نادية
اللغة الفرنسية

06/09/01أقدمية 16 سنة 12236Z)خريبكة )البلدية

107/09/04إقليم: الرشيديةثانوية مولي رشيد العداديةإقليم: الرشيديةادريس المي 106 نجدي صفاءحسن
اللغة الفرنسية

07/09/04أقدمية 16 سنة 09829

H

الرشيدية )البلدية(

106/09/01عمالة: مكناسالثانوية العدادية الرازيإقليم: الرشيديةالمسيرة 104 آيتلحو خديجة
اللغة الفرنسية

27/09/10 24760

M

مكناس )البلدية(

105/09/08إقليم: الرشيديةاعدادية اولد الحاجإقليم: الرشيديةعلل الفاسي 80 فهيم نبيل
اللغة الفرنسية

06/10/09 26198A)الرشيدية )البلدية

الثانوية العدادية المير إقليم: الرشيديةالميرة للة خديجة

مولي رشيد

304/09/02إقليم: الرشيدية 74 ازهور مختاري
اللغة الفرنسية

04/09/19 09835P)كلميمة )البلدية

802/09/10إقليم: الرشيديةالثانوية الثأهيلية ابن حزمإقليم: الرشيديةبئر أنزران 60 لبنى عمراوي
اللغة الفرنسية

02/09/10 20960

G

شرفاء مدغرة

الثانوية العدادية سادس  إقليم: الرشيديةمولي يوسف

نوفمبر

204/09/12إقليم: تطوان 42 فهمي سليمة
اللغة الفرنسية

02/09/15 05666

H

تطوان )البلدية(

الثانوية العدادية المير 

مولي رشيد

الثانوية العدادية إدريس إقليم: الرشيدية

الول

902/09/15عمالة: مكناس 30 عبد المولى رشيد
اللغة الفرنسية

02/09/15 03937

D

مولي ادريس 

زرهون )البلدية(

102/09/15إقليم: الخميساتالمام الغزاليإقليم: الرشيديةالميرة للة خديجة 30 داودي عبد المجيد
اللغة الفرنسية

02/09/15 11570A سيدي علل البحراوي

)البلدية(

206/09/17إقليم: الرشيديةاعدادية حمان الفطواكيإقليم: الرشيديةالميرة للة خديجة 19 حجاجي رجاء
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 26311Y)الرشيدية )البلدية

502/09/16إقليم: الرشيديةالميرة للة خديجةإقليم: الرشيديةبئر أنزران 16 ايت داوود عبد العالي
اللغة الفرنسية

04/09/18 24751

C

اغريس العلوي

الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: الرشيدية بادو

زياد

604/09/18إقليم: ميدلت 12 احمد منا
اللغة الفرنسية

04/09/18 09856

M

كرامة
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204/09/18إقليم: الرشيديةاعدادية حمان الفطواكيإقليم: الرشيديةالحنصالي 12 ملوي وردية
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 26311Y)الرشيدية )البلدية

304/09/19إقليم: الرشيديةاعدادية اولد الحاجإقليم: الرشيديةمولي اسماعيل 7 مونية بن الطائع
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 26198A)الرشيدية )البلدية

عمالة: المضيق - ثانوية المام العزفي العداديةإقليم: الرشيديةيوسف أزواوي

الفنيدق

702/09/09 76 امال مروان
اللغة النجليزية

02/09/09 05672P)الفنيدق )البلدية

207/09/05إقليم: الرشيديةثانوية ابن سيناء العداديةإقليم: الرشيديةمولي اسماعيل 82 سعيد اللحياني
الجتماعيات

05/09/08أقدمية 12 سنة 25481

W

الرشيدية )البلدية(

الثانوية العدادية أحمد بن إقليم: الرشيديةالوحدة

شقرون

602/09/09عمالة: مكناس 58 الحسن لمراني علوي
الجتماعيات

04/09/12 03944Lواد الجديدة

الثانوية العدادية يعقوب إقليم: الرشيديةالمام الهواري

المنصور

1002/09/09إقليم: الحاجب 52  عبدالعزيزالكايدي
الجتماعيات

02/09/13 04232Z)اكوراي )البلدية

1002/09/10إقليم: الرشيديةاكليإقليم: الرشيديةالثانوية العدادية تلوين 52 لخلفة مرابطي
الجتماعيات

03/09/13 23618

W

ملعب

ثانوية ابي سليم العياشي إقليم: الرشيديةالحنصالي

العدادية

405/09/11إقليم: ميدلت 46 ابو الحسن المدني
الجتماعيات

02/09/14 09838T)الريش )البلدية

205/09/11إقليم: الرشيديةالوحدةإقليم: الرشيديةيوسف أزواوي 44 حميد بنعزيز
الجتماعيات

02/09/16 09837Sفركلة العليا

202/09/16إقليم: الرشيديةثانوية مولي رشيد العداديةإقليم: الرشيديةاكلي 28 بركي بوشرى
الجتماعيات

02/09/16إلتحاق بالزوج 09829

H

الرشيدية )البلدية(

الثانوية العدادية المير 

مولي رشيد

116/09/86عمالة: مكناسالثانوية العدادية المنصورإقليم: الرشيدية 180 عبو احمد
الرياضيات

21/09/87أقدمية 16 سنة 25495L)مكناس )البلدية

106/09/01عمالة: مكناسالثانوية العدادية م عبدهإقليم: الرشيديةبئر أنزران 106 ببكريني يوسف
الرياضيات

05/10/09 04079

H

مكناس )البلدية(

207/09/05إقليم: خنيفرةالثانوية العدادية أنوالإقليم: الرشيديةالميرة للة خديجة 66 أوسي م
الرياضيات

05/09/11 26225E)خنيفرة )البلدية

302/09/10عمالة: مكناسالثانوية العدادية البيرونيإقليم: الرشيديةالمام الهواري 66 السهبي ياسين
الرياضيات

04/09/12 03939F)ويسلن )البلدية

205/09/11إقليم: ورزازاتالنخيلإقليم: الرشيديةاعدادية حمان الفطواكي 56 باخديل سعاد
الرياضيات

02/09/15 27080J)ورزازات )البلدية

303/09/13إقليم: الرشيديةالقدسإقليم: الرشيديةم السادس 52 حدو مريم
الرياضيات

03/09/13 09831

K

الرشيدية )البلدية(

104/09/12إقليم: الرشيديةثانوية الزاوية العداديةإقليم: الرشيديةالعيون 36 الهاشمي م
الرياضيات

06/09/17 23957Pالرتب
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الثانوية العدادية المير 

مولي رشيد

502/09/16إقليم: تنغيرثإ الخوارزميإقليم: الرشيدية 26 عبد الخالق فكراوي
الرياضيات

04/09/18 26629

U

تنغير )البلدية(

902/09/16إقليم: الرشيديةالمنصور الدهبيإقليم: الرشيديةحمان الفطواكي 24 قرشي عبد الفتاح
الرياضيات

02/09/16 22933

B

فركلة العليا

الثانوية الثأهيلية الحسن 

الول اوفوس

102/09/16إقليم: الرشيديةاعدادية حمان الفطواكيإقليم: الرشيدية 24 مدني حنان
الرياضيات

02/09/16إلتحاق بالزوج 26311Y)الرشيدية )البلدية

102/09/16إقليم: ميدلتثانوية الشهداء العداديةإقليم: الرشيديةاكلي 24 مساوي فتيحة
الرياضيات

02/09/16إلتحاق بالزوج 23879E)ميدلت )البلدية

الثانوية التأهيلية المير إقليم: الرشيديةالكوام

مولي رشيد

102/09/16إقليم: ميدلت 24 الساعيدي حمزة
الرياضيات

02/09/16 11980

W

ميدلت )البلدية(

الثانوية العدادية المير 

مولي رشيد

الثانوية العدادية موسى بن إقليم: الرشيدية

نصير

106/09/17إقليم: زاكورة 20 الحسن سرحان
الرياضيات

04/09/19 13504

C

انقوب

103/09/13إقليم: الرشيديةالكوامإقليم: الرشيديةاعدادية النجاح 16 ليلى اشري
الرياضيات

04/09/19 24748Zالطاوس

306/09/17إقليم: الرشيديةادريس الميإقليم: الرشيديةالمختار السوسي 14 ابو صالح اسماء
الرياضيات

04/09/19 22617

H

تنجداد )البلدية(

204/09/18إقليم: الرشيديةالمسيرةإقليم: الرشيديةثانوية الزاوية العدادية 14 الحسنوي احمد
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوجة 09830J)الرشيدية )البلدية

104/09/18إقليم: الرشيديةحمان الفطواكيإقليم: الرشيديةافغ 12 م البورخيسي
الرياضيات

04/09/18 09836

R

تاديغوست

الثانوية العدادية المير إقليم: الرشيدية بادو

مولي رشيد

104/09/18إقليم: الرشيدية 12 م عكزي
الرياضيات

04/09/18 09835P)كلميمة )البلدية

الثانوية العدادية المير إقليم: الرشيديةيوسف أزواوي

مولي رشيد

604/09/18إقليم: الرشيدية 10 مصطفى باحدو
الرياضيات

04/09/19 09835P)كلميمة )البلدية

الثانوية العدادية المير 

مولي رشيد

204/09/18إقليم: الرشيديةثانوية مولي رشيد العداديةإقليم: الرشيدية 8 كريمة رشيد
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوج 09829

H

الرشيدية )البلدية(

803/09/13إقليم: بني مللثانوية ايت اعمر العداديةإقليم: الرشيديةالعيون 52 احمد بمسمود
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 27070Y)قصبة تادلة )البلدية

304/09/12عمالة: مكناسالثانوية العدادية البيرونيإقليم: الرشيديةالوحدة 48 حياة كاوزي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 03939F)ويسلن )البلدية

ثانوية مولي رشيد 

العدادية

902/09/14إقليم: الحاجب الثانوية العدادية الطلسإقليم: الرشيدية 34 بورع علي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 18514Y)الحاجب )البلدية

102/09/16إقليم: الرشيديةالوحدةإقليم: الرشيديةيوسف أزواوي 34 سعيدة موش
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 09837Sفركلة العليا
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102/09/15إقليم: الرشيديةحمان الفطواكيإقليم: الرشيديةمعركة البطحاء 30 لمياء والديش
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 09836

R

تاديغوست

عمالة: أكادير  إدا ثانوية النبعاث العداديةإقليم: الرشيديةحمان الفطواكي

وتنان

102/09/16 24 زياني لوبنة
علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوج 24985

G

اكادير )البلدية(

الثانوية الثأهيلية الحسن إقليم: الرشيديةافغ

الول اوفوس

302/09/16إقليم: الرشيدية 24 مسعودي عبد الحق
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 09855Lاوفوس

306/09/17إقليم: الرشيديةمعركة البطحاءإقليم: الرشيديةالكوام 18 الحاج مومني
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 21733Xفزنا

706/09/17إقليم: الرشيديةالعيونإقليم: الرشيدية بادو 18 فاطمة مهداوي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 20961

H

السيفا

806/09/17إقليم: الرشيديةالثانوية الثأهيلية ابن حزمإقليم: الرشيديةالحنصالي 18 فاطمة واهبي
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 20960

G

شرفاء مدغرة

الثانوية الثأهيلية الحسن 

الول اوفوس

116/09/92إقليم: الرشيديةاعدادية حمان الفطواكيإقليم: الرشيدية 156 حرتوف  ابراهيم
الفيزياء والكيمياء

16/09/93أقدمية 16 سنة 26311Y)الرشيدية )البلدية

216/09/94إقليم: بني مللثانوية المية العداديةإقليم: الرشيديةالقدس 150 ليمني علل
الفيزياء والكيمياء

16/09/94أقدمية 16 سنة 07669

K

بني ملل )البلدية(

عمالة: الصخيرات التنميةإقليم: الرشيديةمولي يوسف

 - تمارة

216/09/94 94 قاسمي عبد الرحمان
الفيزياء والكيمياء

06/09/06أقدمية 12 سنة 27114

W

عين العودة )البلدية(

502/09/10إقليم: الرشيديةالقدسإقليم: الرشيديةعلل الفاسي 70 الدريسي الحبيب
الفيزياء والكيمياء

02/09/10 09831

K

الرشيدية )البلدية(

الثانوية العدادية سعد بن إقليم: الرشيديةادريس المي

أبي وقاص

602/09/16إقليم: تطوان 24 زدوق حنان
الفيزياء والكيمياء

02/09/16إلتحاق بالزوج 25476

R

تطوان )البلدية(

الثانوية العدادية م إقليم: الرشيديةالنهضة

الخامس

عمالة: طنجة - 

أصيل

102/09/16 24 صفاء كرومي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16إلتحاق بالزوج 15332P طنجة المدينة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية  بن العربي إقليم: الرشيديةالكوام

الحاتمي

402/09/16إقليم: ورزازات 24 مقريش محسن
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 13517S)تازناخت )البلدية

الثانوية الثأهيلية الحسن إقليم: الرشيديةاعدادية الجرف

الول اوفوس

1002/09/16إقليم: الرشيدية 24 الشراشمي م
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 09855Lاوفوس

306/09/17إقليم: الرشيديةاعدادية الجرفإقليم: الرشيديةابو بكر الصديق 18 عبد الحق سالمي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 26201

D

الجرف )البلدية(

204/09/18إقليم: الرشيديةعلل الفاسيإقليم: الرشيديةابو بكر الصديق 12  ناصرة خرازي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 24749Aعرب صباح زيز

116/09/98عمالة: وجدة - أنكادإع. ابن باجةإقليم: الرشيديةم السادس 118 داودي م
التربية السلمية

04/09/02أقدمية 16 سنة 04251V)وجدة )البلدية
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102/09/16إقليم: تنغيرثإ. ايت اوزينإقليم: الرشيديةافغ 34 فؤادي عبد الحفيظ
التربية السلمية

02/09/16 26197Zسوق الخميس دادس

202/09/14عمالة: مكناسالثانوية العدادية القدسإقليم: الرشيديةالمنصور الدهبي 32 تبات كريمة
التربية السلمية

02/09/16 03932Y)مكناس )البلدية

102/09/16إقليم: طانطانالثانوية العدادية السلمإقليم: الرشيديةالكوام 24 أحمد بكار
التربية السلمية

02/09/16 15387Z)طانطان )البلدية

1004/09/18إقليم: الرشيديةم السادسإقليم: الرشيدية بادو 22 عبد الحي احميداني
التربية السلمية

04/09/18 09832L)بوذنيب )البلدية

ثانوية مولي رشيد 

العدادية

الثانوية العدادية جابر بن إقليم: الرشيدية

حيان

716/09/85عمالة: مكناس 186 غريب عبد السلم
التربية البدنية

16/09/96أقدمية 16 سنة 04080J)مكناس )البلدية

204/09/02إقليم: الرشيديةالنهضةإقليم: الرشيديةمعركة البطحاء 111 عفط  مريم
التربية البدنية

04/09/02إلتحاق بالزوج 23380

M

عرب صباح زيز

الثانوية التأهيلية الجديدة 

أرفود

104/09/02إقليم: الخميساتزينب النفزويةإقليم: الرشيدية 76   مزيان مصطفى
التربية البدنية

02/09/09 23002

B

تيفلت )البلدية(

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية بدرإقليم: الرشيديةالنهضة

أصيل

105/09/07 52 عبد السلم بن هرة
التربية البدنية

02/09/15 25811E طنجة المدينة

)المقاطعة(

الثانوية العدادية المير إقليم: الرشيديةالميرة للة خديجة

مولي رشيد

1004/09/12إقليم: الرشيدية 34 عدي واشراكم
التربية البدنية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 09835P)كلميمة )البلدية

الثانوية العدادية حمان إقليم: الرشيديةيوسف أزواوي

الفطواكي

602/09/16إقليم: خنيفرة 24 حفيظ بهمى
التربية البدنية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 11967

G

مريرت )البلدية(

الثانوية العدادية المير 

مولي رشيد

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن سيناإقليم: الرشيدية

أصيل

804/09/02 18 بريوني فاطمة
التربية البدنية

06/09/17 15342A)بني مكادة )المقاطعة

107/09/05إقليم: إفرانثانوية بن الصميم العداديةإقليم: الرشيديةالمنصور الدهبي 84 المنوزي فتيحة
التربية السرية

05/09/08أقدمية 12 سنة 25492

H

بن صميم

ثانوية يوسف بن تاشفين إقليم: الرشيديةالثانوية الثأهيلية ابن حزم

العدادية

105/09/11إقليم: ميدلت 64 ستيتي م
التربية التشكيلية

05/09/11 25497

N

الريش )البلدية(

407/09/04إقليم: الرشيديةبني امإقليم: الرشيديةثانوية الزاوية العدادية 76 المضرري م العايش
المعلوميات

04/09/19 20621

N

بني ام سجلماسة

104/09/12إقليم: الرشيديةالثانوية الثأهيلية ابن حزمإقليم: الرشيديةاكلي 18 رضــوان حـــداوي
التكنولوجيا

06/09/17 20960

G

شرفاء مدغرة

ثانوية ابي سليم العياشي 

العدادية

103/09/13عمالة: مكناسالثانوية العدادية الرازيإقليم: ميدلت 58 عبد الوي إلهام
اللغة العربية

02/09/15 24760

M

مكناس )البلدية(

ثانوية يوسف بن تاشفين 

العدادية

502/09/09عمالة: فاسعمر المختارإقليم: ميدلت 48 مغراوي عبد الحي
اللغة العربية

02/09/16 26468

U

سايس )المقاطعة(

402



المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط
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تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

902/09/15إقليم: الرشيديةمولي يوسفإقليم: ميدلتاعدادية ايت اومغار 40 أمــل  ضيــف
اللغة العربية

02/09/15 09833

M

ارفود )البلدية(

ثانوية ابي سليم العياشي 

العدادية

ثانوية الشريف الدريسي إقليم: ميدلت

العدادية

303/09/13إقليم: صفرو 36 بن داود سومية
اللغة العربية

06/09/17 23570

U

إيموزار كندر 

)البلدية(

الثانوية التأهيلية موسى بن 

نصير

402/09/16إقليم: الرشيديةمعركة البطحاءإقليم: ميدلت 34 المحبوب حكيمة
اللغة العربية

02/09/16 21733Xفزنا

الثانوية التأهيلية طارق بن 

زياد

الثانوية العدادية سيدي إقليم: ميدلت

يحيى وسعد

202/09/16إقليم: خنيفرة 32 عبد الناصر الراجي
اللغة العربية

04/09/18 11968

H

سيدي يحيى أو ساعد

الثانوية التأهيلية موسى بن 

نصير

102/09/16إقليم: صفروثانوية المام علي العداديةإقليم: ميدلت 24 احلولي  نادية
اللغة العربية

01/01/17إلتحاق بالزوج 23569T)البهاليل )البلدية

الثانوية العدادية الشهيد إقليم: ميدلتزيــز

المعلم العربي

102/09/16إقليم: خريبكة 24 اداد اكرام
اللغة العربية

02/09/16إلتحاق بالزوج 24656Z)خريبكة )البلدية

802/02/17إقليم: ميدلتثانوية ملوية العداديةإقليم: ميدلتاعدادية ايت اومغار 20 احسيني نادية
اللغة العربية

نعم 04/09/18 26397Sبومية

الثانوية التأهيلية المير إقليم: ميدلتالقيروان

مولي رشيد

202/09/16إقليم: ميدلت 18 سغير عبدربي
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوجة 11980

W

ميدلت )البلدية(

206/09/17إقليم: ميدلتثانوية الشهداء العداديةإقليم: ميدلتثانوية ملوية العدادية 18 عسون سميرة
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 23879E)ميدلت )البلدية

306/09/17إقليم: ميدلتاعدادية ايت اومغارإقليم: ميدلتثانوية ملوية العدادية 16 صابر حنان
اللغة العربية

نعم 06/09/18 19921

C

أيت عياش

904/09/18إقليم: ميدلتزيــزإقليم: ميدلتثانوية النجاح العدادية 12 لمياء حمودو
اللغة العربية

04/09/18 21735Zاموكر

الثانوية التأهيلية موسى بن إقليم: ميدلتاملشيل

نصير

504/09/19إقليم: ميدلت 6 م امفزع
اللغة العربية

04/09/19 11988Eبومية

الثانوية التأهيلية موسى بن إقليم: ميدلتالثانوية العدادية تاكوديت

نصير

104/09/19إقليم: ميدلت 6 حمادة م
اللغة العربية

04/09/19 11988Eبومية

ثانوية يوسف بن تاشفين إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية المام علي

العدادية

116/09/88إقليم: ميدلت 62 بومديان علي
اللغة الفرنسية

06/09/17 25497

N

الريش )البلدية(

الثانوية التأهيلية طارق بن 

زياد

الثانوية العدادية المسيرة إقليم: ميدلت

الخضراء

102/09/15إقليم: بولمان 36 اليوسفي علي
اللغة الفرنسية

06/09/17 08043S)ميسور )البلدية

1006/09/17إقليم: تنغيرثإ ايت الفرسيإقليم: ميدلتزاوية سيدي حمزة 28 م اوجريد
اللغة الفرنسية

06/09/17 24855

R

أيت الفرسي

106/09/17إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية زايدةإقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية البحيرة 28 خنوف فاطمة
اللغة الفرنسية

06/09/17 18476

G

زايدة
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درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 
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نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020
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التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة
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جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

203/09/13إقليم: الناضورالثانوية العدادية القصبةإقليم: ميدلتثانوية الشهداء العدادية 24 عبدالوي امل
اللغة الفرنسية

06/09/17 26631

W

بني انصار )البلدية(

402/09/16إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية المام عليإقليم: ميدلتثانوية النجاح العدادية 24 كريمة ناجي
اللغة الفرنسية

02/09/16 09839

U

غرس تعللين

706/09/17إقليم: ميدلتثانوية ملوية العداديةإقليم: ميدلتثانوية النجاح العدادية 18 الوالي يوسف
اللغة الفرنسية

06/09/17 26397Sبومية

604/09/19إقليم: الرشيديةالميرة للة خديجةإقليم: ميدلتالثانوية العدادية تاكوديت 16 نجاة جداوي
اللغة الفرنسية

04/09/19 24751

C

اغريس العلوي

406/09/17إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية البحيرةإقليم: ميدلتاعدادية ايت اومغار 14 وردي سميرة
اللغة الفرنسية

04/09/19 18477

H

ايتزر

804/09/18إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية البحيرةإقليم: ميدلتالثانوية العدادية أنفكو 12 فؤاد شعو
اللغة الفرنسية

04/09/18 18477

H

ايتزر

104/09/18إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية البحيرةإقليم: ميدلتثانوية النجاح العدادية 12 رجاء منصف
اللغة الفرنسية

04/09/18 18477

H

ايتزر

206/09/17إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية البحيرةإقليم: ميدلتزيــز 28 الخماس ياسين
اللغة النجليزية

06/09/17 18477

H

ايتزر

ثانوية ابي سليم العياشي 

العدادية

827/09/04عمالة: مكناسالثانوية العدادية إبن رشدإقليم: ميدلت 72 مصطفى الماحي علوي
الجتماعيات

02/09/15 21491J)مكناس )البلدية

ثانوية ابي سليم العياشي إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية المام علي

العدادية

205/09/11إقليم: ميدلت 42 مريم فاكيري
الجتماعيات

06/09/17 09838T)الريش )البلدية

806/09/17إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية البحيرةإقليم: ميدلتالثانوية العدادية اوتربات 28 م حمادي
الجتماعيات

06/09/17 18477

H

ايتزر

1004/09/18إقليم: الرشيديةيوسف أزواويإقليم: ميدلتثانوية النجاح العدادية 22 عمر جبوري
الجتماعيات

04/09/18 09841

W

ملعب

104/09/18إقليم: الرشيديةالمسيرةإقليم: ميدلتاملشيل 12 يونس مساوي
الجتماعيات

04/09/18إلتحاق بالزوجة 09830J)الرشيدية )البلدية

ثانوية يوسف بن تاشفين إقليم: ميدلتمزيزل

العدادية

102/09/10إقليم: ميدلت 62 مكاوي ميلود
الرياضيات

04/09/12 25497

N

الريش )البلدية(

604/09/12إقليم: الرشيديةثانوية مولي رشيد العداديةإقليم: ميدلتالمام الغزالي 52 بشرى المكي
الرياضيات

02/09/15 09829

H

الرشيدية )البلدية(

الثانوية التأهيلية موسى بن 

نصير

406/09/17إقليم: الرشيديةالعيونإقليم: ميدلت 28 قاسمي حمزة
الرياضيات

06/09/17 20961

H

السيفا

304/09/18إقليم: الرشيديةاعدادية النجاحإقليم: ميدلتالثانوية العدادية أنفكو 22 السهلي عبد الحق
الرياضيات

04/09/18 26313Aالريصاني
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درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب
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الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

ثانوية ابي سليم العياشي إقليم: ميدلتالثانوية العدادية اوتربات

العدادية

104/09/18إقليم: ميدلت 22 عمر تفى
الرياضيات

04/09/18 09838T)الريش )البلدية

404/09/18إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية زايدةإقليم: ميدلتثانوية النجاح العدادية 22 عبد الفتاح كايدي
الرياضيات

04/09/18 18476

G

زايدة

104/09/18إقليم: ميدلتمزيزلإقليم: ميدلتإعدادية النزالة 22 العماري عبد ا
الرياضيات

04/09/18 25498Pامزيزل

204/09/18إقليم: الرشيديةيوسف أزواويإقليم: ميدلتزيــز 20 انوار بقدوس
الرياضيات

04/09/19 09841

W

ملعب

الثانوية التأهيلية موسى بن إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية أغبالو

نصير

204/09/18إقليم: ميدلت 20 بوطهري المداني
الرياضيات

04/09/19 11988Eبومية

306/09/17إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية البحيرةإقليم: ميدلتزيــز 18 ابنصر العلوي اهنية
الرياضيات

06/09/17 18477

H

ايتزر

الثانوية العدادية المير إقليم: ميدلتالثانوية العدادية اوتربات

مولي رشيد

704/09/18إقليم: الرشيدية 12 خالد سالمي
الرياضيات

04/09/18 09835P)كلميمة )البلدية

504/09/18إقليم: الرشيديةالمام الهواريإقليم: ميدلتالثانوية العدادية اوتربات 12 رشيد الصديقي
الرياضيات

04/09/18 21115Aفركلة السفلى

304/09/18إقليم: ميدلتإعدادية النزالةإقليم: ميدلتاملشيل 12 احمد صغيري
الرياضيات

04/09/18 26575

K

النزالة

الثانوية التأهيلية موسى بن إقليم: ميدلتثانوية النجاح العدادية

نصير

304/09/18إقليم: ميدلت 12 عبد العزيز مومني
الرياضيات

04/09/18 11988Eبومية

104/09/18إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية أغبالوإقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية البحيرة 10 اوبلحاج يونس
الرياضيات

04/09/19 21051Fاغبالو

1104/09/19إقليم: الرشيدية بادوإقليم: ميدلتالثانوية العدادية أنفكو 6 هشام البركي
الرياضيات

04/09/19 20956

C

اغبالو انكردوس

304/09/19إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية البحيرةإقليم: ميدلتاملشيل 6 عبد الحق جبوري
الرياضيات

04/09/19 18477

H

ايتزر

الثانوية التأهيلية عبد 

المومن

204/09/19إقليم: الرشيديةالكوامإقليم: ميدلت 6 نوكوط حميد
الرياضيات

04/09/19 24748Zالطاوس

602/09/10إقليم: الرشيديةثانوية مولي رشيد العداديةإقليم: ميدلتالمام الغزالي 52 احمد اوالمكي
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 09829

H

الرشيدية )البلدية(

الثانوية العدادية مولي علي إقليم: ميدلتالقيروان

الشريف

802/09/15إقليم: الحاجب 32 الحمومي عبد الحق
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 04227

U

سبع عيون )البلدية(

الثانوية التأهيلية طارق بن 

زياد

504/09/12عمالة: مكناسالثانوية العدادية عين عرمةإقليم: ميدلت 24 عزيز اوالكيس
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 19885

N

عين عرمة

405



المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: ميدلت احمد الحنصالي

زياد

404/09/18إقليم: ميدلت 12 م احسايني
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 09856

M

كرامة

الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: ميدلتثانوية النجاح العدادية

زياد

404/09/18إقليم: ميدلت 12 ادريس والساعيد
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 09856

M

كرامة

704/09/18إقليم: ميدلتالمام الغزاليإقليم: ميدلتالثانوية العدادية اوتربات 12 عزان أمين
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 24750

B

كرامة

604/09/19إقليم: ميدلت احمد الحنصاليإقليم: ميدلتالثانوية العدادية تاكوديت 6 النصاري عبد ا
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 24999Xتونفيت

إقليم: الفقيه بن ثانوية عقبة بن نافع العداديةإقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية أغبالو

صالح

302/09/14 42 لكحل عبد الفتاح
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 20127

B

سيدي عيسى بن علي

804/09/19إقليم: الرشيديةمولي يوسفإقليم: ميدلتالمام الغزالي 16 خديجة صوصي علوي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 09833

M

ارفود )البلدية(

1004/09/18إقليم: ميدلتالمام الغزاليإقليم: ميدلتالثانوية العدادية اوتربات 12 احساين خبى
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 24750

B

كرامة

الثانوية التأهيلية موسى بن إقليم: ميدلتاملشيل

نصير

204/09/18إقليم: ميدلت 8 خالد باحجو
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 11988Eبومية

الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: ميدلتالثانوية العدادية تاكوديت

زياد

904/09/19إقليم: ميدلت 6 ايت مبارك عبد العالي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 09856

M

كرامة

ثإ العدادية الشهيد المدني إقليم: ميدلتثانوية النجاح العدادية

شفيق

1004/09/19إقليم: ورزازات 6 عبد الرزاق الوردي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 13503

B

توندوت

الثانوية العدادية ايمي إقليم: ميدلتالثانوية العدادية أنفكو

نولون

1004/09/19إقليم: ورزازات 6 عبد الواحد البشري
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 25230Yامي نولون

102/09/16إقليم: بوجدورالثانوية العدادية الوحدةإقليم: ميدلت احمد الحنصالي 34 الطالب ايدموسى
التربية السلمية

02/09/16 25368Y)بوجدور )البلدية

504/09/18إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية البحيرةإقليم: ميدلتاملشيل 22 م عزيوي
التربية السلمية

04/09/18 18477

H

ايتزر

1004/09/19إقليم: ميدلت احمد الحنصاليإقليم: ميدلتالثانوية العدادية تاكوديت 16 أيت احميد عبد الرحيم
التربية السلمية

04/09/19 24999Xتونفيت

الثانوية العدادية عبد ا ابن إقليم: ميدلتاملشيل

ياسين

عمالة: طنجة - 

أصيل

802/09/15 40 رضا فلوس
التربية البدنية

02/09/15 26223

C

بني مكادة )المقاطعة(

105/09/11عمالة: مراكشالثانوية العدادية الشاطبيإقليم: ميدلتالقيروان 55 والعربي  هاجر
التربية التشكيلية

05/09/11إلتحاق بالزوج 02634

M

جليز )المقاطعة(

106/09/17إقليم: تنغير ثإ ايت بوللإقليم: ميدلتإعدادية النزالة 14 اعدوش حميد
المعلوميات

04/09/19إلتحاق بالزوجة 24847

G

بو مالن دادس 

)البلدية(
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

404/09/12عمالة: مكناسالثانوية العدادية م عبدهإقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية العياشي 50 الباموح  نورا
التكنولوجيا

02/09/14 04079

H

مكناس )البلدية(

الثانوية العدادية المختار 

السوسي

  الثانوية العدادية عبد إقليم: ورزازات

الكريم الخطابي

604/09/12إقليم: ورزازات 58 فاضمة التجداوي
اللغة العربية

04/09/12 25596

W

ورزازات )البلدية(

الثانوية العدادية ايمي 

نولون

الثانوية الثأهيلية الحسن إقليم: ورزازات

الول اوفوس

102/09/16إقليم: الرشيدية 34 لطيفة حمادي
اللغة العربية

02/09/16 09855Lاوفوس

906/09/17إقليم: زاكورةالثانوية العدادية أيت بوداودإقليم: ورزازاتالثانوية العدادية تيشكا 28 سعيد العيسوي
اللغة العربية

06/09/17 24775

D

أيت بوداود

1002/09/16إقليم: ورزازاتالثانوية العدادية بن زيدونإقليم: ورزازاتالثانوية العدادية تيشكا 24 ثورية أزوكاغ
اللغة العربية

02/09/16 26303Pامرزكان

الثانوية العدادية ايمي 

نولون

الثانوية العدادية سيدي عبد إقليم: ورزازات

ا بن حساين

302/09/16إقليم: الحوز 24 لطيفة فراج
اللغة العربية

02/09/16 18671

U

تمصلوحت

الثانوية العدادية حسن عبد 

ا المزوغي

الثانوية العدادية المختار إقليم: ورزازات

السوسي

206/09/17إقليم: ورزازات 18 بماد عبدا
اللغة العربية

06/09/17 24848

H

تيدلي

ثإ العدادية الشهيد المدني 

شفيق

904/09/18إقليم: الرشيديةافغإقليم: ورزازات 12 هشمي انصاف
اللغة العربية

04/09/18 21736Aاغبالو انكردوس

الثانوية العدادية ايمي 

نولون

ثإ العدادية الشهيد المدني إقليم: ورزازات

شفيق

204/09/19إقليم: ورزازات 6 هيباوي رضوان
اللغة العربية

04/09/19 13503

B

توندوت

الثانوية العدادية القاضي 

عياض

216/09/94إقليم: الحاجب الثانوية العدادية الطلسإقليم: ورزازات 146 خالد ودار
اللغة الفرنسية

16/09/96أقدمية 16 سنة 18514Y)الحاجب )البلدية

  الثانوية العدادية عبد إقليم: ورزازاتالثانوية العدادية ادلسان

الكريم الخطابي

305/09/08إقليم: ورزازات 64 ماجيدي ابراهيم
اللغة الفرنسية

05/09/11 25596

W

ورزازات )البلدية(

الثانوية العدادية القاضي 

عياض

406/09/06إقليم: زاكورةالثانوية العدادية بليدةإقليم: ورزازات 62 عبد الغني ابولحسن
اللغة الفرنسية

02/09/14 26314

B

ابليدة

 الثانوية العدادية مولي 

الطاهر بن عبد الكريم

  الثانوية العدادية عبد إقليم: ورزازات

الكريم الخطابي

705/09/07إقليم: ورزازات 58 أيت حساين رشيد
اللغة الفرنسية

04/09/12 25596

W

ورزازات )البلدية(

الثانوية العدادية سيدي 

احمد بناجي

عمالة: إنزكان ايت ثإ . جمال الدين الفغانيإقليم: ورزازات

ملول

302/09/15 40 سكينة زويني
اللغة الفرنسية

02/09/15 26646

M

انزكان )البلدية(

الثانوية العدادية المختار 

السوسي

إقليم: شتوكة آيت ثإ. عبدا الشفشاونيإقليم: ورزازات

باها

702/09/15 40 حسناء مدود
اللغة الفرنسية

02/09/15 05370Lسيدي بيبي

 الثانوية العدادية مولي 

الطاهر بن عبد الكريم

  الثانوية العدادية عبد إقليم: ورزازات

الكريم الخطابي

103/09/13إقليم: ورزازات 38 سناء ابو ناصر
اللغة الفرنسية

02/09/15 25596

W

ورزازات )البلدية(

الثانوية العدادية  بن 

العربي الحاتمي

إقليم: شتوكة آيت ثإ. سيدي الحاج الحبيبإقليم: ورزازات

باها

802/09/16 34 السعدية اخوين
اللغة الفرنسية

02/09/16 05367

H

بيوكرة )البلدية(
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 
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المديرية القليمية 

للتعيين
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جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

 الثانوية العدادية مولي 

الطاهر بن عبد الكريم

825/03/17إقليم: الرشيديةادريس الميإقليم: ورزازات 34 اعلي وحتي
اللغة الفرنسية

25/03/17 22617

H

تنجداد )البلدية(

الثانوية العدادية  بن 

العربي الحاتمي

الثانوية العدادية القاضي إقليم: ورزازات

عياض

304/09/12إقليم: ورزازات 32 توقبف قبال
اللغة الفرنسية

02/09/16 13501Zترميكت

 الثانوية العدادية الطلس إقليم: ورزازاتالثانوية العدادية تيشكا

الكبير

604/09/18إقليم: ورزازات 22 هشام ديدي
اللغة الفرنسية

04/09/18 23681Pاغرم نوكدال

الثانوية العدادية حسن عبد 

ا المزوغي

804/09/18إقليم: ميدلتاعدادية ايت اومغارإقليم: ورزازات 12 سليمان فاهيم
اللغة الفرنسية

04/09/18 19921

C

أيت عياش

الثانوية العدادية ايمي 

نولون

104/09/18إقليم: ورزازاتالثانوية العدادية ادلسانإقليم: ورزازات 12 عبد الرزاق بن منصور
اللغة الفرنسية

04/09/18 24851Lادلسان

 الثانوية العدادية الطلس 

الكبير

الثانوية العدادية حسن عبد إقليم: ورزازات

ا المزوغي

306/09/17إقليم: ورزازات 10 عبدالصمد امزيان
اللغة الفرنسية

04/09/19 24515

W

سروا

الثانوية العدادية القاضي 

عياض

 الثانوية العدادية عبد الرحيم إقليم: ورزازات

بوعبيد

206/09/01إقليم: ورزازات 102 ابراهيم المسعودي
الجتماعيات

10/10/06أقدمية 12 سنة 22830P)ورزازات )البلدية

 الثانوية العدادية الطلس 

الكبير

905/09/08إقليم: ورزازاتالثانوية العدادية بن تومرتإقليم: ورزازات 74 م أمزيل
الجتماعيات

02/09/10 13500Yأيت زينب

الثانوية العدادية  بن 

العربي الحاتمي

عمالة: إنزكان ايت ثإ.يوسف بن تاشفينإقليم: ورزازات

ملول

702/09/15 40 زينة جبت
الجتماعيات

02/09/15 24239

W

تمسية

الثانوية العدادية بن 

تومرت

102/09/15إقليم: ورزازات الثانوية العدادية الغزاليإقليم: ورزازات 28 لطيفة فليو
الجتماعيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 13493

R

ورزازات )البلدية(

الثانوية العدادية حسن عبد 

ا المزوغي

إقليم: شتوكة آيت ثأ. النخيلإقليم: ورزازات

باها

402/09/15 26 الحسين إدبوراس
الجتماعيات

02/09/16إلتحاق بالزوجة 05372

N

بلفاع

الثانوية العدادية أمنة بنت إقليم: ورزازات الثانوية العدادية الغزالي

وهب

عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي

116/09/85 176 مصباح عبد اللطيف
الرياضيات

05/09/19أقدمية 16 سنة 25776S سيدي مومن

)المقاطعة(

121/01/87إقليم: ورزازاتالثانوية العدادية المجدإقليم: ورزازاتالنخيل 116 م بورزيق
الرياضيات

04/09/19 25595V)ورزازات )البلدية

 الثانوية العدادية مولي 

الطاهر بن عبد الكريم

204/09/12إقليم: ورزازات الثانوية العدادية الغزاليإقليم: ورزازات 40 العثماني لحسن
الرياضيات

02/09/15 13493

R

ورزازات )البلدية(

الثانوية العدادية بن 

تومرت

 الثانوية العدادية عبد الرحيم إقليم: ورزازات

بوعبيد

502/09/10إقليم: ورزازات 36 بويغف سعاد
الرياضيات

02/09/14 22830P)ورزازات )البلدية

 الثانوية العدادية عبد 

الرحيم بوعبيد

302/09/10عمالة: مراكشالثانوية العدادية غانديإقليم: ورزازات 36 م العطاوي
الرياضيات

06/09/17 27320V)المنارة )المقاطعة

 الثانوية العدادية مولي 

الطاهر بن عبد الكريم

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الكويرة العداديةإقليم: ورزازات

وتنان

302/09/15 32 م ارحو
الرياضيات

06/09/17 05021

G

الدراركة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية المختار 

السوسي

102/09/10عمالة: مراكشالثانوية العدادية الويدانإقليم: ورزازات 24 رشيد هشامي
الرياضيات

02/09/16 23834Fالويدان

الثانوية العدادية  بن 

العربي الحاتمي

الثانوية العدادية م بن إقليم: ورزازات

الحسن الحضرمي

502/09/16إقليم: كلميم 24 مريم العامري
الرياضيات

02/09/16إلتحاق بالزوج 10655F)كلميم )البلدية

 الثانوية العدادية الطلس 

الكبير

إقليم: شتوكة آيت ثأ. الفضيلةإقليم: ورزازات

باها

202/09/16 24 سعيد مسكور
الرياضيات

02/09/16 25270Sواد الصفا

 الثانوية العدادية الطلس إقليم: ورزازاتالثانوية العدادية تيشكا

الكبير

506/09/17إقليم: ورزازات 18 وخلفن حمزة
الرياضيات

06/09/17 23681Pاغرم نوكدال

الثانوية العدادية بن 

تومرت

105/09/11إقليم: ورزازات الثانوية العدادية الغزاليإقليم: ورزازات 52 مريمة والديش
علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوج 13493

R

ورزازات )البلدية(

الثانوية العدادية المختار 

السوسي

الثانوية العدادية علل إقليم: ورزازات

الفاسي

102/09/14إقليم: الحوز 36 نعيمة ناجمي
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 18464

U

أوريكة

 الثانوية العدادية مولي 

الطاهر بن عبد الكريم

الثانوية العدادية  م عابد إقليم: ورزازات

الجابري

402/09/15عمالة: مراكش 32 عبد المجيد فاتيح
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 26739

N

سعادة

الثانوية العدادية المختار إقليم: ورزازاتالثانوية العدادية تيشكا

السوسي

504/09/18إقليم: ورزازات 12 عبد الرحمان الزين
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 24848

H

تيدلي

الثانوية العدادية  بن 

العربي الحاتمي

الثانوية العدادية رياض إقليم: ورزازات

المسك

205/09/11عمالة: مراكش 74 فظيلة ادا علي
الفيزياء والكيمياء

05/09/11 26892Eحربيل

 الثانوية العدادية مولي 

الطاهر بن عبد الكريم

إقليم: شتوكة آيت ثأ. سوس العالمةإقليم: ورزازات

باها

702/09/10 54 عزيزي المصطفى
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 27396

C

سيدي بيبي

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الرازيإقليم: ورزازات الثانوية العدادية الغزالي

ملول

105/09/11 40 فاطمة بن عدو
الفيزياء والكيمياء

05/09/19 24520

B

أيت ملول )البلدية(

الثانوية العدادية ايمي 

نولون

 الثانوية العدادية مولي إقليم: ورزازات

الطاهر بن عبد الكريم

402/09/16إقليم: ورزازات 34 سعيد انهير
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 13502Aسكورة أهل الوسط

الثانوية العدادية  بن 

العربي الحاتمي

102/09/15عمالة: الرباطعمر بن الخطابإقليم: ورزازات 30 كنزة بلقرشي
الفيزياء والكيمياء

02/09/15إلتحاق بالزوج 01089

H

أكدال الرياض 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية المختار 

السوسي

الثانوية العدادية  بن العربي إقليم: ورزازات

الحاتمي

401/01/17إقليم: ورزازات 24 نور الدين ادالحسين
الفيزياء والكيمياء

01/01/17 13517S)تازناخت )البلدية

الثانوية العدادية المختار 

السوسي

202/09/16إقليم: تارودانتثإ.الليمونإقليم: ورزازات 24 أيوب عدي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 26940

G

أولد برحيل )البلدية(

806/09/17إقليم: تنغيرثإ. إميضرإقليم: ورزازاتالثانوية العدادية تيشكا 18 رضوان العزاوي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 22834

U

اميضر

عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابن حنبلإقليم: ورزازات الثانوية العدادية الغزالي

ملول

106/09/01 86 حنين مولي ابراهيم
التربية السلمية

13/09/10 25597X)انزكان )البلدية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية المختار 

السوسي

إقليم: شتوكة آيت ثإ. سيدي عبد ا البوشواريإقليم: ورزازات

باها

1002/09/15 40 رشيد لحكامة
التربية السلمية

02/09/15 25080

K

سيدي عبد ا 

البوشواري

الثانوية العدادية ادريس 

الول

302/09/15إقليم: تارودانتثإ. تالكجونتإقليم: ورزازات 40 سميرة امسكال
التربية السلمية

02/09/15 25646Aتالكجونت

الثانوية العدادية ايمي 

نولون

102/09/16إقليم: تيزنيتالثانوية العدادية الطلسإقليم: ورزازات 34 احمد ليبوركي
التربية السلمية

02/09/16 17257

G

تافراوت )البلدية(

704/09/18إقليم: الرشيديةالكوامإقليم: ورزازاتالثانوية العدادية تيشكا 12 عبد الجليل رسو
التربية السلمية

04/09/18 24748Zالطاوس

ثإ العدادية الشهيد المدني 

شفيق

704/09/12عمالة: مراكشالثانوية العدادية المنصوريةإقليم: ورزازات 58 علي صالحي
التربية البدنية

04/09/12 24225Fحربيل

الثانوية العدادية  بن 

العربي الحاتمي

إقليم: شتوكة آيت ثإ. الفارابيإقليم: ورزازات

باها

902/09/14 46 جري أيت مبارك م
التربية البدنية

02/09/14 05369

K

أيت باها )البلدية(

الثانوية العدادية ادريس 

الول

إقليم: شتوكة آيت ثإ. سيدي خليلإقليم: ورزازات

باها

902/09/14 36 لحسن ميموني
التربية البدنية

02/09/14 21198

R

أيت ميلك

 الثانوية العدادية الطلس 

الكبير

802/09/15إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيديإقليم: ورزازات 30 م الهكيوي
التربية البدنية

02/09/15 03790

U

أمزميز )البلدية(

506/09/17إقليم: الرشيديةيوسف أزواويإقليم: ورزازاتالثانوية العدادية ادلسان 38 م بوستى
المعلوميات

06/09/17 09841

W

ملعب

 الثانوية العدادية مولي 

الطاهر بن عبد الكريم

306/09/17إقليم: الرشيديةالمنصور الدهبيإقليم: ورزازات 38 خديجة ودرا
المعلوميات

06/09/17 22933

B

فركلة العليا

الثانوية العدادية بن 

تومرت

104/09/12إقليم: ورزازاتالنخيلإقليم: ورزازات 28 يوسف هرموش
المعلوميات

06/09/17 27080J)ورزازات )البلدية

304/09/18إقليم: ورزازاتالثانوية العدادية ادلسانإقليم: ورزازاتالثانوية العدادية تيشكا 12 مريم ابومضا
المعلوميات

04/09/18 24851Lادلسان

ثإ العدادية الشهيد المدني 

شفيق

704/09/19إقليم: ورزازاتالثانوية العدادية بن تومرتإقليم: ورزازات 6 حمزة الفللي
المعلوميات

04/09/19 13500Yأيت زينب

الثانوية العدادية رياض إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية الورود

المسك

106/09/01عمالة: مراكش 118 الزيوى عبد ا
اللغة العربية

06/09/02أقدمية 16 سنة 26892Eحربيل

الثانوية العدادية المعتمد ابن إقليم: تنغيرثإ.إعدادية الوفاء

عباد

106/09/01إقليم: الحوز 106 العلوي  مولي علي
اللغة العربية

07/09/04أقدمية 16 سنة 24823F)أيت أورير )البلدية

عمالة مقاطعة الحي المختار السوسيإقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية الورود

الحسني

102/09/10 58 عبدالعزيز ايت سيدي علي
اللغة العربية

02/09/16 24703A الحي الحسني

)المقاطعة(

103/09/13إقليم: الحاجبالثانوية العدادية ابن رشدإقليم: تنغيرثإ تابرخاشت 52  فريد دادا
اللغة العربية

03/09/13 24483L)سبع عيون )البلدية
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

404/09/12إقليم: بركانالثانوية العدادية فزوانإقليم: تنغيرثإ.ابن خلدون 42 عبد السلم بن عمر
اللغة العربية

02/09/15 26950T)بركان )البلدية

205/09/11إقليم: تنغيرثإ.إعدادية الوفاءإقليم: تنغيرثإ الخوارزمي 40 وهابي نعيمة
اللغة العربية

04/09/18 23680

N

تنغير )البلدية(

403/09/13عمالة: الرباطيعقوب المنصورإقليم: تنغيرثإ.إعدادية الوفاء 36 خديجة خيبي
اللغة العربية

02/09/16 01090J)حسان )المقاطعة

الثانوية الثأهيلية م.عبد ا 

بن حساين

الثانوية الثأهيلية ابراهيم بن إقليم: تنغير

أدهم

103/09/13إقليم: تنغير 34 منتصر م
اللغة العربية

02/09/16 18546

H

تنغير )البلدية(

ثانوية ابي سليم العياشي إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية المل

العدادية

102/09/16إقليم: ميدلت 34 م العلوي
اللغة العربية

02/09/16 09838T)الريش )البلدية

الثانوية الثأهيلية ابو ذر 

الغفاري

202/09/16إقليم: الرشيديةاعدادية الجرفإقليم: تنغير 34 رحموني سعاد
اللغة العربية

02/09/16 26201

D

الجرف )البلدية(

802/09/16إقليم: الرشيديةاعدادية الجرفإقليم: تنغيرثإ. المدون 34 مومني عبد الحكيم
اللغة العربية

02/09/16 26201

D

الجرف )البلدية(

الثانوية الثأهيلية س. م. بن 

عبد ا

701/02/17إقليم: الرشيديةثانوية الزاوية العداديةإقليم: تنغير 34 زينب السعودي
اللغة العربية

13/02/17 23957Pالرتب

202/09/14إقليم: تنغيرثإ.إعدادية الوفاءإقليم: تنغيرثإ. إميضر 32 أيت زنبا غيثة
اللغة العربية

02/09/16 23680

N

تنغير )البلدية(

306/09/17إقليم: الرشيديةالثانوية العدادية تلوينإقليم: تنغيرالمام مسلم 28 حرية عبو
اللغة العربية

06/09/17 21731Vاغريس السفلي

106/09/17إقليم: تنغيرثإ. إميضرإقليم: تنغيراثإ. ايت علي ويكو 28 مريم بوعلي
اللغة العربية

06/09/17 22834

U

اميضر

الثانوية الثأهيلية  الشريف 

الدريسي

106/09/17إقليم: الرشيديةحمان الفطواكيإقليم: تنغير 26 اعرجي بشرى
اللغة العربية

04/09/18 09836

R

تاديغوست

الثانوية الثأهيلية الشهيد إقليم: تنغيرثإ.معركة وادي المخازن

مولي الطيب بن مولي لكبير

706/09/17إقليم: الرشيدية 26 سمية النافعي
اللغة العربية

04/09/18 09849E)الجرف )البلدية

101/01/17عمالة: مكناسالثانوية التأهيلية المام عليإقليم: تنغيرثإ.زايد احماد 24 مريم الشاطي
اللغة العربية

01/01/17 03954X)مكناس )البلدية

الثانوية الثأهيلية عسو 

باسلم

الثانوية الثأهيلية س. م. بن إقليم: تنغير

عبد ا

102/09/16إقليم: تنغير 24 مريم الذي
اللغة العربية

02/09/16 13505

D

تنغير )البلدية(

101/01/17إقليم: الرشيديةاعدادية النجاحإقليم: تنغيرثإ تصويت 24 فاطمة خالدي
اللغة العربية

01/01/17إلتحاق بالزوج 26313Aالريصاني

الثانوية العدادية سيدي إقليم: تنغيرثإ.واكليم

بوزكري

701/01/17عمالة: مكناس 24 سمية فوزي
اللغة العربية

01/01/17 26186

M

مكناس )البلدية(
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درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 
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نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

402/09/16إقليم: تنغيرثإ الخوارزميإقليم: تنغيرثإ. تلمي 24 سفيان الحفياني
اللغة العربية

02/09/16 26629

U

تنغير )البلدية(

الثانوية الثأهيلية بومالن 

دادس

502/09/16إقليم: تازةوادي أمليلإقليم: تنغير 22 الحسين العابد
اللغة العربية

04/09/18 16665

N

واد امليل )البلدية(

الثانوية الثأهيلية عسو 

باسلم

1104/09/18إقليم: الرشيدية بادوإقليم: تنغير 22 سارة جناني
اللغة العربية

04/09/18 20956

C

اغبالو انكردوس

704/09/18إقليم: الرشيديةالحنصاليإقليم: تنغيرثإ ايت يدير 22 لبنى مهديوي
اللغة العربية

04/09/18 20957

D

املكو

الثانوية الثأهيلية عسو 

باسلم

الثانوية الثأهيلية م السادس إقليم: تنغير

النيف

804/09/18إقليم: تنغير 22 عبد اللطيف الدادسي
اللغة العربية

04/09/18 09851

G

النيف

الثانوية الثأهيلية يوسف بن 

تاشفين

106/09/17إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية الورودإقليم: تنغير 18 حفيظة بعل
اللغة العربية

06/09/17 13516

R

قلعة مكونة )البلدية(

الثانوية الثأهيلية م 

السادس النيف

406/09/17إقليم: الرشيديةابو بكر الصديقإقليم: تنغير 18 جناني عمر
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 18475Fالسفلت

الثانوية الثأهيلية سيدي 

بويحيى

الثانوية الثأهيلية ابو ذر إقليم: تنغير

الغفاري

706/09/17إقليم: تنغير 16 شمس الدين عبد الصمد
اللغة العربية

04/09/18 22828

M

تغزوت نايت عطى

الثانوية الثأهيلية  الشريف 

الدريسي

المدرسة الجماعاتية سيدي إقليم: تنغير

علي

1104/09/18إقليم: الرشيدية 12 زكرياء حافظي علوي
اللغة العربية

04/09/18 27263

H

سيدي علي

204/09/18إقليم: تنغيرثإ ايت يديرإقليم: تنغيرثإ. ايت توخسين 12 امينة سكاوي
اللغة العربية

04/09/18 24846F أيت سدرات الجبل

السفلى

904/09/18إقليم: تنغيرثإ.ابن خلدونإقليم: تنغيرثإ. المدون 12 مبارك باحرار
اللغة العربية

04/09/18 21732

W

مصيسي

الثانوية العدادية حسن عبد إقليم: تنغيرثإ. المدون

ا المزوغي

204/09/18إقليم: ورزازات 10 ابراهيم ايت وشن
اللغة العربية

04/09/19 24515

W

سروا

204/09/19إقليم: تنغيرثإ تصويتإقليم: تنغيرثإ السلم 6 جواد القرشي
اللغة العربية

04/09/19 24664

H

أيت سدرات السهل 

الشرقية

الثانوية الثأهيلية سيدي 

بويحيى

121/09/87عمالة: مراكشالثانوية العدادية عبد المومنإقليم: تنغير 142 عبدالرفيق المرساوي
اللغة الفرنسية

06/09/00أقدمية 16 سنة 02701

K

مراكش المدينة 

)المقاطعة(

205/09/11إقليم: الحوزالثانوية العدادية الجديدةإقليم: تنغيرالمام مسلم 46 السواحل اسماعيل
اللغة الفرنسية

02/09/14 23526

W

أيت أورير )البلدية(

102/09/14إقليم: الرشيديةالميرة للة خديجةإقليم: تنغيرم.ثإ انغسلن 46 الحسين والداش
اللغة الفرنسية

02/09/14 24751

C

اغريس العلوي

102/09/14إقليم: تنغيرثإ الموحدينإقليم: تنغيرثإ بوكافر 36 اوخنيط خديجة
اللغة الفرنسية

02/09/14 24945

N

بو مالن دادس 

)البلدية(

412



المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020
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المديرية القليمية 

الصلية
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

602/09/16إقليم: الرشيديةمولي اسماعيلإقليم: تنغيرثإ السلم 34 أحماد الهزاوني
اللغة الفرنسية

02/09/16 18473

D

الرتب

الثانوية الثأهيلية يوسف بن 

تاشفين

506/09/17إقليم: تنغيرالمام مسلمإقليم: تنغير 28 عبد العزيز اورير
اللغة الفرنسية

06/09/17 22829

N

أيت  سدرات السهل 

الغربية

الثانوية الثأهيلية  الشريف 

الدريسي

502/09/16إقليم: الرشيديةمولي اسماعيلإقليم: تنغير 24 عبد الحق الدريوش
اللغة الفرنسية

02/09/16 18473

D

الرتب

101/01/17عمالة: الرباطالمغرب الكبيرإقليم: تنغيرثإ.زايد احماد 24 راضية اخراز
اللغة الفرنسية

01/01/17إلتحاق بالزوج 01094

N

حسان )المقاطعة(

الثانوية العدادية عبد الخالق إقليم: تنغيرم.ثإ المل

الطريس

402/09/16إقليم: وزان 24 ابراهيم القايدي
اللغة الفرنسية

02/09/16 22089Jمصمودة

306/09/17إقليم: الرشيديةمولي يوسفإقليم: تنغيرثإ ايت الفرسي 24 سخمان عبد الحق
اللغة الفرنسية

04/09/19 09833

M

ارفود )البلدية(

406/09/17إقليم: ورزازات الثانوية العدادية الغزاليإقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية الورود 19 سميرة ابوقال
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 13493

R

ورزازات )البلدية(

الثانوية الثأهيلية عسو 

باسلم

106/09/17إقليم: زاكورة الثانوية العدادية درعةإقليم: تنغير 18 فاسي فاطمة
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 13494S)زاكورة )البلدية

806/09/17إقليم: الرشيديةالحنصاليإقليم: تنغيرثإ.معركة وادي المخازن 16 صديقي فكرية
اللغة الفرنسية

04/09/18 20957

D

املكو

الثانوية الثأهيلية  الشريف إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية الورود

الدريسي

106/09/17إقليم: تنغير 14 عبد الكريم يعقوبي
اللغة الفرنسية

04/09/19 09840Vاسول

404/09/12إقليم: تارودانتاعدادية تزي نتاستإقليم: تنغيرثإ. تلمي 58 الطيب المودن
اللغة النجليزية

04/09/12 27113Vتيزي نتاست

الثانوية الثأهيلية ابو ذر 

الغفاري

503/09/13إقليم: تنغيرثإ.واكليمإقليم: تنغير 52 عبد الحق صديق
اللغة النجليزية

03/09/13 24854Pواكليم

1002/09/14إقليم: تارودانتثإ.أسكاونإقليم: تنغيرثإ.معركة وادي المخازن 39 إححي حنان
اللغة النجليزية

02/09/14إلتحاق بالزوج 23316Tاسكاون

الثانوية الثأهيلية ابو ذر إقليم: تنغيرم.ثإ المل

الغفاري

706/09/17إقليم: تنغير 28 مقصيط فاطمة
اللغة النجليزية

06/09/17 22828

M

تغزوت نايت عطى

الثانوية العدادية القاضي إقليم: تنغيرالمام مسلم

عياض

305/09/08إقليم: ورزازات 82 الحسناوي زوبدة
الجتماعيات

05/09/08أقدمية 12 سنة 13501Zترميكت

104/09/12إقليم: الرشيديةثانوية مولي رشيد العداديةإقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية المل 58 لوليدي عبد ا
الجتماعيات

04/09/12 09829

H

الرشيدية )البلدية(

الثانوية الثأهيلية م.عبد ا 

بن حساين

404/09/12إقليم: الرشيديةالمسيرةإقليم: تنغير 54 رشيد ايت عمر
الجتماعيات

02/09/14 09830J)الرشيدية )البلدية
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جماعة التعيين
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303/09/13إقليم: الرشيديةالمام الهواريإقليم: تنغيرثإ ايت الفرسي 44 مولي ادريس العلوي
الجتماعيات

06/09/17 21115Aفركلة السفلى

الثانوية الثأهيلية يوسف بن 

تاشفين

206/09/17إقليم: تنغيرالمام مسلمإقليم: تنغير 28 حسن بوسكوري
الجتماعيات

06/09/17 22829

N

أيت  سدرات السهل 

الغربية

506/09/17إقليم: تنغيرثإ بوكافرإقليم: تنغيرم.ثإ المل 28 تعديد الحو
الجتماعيات

06/09/17 23261

H

النيف

806/09/17إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية المام عليإقليم: تنغيرثإ.معركة وادي المخازن 26 اجهبلي م
الجتماعيات

04/09/18 09839

U

غرس تعللين

102/09/16إقليم: الرشيديةمولي يوسفإقليم: تنغيرثإ.ابن خلدون 24 عبد الكبير أحاسوس
الجتماعيات

02/09/16إلتحاق بالزوجة 09833

M

ارفود )البلدية(

الثانوية العدادية حسن عبد إقليم: تنغيرثإ. المدون

ا المزوغي

706/09/17إقليم: ورزازات 16 رشيد  شوقي
الجتماعيات

04/09/18 24515

W

سروا

الثانوية الثأهيلية عسو 

باسلم

الثانوية الثأهيلية م.عبد ا إقليم: تنغير

بن حساين

104/09/19إقليم: تنغير 16 مبارك بويقوش
الجتماعيات

04/09/19 13518Tتغزوت نايت عطى

404/09/18إقليم: ميدلتاملشيلإقليم: تنغيرثإ بوكافر 12 خديجة ايت وديرن
الجتماعيات

04/09/18 19147Lاملشيل

الثانوية الثأهيلية يوسف بن 

تاشفين

104/09/18إقليم: تنغيرثإ. المدونإقليم: تنغير 10 حادة مخلوفي
الجتماعيات

04/09/19 24514Vاغيل نومكون

الثانوية الثأهيلية م.عبد ا 

بن حساين

204/09/02إقليم: تنغيرثإ.واكليمإقليم: تنغير 116 بن عبد الرحمن سعيد
الرياضيات

05/09/03أقدمية 16 سنة 24854Pواكليم

الثانوية الثأهيلية س. م. بن 

عبد ا

205/09/08عمالة: مكناسالثانوية العدادية السعادةإقليم: تنغير 74 رشيد درويش
الرياضيات

06/09/17 19541P)مكناس )البلدية

402/09/10عمالة: مكناسالثانوية العدادية السعادةإقليم: تنغيرالمام مسلم 70 بولماني هشام
الرياضيات

02/09/10 19541P)مكناس )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية 11 يناير العداديةإقليم: تنغيرثإ تابرخاشت

وتنان

402/09/10 66 م بلغزالي
الرياضيات

04/09/12 26781J)اكادير )البلدية

105/09/11إقليم: بركانابن رشدإقليم: تنغيرالمام مسلم 54 ايت ابراهيم لطيفة
الرياضيات

04/09/12إلتحاق بالزوج 04654

H

بركان )البلدية(

204/09/12إقليم: بنسليمانالثانوية التأهيلية السلمإقليم: تنغيرثإ الخوارزمي 38 مريم توحس
الرياضيات

06/09/17 26292

C

بوزنيقة )البلدية(

202/09/15إقليم: الحاجبالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: تنغير ثإ ايت بولل 36 صالح الحمزاوي
الرياضيات

06/09/17 04226T)الحاجب )البلدية

الثانوية الثأهيلية م.عبد ا 

بن حساين

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرازي التأهيليةإقليم: تنغير

وتنان

204/09/12 34 ايلمهوري لحسن
الرياضيات

02/09/16 26780

H

الدراركة
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رمزها
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية الثأهيلية سيدي 

بويحيى

102/09/10إقليم: الحاجبالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: تنغير 30 عادل أخرى
الرياضيات

02/09/15 04226T)الحاجب )البلدية

102/09/16إقليم: الحاجبالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: تنغيرثإ ايت الفرسي 30 الليموني مريم
الرياضيات

04/09/18 04226T)الحاجب )البلدية

الثانوية الثأهيلية  الشريف 

الدريسي

الثانوية الثأهيلية س. م. بن إقليم: تنغير

عبد ا

102/09/16إقليم: تنغير 24 بنيامين صابري
الرياضيات

02/09/16 13505

D

تنغير )البلدية(

107/09/17إقليم: تنغيرثإ. إميضرإقليم: تنغيراثإ. ايت علي ويكو 24 جواد صديقي
الرياضيات

04/09/19 22834

U

اميضر

الثانوية الثأهيلية عسو 

باسلم

104/09/18إقليم: تنغيرثإ.زايد احمادإقليم: تنغير 22 ايت اعمر الحسين
الرياضيات

04/09/18 13514

N

تنغير )البلدية(

102/09/16إقليم: تنغيرثإ تابرخاشتإقليم: تنغيرثإ ايت الفرسي 20 اسماعيل عبد مولي
الرياضيات

04/09/18 24857Tأيت واسيف

الثانوية العدادية  م عابد إقليم: تنغيرالمام مسلم

الجابري

102/09/16عمالة: مراكش 20 وردية جبار
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 26739

N

سعادة

الثانوية الثأهيلية م.عبد ا إقليم: تنغيرثإ. إميضر

بن حساين

301/01/17إقليم: تنغير 20 عبد الرحمان الغسني
الرياضيات

04/09/18 13518Tتغزوت نايت عطى

301/01/17إقليم: تنغير ثإ ايت بوللإقليم: تنغيرالمام مسلم 18 مريم مهنون
الرياضيات

04/09/19 24847

G

بو مالن دادس 

)البلدية(

306/09/17إقليم: تنغيرثإ ايت الفرسيإقليم: تنغيرثإ. اغرم امزدار 18 أنصار تمزوخت
الرياضيات

06/09/17 24855

R

أيت الفرسي

504/09/18إقليم: تنغيرالمام مسلمإقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية المل 18 حسن ايت وعبدلي
الرياضيات

04/09/19 22829

N

أيت  سدرات السهل 

الغربية

الثانوية الثأهيلية يوسف بن 

تاشفين

106/09/17إقليم: تنغيرثإ. تلميإقليم: تنغير 14 حافظ موش
الرياضيات

04/09/19 24949Tتلمي

204/09/18إقليم: تنغيرالمام مسلمإقليم: تنغيرثإ. المدون 12 م زغواني
الرياضيات

04/09/18 22829

N

أيت  سدرات السهل 

الغربية

404/09/18إقليم: تنغيرالمام مسلمإقليم: تنغيرثإ. ايت توخسين 12 عبد العزيز ايت التهامي
الرياضيات

04/09/18 22829

N

أيت  سدرات السهل 

الغربية

404/09/18إقليم: تنغيرثإ.ابن خلدونإقليم: تنغيرثإ. المدون 12 عبد الرحمان الوابي
الرياضيات

04/09/18 21732

W

مصيسي

704/09/18إقليم: تنغيرثإ. ايت توخسينإقليم: تنغيرثإ السلم 12 معاد عبروق
الرياضيات

04/09/18 24870

G

أيت سدرات الجبل 

العليا

404/09/18إقليم: تنغيرثإ ايت الفرسيإقليم: تنغيرم.ثإ المل 12 معتضد زينب
الرياضيات

04/09/18 24855

R

أيت الفرسي
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204/09/18إقليم: تنغيرالمام مسلمإقليم: تنغيرثإ. المدون 12 مصطفى اقداد
الرياضيات

04/09/18 22829

N

أيت  سدرات السهل 

الغربية

206/09/17إقليم: زاكورةالثانوية العدادية ترناتةإقليم: تنغيرالمام مسلم 10 فاطمة الماصري
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوج 24780Jترناتة

الثانوية الثأهيلية  الشريف 

الدريسي

الثانوية العدادية المير إقليم: تنغير

مولي رشيد

504/09/18إقليم: الرشيدية 10 منير بدر
الرياضيات

04/09/19 09835P)كلميمة )البلدية

804/09/19إقليم: تنغيرثإ. المدونإقليم: تنغيرثإ. تلمي 6 عبدالرحمان بن لمقدم
الرياضيات

04/09/19 24514Vاغيل نومكون

الثانوية الثأهيلية يوسف بن إقليم: تنغيراثإ. ايت علي ويكو

تاشفين

204/09/19إقليم: تنغير 6 يونس علوي
الرياضيات

04/09/19 13496

U

امسمرير

ملحقة الثانوية التأهيلية إقليم: تنغيرم.ثإ المل

المغرب العربي اصبويا

202/09/15إقليم: سيدي افني 30 لحسن البوجرفاوي
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 20736

N

اسبوية

706/09/17إقليم: تنغيرثإ الموحدينإقليم: تنغيرثإ.معركة وادي المخازن 28 البكري ليلى
علوم الحياة 

والرض
نعم 06/09/17 24945

N

بو مالن دادس 

)البلدية(

306/09/17إقليم: تنغيرثإ تصويتإقليم: تنغيرثإ السلم 18 زيلو حسناء
علوم الحياة 

والرض
نعم 06/09/17 24664

H

أيت سدرات السهل 

الشرقية

906/09/17إقليم: تنغيرثإ.معركة وادي المخازنإقليم: تنغيرثإ الموحدين 18 حسن سيدونا
علوم الحياة 

والرض
نعم 06/09/17 24280

R

النيف

الثانوية الثأهيلية عسو 

باسلم

102/09/15إقليم: الرشيدية بادوإقليم: تنغير 12 موحدة م
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 20956

C

اغبالو انكردوس

604/09/18إقليم: تنغيرثإ السلمإقليم: تنغيرثإ تصويت 12 ابراهيم خويا
علوم الحياة 

والرض
نعم 04/09/18 20958Eأيت هاني

204/09/18إقليم: الرشيديةالحنصاليإقليم: تنغيرثإ. ايت توخسين 12 عمر هراف
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 20957

D

املكو

104/09/18إقليم: الرشيديةالكوامإقليم: تنغيرثإ. المدون 12 سعيد ايت خويى
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 24748Zالطاوس

الثانوية الثأهيلية عسو 

باسلم

1104/09/18إقليم: ورزازاتالثانوية العدادية تيشكاإقليم: تنغير 12  نصيري عصام
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 24665Jتلوات

الثانوية الثأهيلية ابراهيم بن 

أدهم

206/09/00إقليم: الرشيديةالقدسإقليم: تنغير 86 زايد نعناع
الفيزياء والكيمياء

02/09/09 09831

K

الرشيدية )البلدية(

الثانوية العدادية فاطمة إقليم: تنغيرالمام مسلم

الفهرية

205/09/07عمالة: مراكش 84 ايت ويسعدان حبيبة
الفيزياء والكيمياء

05/09/09 02834E سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

504/09/12عمالة: مكناسالثانوية العدادية الملإقليم: تنغيرثإ.إعدادية الوفاء 60 رشيدة باكي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 22645

N

ويسلن )البلدية(
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103/09/13عمالة: الرباطلل كنزةإقليم: تنغيرثإ. المدون 52 مصطفى ضرضور
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 01098T)حسان )المقاطعة

عمالة: أكادير  إدا ثا م عابد الجابريإقليم: تنغيرثإ تابرخاشت

وتنان

104/09/12 50 هشام ايت بن حمو
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 27205V)اكادير )البلدية

الثانوية الثأهيلية م.عبد ا إقليم: تنغيرثإ. إميضر

بن حساين

102/09/10إقليم: تنغير 42 مصطفى   نواري
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 13518Tتغزوت نايت عطى

الثانوية الثأهيلية م.عبد ا 

بن حساين

202/09/14إقليم: تنغيرثإ.إعدادية الوفاءإقليم: تنغير 34 خاتمة بومديان
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 23680

N

تنغير )البلدية(

الثانوية الثأهيلية ابراهيم بن إقليم: تنغيرم.ثإ المل

أدهم

602/09/16إقليم: تنغير 34 ابراهيم أيت وبا
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 18546

H

تنغير )البلدية(

الثانوية الثأهيلية يوسف بن 

تاشفين

102/09/16إقليم: الحوزثانوية الرازي العداديةإقليم: تنغير 26 رشيد ايت بن حمو
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 26787

R

تحناوت )البلدية(

الثانوية الثأهيلية م 

السادس النيف

406/09/17إقليم: الرشيديةالنهضةإقليم: تنغير 14 هيشام عقوي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 23380

M

عرب صباح زيز

304/09/19إقليم: تنغيرثإ. المدونإقليم: تنغيرثإ. تلمي 6 عمر صبا
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 24514Vاغيل نومكون

الثانوية الثأهيلية ابو ذر 

الغفاري

114/09/01إقليم: تنغيرثإ.ابن حزمإقليم: تنغير 108 مولي ابراهيم عبد مولي
التربية السلمية

17/09/08أقدمية 12 سنة 24666

K

تودغى  السفلى

إقليم: شتوكة آيت ثإ. الموحدينإقليم: تنغيرالمام مسلم

باها

406/09/01 96 مولي م المنديلي
التربية السلمية

07/09/04أقدمية 16 سنة 26407

C

أيت عميرة

105/09/08عمالة: مراكشالثانوية العدادية غانديإقليم: تنغيرثإ الموحدين 82 عبد الحق طيبي
التربية السلمية

05/09/08أقدمية 12 سنة 27320V)المنارة )المقاطعة

ثانوية علي بن أبي طالب إقليم: تنغيرثإ. اغرم امزدار

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

105/09/11 64 م السعيدي
التربية السلمية

05/10/11 23967Aالدراركة

202/09/15إقليم: تنغيرثإ.واكليمإقليم: تنغيرم.ثإ المل 40 عبد ا البخاري
التربية السلمية

02/09/15 24854Pواكليم

الثانوية العدادية ولي العهد إقليم: تنغيرثإ.واكليم

مولي الحسن

1002/09/15إقليم: طانطان 40 ابراهيم بلقاسم
التربية السلمية

02/09/15 25499

R

طانطان )البلدية(

الثانوية التأهيلية المغرب إقليم: تنغيرثإ.ابن حزم

العربي

702/09/15إقليم: سيدي افني 40 الحسن بوضياف
التربية السلمية

02/09/15 17244Tمستي

عمالة: أكادير  إدا ثانوية عقبة بن نافع العداديةإقليم: تنغيرثإ. المدون

وتنان

1202/09/15 30 عبد الحميد المهداوي
التربية السلمية

02/09/15 25647

B

تدرارت

الثانوية الثأهيلية يوسف بن 

تاشفين

106/09/17إقليم: تنغيرالمام مسلمإقليم: تنغير 28 سفيان بن جلون
التربية السلمية

06/09/17 22829

N

أيت  سدرات السهل 

الغربية
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206/09/17إقليم: الرشيديةالمنصور الدهبيإقليم: تنغيرثإ ايت يدير 28 عبد الخالق العنوز
التربية السلمية

06/09/17 22933

B

فركلة العليا

1104/09/19إقليم: الرشيدية بادوإقليم: تنغيرثإ. تلمي 16 م متوكل
التربية السلمية

04/09/19 20956

C

اغبالو انكردوس

الثانوية العدادية المختار إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية المل

السوسي

204/09/18إقليم: ورزازات 12 حمو الساخي
التربية السلمية

04/09/18 24848

H

تيدلي

الثانوية الثأهيلية يوسف بن 

تاشفين

104/09/19إقليم: الرشيديةافغإقليم: تنغير 6 م تبرو
التربية السلمية

04/09/19 21736Aاغبالو انكردوس

604/09/19إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية الملإقليم: تنغيرثإ. تلمي 6 عبد الكبير ساسيوي
التربية السلمية

04/09/19 20959Fحصيا

1004/09/19إقليم: تنغيرثإ ايت يديرإقليم: تنغيراثإ. ايت علي ويكو 6 عبد الرحمان الخالفي
التربية السلمية

04/09/19 24846F أيت سدرات الجبل

السفلى

الثانوية الثأهيلية ابراهيم بن 

أدهم

الثانوية العدادية إبن حمدون إقليم: تنغير

الكرتيلي

616/09/96عمالة: مكناس 138 م بن به
التربية البدنية

16/09/98أقدمية 16 سنة 04088T)تولل )البلدية

1013/09/01إقليم: الحاجبالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: تنغيرثإ الخوارزمي 120 م احجيج
التربية البدنية

16/09/15أقدمية 16 سنة 04226T)الحاجب )البلدية

عمالة: الصخيرات ثانوية آسية الوديع العداديةإقليم: تنغيرالمام مسلم

 - تمارة

107/09/04 90 الكرسي لحسن
التربية البدنية

03/09/08أقدمية 12 سنة 26066

G

سيدي يحيى زعير

505/09/08إقليم: تنغيرثإ الخوارزميإقليم: تنغيرثإ الموحدين 56 كروس لحسن
التربية البدنية

04/09/12 26629

U

تنغير )البلدية(

105/09/07إقليم: تنغيرثإ.ابن حزمإقليم: تنغيرثإ.واكليم 66 ضمو زايد
المعلوميات

04/09/10 24666

K

تودغى  السفلى

نواة التعليم العدادي تغزوت إقليم: تنغيرثإ الموحدين

نيت عطا

206/09/17إقليم: تنغير 10 وليد حجان
المعلوميات

04/09/19 26224

D

تغزوت نايت عطى

الثانوية الثأهيلية  الشريف 

الدريسي

204/09/18إقليم: الرشيديةحمان الفطواكيإقليم: تنغير 8 عبد الله بوعرفة
المعلوميات

04/09/19 09836

R

تاديغوست

الثانوية العدادية يوسف ابن إقليم: زاكورةالثانوية العدادية ترناتة

تاشفين

105/09/03إقليم: زاكورة 72 الطلحوي م يوسف
اللغة العربية

01/09/16إلتحاق بالزوجة 25194J)زاكورة )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

عمرو

عمالة مقاطعات عين الشابيإقليم: زاكورة

السبع الحي الم

305/09/11 60 مصطفى الدريسي
اللغة العربية

03/09/13 01640

G

الحي المي 

)المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي ملويةإقليم: زاكورةبن مهدي الجراري

الحسني

102/09/14 34 سهام الصولي
اللغة العربية

02/09/15إلتحاق بالزوج 01674

U

الحي الحسني 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية أيت 

بوداود

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: زاكورة

عمرو

102/09/15إقليم: زاكورة 30 فاطمة بوقراب
اللغة العربية

02/09/15 13520Vتازارين
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الثانوية التأهيلية سيدي 

عمرو

806/09/17إقليم: الرشيديةالكوامإقليم: زاكورة 28 عبد العزيز مجدوبي
اللغة العربية

06/09/17 24748Zالطاوس

504/09/18إقليم: الرشيديةم السادسإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية تغبالت 22 بومان م
اللغة العربية

04/09/18 09832L)بوذنيب )البلدية

604/09/18إقليم: زاكورةبن مهدي الجراريإقليم: زاكورةثانوية 16 نونبر التأهيلية 22 جمال بحفيظ
اللغة العربية

04/09/18 20698Xبني زولي

الثانوية التأهيلية مولي 

المهدي الصالحي

1006/09/17إقليم: زاكورةبن مهدي الجراريإقليم: زاكورة 18 الشيخ شرف
اللغة العربية

06/09/17 20698Xبني زولي

904/09/19إقليم: الرشيديةم السادسإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية تغبالت 16 م عمري
اللغة العربية

04/09/19 09832L)بوذنيب )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

عمرو

704/09/18إقليم: زاكورةبن مهدي الجراريإقليم: زاكورة 12 سعيدة السبيطي
اللغة العربية

04/09/18 20698Xبني زولي

الثانوية العدادية أيت 

بوداود

الثانوية التأهيلية طارق بن إقليم: زاكورة

زياد

304/09/18إقليم: ميدلت 12 البركة مصطفى
اللغة العربية

04/09/18 09856

M

كرامة

الثانوية الثأهيلية م السادس إقليم: زاكورةالثانوية العدادية بليدة

النيف

604/09/19إقليم: تنغير 6 بوعزى واحي
اللغة العربية

04/09/19 09851

G

النيف

الثانوية العدادية المام 

البخاري

202/09/15عمالة: الميةشكيب أرسلنإقليم: زاكورة 40 نزهة قاسمي
اللغة الفرنسية

02/09/15 07857Pبني يخلف

206/09/17إقليم: تنغيرالمام مسلمإقليم: زاكورةبن مهدي الجراري 28 نجيم اوعي
اللغة الفرنسية

06/09/17 22829

N

أيت  سدرات السهل 

الغربية

الثانوية التأهيلية اولد يحيى 

لكراير

الثانوية الثأهيلية بومالن إقليم: زاكورة

دادس

506/09/17إقليم: تنغير 28 العلوي عبد الجليل
اللغة الفرنسية

06/09/17 13515P بو مالن دادس

)البلدية(

المدرسة الجماعاتية سيدي إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية تغبالت

علي

1104/09/18إقليم: الرشيدية 22 الصالحي لعزيزة
اللغة الفرنسية

04/09/18 27263

H

سيدي علي

804/09/18إقليم: الرشيديةعلل الفاسيإقليم: زاكورةالثانوية العدادية ابن كثير 22 فاطمة رزاقي
اللغة الفرنسية

04/09/18 24749Aعرب صباح زيز

الثانوية العدادية أيت 

بوداود

704/09/18إقليم: الرشيديةبئر أنزرانإقليم: زاكورة 22 ازهور المصلحي
اللغة الفرنسية

04/09/18 09834

N

مولي علي الشريف 

)البلدية(

الثانوية التأهيلية سيدي 

صالح

الثانوية العدادية  بن العربي إقليم: زاكورة

الحاتمي

104/09/18إقليم: ورزازات 22 الشين عبد الصمد
اللغة الفرنسية

04/09/18 13517S)تازناخت )البلدية

104/09/18إقليم: الرشيديةمولي يوسفإقليم: زاكورة الثانوية العدادية درعة 22  صبار صالح الدين
اللغة الفرنسية

04/09/18 09833

M

ارفود )البلدية(

الثانوية التأهيلية سيدي 

صالح

 الثانوية العدادية مولي إقليم: زاكورة

الطاهر بن عبد الكريم

406/09/17إقليم: ورزازات 18 عبد الحميد التكاتي
اللغة الفرنسية

06/09/17 13502Aسكورة أهل الوسط
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الثانوية العدادية حسن عبد إقليم: زاكورةثانوية لكتاوة التأهيلية

ا المزوغي

606/09/17إقليم: ورزازات 18 علي ايت الغازي
اللغة الفرنسية

06/09/17 24515

W

سروا

806/09/17إقليم: زاكورةالثانوية العدادية أيت وللإقليم: زاكورةالثانوية العدادية ابن رشد 18 م ياسين
اللغة الفرنسية

06/09/17 24248Fأيت ولل

 الثانوية العدادية مولي إقليم: زاكورة  الثانوية العدادية أمزرو

الطاهر بن عبد الكريم

106/09/17إقليم: ورزازات 18 فاطمة ترموشت
اللغة الفرنسية

06/09/17 13502Aسكورة أهل الوسط

1106/09/17إقليم: الرشيدية بادوإقليم: زاكورةالثانوية العدادية أيت ولل 16 فسع عبد الرحيم
اللغة الفرنسية

04/09/18 20956

C

اغبالو انكردوس

الثانوية العدادية سيدي 

أحمد بن علي

104/09/18إقليم: تنغيرثإ.زايد احمادإقليم: زاكورة 13 حكيمة اعضوش
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 13514

N

تنغير )البلدية(

الثانوية التأهيلية مولي 

المهدي الصالحي

1104/09/18إقليم: تنغيرثإ السلمإقليم: زاكورة 12 خباز عبدالكريم
اللغة الفرنسية

04/09/18 20958Eأيت هاني

204/09/18إقليم: تنغيرثإ.معركة وادي المخازنإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية تغبالت 12  فاتحة باسعود
اللغة الفرنسية

04/09/18 24280

R

النيف

104/09/18إقليم: زاكورةالثانوية العدادية أيت بوداودإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية تغبالت 12 لهروت رشيد
اللغة الفرنسية

04/09/18 24775

D

أيت بوداود

304/09/18إقليم: ميدلتزاوية سيدي حمزةإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية بوزروال 12 عزيز ضيف
اللغة الفرنسية

04/09/18 26434

G

زاوية سيدي حمزة

الثانوية التأهيلية سيدي 

صالح

الثانوية العدادية المختار إقليم: زاكورة

السوسي

504/09/18إقليم: ورزازات 12 مصطفى عوك
اللغة الفرنسية

04/09/18 24848

H

تيدلي

904/09/18إقليم: زاكورة  الثانوية العدادية أمزروإقليم: زاكورةالثانوية العدادية نصراط 12 معتصم العياشي
اللغة الفرنسية

04/09/18 20696V)زاكورة )البلدية

604/09/18إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية عسو باسلمإقليم: زاكورةبن مهدي الجراري 10 م ازكا
اللغة الفرنسية

04/09/19 22994Tاكنيون

104/09/19إقليم: تنغيرثإ بوكافرإقليم: زاكورةالثانوية العدادية أيت ولل 7 سعيد بوسردان
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوجة 23261

H

النيف

الثانوية الثأهيلية يوسف بن إقليم: زاكورةالثانوية العدادية الغزلن

تاشفين

804/09/19إقليم: تنغير 6 هشام البرقاوي
اللغة الفرنسية

04/09/19 13496

U

امسمرير

1104/09/19إقليم: تنغيرثإ. المدونإقليم: زاكورةثانوية لكتاوة التأهيلية 6 م بوزيان
اللغة الفرنسية

04/09/19 24514Vاغيل نومكون

504/09/19إقليم: زاكورةالثانوية العدادية أيت وللإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية تغبالت 6 حسن بنعمار
اللغة الفرنسية

04/09/19 24248Fأيت ولل

504/09/19إقليم: زاكورةالثانوية العدادية ابن كثيرإقليم: زاكورةثانوية 16 نونبر التأهيلية 6 بلل والزي
اللغة الفرنسية

04/09/19 26666Jتينزولين
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1204/09/19إقليم: تنغيرالثانوية الثأهيلية الملإقليم: زاكورةالثانوية العدادية بليدة 6 زكرياء بوزرور
اللغة الفرنسية

04/09/19 20959Fحصيا

1204/09/19إقليم: ميدلتثانوية النجاح العداديةإقليم: زاكورةثانوية لكتاوة التأهيلية 6 صادكي عبد ا
اللغة الفرنسية

04/09/19 25733Vبوازمو

الثانوية العدادية سيدي 

أحمد بن علي

إقليم: شتوكة آيت ثأ. سوس العالمةإقليم: زاكورة

باها

107/09/04 116 بن عمار سعيد
اللغة النجليزية

07/09/04أقدمية 16 سنة 27396

C

سيدي بيبي

1104/09/12إقليم: تارودانت ثإ.أكدير ملولإقليم: زاكورةثانوية لكتاوة التأهيلية 48 عبد المومن السويتر
اللغة النجليزية

04/09/12 23317

U

اكادير ملول

1102/09/14إقليم: تارودانتثإ أركانإقليم: زاكورةبن مهدي الجراري 46 نعيمة مخشوني
اللغة النجليزية

02/09/14 23773Pاركانة

1104/09/18إقليم: ميدلتزيــزإقليم: زاكورةالثانوية العدادية الغزلن 12 هشام السبتي
اللغة النجليزية

04/09/18 21735Zاموكر

المدرسة الجماعاتية سيدي إقليم: زاكورةالثانوية العدادية بليدة

علي

1104/09/18إقليم: الرشيدية 12 جلولي ايوب
اللغة النجليزية

04/09/18 27263

H

سيدي علي

204/09/19إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية الخوارزميإقليم: زاكورةثانوية لكتاوة التأهيلية 6 عبد الغني الساعدي
اللغة النجليزية

04/09/19 24779

H

اكدز )البلدية(

الثانوية العدادية رياض إقليم: زاكورةالثانوية العدادية نصراط

المسك

106/09/01عمالة: مراكش 106 المدني خدا
الجتماعيات

06/09/04أقدمية 16 سنة 26892Eحربيل

الثانوية العدادية يوسف 

ابن تاشفين

الثانوية العدادية علل إقليم: زاكورة

الفاسي

104/09/02عمالة: مراكش 100 أوبها الحسين
الجتماعيات

11/09/15أقدمية 12 سنة 27319

U

المنارة )المقاطعة(

الثانوية العدادية المام 

الشافعي

عمالة: الصخيرات الدريسيإقليم: زاكورة

 - تمارة

104/09/12 44 سعيد فقير
الجتماعيات

02/09/14 01384

D

الصخيرات )البلدية(

304/09/12إقليم: مديونةإبراهيم الرودانيإقليم: زاكورةبن مهدي الجراري 34 سعيد بويا
الجتماعيات

04/09/18 26945

M

سيدي حجاج واد 

حصار

إقليم: شتوكة آيت ثإ. 11 ينايرإقليم: زاكورةالثانوية العدادية بليدة

باها

902/09/15 30 عبد اللطيف الطرش
الجتماعيات

02/09/15 05371

M

أيت عميرة

الثانوية العدادية موسى بن 

نصير

102/09/16عمالة: مراكشالثانوية العدادية الحسنىإقليم: زاكورة 18 احمد ايت معمر
الجتماعيات

04/09/19 26559Tواحة سيدي ابراهيم

506/09/17إقليم: زاكورةبن مهدي الجراريإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية بوزروال 18 ياسين البلعيدي
الجتماعيات

06/09/17 20698Xبني زولي

1106/09/17إقليم: الرشيديةم السادسإقليم: زاكورةثانوية أفرا التأهيلية 18 المي علل
الجتماعيات

06/09/17 09832L)بوذنيب )البلدية

الثانوية التأهيلية سيدي 

صالح

الثانوية العدادية موسى بن إقليم: زاكورة

نصير

304/09/18إقليم: زاكورة 12 مزوار هشام
الجتماعيات

04/09/18 13504

C

انقوب
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المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

المدرسة الجماعاتية سيدي إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية تغبالت

علي

1104/09/19إقليم: الرشيدية 6 عدناني رضوان
الجتماعيات

04/09/19 27263

H

سيدي علي

105/09/11إقليم: برشيدالثانوية العدادية بن خلدونإقليم: زاكورةالثانوية العدادية ترناتة 40 عبد الله الزمزامي
الرياضيات

02/09/15 14622T)برشيد )البلدية

102/09/15عمالة: الميةفلسطينإقليم: زاكورةالثانوية العدادية ترناتة 40 سفيان البصري
الرياضيات

02/09/15 01908Y)المية )البلدية

  الثانوية العدادية عبد إقليم: زاكورةثانوية أفرا التأهيلية

الكريم الخطابي

502/09/15إقليم: ورزازات 40 الحسين خالص
الرياضيات

02/09/15 25596

W

ورزازات )البلدية(

الثانوية التأهيلية اولد يحيى 

لكراير

ثانوية وادي المخازن إقليم: زاكورة

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

102/09/15 30 م   بوهاة
الرياضيات

02/09/15إلتحاق بالزوجة 04819

M

اكادير )البلدية(

الثانوية العدادية موسى بن 

نصير

206/09/17إقليم: ورزازاتالثانوية العدادية ادلسانإقليم: زاكورة 28 سليمان فريد
الرياضيات

06/09/17 24851Lادلسان

101/01/17إقليم: الرشيديةثانوية ابن سيناء العداديةإقليم: زاكورةبن مهدي الجراري 24 خديجة امدياز
الرياضيات

01/01/17إلتحاق بالزوج 25481

W

الرشيدية )البلدية(

104/09/18إقليم: الرشيديةاكليإقليم: زاكورة  الثانوية العدادية أمزرو 22 حكيمة مساوي
الرياضيات

04/09/18 23618

W

ملعب

المدرسة الجماعاتية سيدي إقليم: زاكورةثانوية 16 نونبر التأهيلية

علي

1104/09/18إقليم: الرشيدية 22 زكرياء اسليماني
الرياضيات

04/09/18 27263

H

سيدي علي

الثانوية العدادية أيت 

أوزين

204/09/18إقليم: الرشيديةثانوية الزاوية العداديةإقليم: زاكورة 22 حميدي عبد ا
الرياضيات

04/09/18 23957Pالرتب

 الثانوية العدادية مولي إقليم: زاكورةالثانوية العدادية ابن رشد

الطاهر بن عبد الكريم

804/09/18إقليم: ورزازات 22 عبدالحكيم منادي
الرياضيات

04/09/18 13502Aسكورة أهل الوسط

الثانوية التأهيلية اولد يحيى 

لكراير

506/09/17إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية الخوارزميإقليم: زاكورة 18 م العلوي
الرياضيات

06/09/17 24779

H

اكدز )البلدية(

706/09/17إقليم: ميدلتالثانوية التأهيلية زايدةإقليم: زاكورةالثانوية العدادية مزكيطة 18 زهرة عمري
الرياضيات

06/09/17 18476

G

زايدة

الثانوية الثأهيلية الحسن إقليم: زاكورةبن مهدي الجراري

الول اوفوس

704/09/19إقليم: الرشيدية 16 يونس اعليوي
الرياضيات

04/09/19 09855Lاوفوس

الثانوية العدادية موسى بن 

نصير

304/09/19إقليم: الرشيديةالمختار السوسيإقليم: زاكورة 16 ابراهيم تيتاو
الرياضيات

04/09/19 21737

B

ملعب

1004/09/18إقليم: زاكورةالثانوية العدادية أيت أوزينإقليم: زاكورةثانوية لكتاوة التأهيلية 12 عبد الحميد ابني
الرياضيات

04/09/18 24247Eأيت ولل

404/09/18إقليم: زاكورةالثانوية العدادية مزكيطةإقليم: زاكورةالثانوية العدادية بليدة 12 ياسين سرحان
الرياضيات

04/09/18 24508

N

مزكيطة

422



المؤسسة الصلية

درعة - تافيللت08الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020
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تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة
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المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 
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بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

404/09/18إقليم: ورزازاتالثانوية العدادية تيشكاإقليم: زاكورةالثانوية العدادية مزكيطة 12 ايت المهدي فاضل
الرياضيات

04/09/18 24665Jتلوات

الثانوية التأهيلية سيدي 

صالح

104/09/18إقليم: زاكورةالثانوية العدادية المام مالكإقليم: زاكورة 12 عزيزي عبد الجليل
الرياضيات

04/09/18 19377Lتينزولين

804/09/18إقليم: ميدلتالمام الغزاليإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية بوزروال 12 عبد الحكيم الهللي
الرياضيات

04/09/18 24750

B

كرامة

الثانوية العدادية المختار إقليم: زاكورةالثانوية العدادية ابن رشد

السوسي

104/09/18إقليم: ورزازات 12 اسماعيل بن حسي
الرياضيات

04/09/18 24848

H

تيدلي

الثانوية التأهيلية اولد يحيى 

لكراير

404/09/18إقليم: الرشيديةافغإقليم: زاكورة 12 مردى م
الرياضيات

04/09/18 21736Aاغبالو انكردوس

الثانوية العدادية المام 

مالك

الثانوية العدادية موسى بن إقليم: زاكورة

نصير

104/09/18إقليم: زاكورة 10 سعيد مللي
الرياضيات

04/09/19 13504

C

انقوب

1104/09/19إقليم: تنغيرثإ السلمإقليم: زاكورةثانوية لكتاوة التأهيلية 6 باعلي عبد الرحمان
الرياضيات

04/09/19 20958Eأيت هاني

1104/09/19إقليم: تنغيرثإ السلمإقليم: زاكورةالثانوية العدادية بليدة 6 توفيق زروال
الرياضيات

04/09/19 20958Eأيت هاني

الثانوية الثأهيلية يوسف بن إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية تغبالت

تاشفين

404/09/19إقليم: تنغير 6 حميد موش
الرياضيات

04/09/19 13496

U

امسمرير

104/09/19إقليم: زاكورةالثانوية العدادية أيت أوزينإقليم: زاكورةثانوية 16 نونبر التأهيلية 6 ابراهيم ماماس
الرياضيات

04/09/19 24247Eأيت ولل

104/09/19إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية تغبالتإقليم: زاكورةالثانوية العدادية الغزلن 6 م وعبي
الرياضيات

04/09/19 20697

W

تغبالت

 الثانوية العدادية مولي إقليم: زاكورةالثانوية العدادية تفتشنا

الطاهر بن عبد الكريم

702/09/15إقليم: ورزازات 40 العمراني اسماعيل
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 13502Aسكورة أهل الوسط

الثانوية العدادية أيت 

أوزين

502/09/16إقليم: زاكورةالثانوية العدادية النخيلإقليم: زاكورة 34 مصطفى البوراحي
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 13498

W

اكدز )البلدية(

1104/09/18إقليم: الرشيديةافغإقليم: زاكورةثانوية 16 نونبر التأهيلية 12 م شهر
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 21736Aاغبالو انكردوس

204/09/02عمالة: مراكشالثانوية العدادية الكنديإقليم: زاكورةالثانوية العدادية النخيل 108 بوقيدور ابراهيم
الفيزياء والكيمياء

05/09/07أقدمية 12 سنة 24222

C

تسلطانت

106/09/01إقليم: زاكورةالثانوية العدادية النخيلإقليم: زاكورةالثانوية العدادية مزكيطة 88 ايت خام م
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 13498

W

اكدز )البلدية(

502/09/15إقليم: تنغيرثإ تابرخاشتإقليم: زاكورةالثانوية العدادية تانسيخت 30 م توفيق
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 24857Tأيت واسيف
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

804/09/19إقليم: الرشيديةادريس الميإقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية بوزروال 16 عيسى سعود
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 22617

H

تنجداد )البلدية(

204/09/18إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية بوزروالإقليم: زاكورةالثانوية العدادية تنكامت 12 احمد بالغالية
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 23386

U

بوزروال

1104/09/19إقليم: الرشيديةالكوامإقليم: زاكورةالثانوية العدادية تفتشنا 6 ياسين رشيد
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 24748Zالطاوس

الثانوية العدادية أيت 

بوداود

204/09/19إقليم: الرشيديةابو بكر الصديقإقليم: زاكورة 6 كرياني عبد العالي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 18475Fالسفلت

504/09/19إقليم: تنغيرثإ السلمإقليم: زاكورةالثانوية العدادية بليدة 6 موحى فلحي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 20958Eأيت هاني

إقليم: شتوكة آيت ثأ. الفضيلةإقليم: زاكورةثانوية أفرا التأهيلية

باها

202/09/15 40 لحسن الشافور
التربية السلمية

02/09/15 25270Sواد الصفا

عمالة: أكادير  إدا  ثانوية الزيتون العداديةإقليم: زاكورةالثانوية العدادية أيت ولل

وتنان

402/09/14 36 ابوزيا عبد الرحيم
التربية السلمية

02/09/14 05023Jتامري

الثانوية العدادية مولي إقليم: زاكورةالثانوية العدادية ابن كثير

سويليكي بوسعيد

702/09/16إقليم: السمارة 24 اسكساو م
التربية السلمية

نعم 02/09/16 24341

G

السمارة )البلدية(

504/09/18إقليم: زاكورةثانوية 16 نونبر التأهيليةإقليم: زاكورةالثانوية العدادية الروحى 22 عبد الله وعزيز
التربية السلمية

04/09/18 23930

K

فزواطة

الثانوية العدادية ادريس إقليم: زاكورةالثانوية التأهيلية تغبالت

الول

404/09/19إقليم: ورزازات 6 عماد ايت تدرارت
التربية السلمية

04/09/19 26215

U

ازناكن

الثانوية التأهيلية عثمان بن 

عفان

104/09/19إقليم: ورزازاتالثانوية العدادية تيشكاإقليم: زاكورة 6 رضوان ايت منديل
التربية السلمية

04/09/19 24665Jتلوات

204/09/19إقليم: زاكورةثانوية لكتاوة التأهيليةإقليم: زاكورةالثانوية العدادية الغزلن 6 م الشافعي
التربية السلمية

04/09/19 23931Lكتاوة

404/09/19إقليم: زاكورةالثانوية العدادية أيت وللإقليم: زاكورةثانوية 16 نونبر التأهيلية 6 صديقي عبدا
التربية السلمية

04/09/19 24248Fأيت ولل

402/09/10عمالة: مراكشإقليم: زاكورة  الثانوية العدادية أمزرو 64 تماشت م
التربية البدنية

03/09/13 25658

N

حربيل

الثانوية التأهيلية سيدي 

صالح

304/09/12إقليم: الحوزثانوية الرازي العداديةإقليم: زاكورة 58 عبد الحق احجبي
التربية البدنية

04/09/12 26787

R

تحناوت )البلدية(

الثانوية العدادية مولي إقليم: زاكورةبن مهدي الجراري

رشيد

1004/09/12إقليم: الحوز 58 ابراهيم شلح
التربية البدنية

04/09/12 03787

R

أيت أورير )البلدية(

الثانوية العدادية المام 

البخاري

605/09/11إقليم: بني مللثانوية اولد سعيد العداديةإقليم: زاكورة 54 عزيزشيشا
التربية البدنية

05/09/11 07695

N

أولد سعيد الواد
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية سيدي 

صالح

إقليم: شتوكة آيت ثإ. يوسف بن تاشفينإقليم: زاكورة

باها

1004/09/12 48 فريد المسكين
التربية البدنية

04/09/12 26941

H

واد الصفا

الثانوية العدادية المام 

مالك

402/09/15عمالة: مراكشالثانوية العدادية التشاركإقليم: زاكورة 40 عبد ا العباس
التربية البدنية

02/09/15 26891

D

حربيل

عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابن طفيلإقليم: زاكورةالثانوية العدادية تفتشنا

ملول

102/09/15 31 محمود عبدالعزيز
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 20001P)انزكان )البلدية

402/09/15إقليم: تارودانتثأ.الفضيلةإقليم: زاكورةالثانوية العدادية ابن رشد 30 عبد اللطيف بياي
التربية البدنية

02/09/15 14747

D

تافنكولت

 الثانوية العدادية الطلس إقليم: زاكورةالثانوية العدادية الغزلن

الكبير

404/09/18إقليم: ورزازات 22 م اتعللين
التربية البدنية

04/09/18 23681Pاغرم نوكدال

إقليم: شتوكة آيت ثأ. سوس العالمةإقليم: زاكورة الثانوية العدادية درعة

باها

105/09/07 96 جنون خديجة
التربية السرية

23/09/08أقدمية 12 سنة 27396

C

سيدي بيبي

102/09/10إقليم: الصويرةالثانوية العدادية سميموإقليم: زاكورةالثانوية العدادية النخيل 34 عبد ا امنو
التربية التشكيلية

02/09/16 10399

C

سميمو
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

09

ثانوية عبد ا ابن العباس 

العدادية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية ابن خلدون العداديةعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان

106/09/01 104 لطيفة الكبضة
اللغة العربية

07/09/05إلتحاق بالزوج 05019E)اكادير )البلدية

ثانوية تكاديرت نعبادو 

العدادية

ثانوية جمال الدين الفغاني عمالة: أكادير  إدا وتنان

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

103/09/13 38 خديجة فروز
اللغة العربية

02/09/15 22951

W

اكادير )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.واد سوسعمالة: أكادير  إدا وتنانثانوية ابن خلدون العدادية

ملول

604/09/12 25 مليكة لميل
اللغة العربية

02/09/16إلتحاق بالزوج 05109

C

أيت ملول )البلدية(

ثانوية عبد ا ابن العباس عمالة: أكادير  إدا وتنان ثانوية الزيتون العدادية

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

307/09/17 24 وادي الحسين
اللغة العربية

04/09/19 23968

B

أورير

ثانوية عقبة بن نافع 

العدادية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية رام ا العداديةعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان

204/09/18 22 حميد البروزي
اللغة العربية

04/09/18 25869T)اكادير )البلدية

ثانوية الزبير ابن العوام 

العدادية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرشاد التأهيليةعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان

1004/09/18 22 فاطمة إشو
اللغة العربية

04/09/18 27097

C

أورير

عمالة: أكادير  إدا  ثانوية م السادس العداديةعمالة: أكادير  إدا وتنان ثانوية الزيتون العدادية

وتنان

208/09/17 19 امال  الحاجي
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوج 05010V)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثا م عابد الجابريعمالة: أكادير  إدا وتنان ثانوية الزيتون العدادية

وتنان

505/09/11 13 ابراهبم أوتسلمت
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوجة 27205V)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية القدس العداديةعمالة: أكادير  إدا وتنان ثانوية الزيتون العدادية

وتنان

504/09/18 12 حنان اتوراس
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوج 24513

U

اكادير )البلدية(

عمالة: أكادير  إدا ثانوية 11 يناير العداديةعمالة: أكادير  إدا وتنانثانوية الموز العدادية

وتنان

116/09/89 120 فاطمة الزهراء اوشن
اللغة الفرنسية

16/09/99أقدمية 16 سنة 26781J)اكادير )البلدية

ثانوية ادريس الحريزي 

العدادية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية القدس العداديةعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان

116/09/92 100 التحويص خديجة
اللغة الفرنسية

04/09/04أقدمية 16 سنة 24513

U

اكادير )البلدية(

416/09/99عمالة: مراكشالثانوية التأهيلية الكتبيةعمالة: أكادير  إدا وتنانثانوية الفضية العدادية 94 اسماء رشيد
اللغة الفرنسية

19/10/15 02709

U

مراكش المدينة 

)المقاطعة(

عمالة: أكادير  إدا ثا م عابد الجابريعمالة: أكادير  إدا وتنانثانوية البحتري العدادية

وتنان

516/09/99 82 سميرة زكي
اللغة الفرنسية

02/09/09 27205V)اكادير )البلدية

ثانوية م الشيخ السعدي عمالة: أكادير  إدا وتنانثانوية الموز العدادية

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

507/09/04 78 خالد سملني
اللغة الفرنسية

02/09/14 05015A)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.رحال بن احمدعمالة: أكادير  إدا وتنانثانوية الموز العدادية

ملول

204/09/12 38 سعاد لحياني
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوج 05104X)انزكان )البلدية

ثانوية جمال الدين الفغاني 

العدادية

عمالة مقاطعات الثانوية العدادية القسطلنيعمالة: أكادير  إدا وتنان

الفداء مرس 

302/09/14 32 حجيبة البهالي
اللغة الفرنسية

02/09/15 01557S مرس السلطان

)المقاطعة(

ثانوية الزبير ابن العوام 

العدادية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرازي التأهيليةعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان

203/09/13 24 نفيسة بوسكري
اللغة الفرنسية

02/09/16 26780

H

الدراركة
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ثانوية الزبير ابن العوام 

العدادية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الرازيعمالة: أكادير  إدا وتنان

ملول

204/09/12 12 هشام بوكرو
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوجة 24520

B

أيت ملول )البلدية(

ثانوية ابو فراس الحمداني 

العدادية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية ابن الهيثم العداديةعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان

116/09/99 118 حسن العزيزي
الجتماعيات

20/09/03أقدمية 16 سنة 05016

B

اكادير )البلدية(

ثانوية ادريس الحريزي 

العدادية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية 11 يناير العداديةعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان

416/09/99 80 الحسين عطوف
الجتماعيات

02/02/11 26781J)اكادير )البلدية

ثانوية جمال الدين الفغاني 

العدادية

عمالة: إنزكان ايت ثانوية طه حسين العداديةعمالة: أكادير  إدا وتنان

ملول

205/09/08 70 نزهة الصبار
الجتماعيات

20/10/11 27323Y الدشيرة الجهادية

)البلدية(

ثانوية عقبة بن نافع 

العدادية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.عثمان بن عفانعمالة: أكادير  إدا وتنان

ملول

507/09/05 64 فارح الكوشي
الجتماعيات

05/09/11 18673

W

اولد دحو

ثانوية علي بن أبي طالب 

العدادية

ثانوية تكاديرت نعبادو عمالة: أكادير  إدا وتنان

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

101/01/03 64 ابراهيم اكيضو
الجتماعيات

04/09/12 21066Xالدراركة

ثانوية ابو فراس الحمداني عمالة: أكادير  إدا وتنانثانوية البحتري العدادية

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

1004/09/02 60 نزيهة              احيتاف
الجتماعيات

04/09/19 22757

K

اكادير )البلدية(

الثانوية العدادية الحسن عمالة: أكادير  إدا وتنانثانوية الرياض العدادية

الول

302/09/14إقليم: العيون 22 عبد الرحمان سكوت
الجتماعيات

04/09/18 06466

C

العيون )البلدية(

ثانوية الزبير ابن العوام 

العدادية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية عقبة بن نافع العداديةعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان

702/09/14 16 عزيز م
الجتماعيات

04/09/19 25647

B

تدرارت

عمالة: أكادير  إدا ثانوية رام ا العداديةعمالة: أكادير  إدا وتنانثانوية الموز العدادية

وتنان

102/09/10 13 عبد الغني الرقيبي
الجتماعيات

04/09/18إلتحاق بالزوجة 25869T)اكادير )البلدية

ثانوية الزبير ابن العوام 

العدادية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرشاد التأهيليةعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان

201/01/17 12 وعزيز لحسن
الجتماعيات

04/09/18 27097

C

أورير

عمالة: أكادير  إدا ثا م عابد الجابريعمالة: أكادير  إدا وتنانثانوية الرياض العدادية

وتنان

104/09/19 7 الدريسي لل نزهة
الجتماعيات

04/09/19إلتحاق بالزوج 27205V)اكادير )البلدية

ثانوية عقبة بن نافع 

العدادية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الموز العداديةعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان

504/09/19 6 م لبداع
الجتماعيات

04/09/19 19981Tأورير

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الخليل العداديةعمالة: أكادير  إدا وتنانثانوية الكويرة العدادية

وتنان

216/09/97 126 سعيد امهال
الرياضيات

16/09/98أقدمية 16 سنة 25868S)اكادير )البلدية

ثانوية ابو فراس الحمداني 

العدادية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية المواهب العداديةعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان

116/09/88 120 يوسف رفاق
الرياضيات

12/09/02أقدمية 16 سنة 24843

C

الدراركة

عمالة: أكادير  إدا ثانوية القدس العداديةعمالة: أكادير  إدا وتنانثانوية البحتري العدادية

وتنان

105/09/08 68 اعوى هيند
الرياضيات

13/09/10 24513

U

اكادير )البلدية(

عمالة: أكادير  إدا  ثانوية م السادس العداديةعمالة: أكادير  إدا وتنانثانوية الموز العدادية

وتنان

706/09/06 66 حميد مساوي
الرياضيات

02/09/09 05010V)اكادير )البلدية
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عمالة: أكادير  إدا ثا م عابد الجابريعمالة: أكادير  إدا وتنانثانوية البحتري العدادية

وتنان

505/09/08 54 شرفاء مريم
الرياضيات

04/09/19 27205V)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرشاد التأهيليةعمالة: أكادير  إدا وتنانثانوية الرياض العدادية

وتنان

204/09/12 50 أيوب بنسعد
الرياضيات

02/09/14 27097

C

أورير

ثانوية عقبة بن نافع 

العدادية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابن سيناعمالة: أكادير  إدا وتنان

ملول

1105/09/11 12 يوسف مانوز
الرياضيات

04/09/19 25594

U

القليعة )البلدية(

102/09/15عمالة: مراكشالثانوية العدادية النهضةعمالة: أكادير  إدا وتنانثانوية الرياض العدادية 12 بوملك حنان
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 23072

C

المنارة )المقاطعة(

ثانوية الزبير ابن العوام 

العدادية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الخوارزميعمالة: أكادير  إدا وتنان

ملول

1102/09/15 8 ند  علي   رشيد
الرياضيات

04/09/19 19135Y)القليعة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا  ثانوية م السادس العداديةعمالة: أكادير  إدا وتنان ثانوية الزيتون العدادية

وتنان

402/09/16 6 غزلن عوفير
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوج 05010V)اكادير )البلدية

ثانوية عقبة بن نافع 

العدادية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الخوارزميعمالة: أكادير  إدا وتنان

ملول

1102/09/16 6 عبد اللطيف ايت منصور
الرياضيات

04/09/19 19135Y)القليعة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الخليل العداديةعمالة: أكادير  إدا وتنانثانوية الكويرة العدادية

وتنان

116/09/92 100 م امضون
علوم الحياة 

والرض
07/09/04أقدمية 16 سنة 25868S)اكادير )البلدية

ثانوية الزبير ابن العوام 

العدادية

ثانوية علي بن أبي طالب عمالة: أكادير  إدا وتنان

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

325/01/16 34 تيخوش  فاطمة الزهراء
علوم الحياة 

والرض
26/01/17 23967Aالدراركة

 ثانوية م السادس 

العدادية

عمالة: إنزكان ايت ثأ.السعادةعمالة: أكادير  إدا وتنان

ملول

403/09/13 25 اسماء تلضيت
علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوج 19134X)أيت ملول )البلدية

ثانوية الزبير ابن العوام 

العدادية

إقليم: شتوكة آيت ثإ. العربي الشتوكيعمالة: أكادير  إدا وتنان

باها

1002/09/15 22 سليمان ايت ايدار
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 22827L)بيوكرة )البلدية

ثانوية علي بن أبي طالب 

العدادية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.النوارعمالة: أكادير  إدا وتنان

ملول

106/09/17 20 كلثومة ايت رحو
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 21877

D

تمسية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الحنصاليعمالة: أكادير  إدا وتنانثانوية الرياض العدادية

ملول

404/09/19 16 موماد رشيد
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 24238V)القليعة )البلدية

ثانوية عقبة بن نافع 

العدادية

عمالة: أكادير  إدا ثا م عابد الجابريعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان

104/09/19 7 لبنى بوهيا
علوم الحياة 

والرض
04/09/19إلتحاق بالزوج 27205V)اكادير )البلدية

405/09/07إقليم: تارودانتالثانوية العدادية التقدمعمالة: أكادير  إدا وتنانثانوية البحتري العدادية 70 جواد النضام
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 26715

M

أولد تايمة )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ الفردوسعمالة: أكادير  إدا وتنانثانوية الموز العدادية

ملول

305/09/07 42 ابيضار الحسين
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 24669

N

الدشيرة الجهادية 

)البلدية(

ثانوية الزبير ابن العوام 

العدادية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرشاد التأهيليةعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان

802/09/15 30 عثمان بيتاري
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 27097

C

أورير
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ثانوية علي بن أبي طالب 

العدادية

عمالة: إنزكان ايت ثانوية ابن العربي العداديةعمالة: أكادير  إدا وتنان

ملول

102/09/15 6 بورحيم م يحيى
الفيزياء والكيمياء

04/09/19إلتحاق بالزوجة 27324Zتمسية

606/09/01إقليم: العيونالثانوية العدادية 25 مارسعمالة: أكادير  إدا وتنانثانوية القدس العدادية 98 عبد المجيد بروكي
التربية السلمية

10/12/07أقدمية 12 سنة 24992P)العيون )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثانوية ابن العربي العداديةعمالة: أكادير  إدا وتنان ثانوية الزيتون العدادية

ملول

107/09/04 62 أ حمد الراجي
التربية السلمية

03/09/13 27324Zتمسية

إقليم: شتوكة آيت ثإ. عبدا الشفشاونيعمالة: أكادير  إدا وتنانثانوية الرياض العدادية

باها

805/09/11 56 مؤدن عبد النبي
التربية السلمية

03/09/13 05370Lسيدي بيبي

ثانوية علي بن أبي طالب عمالة: أكادير  إدا وتنان ثانوية الزيتون العدادية

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

105/09/11 56 الحسان أوكني
التربية السلمية

03/09/13 23967Aالدراركة

ثانوية جمال الدين الفغاني 

العدادية

الثانوية العدادية المام عمالة: أكادير  إدا وتنان

الشافعي

1201/01/02عمالة: مراكش 22 عبد الله العقاد
التربية السلمية

04/09/18 02645Zأيت ايمور

ثانوية عقبة بن نافع 

العدادية

802/09/14إقليم: طاطابانيعمالة: أكادير  إدا وتنان 22 الحسين بخالي
التربية السلمية

04/09/18 16087

K

فم الحصن )البلدية(

عمالة: أكادير  إدا ثانوية النبعاث العداديةعمالة: أكادير  إدا وتنانثانوية الموز العدادية

وتنان

216/09/94 140 حسن محسن
التربية البدنية

16/09/99أقدمية 16 سنة 24985

G

اكادير )البلدية(

عمالة: أكادير  إدا ثانوية 11 يناير العداديةعمالة: أكادير  إدا وتنانثانوية الموز العدادية

وتنان

316/09/96 122 شكري قنش
التربية البدنية

06/09/01أقدمية 16 سنة 26781J)اكادير )البلدية

ثانوية الزبير ابن العوام 

العدادية

ثانوية جمال الدين الفغاني عمالة: أكادير  إدا وتنان

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

205/09/03 78 ابراهيم اوبيعلي
التربية البدنية

11/09/08إلتحاق بالزوجة 22951

W

اكادير )البلدية(

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الموز العداديةعمالة: أكادير  إدا وتنانثانوية الرياض العدادية

وتنان

202/09/10 58 مصطفى حبش
التربية البدنية

04/09/13 19981Tأورير

ثانوية عقبة بن نافع 

العدادية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.النوارعمالة: أكادير  إدا وتنان

ملول

1104/09/12 50 هشام جمال الدين
التربية البدنية

02/09/14 21877

D

تمسية

ثانوية المهدي بن تومرت 

العدادية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابو فراس الحمدانيعمالة: أكادير  إدا وتنان

ملول

116/09/98 54 ابراهيم إمنكس
التربية التشكيلية

05/09/11 25022X)أيت ملول )البلدية

ثانوية ادريس الحريزي 

العدادية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية 11 يناير العداديةعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان

805/09/08 52 م أمين عبادي
التربية التشكيلية

05/09/14 26781J)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الخليل العداديةعمالة: أكادير  إدا وتنانثانوية البحتري العدادية

وتنان

105/09/08 82 جمال الشافعي
التربية الموسيقية

05/09/08أقدمية 12 سنة 25868S)اكادير )البلدية

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية ابن سيناعمالة: أكادير  إدا وتنانثانوية الخليل العدادية

أصيل

307/09/05 62 السلسي عبد الواحد
التربية الموسيقية

03/09/12 15342A)بني مكادة )المقاطعة

ثانوية المهدي بن تومرت عمالة: أكادير  إدا وتنانثانوية المواهب العدادية

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

302/09/09 54 العثماني م
التربية الموسيقية

16/09/15 24767V)اكادير )البلدية
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ثانوية المهدي بن تومرت 

العدادية

ثانوية وادي المخازن عمالة: أكادير  إدا وتنان

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

105/09/07 40 م اجراي
التربية الموسيقية

04/09/19 04819

M

اكادير )البلدية(

عمالة: أكادير  إدا  ثانوية م السادس العداديةعمالة: أكادير  إدا وتنانثانوية الرياض العدادية

وتنان

104/09/19 6 البكراوي أمينة
المعلوميات

04/09/19إلتحاق بالزوج 05010V)اكادير )البلدية

ثانوية المهدي بن تومرت عمالة: أكادير  إدا وتنانثانوية الكويرة العدادية

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

106/09/01 76 عادل نخال
التكنولوجيا

02/09/10 24767V)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الخليل العداديةعمالة: أكادير  إدا وتنانثانوية لل مريم التأهيلية

وتنان

204/09/12 6 عصام ايت اكن
التكنولوجيا

04/09/19 25868S)اكادير )البلدية

101/01/05إقليم: تارودانتثإ.اسنإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. النخيل 96 ديمس م تجاني
اللغة العربية

01/01/05أقدمية 16 سنة 24535Tاسن

عمالة: إنزكان ايت ثإ.المانإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. انشادن

ملول

611/09/02 90 الركراكي شوكري
اللغة العربية

05/09/08أقدمية 12 سنة 24667L)أيت ملول )البلدية

ثانوية م الشيخ السعدي إقليم: شتوكة آيت باهاثإ. سيدي الحاج الحبيب

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

106/09/00 58 حسن اماخا
اللغة العربية

06/09/17 05015A)اكادير )البلدية

إقليم: قلعة ثانوية  إبن بطوطة العداديةإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. جابر بن حيان

 السراغنة

102/09/09 52 عبد الكريم حميد
اللغة العربية

02/09/15 25451

N

تمللت )البلدية(

ثإ. سيدي عبد ا 

البوشواري

إقليم: شتوكة آيت ثإ. انشادنإقليم: شتوكة آيت باها

باها

103/09/13 44 الشمشاوي م
اللغة العربية

02/09/15 24506Lانشادن

إقليم: شتوكة آيت م.ثإ سيدي الحاج الحبيبإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الفضيلة

باها

105/09/11 42 نادية معدا
اللغة العربية

02/09/15 20950

W

واد الصفا

إقليم: شتوكة آيت ثأ. المسيرة الخضراءإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. الموحدين

باها

504/09/12 40 حفصة عمار
اللغة العربية

02/09/14 05374

R

ماسة

إقليم: شتوكة آيت ثإ. حمادي مبارك بن بوبكرإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. سيدي بوسحاب

باها

103/09/13 40 فضيلة جلولي
اللغة العربية

02/09/16 05368J)بيوكرة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. النخيلإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. سيدي بوسحاب

باها

102/09/15 40 رشيدة بوفوس
اللغة العربية

02/09/15 05372

N

بلفاع

عمالة: إنزكان ايت ثإ.رحال بن احمدإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. 20 غشت

ملول

605/09/07 34 نور الدين كريم
اللغة العربية

04/09/18 05104X)انزكان )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثإ. جابر بن حيانإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. سيدي خليل

باها

905/09/11 32 ياسين بولعاقل
اللغة العربية

04/09/19 19752

U

انشادن

102/09/16إقليم: سيدي قاسمإعدادية الليمونإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. سيدي الحاج الحبيب 26 زياني سامية
اللغة العربية

04/09/18 15103

R

مشرع بلقصيري 

)البلدية(

إقليم: شتوكة آيت ثإ. سيدي الحاج الحبيبإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. العربي الشتوكي

باها

202/09/15 22 عائشة المعاون
اللغة العربية

06/09/17 05367

H

بيوكرة )البلدية(
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عمالة: أكادير  إدا ثانوية 20 غشت العداديةإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. عبدا الشفشاوني

وتنان

402/09/15 22 خديجة بلعسري
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 05012X)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.البوشواريينإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. عبدا الشفشاوني

ملول

406/09/17 20 ليلى كوراج
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 26433F الدشيرة الجهادية

)البلدية(

إقليم: شتوكة آيت ثأ. الفضيلةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. النخيل

باها

406/09/17 20 خديجة آيت بل
اللغة العربية

04/09/19 25270Sواد الصفا

إقليم: شتوكة آيت ثأ. سوس العالمةإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. الركان

باها

806/09/17 20 مولي الحسن الدريسي
اللغة العربية

04/09/19 27396

C

سيدي بيبي

عمالة: أكادير  إدا ثانوية 11 يناير العداديةإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. انشادن

وتنان

206/09/17 18 دنيا وعلي
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 26781J)اكادير )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثإ. 20 غشتإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. الموحدين

باها

506/09/17 18 م قضى
اللغة العربية

06/09/17 26942Jسيدي بيبي

إقليم: شتوكة آيت ثإ. عبدا الشفشاونيإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. 11 يناير

باها

106/09/17 18 فاطمة الزهراء صوفيح
اللغة العربية

06/09/17 05370Lسيدي بيبي

106/09/17إقليم: تارودانتالثانوية العدادية التقدمإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. تسكدلت 18 م بن الشلح
اللغة العربية

06/09/17 26715

M

أولد تايمة )البلدية(

إقليم: شتوكة آيت ثأ. النخيلإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. 20 غشت

باها

104/09/12 16 فاطمة  كارير
اللغة العربية

04/09/19 05372

N

بلفاع

عمالة: أكادير  إدا  ثانوية الزيتون العداديةإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. الطاهر الفراني

وتنان

604/09/19 16 الحوس ايمان
اللغة العربية

04/09/19 05023Jتامري

إقليم: شتوكة آيت ثإ. سيدي عبد ا البوشواريإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. الطاهر الفراني

باها

104/09/19 16 ايت عبو الحسين
اللغة العربية

04/09/19 25080

K

سيدي عبد ا 

البوشواري

إقليم: شتوكة آيت ثأ. النخيلإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. سيدي خليل

باها

106/09/17 14 يوسف حسون
اللغة العربية

04/09/19 05372

N

بلفاع

عمالة: إنزكان ايت ثإ.القاضي عياضإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. الركان

ملول

304/09/19 8 بشرى هوكوس
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوج 05105Y الدشيرة الجهادية

)البلدية(

ثانوية تكاديرت نعبادو إقليم: شتوكة آيت باهاثإ. الموحدين

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

1004/09/19 8 فاطمة بومهدي
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوج 21066Xالدراركة

عمالة: إنزكان ايت ثإ.المستقبلإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. الركان

ملول

604/09/19 8 حسناء بن كل
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوج 21878E)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابن طفيلإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. 20 غشت

ملول

102/09/15 6 كمال عمي
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوجة 20001P)انزكان )البلدية

116/09/93إقليم: تيزنيتالثانوية العدادية ابن رشدإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. النخيل 118 عبد ا الحيان
اللغة الفرنسية

04/09/02أقدمية 16 سنة 16701

C

تزنيت )البلدية(
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عمالة: إنزكان ايت ثانوية طه حسين العداديةإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. العربي الشابي

ملول

116/09/89 96 لخشن عبد السلم
اللغة الفرنسية

18/09/09 27323Y الدشيرة الجهادية

)البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثانوية المنفلوطي العداديةإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. سيدي بوسحاب

ملول

107/09/04 94 عائشة مكدر
اللغة الفرنسية

05/09/07أقدمية 12 سنة 27112

U

القليعة )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الهدايةإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. سيدي بوسحاب

ملول

107/09/04 90 بجاغ فاطمة
اللغة الفرنسية

05/09/08أقدمية 12 سنة 24668

M

أيت ملول )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الهدايةإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. انشادن

ملول

407/09/04 78 مجوط سميحة
اللغة الفرنسية

03/09/13 24668

M

أيت ملول )البلدية(

ثانوية ادريس الحريزي إقليم: شتوكة آيت باهاثإ. سيدي الحاج الحبيب

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

121/09/87 74 باموح عبدا
اللغة الفرنسية

03/09/13 05020F)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الهدايةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. المسيرة الخضراء

ملول

607/09/04 74 كريمة ورادي
اللغة الفرنسية

04/09/12 24668

M

أيت ملول )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابن حنبلإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الفضيلة

ملول

506/09/06 62 الجلبابي فاطمة الزهراء
اللغة الفرنسية

02/09/15 25597X)انزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت    ثانوية الطبري العداديةإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. عبدا الشفشاوني

ملول

107/09/05 56 أيت بوتلبرجت الزهراء
اللغة الفرنسية

04/09/12إلتحاق بالزوج 27111T)أيت ملول )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الفضية العداديةإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. 20 غشت

وتنان

207/09/04 53 أحدو كريم
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 05014Z)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الزرقطونيإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. سيدي خليل

ملول

602/09/10 46 لطيفة مكلش
اللغة الفرنسية

02/09/16 25996F)أيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثإ. حمادي مبارك بن بوبكرإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. النخيل

باها

104/09/12 46 سميرة شكري
اللغة الفرنسية

02/09/15 05368J)بيوكرة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.المستقبلإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. جابر بن حيان

ملول

402/09/10 42 عزيز امعيز
اللغة الفرنسية

06/09/17 21878E)أيت ملول )البلدية

207/09/04عمالة: مراكشالثانوية العدادية الليمونإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. سيدي الحاج الحبيب 40 عادل يونس
اللغة الفرنسية

02/09/15 02703

M

مراكش المدينة 

)المقاطعة(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الخوارزميإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. العربي الشتوكي

ملول

1104/09/12 28 خالد بوخش
اللغة الفرنسية

06/09/17 19135Y)القليعة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثإ. حمادي مبارك بن بوبكرإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الفضيلة

باها

104/09/12 28 ابراهيم تيراش
اللغة الفرنسية

06/09/17 05368J)بيوكرة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثإ. العربي الشتوكيإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. الموحدين

باها

804/09/12 28 بوسكسو عبد الهادي
اللغة الفرنسية

06/09/17 22827L)بيوكرة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ الطلسإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. انشادن

ملول

1005/09/11 26 ويطو نعيمة
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 22700Y)انزكان )البلدية

432



المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

إقليم: شتوكة آيت ثأ. النخيلإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. الموحدين

باها

202/09/14 22 مبارك عطيك
اللغة الفرنسية

04/09/18 05372

N

بلفاع

إقليم: شتوكة آيت ثأ. النخيلإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. 11 يناير

باها

102/09/15 22 بن الشيخ غزلن
اللغة الفرنسية

04/09/18 05372

N

بلفاع

عمالة: إنزكان ايت ثانوية طه حسين العداديةإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. 20 غشت

ملول

201/01/17 21 عناش وفاء
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 27323Y الدشيرة الجهادية

)البلدية(

إقليم: شتوكة آيت ثإ. جابر بن حيانإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. سيدي خليل

باها

104/09/12 13 سعيد الضاوي
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 19752

U

انشادن

إقليم: شتوكة آيت ثإ. يوسف بن تاشفينإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. الطاهر الفراني

باها

104/09/18 12 جمال بوزريك
اللغة الفرنسية

04/09/18 26941

H

واد الصفا

الثانوية التأهيلية الرازي إقليم: شتوكة آيت باهاثإ. الموحدين

ملحقة سيدي احمد اوموسى

1106/09/17إقليم: تيزنيت 10 لكرمز عبدالقادر
اللغة الفرنسية

04/09/19 25707Sسيدي أحمد أو موسى

إقليم: شتوكة آيت ثأ. الفضيلةإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. الموحدين

باها

706/09/17 10 أوشاوي رشيد
اللغة الفرنسية

04/09/19 25270Sواد الصفا

عمالة: إنزكان ايت ثإ اكادير الكبيرإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. يوسف بن تاشفين

ملول

404/09/19 9 عبدالدائم فاطمة الزهراء
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 05107A)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الزرقطونيإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. يوسف بن تاشفين

ملول

804/09/19 6 حمداوي ابتسام
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 25996F)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.المستقبلإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. الفارابي

ملول

201/01/02 82 اشفر رشيد
الجتماعيات

05/09/08أقدمية 12 سنة 21878E)أيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثإ. الفارابيإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. خميس إداوكنظيف

باها

505/09/08 82 عضوضي رشيدة
الجتماعيات

05/09/08أقدمية 12 سنة 05369

K

أيت باها )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الياسمينإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. يوسف بن تاشفين

ملول

401/01/05 72 ابراهيم ايت افضيل
الجتماعيات

04/09/19 22701Z)أيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. سوس العالمةإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. جابر بن حيان

باها

105/09/07 70 توفيق الكشا
الجتماعيات

03/09/13 27396

C

سيدي بيبي

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الخليل بن أحمدإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. سيدي بوسحاب

ملول

305/09/08 61 شوطة العربي
الجتماعيات

05/09/11إلتحاق بالزوجة 26647

N

أيت ملول )البلدية(

عمالة: أكادير  إدا ثانوية احمد شوقي العداديةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. النخيل

وتنان

105/09/11 57 حنان العللود
الجتماعيات

05/09/11إلتحاق بالزوج 22756J)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.علل الفاسيإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. 11 يناير

ملول

304/09/12 50 علي أيتتمزكو
الجتماعيات

02/09/14 05052

R

الدشيرة الجهادية 

)البلدية(

104/09/12إقليم: تارودانتثأ.الطبريإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. جابر بن حيان 30 سميرة العسري
الجتماعيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 17291

U

لكفيفات
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إقليم: شتوكة آيت ثإ. انشادنإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. سيدي خليل

باها

102/09/14 28 ابراهيم لعسي
الجتماعيات

نعم 06/09/17 24506Lانشادن

إقليم: شتوكة آيت ثإ. سيدي خليلإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. انشادن

باها

103/09/13 24 ايت مسعود براهيم
الجتماعيات

نعم 02/09/16 21198

R

أيت ميلك

102/09/15إقليم: تيزنيتالثانوية العدادية النورإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. جابر بن حيان 23 كلتومة  المقدم
الجتماعيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 26033

W

تزنيت )البلدية(

إقليم: شتوكة آيت ثإ. خميس إداوكنظيفإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. الطاهر الفراني

باها

206/09/17 18 خالد اوبرايم
الجتماعيات

06/09/17 05373Pإدا وكنظيف

إقليم: شتوكة آيت ثأ. الفضيلةإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. تسكدلت

باها

106/09/17 18 م الرسماوي
الجتماعيات

06/09/17 25270Sواد الصفا

إقليم: شتوكة آيت ثإ. جابر بن حيانإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. الموحدين

باها

204/09/18 8 عادل أجروض
الجتماعيات

04/09/19 19752

U

انشادن

105/09/08عمالة: مراكشالثانوية العدادية البيرونيإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الفضيلة 72 يالي عفاف
الرياضيات

03/09/13 25656L)جليز )المقاطعة

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الرازيإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. عبدا الشفشاوني

ملول

102/09/10 60 رضوان بوفي
الرياضيات

02/09/15 24520

B

أيت ملول )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت    ثانوية الطبري العداديةإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. العربي الشابي

ملول

116/09/99 58 سعيد أنجار
الرياضيات

06/09/17 27111T)أيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثإ. انشادنإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. النخيل

باها

206/09/00 52 خليد بداز
الرياضيات

03/09/16 24506Lانشادن

104/09/12إقليم: تارودانتثأ.الشابيإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. عبدا الشفشاوني 38 زطايط صالح
الرياضيات

06/09/17 17293

W

مشرع العين

202/09/10إقليم: تارودانتثأ.الطبريإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. العربي الشتوكي 34 عبدالواحد لعسري
الرياضيات

02/09/16 17291

U

لكفيفات

إقليم: شتوكة آيت ثإ. سيدي الحاج الحبيبإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. سيدي خليل

باها

102/09/10 28 عزيز مصلح
الرياضيات

02/09/16 05367

H

بيوكرة )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الزرقطونيإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. الموحدين

ملول

102/09/14 28 يوسف برجكا
الرياضيات

06/09/17 25996F)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ . جمال الدين الفغانيإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. الركان

ملول

302/09/16 26 لفركسو سميرة
الرياضيات

04/09/19 26646

M

انزكان )البلدية(

إقليم: شتوكة آيت ثإ. يوسف بن تاشفينإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. العربي الشتوكي

باها

402/09/15 22 فاضنة ادسي عدي اعراب
الرياضيات

06/09/17 26941

H

واد الصفا

إقليم: شتوكة آيت ثإ. العربي الشتوكيإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. الموحدين

باها

1006/09/17 18 احمد عبادي
الرياضيات

06/09/17 22827L)بيوكرة )البلدية
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إقليم: شتوكة آيت ثإ. عبدا الشفشاونيإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. 11 يناير

باها

101/01/17 12 عبد الكريم حسني
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوجة 05370Lسيدي بيبي

عمالة: إنزكان ايت ثإ.البيرونيإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. الطاهر الفراني

ملول

804/09/19 6 عماد لعطر
الرياضيات

04/09/19 24240X)القليعة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثإ. سيدي الحاج الحبيبإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. العربي الشتوكي

باها

106/09/06 76 مصطفى التيرسي
علوم الحياة 

والرض
10/09/08أقدمية 12 سنة 05367

H

بيوكرة )البلدية(

إقليم: شتوكة آيت ثإ. عبدا الشفشاونيإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. الموحدين

باها

102/09/10 40 بلكرد عزيز
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 05370Lسيدي بيبي

عمالة: إنزكان ايت ثإ.النوارإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. سيدي بوسحاب

ملول

902/09/15 32 مليكة الجمري
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 21877

D

تمسية

عمالة: أكادير  إدا  ثانوية م السادس العداديةإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. عبدا الشفشاوني

وتنان

902/09/15 22 ايت إعزى حفيظة
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوج 05010V)اكادير )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثإ. سيدي بوسحابإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. الطاهر الفراني

باها

106/09/17 18 ياسين حلوك
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 24504Jسيدي بو السحاب

204/09/19إقليم: تارودانتثأ.المعرفةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الفضيلة 16 فاطمة الزكراوي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 17294Xأولد عيسى

عمالة: إنزكان ايت    ثانوية الطبري العداديةإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. العربي الشابي

ملول

116/09/98 108 م بو الزميط
الفيزياء والكيمياء

02/09/10 27111T)أيت ملول )البلدية

206/09/01عمالة: مراكشالثانوية العدادية جبل جليزإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. 11 يناير 94 خالد حافظ
الفيزياء والكيمياء

05/09/08أقدمية 12 سنة 25655

K

المنارة )المقاطعة(

إقليم: شتوكة آيت ثإ. جابر بن حيانإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. الفارابي

باها

302/09/09 66 عبد الرحمان يخلف
الفيزياء والكيمياء

02/09/09 19752

U

انشادن

عمالة: إنزكان ايت ثإ الطلسإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. العربي  البناي

ملول

302/09/10 54 يوسف المودن
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 22700Y)انزكان )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. العربي  البنايإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. جابر بن حيان

باها

105/09/08 46 رشيد اسلو
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 05376Tسيدي وساي

عمالة: إنزكان ايت ثإ.علل الفاسيإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. 11 يناير

ملول

202/09/15 40 سعدية كوكال
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 05052

R

الدشيرة الجهادية 

)البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابن حنبلإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. الموحدين

ملول

201/01/17 22 هشام كاجة
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 25597X)انزكان )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية النبعاث العداديةإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. النخيل

وتنان

316/09/98 134 عبد ا اوبراهيم
التربية السلمية

16/09/98أقدمية 16 سنة 24985

G

اكادير )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.عثمان بن عفانإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. 11 يناير

ملول

101/01/02 82 عمر الشايب
التربية السلمية

05/09/08أقدمية 12 سنة 18673

W

اولد دحو
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301/01/02إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية سيدي وكاكإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. العربي  البناي 82 ابهي م
التربية السلمية

05/09/08أقدمية 12 سنة 17258

H

اثنين اكلو

إقليم: شتوكة آيت ثإ. يوسف بن تاشفينإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. خميس إداوكنظيف

باها

501/01/02 64 ايت امعيط الحسين
التربية السلمية

05/09/11 26941

H

واد الصفا

إقليم: شتوكة آيت ثإ. سيدي الحاج الحبيبإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. الموحدين

باها

205/09/08 62 الحسين خل
التربية السلمية

02/09/15 05367

H

بيوكرة )البلدية(

إقليم: شتوكة آيت ثأ. النخيلإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. الفضيلة

باها

106/09/06 51 ناجبي عبد الغفور
التربية السلمية

04/09/12إلتحاق بالزوجة 05372

N

بلفاع

105/09/11إقليم: تارودانتثإ. أنوالإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. 11 يناير 47 خشان عبد الرزاق
التربية السلمية

03/09/13إلتحاق بالزوجة 17287P)أولد تايمة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثانوية المنفلوطي العداديةإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. 11 يناير

ملول

705/09/07 46 م اشعيب
التربية السلمية

02/09/14 27112

U

القليعة )البلدية(

إقليم: شتوكة آيت ثإ. العربي الشابيإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. الفارابي

باها

505/09/08 46 العربي الواثق
التربية السلمية

02/09/14 24808Pسيدي بيبي

ثإ. سيدي عبد ا 

البوشواري

إقليم: شتوكة آيت ثإ. جابر بن حيانإقليم: شتوكة آيت باها

باها

305/09/11 40 م وفارس
التربية السلمية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 19752

U

انشادن

إقليم: شتوكة آيت ثإ. 11 ينايرإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. سيدي خليل

باها

404/09/12 36 معاد العلوي
التربية السلمية

02/09/15 05371

M

أيت عميرة

الثانوية العدادية م إقليم: شتوكة آيت باهاثإ. عبدا الشفشاوني

الخامس

202/09/16إقليم: تاوريرت 22 عبد المطلب الشادلي
التربية السلمية

04/09/18 27349

B

سيدي علي بلقاسم

عمالة: أكادير  إدا ثانوية القدس العداديةإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. جابر بن حيان

وتنان

202/09/15 7 سعيد بوطيب
التربية السلمية

04/09/19إلتحاق بالزوجة 24513

U

اكادير )البلدية(

 الثانوية العدادية عبد الكبير إقليم: شتوكة آيت باهاثإ. سيدي الحاج الحبيب

الخطيبي

116/09/97عمالة: سل 138 منير مزياني
التربية البدنية

16/09/97أقدمية 16 سنة 21513

H

حصين )المقاطعة(

الثانوية العدادية م عابد إقليم: شتوكة آيت باهاثإ. الفارابي

الجابري

504/09/02عمالة: سل 112 م بن الضيف
التربية البدنية

05/09/03أقدمية 16 سنة 27211

B

عامر

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الموز العداديةإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. سيدي خليل

وتنان

1003/09/12 58 كريمة بوعدول
التربية البدنية

04/09/12 19981Tأورير

إقليم: شتوكة آيت ثإ. عبدا الشفشاونيإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. 11 يناير

باها

105/09/11 52 سعيد زيكي
التربية البدنية

02/09/14 05370Lسيدي بيبي

ثانوية ادريس الحريزي إقليم: شتوكة آيت باهاثإ. عبدا الشفشاوني

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

804/09/12 37 دونية أيت عبو
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوج 05020F)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرياض العداديةإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. الطاهر الفراني

وتنان

702/09/15 24 ابتسام  صاميد
التربية البدنية

04/09/19 24770Yامسوان
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عمالة: إنزكان ايت ثإ الطلسإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. خميس إداوكنظيف

ملول

402/09/15 14 عصام بلري
التربية البدنية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 22700Y)انزكان )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثإ. سيدي الحاج الحبيبإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. العربي الشتوكي

باها

106/09/00 28 عزيز بويزكارن
التربية التشكيلية

08/09/17 05367

H

بيوكرة )البلدية(

إقليم: شتوكة آيت ثإ. يوسف بن تاشفينإقليم: شتوكة آيت باهاثأ. النخيل

باها

705/09/11 52 عبد العزيز بن طالب
المعلوميات

02/09/14 26941

H

واد الصفا

ثإ. سيدي عبد ا 

البوشواري

إقليم: شتوكة آيت ثإ. الفارابيإقليم: شتوكة آيت باها

باها

406/09/17 18 م احزون
المعلوميات

06/09/17 05369

K

أيت باها )البلدية(

102/09/10إقليم: تطوانالثانوية العدادية 20 غشتإقليم: شتوكة آيت باهاثإ. إمي مقورن 52 جمال المرشد
التكنولوجيا

04/09/12 05664F)تطوان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ اكادير الكبير

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثانوية طه حسين العدادية

ملول

116/09/98 124 فاطمة مورسلي
اللغة العربية

16/09/98أقدمية 16 سنة 27323Y الدشيرة الجهادية

)البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.واد سوس

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ اكادير الكبير

ملول

216/09/98 106 اجميعة سعيدة
اللغة العربية

25/09/03أقدمية 16 سنة 05107A)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ الطلس

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ.احمد المنصور الذهبي

ملول

516/09/92 96 أوسوس م
اللغة العربية

02/09/14 05102V)انزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.المام الجزولي

ملول

ثانوية تكاديرت نعبادو 

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

207/09/04 70 الشروقي      ليلى
اللغة العربية

02/09/10 21066Xالدراركة

عمالة: إنزكان ايت ثإ.العلويين

ملول

عمالة: إنزكان ايت    ثانوية الطبري العدادية

ملول

105/09/07 68 أيت المودن سميرة
اللغة العربية

02/09/10إلتحاق بالزوج 27111T)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الهداية

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية النبعاث العدادية

وتنان

111/02/03 63 عائشة اتري
اللغة العربية

05/09/11إلتحاق بالزوج 24985

G

اكادير )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابن حنبل

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية ابن الهيثم العدادية

وتنان

202/09/10 50 سمية أيت عثمان
اللغة العربية

03/09/13إلتحاق بالزوج 05016

B

اكادير )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.المام الجزولي

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الياسمين

ملول

103/09/13 37 مولي رشيد الزرهوني
اللغة العربية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 22701Z)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.واد سوس

ملول

عمالة: إنزكان ايت    ثانوية الطبري العدادية

ملول

102/09/15 22 بهيجة حرمي
اللغة العربية

نعم 06/09/17 27111T)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.عثمان بن عفان

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ.المام الجزولي

ملول

803/09/13 16 مليكة حميدوش
اللغة العربية

04/09/19 05110

D

تمسية

عمالة: إنزكان ايت    ثانوية الطبري العدادية

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ.واد سوس

ملول

504/09/19 16 نضيف السعدية
اللغة العربية

نعم 04/09/19 05109

C

أيت ملول )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الخوارزمي

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية النبعاث العدادية

وتنان

216/09/99 106 ليلى هضور
اللغة الفرنسية

07/09/04أقدمية 16 سنة 24985

G

اكادير )البلدية(
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عمالة: إنزكان ايت ثإ.الهداية

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ.واد سوس

ملول

307/09/05 78 لطيفة فوار
اللغة الفرنسية

15/09/08أقدمية 12 سنة 05109

C

أيت ملول )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الهداية

ملول

ثانوية المهدي بن تومرت 

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

207/09/04 70 وفاء ايت بعالي
اللغة الفرنسية

22/09/11إلتحاق بالزوج 24767V)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الزرقطوني

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ.القاضي عياض

ملول

307/09/05 70 الشفقي مريم
اللغة الفرنسية

02/09/15 05105Y الدشيرة الجهادية

)البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الزرقطوني

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ.علل الفاسي

ملول

507/09/05 58 سميرة لسموري
اللغة الفرنسية

03/09/13 05052

R

الدشيرة الجهادية 

)البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ الطلس

ملول

ثانوية عبد العالي بنشقرون 

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

216/09/96 56 سميرة بونيف
اللغة الفرنسية

08/12/14إلتحاق بالزوج 05017

C

اكادير )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.المستقبل

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثانوية ابن العربي العدادية

ملول

106/09/06 50 صادق م
اللغة الفرنسية

06/09/17 27324Zتمسية

عمالة: إنزكان ايت ثإ . جمال الدين الفغاني

ملول

عمالة: أكادير  إدا  ثانوية م السادس العدادية

وتنان

302/09/09 48 امال الديب
اللغة الفرنسية

16/09/16إلتحاق بالزوج 05010V)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.المستقبل

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ.رحال بن احمد

ملول

104/09/12 43 سميرة تياني
اللغة الفرنسية

02/09/15إلتحاق بالزوج 05104X)انزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.العلويين

ملول

عمالة: إنزكان ايت    ثانوية الطبري العدادية

ملول

103/09/13 38 حليمة أديب
اللغة الفرنسية

02/09/14إلتحاق بالزوج 27111T)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.العلويين

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ.البوشواريين

ملول

207/09/05 68 ديران كريم
اللغة السبانية

20/09/11 26433F الدشيرة الجهادية

)البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.المام الجزولي

ملول

عمالة: إنزكان ايت    ثانوية الطبري العدادية

ملول

116/09/99 123 برادا هنية
الجتماعيات

16/09/99إلتحاق بالزوج 27111T)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابن زهر

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ.البوشواريين

ملول

216/09/93 110 محمــد بـوزيـــن
الجتماعيات

23/11/04أقدمية 16 سنة 26433F الدشيرة الجهادية

)البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.عثمان بن عفان

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثانوية ابن العربي العدادية

ملول

116/09/99 106 أحمد مودود
الجتماعيات

06/09/05أقدمية 12 سنة 27324Zتمسية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.احمد المنصور الذهبي

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ.البوشواريين

ملول

301/01/05 72 بابا رشيدة
الجتماعيات

05/09/08أقدمية 12 سنة 26433F الدشيرة الجهادية

)البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ الطلس

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ.علل الفاسي

ملول

207/09/04 62 دللي  سي م
الجتماعيات

02/09/14 05052

R

الدشيرة الجهادية 

)البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.يوسف بن تاشفين

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ.المام الجزولي

ملول

105/09/08 54 م ادسعيد
الجتماعيات

02/09/15 05110

D

تمسية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.علل الفاسي

ملول

ثانوية ادريس الحريزي 

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

605/09/08 46 بن البصير عمر
الجتماعيات

06/09/17 05020F)اكادير )البلدية
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عمالة: إنزكان ايت ثإ.المام الجزولي

ملول

102/09/10إقليم: تارودانت ثإ.زاوية سيدي الطاهر 42 رشيد بنديش
الجتماعيات

نعم 06/09/17 26190Sزاوية سيدي الطاهر

عمالة: إنزكان ايت ثإ.المستقبل

ملول

عمالة: المضيق - ثانوية ابن زيدون العدادية

الفنيدق

104/09/12 36 رشيدة ابها
الجتماعيات

02/09/15إلتحاق بالزوج 25478T)الفنيدق )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الحنصالي

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثانوية طه حسين العدادية

ملول

128/01/17 32 عبد الناصر ايت بوعزة
الجتماعيات

06/09/17 27323Y الدشيرة الجهادية

)البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.البيروني

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ.المان

ملول

203/09/13 31 ايت الرامي رشيد
الجتماعيات

02/09/16إلتحاق بالزوجة 24667L)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.البوشواريين

ملول

الثانوية العدادية سيدي عبد 

ا الخياط

1102/09/15عمالة: مكناس 28 عبد الغني أيت الفقير
الجتماعيات

06/09/17 27334

K

سيدي عبد ا الخياط

عمالة: إنزكان ايت ثإ.العلويين

ملول

ثانوية جمال الدين الفغاني 

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

206/09/17 28 سميرة ابكريم
الجتماعيات

06/09/17 22951

W

اكادير )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ . جمال الدين الفغاني

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابن حنبل

ملول

128/01/17 24 بهوش  نعيمة
الجتماعيات

28/01/17 25597X)انزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.النجاح

ملول

إقليم: شتوكة آيت ثإ. سيدي الحاج الحبيب

باها

128/01/17 23 نجمة أمهوض
الجتماعيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 05367

H

بيوكرة )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الخوارزمي

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابن طفيل

ملول

205/09/11 22 مصطفى أغدوس
الجتماعيات

04/09/18 20001P)انزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الخوارزمي

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابن طفيل

ملول

302/09/16 22 عبد الواحد بحاي
الجتماعيات

04/09/18 20001P)انزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ . جمال الدين الفغاني

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ.احمد المنصور الذهبي

ملول

304/09/12 20 اشواجي سلوى
الجتماعيات

04/09/19 05102V)انزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الخوارزمي

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ.النجاح

ملول

311/09/17 18 الحسين صابري
الجتماعيات

11/09/17 23789

G

انزكان )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ الطلس

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية ابن طفيل العدادية

وتنان

216/09/86 90 مبارك الخلطي
الرياضيات

02/09/14 05018

D

اكادير )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابن حنبل

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثانوية طه حسين العدادية

ملول

105/09/07 65 فوزية السبيحي
الرياضيات

02/09/15إلتحاق بالزوج 27323Y الدشيرة الجهادية

)البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابن سينا

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثأ.السعادة

ملول

106/09/06 60 المهدي ابت الحاج
الرياضيات

02/09/15 19134X)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.القاضي عياض

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية ابن الهيثم العدادية

وتنان

105/09/08 54 كريمة قنبور
الرياضيات

05/09/13إلتحاق بالزوج 05016

B

اكادير )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الحنصالي

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ.علل الفاسي

ملول

205/09/11 48 البزوك م
الرياضيات

02/09/15 05052

R

الدشيرة الجهادية 

)البلدية(
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عمالة: إنزكان ايت ثإ.العلويين

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية البحتري العدادية

وتنان

702/09/10 40 جعران رشيد
الرياضيات

02/09/16 24768

W

اكادير )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ اكادير الكبير

ملول

404/09/12إقليم: تارودانتثإ.الشهيد علي بن الطاهر 36 عبد الهادي زويقير
الرياضيات

04/09/19 17289S)الكردان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الخوارزمي

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابن طفيل

ملول

105/09/11 34 ابراهيم أمحمود
الرياضيات

02/09/16 20001P)انزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابن طفيل

ملول

إقليم: شتوكة آيت ثإ. 11 يناير

باها

102/09/10 32 عبد المجيد ابريش
الرياضيات

06/09/17 05371

M

أيت عميرة

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الخوارزمي

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ.البوشواريين

ملول

503/09/13 32 عبدالرحيم الهاشمي
الرياضيات

04/09/18 26433F الدشيرة الجهادية

)البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ . جمال الدين الفغاني

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ اكادير الكبير

ملول

405/09/11 30 ادعزي خالد
الرياضيات

06/09/17 05107A)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الخوارزمي

ملول

إقليم: شتوكة آيت ثإ. عبدا الشفشاوني

باها

102/09/15 28 كريم زيكي
الرياضيات

04/09/18 05370Lسيدي بيبي

عمالة: إنزكان ايت ثإ.النوار

ملول

عمالة: إنزكان ايت    ثانوية الطبري العدادية

ملول

102/09/14 25 رقية أفقير
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 27111T)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الخوارزمي

ملول

128/01/17إقليم: تارودانتثإ.الليمون 22 عبد الحق اصواب
الرياضيات

06/09/17 26940

G

أولد برحيل )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.العلويين

ملول

928/01/17إقليم: تارودانتثأ.الطبري 22 عبدا كيروا
الرياضيات

06/09/17 17291

U

لكفيفات

عمالة: إنزكان ايت ثإ.البيروني

ملول

إقليم: شتوكة آيت ثأ. المسيرة الخضراء

باها

202/09/15 12  انس اقزيب
الرياضيات

04/09/18 05374

R

ماسة

عمالة: إنزكان ايت ثإ.البيروني

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية 20 غشت العدادية

وتنان

201/01/17 12 يونس الحاجي
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوجة 05012X)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الهداية

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الخليل العدادية

وتنان

502/09/16 6 الجسمي سميرة
الرياضيات

04/09/19إلتحاق بالزوج 25868S)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.النوار

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثانوية طه حسين العدادية

ملول

202/09/09 50 حبيبة تبوين
علوم الحياة 

والرض
03/09/13إلتحاق بالزوج 27323Y الدشيرة الجهادية

)البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.المام الجزولي

ملول

عمالة: إنزكان ايت    ثانوية الطبري العدادية

ملول

104/09/12 42 الحسين الساخي
علوم الحياة 

والرض
02/09/14إلتحاق بالزوجة 27111T)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.النوار

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الخليل بن أحمد

ملول

303/09/13 36 التادلي نجلء
علوم الحياة 

والرض
02/09/15إلتحاق بالزوج 26647

N

أيت ملول )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.رحال بن احمد

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ.المستقبل

ملول

102/09/15 24 نادية عبابو
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 21878E)أيت ملول )البلدية
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عمالة: إنزكان ايت ثإ.الحنصالي

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثانوية ابن العربي العدادية

ملول

702/09/14 22 هند سداد
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 27324Zتمسية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الخوارزمي

ملول

1002/09/16إقليم: طاطاالعيون 22 عبد ا احمو
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 23718Eتمنارت

عمالة: إنزكان ايت ثإ.علل الفاسي

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثانوية طه حسين العدادية

ملول

116/09/93 130 م  اياو
الفيزياء والكيمياء

06/09/00أقدمية 16 سنة 27323Y الدشيرة الجهادية

)البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الهداية

ملول

عمالة: إنزكان ايت    ثانوية الطبري العدادية

ملول

104/09/02 62 نجيح رشيد
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 27111T)أيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ الفردوس

ملول

الثانوية العدادية الطلس 

ملحقة تارسواط

505/09/07إقليم: تيزنيت 60  طيب فيحي
الفيزياء والكيمياء

02/09/10 21357

N

تارسوات

عمالة: إنزكان ايت ثإ الطلس

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ.القاضي عياض

ملول

205/09/11 44 يونس السباعي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 05105Y الدشيرة الجهادية

)البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابن حنبل

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية البحتري العدادية

وتنان

303/09/13 38 احساين باري
الفيزياء والكيمياء

05/09/18 24768

W

اكادير )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت    ثانوية الطبري العدادية

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الموز العدادية

وتنان

304/09/19 7 حمدي مليكة
الفيزياء والكيمياء

04/09/19إلتحاق بالزوج 19981Tأورير

عمالة: إنزكان ايت ثإ.يوسف بن تاشفين

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثانوية ابن العربي العدادية

ملول

106/09/01 104 لحفاص عبد الحليم
التربية السلمية

06/09/06أقدمية 12 سنة 27324Zتمسية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.عثمان بن عفان

ملول

101/01/02إقليم: تارودانتثإ. م الدرفوفي 73 جامع بركوك
التربية السلمية

05/09/08إلتحاق بالزوجة 17288

R

أولد تايمة )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ الطلس

ملول

ثانوية م الشيخ السعدي 

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

816/09/97 130 م تبيوي
التربية البدنية

16/09/99أقدمية 16 سنة 05015A)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.النوار

ملول

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية بدر

أصيل

116/09/99 98 أيت اكن عبد الوفي
التربية البدنية

05/09/07أقدمية 12 سنة 25811E طنجة المدينة

)المقاطعة(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.واد سوس

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثانوية طه حسين العدادية

ملول

106/09/00 86 ابراهيم وحمان
التربية البدنية

15/09/08إلتحاق بالزوجة 27323Y الدشيرة الجهادية

)البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.النوار

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثا م عابد الجابري

وتنان

106/09/06 66 سمير  الدقاقي
التربية البدنية

23/09/11إلتحاق بالزوجة 27205V)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابن سينا

ملول

الثانوية العدادية عثمان بن 

عفان

705/09/08إقليم: العيون 52 رشيد العمراني
التربية البدنية

03/09/13 25881F)العيون )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.النوار

ملول

ثانوية ابو فراس الحمداني 

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

517/09/01 111 سميرة  اليقوتي
التربية السرية

17/09/03إلتحاق بالزوج 22757

K

اكادير )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.احمد المنصور الذهبي

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية المواهب العدادية

وتنان

106/09/06 92 عائشة البرنوسي
التربية السرية

13/09/07أقدمية 12 سنة 24843

C

الدراركة
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عمالة: إنزكان ايت ثإ.المستقبل

ملول

605/09/08إقليم: الصويرةاعدادية م عزيز الحبابي 40 زعطر ثورية
التربية التشكيلية

02/09/16 24215Vتدزي

عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابن حنبل

ملول

عمالة: أكادير  إدا ثانوية القدس العدادية

وتنان

803/09/13 12 زكية دويهي
التربية التشكيلية

04/09/18 24513

U

اكادير )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابن زهر

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ . جمال الدين الفغاني

ملول

105/09/11 6 بن كريش الحسن
التربية الموسيقية

04/09/19 26646

M

انزكان )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.المان

ملول

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الخليل بن أحمد

ملول

105/09/11 16 مريم وكريم
التكنولوجيا

03/09/18 26647

N

أيت ملول )البلدية(

206/09/01إقليم: تارودانتثإ. أنوالإقليم: تارودانتثإ.اسن 86 موسى شمسي
اللغة العربية

04/09/19 17287P)أولد تايمة )البلدية

501/01/02عمالة: مراكشالثانوية العدادية النهضةإقليم: تارودانتثإ.السعديين 82 سعيدة تداوت
اللغة العربية

05/09/08أقدمية 12 سنة 23072

C

المنارة )المقاطعة(

101/01/02إقليم: تارودانتثإ. م الدرفوفيإقليم: تارودانتثإ سيدي بوموسى 56 نادية بيروك
اللغة العربية

05/09/11إلتحاق بالزوج 17288

R

أولد تايمة )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الخليل بن أحمدإقليم: تارودانتثأ. الحسن الثاني

ملول

102/09/10 47 جميلة أمنصار
اللغة العربية

02/09/15إلتحاق بالزوج 26647

N

أيت ملول )البلدية(

102/09/14إقليم: تارودانتثأ. الحسن الثانيإقليم: تارودانتالثانوية العدادية التقدم 38 عبدالحميد فصيح
اللغة العربية

04/09/18 17468L)أولد تايمة )البلدية

101/01/17إقليم: تارودانتالثانوية العدادية افريجةإقليم: تارودانتثإ.المام مسلم 30 م أوبرحيم
اللغة العربية

04/09/18 27244

M

افريجة

106/09/17إقليم: تارودانتثإ. اصادصإقليم: تارودانتثإ.المهارة لوليجة 28 عماد رخوان
اللغة العربية

06/09/17 26302

N

اصادص

106/09/17إقليم: تارودانتثإ.تازمورتإقليم: تارودانتثإ.المستقبل 28 الحبيب أجهد
اللغة العربية

06/09/17 22406

D

تزمورت

عمالة: إنزكان ايت ثإ.المام الجزوليإقليم: تارودانتثإ.ايكلي

ملول

106/09/17 24 حسن المطيار
اللغة العربية

04/09/19 05110

D

تمسية

عمالة: إنزكان ايت ثانوية المنفلوطي العداديةإقليم: تارودانتثإ.تازمورت

ملول

104/09/18 22 مريم اسلوي
اللغة العربية

04/09/18 27112

U

القليعة )البلدية(

401/01/17إقليم: تارودانتثإ سيدي بوموسىإقليم: تارودانتثإ.الشهيد علي بن الطاهر 20 فاطمة الزهراء ايت سي ابويه
اللغة العربية

04/09/18 24675Vسيدي بوموسى

عمالة: إنزكان ايت ثإ.المام الجزوليإقليم: تارودانت ثإ.زاوية سيدي الطاهر

ملول

101/01/17 20 شفعي نعيمة
اللغة العربية

04/09/18 05110

D

تمسية

202/09/10إقليم: تارودانتثأ. الحسن الثانيإقليم: تارودانتثأ.الطبري 19 رضوان الغازي
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 17468L)أولد تايمة )البلدية
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106/09/17إقليم: تارودانتالثانوية العدادية افريجةإقليم: تارودانتثإ.المهارة لوليجة 19 مونية البوزايدي الشيخي
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 27244

M

افريجة

106/09/17إقليم: تارودانتثإ.اسنإقليم: تارودانتثإ. اصادص 18 سعيد أمغار
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 24535Tاسن

106/09/17إقليم: تارودانت ثإ.زاوية سيدي الطاهرإقليم: تارودانتثإ. اولوز 18 كلثوم العبد
اللغة العربية

06/09/17 26190Sزاوية سيدي الطاهر

إقليم: شتوكة آيت ثأ. سوس العالمةإقليم: تارودانتثإ.المهارة لوليجة

باها

306/09/17 18 سعيد أشوي
اللغة العربية

06/09/17 27396

C

سيدي بيبي

106/09/17إقليم: تارودانتثإ.الشهيد علي بن الطاهرإقليم: تارودانتثإ.السعادة 18 عبد الكبير الخاطب
اللغة العربية

06/09/17 17289S)الكردان )البلدية

206/09/17إقليم: تارودانتثإ.السعديينإقليم: تارودانتثإ.السعادة 18 م الرحيمي
اللغة العربية

06/09/17 17290T)أيت ايعزة )البلدية

306/09/17إقليم: تارودانتثأ.الطبريإقليم: تارودانتثإ. تالكجونت 18 لحسن الطويل
اللغة العربية

06/09/17 17291

U

لكفيفات

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرشاد التأهيليةإقليم: تارودانتثإ.ايت عبد ا

وتنان

106/09/17 18 عبد القادر حسحاس
اللغة العربية

06/09/17 27097

C

أورير

206/09/17إقليم: تارودانتالثانوية العدادية الديرإقليم: تارودانتثإ.السعادة 18 صالح اركي
اللغة العربية

06/09/17 27110Sالدير

عمالة: إنزكان ايت ثإ.يوسف بن تاشفينإقليم: تارودانتثإ.ايت عبد ا

ملول

106/09/17 18 أحمد الوافي
اللغة العربية

06/09/17 24239

W

تمسية

عمالة: إنزكان ايت ثانوية ابن العربي العداديةإقليم: تارودانتثإ.اسن

ملول

902/09/14 17 يسر فالح
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 27324Zتمسية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرشاد التأهيليةإقليم: تارودانت ثإ.تفنوت

وتنان

604/09/19 16 نجاة لعوينا
اللغة العربية

04/09/19 27097

C

أورير

عمالة: إنزكان ايت ثإ.عثمان بن عفانإقليم: تارودانتاعدادية تزي نتاست

ملول

704/09/19 16 الخوخي نادية
اللغة العربية

04/09/19 18673

W

اولد دحو

عمالة: أكادير  إدا  ثانوية الزيتون العداديةإقليم: تارودانت ثإ.ايمولس

وتنان

404/09/19 16 العلواني حنان
اللغة العربية

04/09/19 05023Jتامري

606/09/17إقليم: تارودانتثإ.المنصور الدهبيإقليم: تارودانت ثإ.ايمولس 14 عبد العزيز  العابدي
اللغة العربية

04/09/19 23771

M

احمر  لكللشة

1004/09/18إقليم: تارودانتثأ.الرازيإقليم: تارودانتثإ. أساكي 12 مهدية اسمين
اللغة العربية

04/09/18 21258Fارزان

904/09/18إقليم: تارودانتثإ.تازمورتإقليم: تارودانتثإ.أحد 12 سعاد كومية
اللغة العربية

04/09/18 22406

D

تزمورت

443



المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

إقليم: شتوكة آيت ثإ. الطاهر الفرانيإقليم: تارودانت ثإ.تفنوت

باها

204/09/18 12 ايوب قراو
اللغة العربية

04/09/18 22826

K

تنالت

804/09/18إقليم: تارودانتثإ.الشهيد علي بن الطاهرإقليم: تارودانتثإ.أحد 12 زهرة الزوين
اللغة العربية

04/09/18 17289S)الكردان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.العلويينإقليم: تارودانتثإ أركان

ملول

604/09/18 10 اليش موليد
اللغة العربية

04/09/19 21876

C

القليعة )البلدية(

إقليم: شتوكة آيت ثإ. حمادي مبارك بن بوبكرإقليم: تارودانتثأ.الرك

باها

204/09/19 7 أيت موس فاطمة
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوج 05368J)بيوكرة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثإ. جابر بن حيانإقليم: تارودانتنواة أزرار

باها

104/09/19 6 م إيدسان
اللغة العربية

04/09/19 19752

U

انشادن

804/09/19إقليم: تارودانتثإ.ايكليإقليم: تارودانتثإ.أسكاون 6 م ارغ
اللغة العربية

04/09/19 24672Sاكلي

304/09/19إقليم: تارودانتثإ. اولوزإقليم: تارودانتثإ.أسكاون 6 حسن اد القائد
اللغة العربية

04/09/19 17295Y)أولوز )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثإ. الموحدينإقليم: تارودانتالنواة العدادية اسايس

باها

104/09/19 6 شعيب غجداد
اللغة العربية

04/09/19 26407

C

أيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت ثإ. سيدي الحاج الحبيبإقليم: تارودانتثإ.تالمكانت

باها

104/09/19 6 السعدية بوزيد
اللغة العربية

04/09/19 05367

H

بيوكرة )البلدية(

إقليم: شتوكة آيت ثإ. انشادنإقليم: تارودانتثإ.تالمكانت

باها

104/09/19 6 فايزة باق
اللغة العربية

04/09/19 24506Lانشادن

إقليم: شتوكة آيت ثإ. يوسف بن تاشفينإقليم: تارودانتثأ.الرك

باها

104/09/19 6 الحسوني حسناء
اللغة العربية

04/09/19 26941

H

واد الصفا

إقليم: شتوكة آيت ثإ. الطاهر الفرانيإقليم: تارودانتنواة أزرار

باها

504/09/19 6 هشام إديوسف
اللغة العربية

04/09/19 22826

K

تنالت

304/09/19إقليم: تارودانتثإ.المهارة لوليجةإقليم: تارودانتالنواة العدادية تاشتولت 6 حسناء الغزالي
اللغة العربية

04/09/19 24674

U

لمهارة

604/09/19إقليم: تارودانتثإ. أساكيإقليم: تارودانتثإ.أسكاون 6 م كرت
اللغة العربية

04/09/19 24982

D

اساكي

عمالة: أكادير  إدا ثانوية 20 غشت العداديةإقليم: تارودانتثإ.السعديين

وتنان

401/01/02 82 ليلى عجلت
اللغة الفرنسية

02/09/09إلتحاق بالزوج 05012X)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية رام ا العداديةإقليم: تارودانتالثانوية العدادية التقدم

وتنان

902/09/10 70 فاطمة بووخرص
اللغة الفرنسية

02/09/16 25869T)اكادير )البلدية

109/06/06إقليم: تارودانتثإ.ايكليإقليم: تارودانتثإ. تالكجونت 64 العسكري سعيد
اللغة الفرنسية

29/06/15إلتحاق بالزوجة 24672Sاكلي
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ثانوية ادريس الحريزي إقليم: تارودانتثأ.الطبري

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

806/09/06 62 الهاروش امال
اللغة الفرنسية

02/09/14 05020F)اكادير )البلدية

ثانوية المهدي بن تومرت إقليم: تارودانتثإ.رحال المسكيني

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

504/09/12 39 حنان عضوز
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 24767V)اكادير )البلدية

103/09/13إقليم: تارودانتثأ. الحسن الثانيإقليم: تارودانتثأ.الطبري 39 نعيمة روباتي
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 17468L)أولد تايمة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثا م عابد الجابريإقليم: تارودانتثأ.الطبري

وتنان

505/09/11 38 ايت الفقيه فاطمة
اللغة الفرنسية

05/09/19إلتحاق بالزوج 27205V)اكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية البحتري العداديةإقليم: تارودانتثإ. أنوال

وتنان

204/09/12 37 جميلة  اد الحاج
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 24768

W

اكادير )البلدية(

إقليم: شتوكة آيت ثإ. سيدي خليلإقليم: تارودانتثإ. اولوز

باها

602/09/15 36 نعيمة البزيك
اللغة الفرنسية

06/09/17 21198

R

أيت ميلك

201/01/17إقليم: تارودانتثأ.الطبريإقليم: تارودانتالنواة العدادية تاشتولت 34 نسيمة مشعور
اللغة الفرنسية

01/01/17 17291

U

لكفيفات

630/01/17إقليم: تارودانتثأ.الطبريإقليم: تارودانتثإ.تازمورت 32 خالد الزرق
اللغة الفرنسية

06/09/17 17291

U

لكفيفات

102/09/14إقليم: تارودانتثإ الحسن الولإقليم: تارودانتثأ.الداخلة 30 رحمة لعريبي
اللغة الفرنسية

06/09/17 17284L)تارودانت )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الخليل بن أحمدإقليم: تارودانتثإ.الشهيد علي بن الطاهر

ملول

502/09/14 28 نعيمة شامخ
اللغة الفرنسية

04/09/18إلتحاق بالزوج 26647

N

أيت ملول )البلدية(

ثانوية علي بن أبي طالب إقليم: تارودانتثإ. تيوت

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

601/01/17 28 حسناء نيتطويل
اللغة الفرنسية

04/09/19 23967Aالدراركة

ثانوية تكاديرت نعبادو إقليم: تارودانتثإ أركان

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

206/09/17 28 امهرة مونية
اللغة الفرنسية

06/09/17 21066Xالدراركة

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الموز العداديةإقليم: تارودانتثأ.الداخلة

وتنان

306/09/17 28 زهرة بتسمومت
اللغة الفرنسية

06/09/17 19981Tأورير

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرشاد التأهيليةإقليم: تارودانتثإ.السعادة

وتنان

206/09/17 28 عواطف بوتور
اللغة الفرنسية

06/09/17 27097

C

أورير

106/09/17إقليم: تارودانتالثانوية العدادية افريجةإقليم: تارودانتثإ. سيدي واعزيز 28 حنان الفروج
اللغة الفرنسية

06/09/17 27244

M

افريجة

إقليم: شتوكة آيت ثأ. سوس العالمةإقليم: تارودانتثإ الحسن الول

باها

902/09/15 22 نجاة البلغيتي
اللغة الفرنسية

04/09/19 27396

C

سيدي بيبي

إقليم: شتوكة آيت ثإ. العربي الشابيإقليم: تارودانتثإ.المنصور الدهبي

باها

230/01/17 22 عومان سعيدة
اللغة الفرنسية

06/09/17 24808Pسيدي بيبي
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104/09/18إقليم: تارودانتثإ. الزراويإقليم: تارودانتثإ.المنصور الدهبي 22 لطيفة بوزمان
اللغة الفرنسية

04/09/18 17286

N

تارودانت )البلدية(

102/09/16إقليم: تارودانتثإ.المنصور الدهبيإقليم: تارودانتثإ.تينزرت 20 فاتحة نايت حمزة
اللغة الفرنسية

04/09/18 23771

M

احمر  لكللشة

206/09/17إقليم: تارودانتثإ.السعادةإقليم: تارودانتثإ.أحد 19 معاد بوهالي
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوجة 23770Lالفيض

إقليم: شتوكة آيت ثإ. العربي الشتوكيإقليم: تارودانتثأ.الرك

باها

206/09/17 18 ايت القاضي عبد ا
اللغة الفرنسية

06/09/17 22827L)بيوكرة )البلدية

206/09/17إقليم: تارودانتثإ.المام مسلمإقليم: تارودانت ثإ.ايمولس 18 نورالدين ايت عياط
اللغة الفرنسية

06/09/17 22403Aأيت ايكاس

106/09/17إقليم: تارودانتثإ. الزراويإقليم: تارودانتثأ.الرك 18 م زرزور
اللغة الفرنسية

06/09/17 17286

N

تارودانت )البلدية(

806/09/17إقليم: تارودانتثأ.الطبريإقليم: تارودانتثإ.الليمون 18 امينة بن عبيد
اللغة الفرنسية

06/09/17 17291

U

لكفيفات

306/09/17إقليم: تارودانتثإ الحسن الولإقليم: تارودانتثإ. أساكي 18 خديجة موغامر
اللغة الفرنسية

06/09/17 17284L)تارودانت )البلدية

306/09/17إقليم: تارودانتثأ.الشابيإقليم: تارودانتثإ.المهارة لوليجة 18 حسن شائب
اللغة الفرنسية

06/09/17 17293

W

مشرع العين

706/09/17إقليم: تارودانتثإ.رحال المسكينيإقليم: تارودانتثإ. اولوز 18 كريمة بوكلزيم
اللغة الفرنسية

06/09/17 17285

M

تارودانت )البلدية(

106/09/17إقليم: تارودانتثإ.المستقبلإقليم: تارودانتثإ.ايت عبد ا 18 عبد الرحيم بنعويوي
اللغة الفرنسية

06/09/17 20825

K

تتاوت

106/09/17إقليم: تارودانتثإ. تالكجونتإقليم: تارودانتثإ. أوناين 18 جريويح عبد ا
اللغة الفرنسية

06/09/17 25646Aتالكجونت

206/09/17إقليم: تارودانتثإ.بئر أنزرانإقليم: تارودانت ثإ.أكدير ملول 18 أيت الحسن  م
اللغة الفرنسية

06/09/17 23315S)الكردان )البلدية

506/09/17إقليم: تارودانتثإ. تيوتإقليم: تارودانتثإ.السعادة 18 جهان امسهال
اللغة الفرنسية

06/09/17 26304

R

تيوت

إقليم: شتوكة آيت ثإ. الركانإقليم: تارودانتثإ أركان

باها

704/09/19 16 ابو الفضل زينب
اللغة الفرنسية

04/09/19 27109

R

أيت عميرة

702/09/16إقليم: تارودانتثإ.المنصور الدهبيإقليم: تارودانتثإ. أوزيوة 12 توفيق جرار
اللغة الفرنسية

04/09/18 23771

M

احمر  لكللشة

104/09/18إقليم: تيزنيتالثانوية العدادية الطلسإقليم: تارودانتثإ.أسكاون 12 هشام ايت الرايس
اللغة الفرنسية

04/09/18 17257

G

تافراوت )البلدية(
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204/09/18إقليم: تارودانتثإ. أساكيإقليم: تارودانتنواة أزرار 12 عزيز عبد المجيد
اللغة الفرنسية

04/09/18 24982

D

اساكي

إقليم: شتوكة آيت ثإ. الموحدينإقليم: تارودانتالنواة العدادية زكموزن

باها

704/09/18 12 علي  جدال
اللغة الفرنسية

04/09/18 26407

C

أيت عميرة

404/09/18إقليم: تارودانتثإ.السعديينإقليم: تارودانتثإ.ايكلي 10 إدموسى م
اللغة الفرنسية

04/09/19 17290T)أيت ايعزة )البلدية

204/09/19إقليم: تارودانتالثانوية العدادية التقدمإقليم: تارودانتثأ.المجد 8 أجور  سناء
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 26715

M

أولد تايمة )البلدية(

1004/09/19إقليم: تارودانتثإ أركانإقليم: تارودانت ثإ.ايمولس 6 الهماني الحسين
اللغة الفرنسية

04/09/19 23773Pاركانة

1004/09/19إقليم: تارودانتثإ أركانإقليم: تارودانت ثإ.ايمولس 6 بيشاني سفيان
اللغة الفرنسية

04/09/19 23773Pاركانة

104/09/19إقليم: تارودانتثأ.الداخلةإقليم: تارودانتاعدادية تزي نتاست 6 نعيمة معتصم
اللغة الفرنسية

04/09/19 17304

H

أولد برحيل )البلدية(

104/09/19إقليم: تارودانتثإ. أوزيوةإقليم: تارودانتثإ.أسكاون 6 رشيد متبيع
اللغة الفرنسية

04/09/19 22405

C

اوزيوة

1004/09/19إقليم: تارودانتثأ.الرازيإقليم: تارودانتثإ.المستقبل 6 اسماء البياضي
اللغة الفرنسية

04/09/19 21258Fارزان

إقليم: شتوكة آيت ثأ. الفضيلةإقليم: تارودانت ثإ.ايكدي

باها

304/09/19 6 بووغاز خالد
اللغة الفرنسية

04/09/19 25270Sواد الصفا

إقليم: شتوكة آيت ثإ. سيدي بوسحابإقليم: تارودانت ثإ.تفنوت

باها

104/09/19 6 عبدالرحيم الباز
اللغة الفرنسية

04/09/19 24504Jسيدي بو السحاب

104/09/19إقليم: تارودانتثإ.تينزرتإقليم: تارودانتثإ.أسكاون 6 السعيد ادجو
اللغة الفرنسية

04/09/19 24673Tتينزرت

504/09/19إقليم: تارودانتثإ.تازمورتإقليم: تارودانتالنواة العدادية تاشتولت 6 م امين ايت امغار
اللغة الفرنسية

04/09/19 22406

D

تزمورت

إقليم: شتوكة آيت ثإ. يوسف بن تاشفينإقليم: تارودانتالنواة العدادية اسايس

باها

204/09/19 6 مريم اسحلي
اللغة الفرنسية

04/09/19 26941

H

واد الصفا

إقليم: شتوكة آيت ثإ. انشادنإقليم: تارودانتثإ. أساكي

باها

504/09/19 6 عائشة مدرر
اللغة الفرنسية

04/09/19 24506Lانشادن

إقليم: شتوكة آيت ثإ. الموحدينإقليم: تارودانت ثإ.ايكدي

باها

404/09/19 6 اعلمن السعيد
اللغة الفرنسية

04/09/19 26407

C

أيت عميرة

122/09/03إقليم: تارودانتالثانوية العدادية افريجةإقليم: تارودانتثأ.الداخلة 90 خالد   وكساس
اللغة النجليزية

07/09/05أقدمية 12 سنة 27244

M

افريجة
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101/01/02إقليم: تارودانتالثانوية العدادية الديرإقليم: تارودانتثإ أركان 80 الحبيب الكويري
اللغة النجليزية

05/09/07إلتحاق بالزوجة 27110Sالدير

905/09/11إقليم: تارودانتثأ.الداخلةإقليم: تارودانتثإ.أسكاون 54 كريمة مزواري
اللغة النجليزية

05/09/11 17304

H

أولد برحيل )البلدية(

106/09/01إقليم: تارودانتالثانوية العدادية افريجةإقليم: تارودانتثأ.الرازي 120 عبدلوي ميلود
الجتماعيات

04/09/02أقدمية 16 سنة 27244

M

افريجة

1002/09/09إقليم: تارودانتالثانوية العدادية ابن بسامإقليم: تارودانتثإ.ايكلي 76 السعيد شويخ
الجتماعيات

02/09/09 27313

M

الكدية البيضاء

101/01/02إقليم: تارودانتالثانوية العدادية ابن بسامإقليم: تارودانتثإ.تينزرت 66 عبد الحفيظ نعماني
الجتماعيات

02/09/09 27313

M

الكدية البيضاء

101/01/02إقليم: تارودانتثإ الحسن الولإقليم: تارودانتثإ. تيوت 62 هشام بنهماشت
الجتماعيات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 17284L)تارودانت )البلدية

106/09/08إقليم: تارودانتثإ.ايكليإقليم: تارودانتثأ.الداخلة 52 مولي عبدا  دياني
الجتماعيات

26/09/13 24672Sاكلي

403/09/13إقليم: زاكورةالثانوية العدادية ترناتةإقليم: تارودانتثإ. أوناين 52 رشيد مقبول
الجتماعيات

03/09/13 24780Jترناتة

عمالة: إنزكان ايت ثإ.المام الجزوليإقليم: تارودانت ثإ.زاوية سيدي الطاهر

ملول

105/09/08 46 نور الدين ميدة
الجتماعيات

نعم 06/09/17 05110

D

تمسية

503/09/13إقليم: تارودانتثأ.الرازيإقليم: تارودانت ثإ.أكدير ملول 43 م  ايت برح
الجتماعيات

03/09/13إلتحاق بالزوجة 21258Fارزان

105/09/11إقليم: تارودانتثأ.الداخلةإقليم: تارودانتثإ. سيدي واعزيز 40 عبد الصمد م بنقدور
الجتماعيات

02/09/15 17304

H

أولد برحيل )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ الطلسإقليم: تارودانتثإ.أحد

ملول

202/09/15 40 الماسي نورة
الجتماعيات

02/09/15 22700Y)انزكان )البلدية

202/09/15إقليم: تارودانتثإ.الليمونإقليم: تارودانتثإ.المهارة لوليجة 34 ابراهيم بكريم
الجتماعيات

04/09/18 26940

G

أولد برحيل )البلدية(

إقليم: شتوكة آيت ثإ. جابر بن حيانإقليم: تارودانت ثإ.ايمولس

باها

101/01/17 34 لطيفة ابضار
الجتماعيات

01/01/17 19752

U

انشادن

الثانوية العدادية مولي إقليم: تارودانتثإ. م الدرفوفي

رشيد

605/09/07إقليم: الحوز 28 ا عمر الشبرك
الجتماعيات

06/09/17 03787

R

أيت أورير )البلدية(

1006/09/17إقليم: تارودانتثإ. سيدي واعزيزإقليم: تارودانتالنواة العدادية زكموزن 18 رضوان معروف
الجتماعيات

06/09/17 24670Pسيدي واعزيز

104/09/18إقليم: تارودانتثأ.الركإقليم: تارودانتثإ.ايت عبد ا 12 عبد المجيد أبل
الجتماعيات

04/09/18 17297A)ايغرم )البلدية
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206/09/17إقليم: طاطاالمسيرةإقليم: تارودانتثإ.أحد 10 الحسن القاضي
الجتماعيات

04/09/19 16088Lاقا ايغان

1004/09/19إقليم: تارودانتثإ. تيوتإقليم: تارودانتالنواة العدادية تاشتولت 7 اعمر مولي م
الجتماعيات

04/09/19إلتحاق بالزوجة 26304

R

تيوت

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الخوارزميإقليم: تارودانتثإ.أسكاون

ملول

304/09/19 6 م الخوتري
الجتماعيات

04/09/19 19135Y)القليعة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرياض العداديةإقليم: تارودانتثإ.تالمكانت

وتنان

804/09/19 6 حافظ أخراز
الجتماعيات

04/09/19 24770Yامسوان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية احمد شوقي العداديةإقليم: تارودانتثإ.السعديين

وتنان

306/09/00 124 مساعد يوسف
الرياضيات

06/09/01أقدمية 16 سنة 22756J)اكادير )البلدية

105/09/08إقليم: تارودانتثأ.الشابيإقليم: تارودانتثإ.تازمورت 68 اسماعيل اضرضور
الرياضيات

02/09/15 17293

W

مشرع العين

105/09/08إقليم: تارودانتثإ. أنوالإقليم: تارودانتثإ.تازمورت 64 أدريوش خالد
الرياضيات

02/09/10 17287P)أولد تايمة )البلدية

102/09/09إقليم: تارودانتثإ. أنوالإقليم: تارودانتثإ.الشهيد علي بن الطاهر 48 عادل بن عزوز
الرياضيات

02/09/16 17287P)أولد تايمة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثانوية طه حسين العداديةإقليم: تارودانتثأ.الطبري

ملول

205/09/11 48 عبد الله مطوس
الرياضيات

02/09/15 27323Y الدشيرة الجهادية

)البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.القاضي عياضإقليم: تارودانتثأ.الطبري

ملول

205/09/11 44 مريم ايت بوستى
الرياضيات

02/09/16 05105Y الدشيرة الجهادية

)البلدية(

102/09/10إقليم: تارودانتثإ. م الدرفوفيإقليم: تارودانتثأ.المجد 42 الحويضري رضوان
الرياضيات

02/09/13إلتحاق بالزوجة 17288

R

أولد تايمة )البلدية(

عمالة: أكادير  إدا ثا م عابد الجابريإقليم: تارودانتثأ.الطبري

وتنان

102/09/10 37 ابراهيم بنكو
الرياضيات

02/09/16إلتحاق بالزوجة 27205V)اكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ اكادير الكبيرإقليم: تارودانتثإ.ايت عبد ا

ملول

702/09/16 34 كريمة نورالدين
الرياضيات

02/09/16 05107A)أيت ملول )البلدية

عمالة: المضيق - ثانوية ابن بطوطة العداديةإقليم: تارودانتثإ.السعديين

الفنيدق

602/09/15 32 الحسين ابعو
الرياضيات

06/09/17 05671

N

المضيق )البلدية(

202/09/14إقليم: تارودانتثإ.السعديينإقليم: تارودانتثإ.الشهيد علي بن الطاهر 31 مريم كردة
الرياضيات

06/09/17إلتحاق بالزوج 17290T)أيت ايعزة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الهدايةإقليم: تارودانتثإ. أساكي

ملول

202/09/15 30 عفاف المالكي
الرياضيات

02/09/15 24668

M

أيت ملول )البلدية(

102/09/14إقليم: تارودانتثإ.الشهيد علي بن الطاهرإقليم: تارودانتثإ.السعديين 28 هدى النويري
الرياضيات

04/09/18 17289S)الكردان )البلدية

449



المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

عمالة: إنزكان ايت ثإ.يوسف بن تاشفينإقليم: تارودانتثأ.المعرفة

ملول

906/09/17 28 لبنى ادبنموح
الرياضيات

06/09/17 24239

W

تمسية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الموز العداديةإقليم: تارودانتثإ.الليمون

وتنان

506/09/17 28 رجاء اكوزار
الرياضيات

06/09/17 19981Tأورير

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الكويرة العداديةإقليم: تارودانتثإ.الليمون

وتنان

606/09/17 28 هاجر مفلح
الرياضيات

06/09/17 05021

G

الدراركة

عمالة: إنزكان ايت ثإ الطلسإقليم: تارودانتثإ. سيدي واعزيز

ملول

306/09/17 28 حنان أكلكال
الرياضيات

06/09/17 22700Y)انزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ . جمال الدين الفغانيإقليم: تارودانتثإ.أحد

ملول

606/09/17 28 ندير قروت
الرياضيات

06/09/17 26646

M

انزكان )البلدية(

إقليم: شتوكة آيت ثأ. سوس العالمةإقليم: تارودانتثإ.السعادة

باها

109/10/17 28 حنان استيف
الرياضيات

09/10/17 27396

C

سيدي بيبي

إقليم: شتوكة آيت ثإ. العربي الشابيإقليم: تارودانتثإ.المهارة لوليجة

باها

202/09/15 26 اسماء نايت بل
الرياضيات

06/09/17 24808Pسيدي بيبي

إقليم: شتوكة آيت ثإ. سيدي خليلإقليم: تارودانتالنواة العدادية تاشتولت

باها

204/09/12 24 م سرسري
الرياضيات

02/09/16 21198

R

أيت ميلك

عمالة: إنزكان ايت ثإ.يوسف بن تاشفينإقليم: تارودانتثأ.المعرفة

ملول

902/09/16 22 أشرف الطاوسي
الرياضيات

04/09/18 24239

W

تمسية

504/09/12إقليم: بني مللثانوية ابن تومرت العداديةإقليم: تارودانتالثانوية العدادية التقدم 18 فضيلة لحرش
الرياضيات

06/09/17 21223Tدير القصيبة

إقليم: شتوكة آيت ثإ. العربي الشتوكيإقليم: تارودانتثإ. أوناين

باها

406/09/17 18 امزان م
الرياضيات

06/09/17 22827L)بيوكرة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرياض العداديةإقليم: تارودانتثإ.أسكاون

وتنان

406/09/17 18 م شوكري
الرياضيات

06/09/17 24770Yامسوان

1006/09/17إقليم: تارودانتثإ.السعديينإقليم: تارودانتثإ.ايت عبد ا 18 نعيمة مازوز
الرياضيات

06/09/17 17290T)أيت ايعزة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثإ. الركانإقليم: تارودانتثإ.أحد

باها

106/09/17 18 برحمان يونس
الرياضيات

06/09/17 27109

R

أيت عميرة

306/09/17إقليم: تارودانتثإ.الشهيد علي بن الطاهرإقليم: تارودانت ثإ.تفنوت 18 المهدي صالح
الرياضيات

06/09/17 17289S)الكردان )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثإ. يوسف بن تاشفينإقليم: تارودانتثإ.أسكاون

باها

106/09/17 18 م شعيبي
الرياضيات

06/09/17 26941

H

واد الصفا

506/09/17إقليم: تارودانتثأ.الطبريإقليم: تارودانتثإ.تينزرت 18 فاطمة الزهراء الحافة
الرياضيات

06/09/17 17291

U

لكفيفات
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

106/09/17إقليم: تارودانتالثانوية العدادية افريجةإقليم: تارودانتثإ.المهارة لوليجة 18 صفاء بنعبو
الرياضيات

06/09/17 27244

M

افريجة

406/09/17إقليم: تارودانتثأ.الطبريإقليم: تارودانت ثإ.نيرس 18 كوتي علي
الرياضيات

06/09/17 17291

U

لكفيفات

109/10/17إقليم: تارودانتثإ. سيدي واعزيزإقليم: تارودانت ثإ.أكدير ملول 18 مونية   بلل
الرياضيات

09/10/17 24670Pسيدي واعزيز

201/01/17إقليم: تارودانتثإ. الزراويإقليم: تارودانتثإ أركان 16 الحسن المستعين
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوجة 17286

N

تارودانت )البلدية(

202/09/16إقليم: تارودانتثإ.المام مسلمإقليم: تارودانتثإ.المهارة لوليجة 12 مهاشي سكينة
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 22403Aأيت ايكاس

الثانوية العدادية مولي إقليم: تارودانتثأ. م السادس

رشيد

202/09/16إقليم: الحوز 12 عبدالرحيم سرغيني
الرياضيات

04/09/18 03787

R

أيت أورير )البلدية(

102/09/16إقليم: تارودانتثأ.المعرفةإقليم: تارودانتثإ اداوكماض 12 هشام فاسك
الرياضيات

04/09/18 17294Xأولد عيسى

عمالة: أكادير  إدا ثانوية عقبة بن نافع العداديةإقليم: تارودانتثإ. أساكي

وتنان

1104/09/18 12 المصطفى اهواشمي
الرياضيات

04/09/18 25647

B

تدرارت

إقليم: شتوكة آيت ثإ. الموحدينإقليم: تارودانتالنواة العدادية زكموزن

باها

104/09/18 12 زكرياء  ادبيه
الرياضيات

04/09/18 26407

C

أيت عميرة

704/09/19إقليم: تارودانتثإ أركانإقليم: تارودانت ثإ.ايكدي 6 أدمو حميد
الرياضيات

04/09/19 23773Pاركانة

إقليم: شتوكة آيت ثإ. الطاهر الفرانيإقليم: تارودانتثإ.أسكاون

باها

704/09/19 6 لحسن ايت مسعود
الرياضيات

04/09/19 22826

K

تنالت

204/09/19إقليم: تارودانتثإ. أساكيإقليم: تارودانتالنواة العدادية زكموزن 6 عمر  ادوكريم
الرياضيات

04/09/19 24982

D

اساكي

1004/09/19إقليم: تارودانتثإ.المهارة لوليجةإقليم: تارودانتثإ. تيوت 6 خديجة اسبولي
الرياضيات

04/09/19 24674

U

لمهارة

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الحنصاليإقليم: تارودانتالنواة العدادية اسايس

ملول

104/09/19 6 عبدالرحيم مزين
الرياضيات

04/09/19 24238V)القليعة )البلدية

404/09/19إقليم: تارودانتثأ.الرازيإقليم: تارودانتنواة أزرار 6 هشام أيت لمين
الرياضيات

04/09/19 21258Fارزان

عمالة: إنزكان ايت ثإ.العلويينإقليم: تارودانتثأ.الرازي

ملول

1104/09/19 6 سعيدة اوناصر
الرياضيات

04/09/19 21876

C

القليعة )البلدية(

ثا. م الخامس للتعليم 

الصيل

116/09/99إقليم: الخميساتزينب النفزويةإقليم: تارودانت 124 عبد الواحد اوسليمان
علوم الحياة 

والرض
04/09/02أقدمية 16 سنة 23002

B

تيفلت )البلدية(
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

عمالة: إنزكان ايت ثإ.رحال بن احمدإقليم: تارودانتثإ.السعادة

ملول

302/09/14 42 مليكة بن جمع
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 05104X)انزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.المام الجزوليإقليم: تارودانتثإ. سيدي واعزيز

ملول

702/09/14 42 م أحناو
علوم الحياة 

والرض
02/09/16 05110

D

تمسية

102/09/15إقليم: تارودانتثإ.الليمونإقليم: تارودانتثإ.المام مسلم 25 مصطفى الملولي
علوم الحياة 

والرض
02/09/16إلتحاق بالزوجة 26940

G

أولد برحيل )البلدية(

106/09/17إقليم: تارودانتالثانوية العدادية افريجةإقليم: تارودانتثإ. أوزيوة 18 عبد الوهاب وهيم
علوم الحياة 

والرض
06/09/17إلتحاق بالزوجة 27244

M

افريجة

عمالة: إنزكان ايت ثانوية ابن العربي العداديةإقليم: تارودانتثإ. سيدي واعزيز

ملول

706/09/17 18 هدى بالصور
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 27324Zتمسية

404/09/19إقليم: تارودانتثإ.تينزرتإقليم: تارودانتثأ.المعرفة 16 فاطمة سهمي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 24673Tتينزرت

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرشاد التأهيليةإقليم: تارودانتثإ أركان

وتنان

301/01/17 7 حنان القاسمي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19إلتحاق بالزوج 27097

C

أورير

304/09/19إقليم: تارودانتالثانوية العدادية ابن بسامإقليم: تارودانتالثانوية العدادية افريجة 6 بوسلل فوزية
علوم الحياة 

والرض
04/09/19إلتحاق بالزوج 27313

M

الكدية البيضاء

404/09/19إقليم: تارودانتثأ.المعرفةإقليم: تارودانت ثإ.نيرس 6 زكاغ جواد
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 17294Xأولد عيسى

104/09/19إقليم: تارودانتثإ. اولوزإقليم: تارودانت ثإ.أكدير ملول 6 م بودوار
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 17295Y)أولوز )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثإ. 11 ينايرإقليم: تارودانتنواة أزرار

باها

204/09/19 6 رشيد الغريري
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 05371

M

أيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت ثإ. 11 ينايرإقليم: تارودانتالنواة العدادية اسايس

باها

904/09/19 6 عبدا بن عدي
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 05371

M

أيت عميرة

الثانوية العدادية سيدي إقليم: تارودانتثإ. النبعاث

المختار

104/09/02إقليم: شيشاوة 82 م الضو عماري
الفيزياء والكيمياء

02/09/09 03225Eسيدي المختار

105/09/11إقليم: العيونالثانوية العدادية المام عليإقليم: تارودانتثأ.الفضيلة 56 أمنصور أسامة
الفيزياء والكيمياء

03/09/13 24877P)العيون )البلدية

102/09/15إقليم: تارودانتثإ.المام مسلمإقليم: تارودانتثإ. أوناين 40 مصطفى أيت عمي
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 22403Aأيت ايكاس

عمالة: إنزكان ايت ثإ.يوسف بن تاشفينإقليم: تارودانتثإ.ايت عبد ا

ملول

301/01/17 34 فاطمة ادداود
الفيزياء والكيمياء

01/01/17 24239

W

تمسية

102/09/15إقليم: تاوناتثانوية 2 مارس العداديةإقليم: تارودانتثإ.المهارة لوليجة 30 وداد حمدة
الفيزياء والكيمياء

02/09/15إلتحاق بالزوج 15941

B

عين لكداح
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

عمالة: إنزكان ايت ثإ.رحال بن احمدإقليم: تارودانتثإ.الشهيد علي بن الطاهر

ملول

605/09/07 28 نعيمة بالفقيه
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 05104X)انزكان )البلدية

606/09/17إقليم: تارودانتثإ.الشهيد علي بن الطاهرإقليم: تارودانتثإ. سيدي واعزيز 28 فارس ادليمي
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 17289S)الكردان )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثإ. الموحدينإقليم: تارودانتثإ.الليمون

باها

106/09/17 28 م واعراب
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 26407

C

أيت عميرة

ثانوية علي بن أبي طالب إقليم: تارودانتثإ.المام مسلم

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

701/01/17 22 رشيد بنكود
الفيزياء والكيمياء

03/09/18 23967Aالدراركة

إقليم: شتوكة آيت ثإ. الفارابيإقليم: تارودانتثأ.الفضيلة

باها

302/09/16 22 الحميمصة خالد
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 05369

K

أيت باها )البلدية(

101/01/17إقليم: تارودانتالثانوية العدادية ابن بسامإقليم: تارودانتثإ.المستقبل 12 زيان م
الفيزياء والكيمياء

04/09/18إلتحاق بالزوجة 27313

M

الكدية البيضاء

504/09/19إقليم: تارودانتثإ.المهارة لوليجةإقليم: تارودانتنواة أزرار 6 م ايت يوس
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 24674

U

لمهارة

1004/09/19إقليم: تارودانتثأ.المعرفةإقليم: تارودانت ثإ.ايكدي 6 علواش نور الدين
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 17294Xأولد عيسى

106/09/01إقليم: تارودانتالثانوية العدادية افريجةإقليم: تارودانتثأ.الطبري 120 مينة الراجي
التربية السلمية

04/09/02أقدمية 16 سنة 27244

M

افريجة

101/01/02إقليم: تارودانتثإ. أنوالإقليم: تارودانتثأ.المجد 114 م  بن  طالب
التربية السلمية

07/09/05أقدمية 12 سنة 17287P)أولد تايمة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية رام ا العداديةإقليم: تارودانتثإ.تينزرت

وتنان

301/01/02 82 حسن القايدي
التربية السلمية

05/09/08أقدمية 12 سنة 25869T)اكادير )البلدية

301/01/02إقليم: تارودانتثأ. الحسن الثانيإقليم: تارودانتثإ. تالكجونت 82 عبد الكبير ايت حمو
التربية السلمية

05/09/08أقدمية 12 سنة 17468L)أولد تايمة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. سوس العالمةإقليم: تارودانتثإ. أوناين

باها

302/09/09 76 هشام ايت يعيش
التربية السلمية

02/09/09 27396

C

سيدي بيبي

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرياض العداديةإقليم: تارودانتثإ.أحد

وتنان

601/01/17 34 ادريس أتكي
التربية السلمية

01/01/17 24770Yامسوان

إقليم: شتوكة آيت ثإ. سيدي خليلإقليم: تارودانتثإ.أسكاون

باها

802/09/16 34 نورالدين بلج
التربية السلمية

01/01/17 21198

R

أيت ميلك

301/01/17إقليم: خريبكةالثانوية العدادية بدرإقليم: تارودانتثإ.أسكاون 6 مصطفى واحسون
التربية السلمية

04/09/19 12242F)خريبكة )البلدية

705/09/08إقليم: تطوانالثانوية العدادية ابن حمزةإقليم: تارودانتثأ.سيدي موسى 74 تمري مصطفى
التربية البدنية

02/09/10 27336

M

عين لحصن
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المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

إقليم: شتوكة آيت ثأ. سوس العالمةإقليم: تارودانتثأ.الفضيلة

باها

205/09/11 64 مساعيد هشام
التربية البدنية

05/09/11 27396

C

سيدي بيبي

905/09/11إقليم: تارودانتثأ.الطبريإقليم: تارودانتثإ. اضوار 58 عبد المجيد لعبيس
التربية البدنية

02/09/14 17291

U

لكفيفات

عمالة: إنزكان ايت ثانوية ابن العربي العداديةإقليم: تارودانتثأ.الرك

ملول

904/09/12 48 نور الدين اشبوخ
التربية البدنية

04/09/12 27324Zتمسية

إقليم: شتوكة آيت ثإ. خميس إداوكنظيفإقليم: تارودانتثأ.الفضيلة

باها

1101/01/17 34 ابوالهواء كريمة
التربية البدنية

01/01/17 05373Pإدا وكنظيف

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الخليل بن أحمدإقليم: تارودانتثإ.تالمكانت

ملول

302/09/15 30 الحسين لعكير
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 26647

N

أيت ملول )البلدية(

102/09/15إقليم: تارودانتثإ. اضوارإقليم: تارودانتثأ.المعرفة 25 يونس فوزي
التربية البدنية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 26305Sمشرع العين

عمالة: إنزكان ايت ثانوية ابن العربي العداديةإقليم: تارودانتثإ. أوزيوة

ملول

501/01/17 24 الحسين اشو
التربية البدنية

01/01/17إلتحاق بالزوجة 27324Zتمسية

201/01/17إقليم: تارودانتثإ. أوزيوةإقليم: تارودانتثإ.أسكاون 24 خالد اجدري
التربية البدنية

01/01/17 22405

C

اوزيوة

إقليم: شتوكة آيت ثإ. الطاهر الفرانيإقليم: تارودانت ثإ.تفنوت

باها

502/09/15 22 عبد ا ايت اعزى
التربية البدنية

04/09/18 22826

K

تنالت

106/09/17إقليم: تارودانتثأ.الداخلةإقليم: تارودانتثإ.الليمون 12 مراد جبوري
التربية البدنية

نعم 04/09/18 17304

H

أولد برحيل )البلدية(

202/09/15إقليم: تارودانتالثانوية العدادية افريجةإقليم: تارودانت ثإ.ايكدي 7 جعفر ابينو
التربية البدنية

04/09/19إلتحاق بالزوجة 27244

M

افريجة

104/09/12إقليم: تارودانتثإ.الليمونإقليم: تارودانتثأ.الداخلة 6 عبدالرحيم أيوس
التربية البدنية

نعم 04/09/19 26940

G

أولد برحيل )البلدية(

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرشاد التأهيليةإقليم: تارودانت ثإ.أكدير ملول

وتنان

301/01/17 6 الفيللي مصطفى
التربية البدنية

04/09/19إلتحاق بالزوجة 27097

C

أورير

507/09/05إقليم: تارودانتثأ.الشابيإقليم: تارودانتثإ.السعديين 40 وفاء  البرنوسي
التربية السرية

04/09/18 17293

W

مشرع العين

ثانوية المهدي بن تومرت إقليم: تارودانتثإ. م الدرفوفي

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

216/09/98 134 عبد العزيز الحجيرة
التربية التشكيلية

16/09/98أقدمية 16 سنة 24767V)اكادير )البلدية

304/09/12إقليم: تارودانتثإ.اسنإقليم: تارودانتثأ.سيدي موسى 36 لزهيري خديجة
المعلوميات

04/09/18 24535Tاسن

عمالة: إنزكان ايت ثانوية ابن العربي العداديةإقليم: تارودانت ثإ.تفنوت

ملول

506/09/17 18 محسن مدجان
المعلوميات

06/09/17 27324Zتمسية

454



المؤسسة الصلية

سوس - ماسة09الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
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عمالة: إنزكان ايت ثإ.البيرونيإقليم: تارودانتثإ أركان

ملول

604/09/19 16 سومان سلمى
المعلوميات

04/09/19 24240X)القليعة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرشاد التأهيليةإقليم: تارودانتثإ. اولوز

وتنان

504/09/19 16 سعدية اريفي
المعلوميات

04/09/19 27097

C

أورير

204/09/18إقليم: تارودانت ثإ.النورإقليم: تارودانتثإ.ايت عبد ا 12 رضى كركوب
المعلوميات

04/09/18إلتحاق بالزوجة 24523Eتملوكت

104/09/18إقليم: تارودانتالثانوية العدادية افريجةإقليم: تارودانتثإ. اولوز 10 لحسن بدوح
المعلوميات

04/09/19 27244

M

افريجة

404/09/18إقليم: تارودانتثإ. تيوتإقليم: تارودانتثإ.السعادة 10 توفيق الباز
المعلوميات

04/09/19 26304

R

تيوت

104/09/19إقليم: تارودانتثإ.رحال المسكينيإقليم: تارودانتثإ. تيوت 6 سكينة الساجد
المعلوميات

04/09/19 17285

M

تارودانت )البلدية(

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرياض العداديةإقليم: تارودانت ثإ.ايمولس

وتنان

604/09/19 6 عبا عبد ا
المعلوميات

04/09/19 24770Yامسوان

عمالة: أكادير  إدا ثانوية العقاد العداديةإقليم: تارودانتثإ. أوزيوة

وتنان

304/09/19 6 م امين تزموت
المعلوميات

04/09/19 19982

U

امسكروض

106/09/06إقليم: تارودانتالثانوية العدادية الديرإقليم: تارودانتثأ.سيدي موسى 58 أحمد دباج
التكنولوجيا

02/09/14 27110Sالدير

106/09/17إقليم: تارودانتثإ.أحدإقليم: طاطاثانوية الزيتون العدادية 18 أحمد أيتداود
اللغة العربية

06/09/17 21259

G

سيدي احساين

304/09/18إقليم: طاطاالمام الغزاليإقليم: طاطاثانوية الزيتون العدادية 12 الحسين انتزكى
اللغة العربية

04/09/18 24679Zالوكوم

عمالة: أكادير  إدا  ثانوية الزيتون العداديةإقليم: طاطاالمسيرة

وتنان

304/09/19 6 اسماعيل القادري
اللغة العربية

04/09/19 05023Jتامري

104/09/19إقليم: تارودانتثإ.المهارة لوليجةإقليم: طاطاالقدس 6 عبدالرزاق توناني
اللغة العربية

04/09/19 24674

U

لمهارة

عمالة: أكادير  إدا ثانوية عقبة بن نافع العداديةإقليم: طاطاالمسيرة

وتنان

404/09/19 6 عبد الصمد  زيلل
اللغة العربية

04/09/19 25647

B

تدرارت

إقليم: شتوكة آيت ثإ. جابر بن حيانإقليم: طاطاالمسيرة

باها

104/09/19 6 الحسين الحافظي
اللغة العربية

04/09/19 19752

U

انشادن

الثانوية العدادية مولي إقليم: طاطاثانوية الزيتون العدادية

سليمان

306/09/06إقليم: تيزنيت 84 م بوحسين
اللغة الفرنسية

06/09/06أقدمية 12 سنة 17243S)تزنيت )البلدية

302/09/15إقليم: كلميمالثانوية العدادية حي الفلحةإقليم: طاطا  ثانوية فم  زكيد العدادية 40 يوسف جاميل
اللغة الفرنسية

02/09/15 20948

U

كلميم )البلدية(
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إقليم: شتوكة آيت ثإ. سيدي الحاج الحبيبإقليم: طاطاالمرابطين

باها

401/01/17 34 حبيبة بوكزح
اللغة الفرنسية

01/01/17 05367

H

بيوكرة )البلدية(

إقليم: شتوكة آيت ثإ. سيدي بوسحابإقليم: طاطاالثانوية العدادية الفرابي

باها

628/01/17 22 م بوقليل
اللغة الفرنسية

06/09/17 24504Jسيدي بو السحاب

106/09/17إقليم: تيزنيتالثانوية العدادية النورإقليم: طاطاالمام البخاري 19 رقية اعشار
اللغة الفرنسية

06/09/17إلتحاق بالزوج 26033

W

تزنيت )البلدية(

106/09/17إقليم: طاطاالمام البخاريإقليم: طاطاالقدس 14 م الحسني
اللغة الفرنسية

04/09/19 23982S)طاطا )البلدية

104/09/18إقليم: طاطا  ثانوية فم  زكيد العداديةإقليم: طاطاالمام الغزالي 10 مزوز فاطمة
اللغة الفرنسية

04/09/19 16091P)فم  زكيد )البلدية

504/09/19إقليم: تارودانتثإ.أحدإقليم: طاطاالمام الغزالي 6 ايت بنضيف عبد العزيز
اللغة الفرنسية

04/09/19 21259

G

سيدي احساين

الثانوية التأهيلية ادريس إقليم: طاطاالعيون

الثاني

1104/09/19إقليم: تيزنيت 6 عبد ا بورما
اللغة الفرنسية

04/09/19 22802Jأيت وافقا

704/09/19إقليم: تارودانتثإ. اولوزإقليم: طاطاالمام الغزالي 6 طه بوالزيت
اللغة الفرنسية

04/09/19 17295Y)أولوز )البلدية

707/09/04إقليم: الحوزالثانوية التأهيلية الفراهيديإقليم: طاطاطارق بن زياد 98 كهيم احمد
اللغة النجليزية

13/09/08أقدمية 12 سنة 03790

U

أمزميز )البلدية(

1104/09/18إقليم: تارودانتثإ.أحدإقليم: طاطاثانوية بدر العدادية 12 لحسن بوكلزيم
اللغة النجليزية

04/09/18 21259

G

سيدي احساين

1102/09/14إقليم: سيدي افنيالثانوية التأهيلية م اليزيديإقليم: طاطاثانوية بدر العدادية 46 بيور المصطفى
الجتماعيات

02/09/14 17247

W

تيغيرت

مجموعة مدارس مركالة إقليم: طاطاالمسيرة

المركزية

1201/01/17إقليم: طانطان 24 عدنان ستارحلتو
الجتماعيات

01/01/17 26986

G

امسيد

إقليم: شتوكة آيت ثإ. جابر بن حيانإقليم: طاطاالمسيرة

باها

901/01/17 24 م جالي
الجتماعيات

01/01/17 19752

U

انشادن

101/01/17إقليم: تارودانتثأ.المعرفةإقليم: طاطااقا 24 بغى جمال
الجتماعيات

01/01/17 17294Xأولد عيسى

801/01/17إقليم: تارودانتثإ.تينزرتإقليم: طاطاثانوية ابن سينا العدادية 24 ادريس ادوحمان
الجتماعيات

01/01/17 24673Tتينزرت

206/09/17إقليم: طاطاثانوية ابن سينا العداديةإقليم: طاطا  ثانوية فم  زكيد العدادية 18 م جييد
الجتماعيات

06/09/17 25303

C

قصبة سيدي عبد ا 

بن امبارك

106/09/17إقليم: طاطاالمرابطينإقليم: طاطاالمام الغزالي 18 عبد الرحيم أوسيا
الجتماعيات

06/09/17 25974

G

أيت وابلي
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عمالة: أكادير  إدا ثانوية القدس العداديةإقليم: طاطاالوحدة

وتنان

304/09/18 14 لطيفة فلح
الجتماعيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 24513

U

اكادير )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابن طفيلإقليم: طاطاطارق بن زياد

ملول

504/09/18 12 ايت الحاج فاطمة
الجتماعيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 20001P)انزكان )البلدية

404/09/18إقليم: طاطاطارق بن زيادإقليم: طاطاالقدس 12 عبد العالى البعمراني
الجتماعيات

04/09/18 18751Fايسافن

إقليم: شتوكة آيت ثإ. الموحدينإقليم: طاطاالمرابطين

باها

204/09/19 6 صالح الطالبي
الجتماعيات

04/09/19 26407

C

أيت عميرة

202/09/15إقليم: الصويرةالثانوية العدادية الجديدةإقليم: طاطاباني 40 لـــوبنـــة سبــــاغــي
الرياضيات

02/09/15 10394X)الصويرة )البلدية

506/09/17إقليم: تارودانتثإ.الشهيد علي بن الطاهرإقليم: طاطاالمختار السوسي 28 مريم لخضر
الرياضيات

06/09/17 17289S)الكردان )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. النخيلإقليم: طاطاثانوية ابن سينا العدادية

باها

206/09/17 28 كريمة عبيد
الرياضيات

06/09/17 05372

N

بلفاع

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرشاد التأهيليةإقليم: طاطاالثانوية العدادية الفرابي

وتنان

406/09/17 28 عابد سكينة
الرياضيات

06/09/17 27097

C

أورير

204/09/19إقليم: طاطاالمختار السوسيإقليم: طاطاالقدس 16 اقديم بلعيد
الرياضيات

04/09/19 16086J)طاطا )البلدية

804/09/18إقليم: تيزنيتالثانوية العدادية م البقاليإقليم: طاطااقا 12 مصطفى بلفاقير
الرياضيات

04/09/18 20728Eتيزغران

104/09/18إقليم: طاطاالمختار السوسيإقليم: طاطاثانوية الزيتون العدادية 12 عبد اللطيف امرتني
الرياضيات

04/09/18 16086J)طاطا )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثإ. سيدي عبد ا البوشواريإقليم: طاطاالقدس

باها

504/09/18 12 الحسين بهوش
الرياضيات

04/09/18 25080

K

سيدي عبد ا 

البوشواري

904/09/18إقليم: طاطاالثانوية العدادية الفرابيإقليم: طاطاالوحدة 10 يوسف الراجي
الرياضيات

04/09/19 26783L)طاطا )البلدية

804/09/19إقليم: تارودانتثأ.الرازيإقليم: طاطاالمسيرة 6 سعيد رابوا
الرياضيات

04/09/19 21258Fارزان

إقليم: شتوكة آيت ثإ. الركانإقليم: طاطاالمام الغزالي

باها

1104/09/19 6 بولحصائر لحسن
الرياضيات

04/09/19 27109

R

أيت عميرة

1004/09/19إقليم: تارودانتثأ. م السادسإقليم: طاطاالمسيرة 6 يوسف أجضور
الرياضيات

04/09/19 17305J)تالوين )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الخوارزميإقليم: طاطاالمام الغزالي

ملول

404/09/19 6 جمال الزهار
الرياضيات

04/09/19 19135Y)القليعة )البلدية
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عمالة: إنزكان ايت ثانوية المنفلوطي العداديةإقليم: طاطاالمام الغزالي

ملول

604/09/19 6 يوسف ايت الطالب
الرياضيات

04/09/19 27112

U

القليعة )البلدية(

804/09/19إقليم: تارودانتثأ.الداخلةإقليم: طاطاالوحدة 6 م قابة
الرياضيات

04/09/19 17304

H

أولد برحيل )البلدية(

204/09/19إقليم: تارودانتثإ اداوكماضإقليم: طاطاالقدس 6 سعيد ادمبارك
الرياضيات

04/09/19 25068Xادا وكماض

عمالة: إنزكان ايت ثإ.العلويينإقليم: طاطاالمختار السوسي

ملول

1004/09/19 6 البصير م
الرياضيات

04/09/19 21876

C

القليعة )البلدية(

الثانوية العدادية أحمد بن إقليم: طاطاالمختار السوسي

شقرون

306/09/06عمالة: مكناس 94 الطالبي م
علوم الحياة 

والرض
06/09/06أقدمية 12 سنة 03944Lواد الجديدة

إقليم: شتوكة آيت ثأ. الفضيلةإقليم: طاطاثانوية بدر العدادية

باها

301/01/17 24 التومي عبد الرحيم
علوم الحياة 

والرض
01/01/17 25270Sواد الصفا

106/09/17إقليم: طاطاماء العينينإقليم: طاطاالقدس 18 احمد فهري
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 27325Aأم الكردان

204/09/19إقليم: تيزنيتالثانوية العدادية الطلسإقليم: طاطاالمختار السوسي 16 فاطمة لشكر
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 17257

G

تافراوت )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الخوارزميإقليم: طاطاثانوية الزيتون العدادية

ملول

904/09/18 12 أيمن بيروك
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 19135Y)القليعة )البلدية

الثانوية العدادية الطلس إقليم: طاطاالعيون

ملحقة تارسواط

1104/09/18إقليم: تيزنيت 12 خالد سعيد
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 21357

N

تارسوات

إقليم: شتوكة آيت ثإ. الطاهر الفرانيإقليم: طاطاثانوية ابن سينا العدادية

باها

404/09/19 6 لحسن فروج
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 22826

K

تنالت

إقليم: شتوكة آيت ثإ. إمي مقورنإقليم: طاطا  ثانوية فم  زكيد العدادية

باها

304/09/19 6 سكويض عبد الحكيم
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 21197Pامي مقورن

إقليم: شتوكة آيت ثإ. 11 ينايرإقليم: طاطاالقدس

باها

204/09/19 6 العامري م رضا
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 05371

M

أيت عميرة

804/09/19إقليم: تارودانتثأ.الركإقليم: طاطاالمرابطين 6 طالب محند بلعيد
علوم الحياة 

والرض
04/09/19 17297A)ايغرم )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثانوية المنفلوطي العداديةإقليم: طاطاباني

ملول

101/01/17 24 محمــد بــن افقيـــر
الفيزياء والكيمياء

01/01/17 27112

U

القليعة )البلدية(

إقليم: شتوكة آيت ثإ. يوسف بن تاشفينإقليم: طاطاالعيون

باها

704/09/18 22 حسن بتها
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 26941

H

واد الصفا

إقليم: شتوكة آيت ثإ. 11 ينايرإقليم: طاطاالمام البخاري

باها

1006/09/17 18 فاطمة الزهراء ايت زيدان
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 05371

M

أيت عميرة
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106/09/17إقليم: طاطاالمام الغزاليإقليم: طاطا  ثانوية فم  زكيد العدادية 18 ابراهيم الرحماني
الفيزياء والكيمياء

نعم 06/09/17 24679Zالوكوم

104/09/18إقليم: طاطا  ثانوية فم  زكيد العداديةإقليم: طاطاالمام الغزالي 12 كريمة بحجوا
الفيزياء والكيمياء

نعم 04/09/18 16091P)فم  زكيد )البلدية

304/09/19إقليم: تارودانتثإ. تالكجونتإقليم: طاطاالمرابطين 6 ادريس افودا
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 25646Aتالكجونت

إقليم: شتوكة آيت ثإ. 11 ينايرإقليم: طاطاثانوية بدر العدادية

باها

204/09/19 6 نصر ا اعنطري
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 05371

M

أيت عميرة

504/09/19إقليم: تارودانتثإ. سيدي واعزيزإقليم: طاطاثانوية ابن سينا العدادية 6 عزيز صنهاج
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 24670Pسيدي واعزيز

ثانوية جمال الدين الفغاني إقليم: طاطاالمختار السوسي

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

204/09/12 54 عبد اللطيف اوبل
التربية السلمية

02/09/14 22951

W

اكادير )البلدية(

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرشاد التأهيليةإقليم: طاطاباني

وتنان

502/09/14 46 عبد العزيز لكريني
التربية السلمية

02/09/14 27097

C

أورير

إقليم: شتوكة آيت ثإ. 20 غشتإقليم: طاطاثانوية ابن سينا العدادية

باها

202/09/15 31 زوكني عبد ا
التربية السلمية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 26942Jسيدي بيبي

1104/09/19إقليم: تارودانتثإ.أحدإقليم: طاطاالمام الغزالي 6 علي الرامي
التربية السلمية

04/09/19 21259

G

سيدي احساين

1504/09/19إقليم: تارودانتثإ.أسكاونإقليم: طاطاالمام الغزالي 6 م ابل
التربية السلمية

04/09/19 23316Tاسكاون

1104/09/18إقليم: تارودانتثإ.أحدإقليم: طاطاالثانوية العدادية الفرابي 22 مينة خليل
التربية البدنية

04/09/18 21259

G

سيدي احساين

عمالة: إنزكان ايت    ثانوية الطبري العداديةإقليم: طاطاالعيون

ملول

204/09/18 12 المودن خليل
التربية البدنية

04/09/18إلتحاق بالزوجة 27111T)أيت ملول )البلدية

ثانوية الزبير ابن العوام إقليم: طاطاثانوية بدر العدادية

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

1304/09/19 6 اكزارن يوسف
التربية البدنية

04/09/19 05022

H

تقي

1004/09/19إقليم: تيزنيتالثانوية العدادية الطلسإقليم: طاطاالمام الغزالي 6 وزكى عبد الناصر
التربية البدنية

04/09/19 17257

G

تافراوت )البلدية(

إقليم: شتوكة آيت ثأ. سوس العالمةإقليم: طاطاطارق بن زياد

باها

806/09/17 14 الحافظ اغرابي
المعلوميات

04/09/19 27396

C

سيدي بيبي

إقليم: شتوكة آيت ثإ. سيدي عبد ا البوشواريإقليم: طاطاثانوية الزيتون العدادية

باها

204/09/19 6 احمد اولعين
المعلوميات

04/09/19 25080

K

سيدي عبد ا 

البوشواري

عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابن سيناإقليم: طاطاثانوية بدر العدادية

ملول

404/09/19 6 م أمين حماني
المعلوميات

04/09/19 25594

U

القليعة )البلدية(
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الثانوية العدادية عمر بن 

شمسي

104/09/02إقليم: تيزنيتالثانوية العدادية ابن رشدإقليم: تيزنيت 106 الحاشوات الحسن
اللغة العربية

07/09/04أقدمية 16 سنة 16701

C

تزنيت )البلدية(

104/09/02إقليم: تيزنيتالثانوية العدادية ابن رشدإقليم: تيزنيتالثانوية اللتأهيلية الرازي 96 جميلة التائق
اللغة العربية

07/09/04أقدمية 16 سنة 16701

C

تزنيت )البلدية(

الثانوية العدادية الطلس 

ملحقة تهالة

101/01/02إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية سيدي وكاكإقليم: تيزنيت 88 اد العواد عبد المجيد
اللغة العربية

05/09/07أقدمية 12 سنة 17258

H

اثنين اكلو

1005/09/03إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية ابن خلدونإقليم: تيزنيتالثانوية اللتأهيلية الرازي 82 برادين عبدالسلم
اللغة العربية

05/09/08أقدمية 12 سنة 17248Xبونعمان

الثانوية العدادية مولي إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية ابن خلدون

سليمان

307/09/04إقليم: تيزنيت 26 فاطمة الطويل
اللغة العربية

02/09/16إلتحاق بالزوج 17243S)تزنيت )البلدية

الثانوية التاهيلية م 

الجزولي

الثانوية العدادية مولي إقليم: تيزنيت

سليمان

304/09/19إقليم: تيزنيت 9 لطيفة نعيم
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوج 17243S)تزنيت )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الهدايةإقليم: تيزنيتالثانوية العدادية الطلس

ملول

104/09/19 6 ازفاض مراد
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوجة 24668

M

أيت ملول )البلدية(

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الخليل العداديةإقليم: تيزنيتالثانوية العدادية النور

وتنان

121/09/87 174 الداودي حسن
اللغة الفرنسية

16/09/88أقدمية 16 سنة 25868S)اكادير )البلدية

الثانوية التأهيلية الرازي 

ملحقة سيدي احمد اوموسى

207/09/04إقليم: تيزنيتالثانوية العدادية رسموكةإقليم: تيزنيت 74 م ابزي
اللغة الفرنسية

04/09/12 20734Lأربعاء رسموكة

107/09/04إقليم: تيزنيتالثانوية العدادية ابن ماجةإقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية ابن خلدون 44 مينة دباش
اللغة الفرنسية

03/09/13إلتحاق بالزوج 24261V)تزنيت )البلدية

الثانوية العدادية م 

البقالي

إقليم: شتوكة آيت ثإ. يوسف بن تاشفينإقليم: تيزنيت

باها

106/09/17 18 حفيظ بكاس
اللغة الفرنسية

06/09/17 26941

H

واد الصفا

106/09/17إقليم: تيزنيتالثانوية العدادية ابن ماجةإقليم: تيزنيتالثانوية العدادية الزيتون 11 فاطمة لعويج
اللغة الفرنسية

04/09/19إلتحاق بالزوج 24261V)تزنيت )البلدية

الثانوية التأهيلية ادريس 

الثاني

إقليم: شتوكة آيت ثإ. 11 ينايرإقليم: تيزنيت

باها

729/08/19 6 ليلة لكليل
اللغة الفرنسية

04/09/19 05371

M

أيت عميرة

الثانوية التأهيلية المهدي بن 

بركة ملحقة اولد النومر

عمالة: أكادير  إدا  ثانوية نابلس العداديةإقليم: تيزنيت

وتنان

606/09/06 80 حاضري سهام
اللغة النجليزية

06/09/09إلتحاق بالزوج 24769Xتاغزوت

1105/09/07إقليم: الناضورالثانوية العدادية تزطوطينإقليم: تيزنيتالثانوية العدادية النور 52 معاشي سهام
اللغة النجليزية

03/09/13 22743Vتزطوطين

الثانوية التأهيلية ادريس 

الثاني

إقليم: شتوكة آيت ثإ. سيدي بوسحابإقليم: تيزنيت

باها

201/01/17 34 الصالح شعيب
الجتماعيات

01/01/17 24504Jسيدي بو السحاب

الثانوية التأهيلية ابراهيم 

وخزان

الثانوية العدادية مولي إقليم: تيزنيت

سليمان

205/09/11إقليم: تيزنيت 42 اسماء النواري
الرياضيات

02/09/14 17243S)تزنيت )البلدية
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عمالة: أكادير  إدا ثانوية البحتري العداديةإقليم: تيزنيتالثانوية العدادية ابن ماجة

وتنان

504/09/12 38  لطيفة الراشدي
الرياضيات

06/09/17 24768

W

اكادير )البلدية(

الثانوية العدادية مولي 

سليمان

عمالة: إنزكان ايت ثإ.النوارإقليم: تيزنيت

ملول

605/09/11 22 توفيق كيرو
الرياضيات

04/09/18 21877

D

تمسية

الثانوية التأهيلية ادريس 

الثاني

102/09/15إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية م الجزوليإقليم: تيزنيت 22 عبد ا كغير
الرياضيات

نعم 04/09/18 17246Vانزي

الثانوية العدادية م 

البقالي

802/09/15إقليم: تيزنيتالثانوية اللتأهيلية الرازيإقليم: تيزنيت 22 حسن   مهيص
الرياضيات

04/09/18 20739Sتيغمي

الثانوية العدادية الحسن بن إقليم: تيزنيتالثانوية العدادية النور

م الدكيك

202/09/10إقليم: سيدي افني 16 بوليد  م
الرياضيات

نعم 04/09/19 21356

M

سبت النابور

إقليم: شتوكة آيت ثإ. العربي الشتوكيإقليم: تيزنيتالثانوية العدادية افل اغير

باها

102/09/15 12 مسعود اشهبون
الرياضيات

04/09/18 22827L)بيوكرة )البلدية

الثانوية التاهيلية م 

الجزولي

الثانوية التأهيلية ادريس إقليم: تيزنيت

الثاني

102/09/15إقليم: تيزنيت 12 مصطفى كزول
الرياضيات

نعم 04/09/18 22802Jأيت وافقا

402/09/15عمالة: مكناسالثانوية العدادية م عبدهإقليم: تيزنيتالثانوية اللتأهيلية الرازي 12 فاطمة االمهداوي
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 04079

H

مكناس )البلدية(

إقليم: شتوكة آيت ثإ. العربي الشتوكيإقليم: تيزنيتالثانوية العدادية الطلس

باها

303/09/13 52 خديجة مفتاحي
علوم الحياة 

والرض
03/09/13 22827L)بيوكرة )البلدية

الثانوية العدادية الطلس 

ملحقة تارسواط

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الكويرة العداديةإقليم: تيزنيت

وتنان

302/09/14 36 زينة امغار
علوم الحياة 

والرض
02/09/14 05021

G

الدراركة

إقليم: شتوكة آيت ثأ. سوس العالمةإقليم: تيزنيتالثانوية اللتأهيلية الرازي

باها

302/09/16 32 حسن سكايو
علوم الحياة 

والرض
06/09/17 27396

C

سيدي بيبي

الثانوية التأهيلية م 

الجزولي ملحقة أيت أحمد

عمالة: أكادير  إدا  ثانوية الزيتون العداديةإقليم: تيزنيت

وتنان

204/09/18 12 احمد الغندور
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 05023Jتامري

الثانوية العدادية عمر بن 

شمسي

406/09/01إقليم: تيزنيتالثانوية العدادية ابن رشدإقليم: تيزنيت 88 بوعود م
الفيزياء والكيمياء

02/09/09إلتحاق بالزوجة 16701

C

تزنيت )البلدية(

الثانوية العدادية الطلس 

ملحقة تارسواط

904/09/12إقليم: تيزنيتالثانوية العدادية النورإقليم: تيزنيت 38 مليكة ايت الطيب
الفيزياء والكيمياء

02/09/15إلتحاق بالزوج 26033

W

تزنيت )البلدية(

عمالة: أكادير  إدا ثا م عابد الجابريإقليم: تيزنيتالثانوية العدادية ابن رشد

وتنان

116/09/98 122 عماربهوش
التربية السلمية

04/09/18أقدمية 16 سنة 27205V)اكادير )البلدية

إقليم: شتوكة آيت ثأ. العربي  البنايإقليم: تيزنيتالثانوية العدادية الطلس

باها

703/09/13 44 م النيت
التربية السلمية

02/09/15 05376Tسيدي وساي

الثانوية التأهيلية ادريس 

الثاني

إقليم: شتوكة آيت ثإ. حمادي مبارك بن بوبكرإقليم: تيزنيت

باها

503/09/13 52 لوزيعا م
التربية البدنية

03/09/13 05368J)بيوكرة )البلدية
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إقليم: شتوكة آيت ثإ. 11 ينايرإقليم: تيزنيتالثانوية العدادية الطلس

باها

804/09/12 48 ابراهيم اخولو
التربية البدنية

04/09/12 05371

M

أيت عميرة

الثانوية العدادية مولي 

سليمان

الثانوية التاهيلية المهدي بن إقليم: تيزنيت

بركة

116/09/91إقليم: تيزنيت 140 لهويشري عبد العزيز
التربية التشكيلية

16/09/97أقدمية 16 سنة 19538Lالمعدر الكبير

الثانوية العدادية المختار إقليم: تيزنيتالثانوية اللتأهيلية الرازي

السوسي

105/09/11عمالة: مراكش 50 السمللي خديجة
التربية التشكيلية

04/09/18 02630

H

المنارة )المقاطعة(

الثانوية التاهيلية م 

الجزولي

103/09/13إقليم: سيدي افنيالثانوية العدادية 30 يونيوإقليم: تيزنيت 24 فاطمة الزهراء تواية
التربية التشكيلية

02/09/16إلتحاق بالزوج 17240

N

سيدي إفني )البلدية(

الثانوية العدادية المام 

مالك

عمالة: إنزكان ايت ثإ الفردوسإقليم: تيزنيت

ملول

105/09/11 54 م  بن داود
التربية الموسيقية

05/09/11 24669

N

الدشيرة الجهادية 

)البلدية(

الثانوية العدادية عمر بن إقليم: تيزنيتالثانوية العدادية الطلس

شمسي

204/09/12إقليم: تيزنيت 18 حسناء أوعتو
المعلوميات

06/09/17 20735

M

ويجان

إقليم: شتوكة آيت ثأ. العربي  البنايإقليم: تيزنيتالثانوية العدادية افل اغير

باها

1004/09/19 16 قاشبة فاطمة الزهراء
المعلوميات

04/09/19 05376Tسيدي وساي

106/09/00إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية سيدي وكاكإقليم: تيزنيتالثانوية العدادية ابن ماجة 108 بوعشرين م
التكنولوجيا

09/09/08أقدمية 12 سنة 17258

H

اثنين اكلو

الثانوية التاهيلية سيدي 

وكاك

الثانوية التأهيلية المهدي بن إقليم: تيزنيت

بركة ملحقة اولد النومر

216/09/94إقليم: تيزنيت 98 مطاب عبد ا
التكنولوجيا

04/09/19 24262

W

المعدر الكبير

الثانوية العدادية مولي 

سليمان

116/09/96إقليم: تيزنيتالثانوية العدادية رسموكةإقليم: تيزنيت 44 ابعبوس حسن
التكنولوجيا

نعم 04/09/19 20734Lأربعاء رسموكة

الثانوية العدادية مولي إقليم: تيزنيتالثانوية العدادية رسموكة

سليمان

104/09/12إقليم: تيزنيت 44 م صابري
التكنولوجيا

نعم 04/09/19 17243S)تزنيت )البلدية

الثانوية العدادية مولي 

رشيد

112/09/00إقليم: تيزنيتالثانوية العدادية ابن ماجةإقليم: تيزنيت 38 سناء عزاري
التكنولوجيا

04/09/18 24261V)تزنيت )البلدية
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10

ملحقة  الثانوية التأهيلية إقليم: أسا - الزاكالثانوية العدادية ابن سينا

المغرب العربي إمي نفاست

802/09/14إقليم: سيدي افني 36 جميلة أشقيف
اللغة العربية

02/09/14 22803

K

امي نفاست

مجموعة مدارس لحمادة 

البتدائية

506/09/17إقليم: سيدي افنيالثانوية التأهيلية م اليزيديإقليم: أسا - الزاك 28 الحيان رضوان
اللغة العربية

06/09/17 17247

W

تيغيرت

الثانوية العدادية المسيرة إقليم: أسا - الزاكالثانوية العدادية النصر

الخضراء

104/09/18إقليم: أسا - الزاك 12 سكينة بوعسيريا
اللغة العربية

04/09/18 06846

R

أسا )البلدية(

الثانوية التأهيلية عوينىة 

الهنا

الثانوية العدادية المعتمد ابن إقليم: أسا - الزاك

عباد

102/09/16إقليم: الحوز 24 أيـت خــيــــا هـشـــــــــام
اللغة الفرنسية

02/09/16 24823F)أيت أورير )البلدية

التانوية التأهيلية عبدا بن إقليم: أسا - الزاكالثانوية العدادية ابن سينا

اليزيد السعدي

812/01/17إقليم: سيدي افني 22 نزهة عزيزي
اللغة الفرنسية

06/09/17 20740Tأيت الرخا

104/09/19إقليم: كلميمالثانوية العدادية بويزكارنإقليم: أسا - الزاكالثانوية العدادية النصر 16 فاطمة بوركان
اللغة الفرنسية

04/09/19 25450

M

بويز كارن )البلدية(

404/09/19إقليم: كلميمالثانوية العدادية النخيلإقليم: أسا - الزاكالثانوية العدادية النصر 16 كاثومة اكمي
اللغة الفرنسية

04/09/19 10658Jتغجيجت

الثانوية العدادية المسيرة 

الخضراء

204/09/18إقليم: كلميمالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: أسا - الزاك 12 م ابوله
اللغة الفرنسية

04/09/18 10661

M

لقصابي تاكوست

الثانوية العدادية عوينة 

إيغمان

304/09/19إقليم: كلميمالثانوية العدادية النخيلإقليم: أسا - الزاك 6 عبدالحكيم فوليل
اللغة الفرنسية

04/09/19 10658Jتغجيجت

مجموعة مدارس لحمادة 

البتدائية

704/09/19إقليم: سيدي افنيالثانوية التأهيلية م اليزيديإقليم: أسا - الزاك 6 عبد ا زنيور
اللغة الفرنسية

04/09/19 17247

W

تيغيرت

مجموعة مدارس لحمادة 

البتدائية

مجموعة مدارس مركالة إقليم: أسا - الزاك

المركزية

904/09/19إقليم: طانطان 6 اسامة الرهوني
اللغة النجليزية

04/09/19 26986

G

امسيد

904/09/19إقليم: أسا - الزاكالثانوية العدادية ابن سيناإقليم: أسا - الزاكالثانوية العدادية النصر 6 ياسين حلقوج
اللغة النجليزية

04/09/19 26287X)أسا )البلدية

الثانوية العدادية المسيرة 

الخضراء

الثانوية العدادية علل إقليم: أسا - الزاك

الفاسي

102/09/15إقليم: الحوز 40 امغار مبارك
الجتماعيات

02/09/15 18464

U

أوريكة

الثانوية العدادية علل 

الفاسي

الثانوية العدادية حليمة إقليم: أسا - الزاك

السعدية

402/09/15إقليم: العيون 40 المحفوظ عالمي
الجتماعيات

02/09/15 24337

C

العيون )البلدية(

206/09/17إقليم: كلميمالثانوية التأهيلية أدايإقليم: أسا - الزاكالثانوية العدادية النصر 18 عبد الكريم بنم
الرياضيات

06/09/17 21918Yاداي

الثانوية التأهيلية طارق ابن إقليم: أسا - الزاكالثانوية العدادية ابن سينا

زياد

106/09/17إقليم: كلميم 18 ابيتي ابراهيم
الرياضيات

06/09/17 10660Lفاصك

804/09/19إقليم: سيدي افني الثانوية العدادية إبضرإقليم: أسا - الزاكالثانوية العدادية النصر 6 عبد ا ابراغ
الرياضيات

04/09/19 21360Sايبضر
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مجموعة مدارس لحمادة 

البتدائية

ملحقة  الثانوية التأهيلية إقليم: أسا - الزاك

المغرب العربي إمي نفاست

604/09/19إقليم: سيدي افني 6 صالح السبكي
الرياضيات

04/09/19 22803

K

امي نفاست

الثانوية التأهيلية المغرب إقليم: أسا - الزاكالثانوية العدادية النصر

العربي

1204/09/18إقليم: سيدي افني 22 حدية صنبا
علوم الحياة 

والرض
04/09/18 17244Tمستي

الثانوية العدادية عوينة 

إيغمان

 الثانوية العدادية مولي إقليم: أسا - الزاك

الطاهر بن عبد الكريم

602/09/14إقليم: ورزازات 46 هشام مداح
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 13502Aسكورة أهل الوسط

الثانوية العدادية عوينة 

إيغمان

الثانوية العدادية م بن إقليم: أسا - الزاك

الحسن الحضرمي

906/09/17إقليم: كلميم 18 مصطفى ايت مسو
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 10655F)كلميم )البلدية

الثانوية العدادية المسيرة 

الخضراء

الثانوية العدادية المسيرة إقليم: أسا - الزاك

الخضراء

1204/09/19إقليم: طانطان 6 عبد الرحيم بالحوس
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 15385X)طانطان )البلدية

الثانوية العدادية المسيرة 

الخضراء

مجموعة مدارس مركالة إقليم: أسا - الزاك

المركزية

1204/09/19إقليم: طانطان 6 الحسان سوباي
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 26986

G

امسيد

الثانوية العدادية المسيرة 

الخضراء

الثانوية العدادية ولي العهد إقليم: أسا - الزاك

مولي الحسن

104/09/19إقليم: طانطان 6 لمين جاكوك
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 25499

R

طانطان )البلدية(

إقليم: شتوكة آيت ثإ. خميس إداوكنظيفإقليم: أسا - الزاكالثانوية العدادية النصر

باها

1302/09/16 24 اسماعيل أجاو
التربية السلمية

02/09/16 05373Pإدا وكنظيف

مجموعة مدارس مركالة إقليم: أسا - الزاكالثانوية العدادية ابن سينا

المركزية

1102/09/16إقليم: طانطان 12 فراح السالك
التربية السلمية

04/09/18 26986

G

امسيد

الثانوية العدادية المسيرة 

الخضراء

الثانوية العدادية علل إقليم: أسا - الزاك

الفاسي

104/09/18إقليم: أسا - الزاك 12 الحسين ويسي
التربية السلمية

04/09/18 23981

R

أسا )البلدية(

الثانوية التأهيلية عوينىة 

الهنا

102/09/14إقليم: شفشاونالثانوية العدادية ابن سيناإقليم: أسا - الزاك 36 شـفـقــــي محـمــد
التربية البدنية

02/09/14 25494

K

باب برد

104/09/19إقليم: سيدي افنيالثانوية التأهيلية المرغيتيإقليم: أسا - الزاكالثانوية العدادية النصر 6 عبدا اضرضار
المعلوميات

04/09/19 21359

R

سيدي حساين أو علي

الثانوية العدادية المسيرة 

الخضراء

204/09/12إقليم: برشيدالثانوية العدادية الزرقطونيإقليم: أسا - الزاك 48 فيصل ناجح
التكنولوجيا

04/09/12 22357A)برشيد )البلدية

الثانوية العدادية بئر 

إنزران

905/09/07إقليم: تيزنيتالثانوية العدادية الزيتونإقليم: كلميم 88 الطاهر ابو النوار
اللغة العربية

05/09/07أقدمية 12 سنة 17251Aالركادة

107/09/04إقليم: كلميمالثانوية العدادية تكناإقليم: كلميمالثانوية العدادية امحيريش 56 صري خول
اللغة العربية

02/09/15 18935F)كلميم )البلدية

الثانوية العدادية بئر 

إنزران

عمالة: إنزكان ايت ثإ . جمال الدين الفغانيإقليم: كلميم

ملول

106/09/01 52 رشيد  أنجار
اللغة العربية

03/09/13 26646

M

انزكان )البلدية(

105/09/11إقليم: كلميمالثانوية العدادية وادنونإقليم: كلميمالثانوية التأهيلية أفركط 52 العبقري  فاطمة
اللغة العربية

30/06/18 23977L)كلميم )البلدية
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502/09/15إقليم: كلميمالثانوية العدادية بئر إنزرانإقليم: كلميمالثانوية التأهيلية أداي 22 سعيدة بلفقيه
اللغة العربية

04/09/18 10659

K

افران أطلس الصغير

الثانوية العدادية عمر بن 

الخطاب

ثانوية جمال الدين الفغاني إقليم: كلميم

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

705/09/07 76 بوزكري حميد
اللغة الفرنسية

02/09/13 22951

W

اكادير )البلدية(

الثانوية العدادية بئر 

إنزران

903/09/13إقليم: سيدي افنيالثانوية التأهيلية المرغيتيإقليم: كلميم 52 هرهاش الحسن
اللغة الفرنسية

03/09/13 21359

R

سيدي حساين أو علي

502/09/14إقليم: تيزنيتالثانوية العدادية الزيتونإقليم: كلميمالثانوية التأهيلية أداي 46 اصفية  امزيل
اللغة الفرنسية

02/09/14 17251Aالركادة

إقليم: شتوكة آيت ثإ. إمي مقورنإقليم: كلميمالثانوية العدادية النخيل

باها

201/01/17 34 فاظمة وبنان
اللغة الفرنسية

01/01/17 21197Pامي مقورن

عمالة: إنزكان ايت ثإ.علل الفاسيإقليم: كلميمالثانوية العدادية امام مالك

ملول

102/09/14 25 خديجة العسري
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 05052

R

الدشيرة الجهادية 

)البلدية(

الثانوية العدادية ابن 

خلدون

502/09/16إقليم: كلميمالثانوية العدادية وادنونإقليم: كلميم 24 فاطمة شلوك
اللغة الفرنسية

02/09/16 23977L)كلميم )البلدية

 الثانوية العدادية م بن إقليم: كلميمالثانوية العدادية النخيل

عبد الكريم الخطابي

102/09/15إقليم: طانطان 16 اكوريم نجيد
اللغة الفرنسية

04/09/19 20929Y)الوطية )البلدية

الثانوية العدادية بئر 

إنزران

405/09/11إقليم: سيدي افنيالثانوية التأهيلية المرغيتيإقليم: كلميم 56 كريم كايو
اللغة النجليزية

03/09/13 21359

R

سيدي حساين أو علي

الثانوية العدادية م بن 

الحسن الحضرمي

116/09/86إقليم: الجديدةالثانوية العدادية السعادةإقليم: كلميم 178 بزوان م
الرياضيات

16/09/88أقدمية 16 سنة 27344

W

الجديدة )البلدية(

الثانوية العدادية عبد إقليم: كلميمالثانوية العدادية وادنون

الرحمان شناف

116/09/97إقليم: آسفي 136 نور الدين ادريس
الرياضيات

16/09/98أقدمية 16 سنة 13984Z)آسفي )البلدية

ملحقة الثانوية العدادية 

حي الفلحة

102/09/10إقليم: كلميمالثانوية العدادية وادنونإقليم: كلميم 52 الحسين تضومانت
الرياضيات

04/09/19 23977L)كلميم )البلدية

105/09/11إقليم: كلميمالثانوية العدادية امحيريشإقليم: كلميمالثانوية العدادية إكيسل 51 م امروش
الرياضيات

02/09/14إلتحاق بالزوجة 25449L)كلميم )البلدية

الثانوية العدادية م بن 

الحسن الحضرمي

عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابن طفيلإقليم: كلميم

ملول

604/09/12 46 سليمان فرحاوي
الرياضيات

02/09/15 20001P)انزكان )البلدية

ملحقة الثانوية العدادية حي إقليم: كلميمالثانوية العدادية م الشيخ

الفلحة

206/09/17إقليم: كلميم 28 بداني فاطمة
الرياضيات

06/09/17 26939F)كلميم )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابن حنبلإقليم: كلميمالثانوية العدادية امحيريش

ملول

303/09/13 26 عالي زعواط
الرياضيات

07/09/17 25597X)انزكان )البلدية

الثانوية العدادية ابراهيم 

الكوراري

204/09/18إقليم: كلميمالثانوية العدادية إكيسلإقليم: كلميم 12 مراد لعود
الرياضيات

04/09/18 22873Lاباينو
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901/09/15إقليم: تيزنيتالثانوية اللتأهيلية الرازيإقليم: كلميمالثانوية العدادية وادنون 30 رشيد اتركى
علوم الحياة 

والرض
21/09/15إلتحاق بالزوجة 20739Sتيغمي

الثانوية العدادية بئر 

إنزران

316/09/98إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية سيدي وكاكإقليم: كلميم 91 الغشيم علي
الفيزياء والكيمياء

02/09/16إلتحاق بالزوجة 17258

H

اثنين اكلو

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الهدايةإقليم: كلميمالثانوية العدادية تيمولي

ملول

302/09/15 40 لطيفة حداوي
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 24668

M

أيت ملول )البلدية(

108/09/16إقليم: سيدي افنيالثانوية التأهيلية م اليزيديإقليم: كلميمالثانوية التأهيلية أداي 24 مبارك  بنو
الفيزياء والكيمياء

08/09/16إلتحاق بالزوجة 17247

W

تيغيرت

الثانوية العدادية ابن 

خلدون

105/09/03إقليم: تارودانتثأ.الطبريإقليم: كلميم 112 كهلن السعيد
التربية السلمية

05/09/03أقدمية 16 سنة 17291

U

لكفيفات

102/09/09إقليم: كلميمالثانوية العدادية أمسراإقليم: كلميمالثانوية العدادية تيمولي 52 م الحوتين
التربية السلمية

02/09/16 22874

M

افران أطلس الصغير

إقليم: شتوكة آيت ثإ. الركانإقليم: كلميمالثانوية العدادية النخيل

باها

102/09/14 46 احمد ايت بورما
التربية السلمية

02/09/14 27109

R

أيت عميرة

402/09/15إقليم: كلميمالثانوية العدادية ابن خلدونإقليم: كلميمالثانوية العدادية النخيل 30 عائشة سويدي
التربية السلمية

02/09/15إلتحاق بالزوج 10661

M

لقصابي تاكوست

إقليم: شتوكة آيت م.ثإ سيدي الحاج الحبيبإقليم: كلميمالثانوية العدادية بويزكارن

باها

205/09/11 64 حمادي علي
التربية البدنية

05/09/11 20950

W

واد الصفا

عمالة: أكادير  إدا ثانوية عقبة بن نافع العداديةإقليم: كلميمالثانوية العدادية م الشيخ

وتنان

902/09/15 20 بوطيب عبد الصمد
التربية البدنية

06/09/17 25647

B

تدرارت

104/09/19إقليم: كلميمالثانوية العدادية امحيريشإقليم: كلميمالثانوية العدادية النخيل 6 أمينة ادباريش
المعلوميات

04/09/19 25449L)كلميم )البلدية

الثانوية التأهيلية يوسف بن 

تاشفين

الثانوية العدادية عمر بن إقليم: سيدي افني

شمسي

116/09/92إقليم: تيزنيت 88 امزيل بوجمعة
اللغة العربية

05/09/07أقدمية 12 سنة 20735

M

ويجان

الثانوية العدادية علل بن إقليم: سيدي افنيالثانوية العدادية 30 يونيو

عبد ا

201/01/17إقليم: طانطان 34 لطيفة وردي
اللغة العربية

01/01/17 15386Y)طانطان )البلدية

الثانوية العدادية الحسن بن إقليم: سيدي افنيالثانوية العدادية تيوغزة

م الدكيك

104/09/18إقليم: سيدي افني 20 ارجدال م
اللغة العربية

04/09/19 21356

M

سبت النابور

الثانوية العدادية الحسن 

الول

الثانوية التأهيلية يوسف بن إقليم: سيدي افني

تاشفين

316/09/88إقليم: سيدي افني 128 ودود مولود
اللغة الفرنسية

16/09/99أقدمية 16 سنة 17245

U

مير لفت

207/09/04إقليم: تيزنيتالثانوية العدادية النورإقليم: سيدي افنيالثانوية العدادية تيوغزة 106 نزهة السحيمي
اللغة الفرنسية

07/09/04أقدمية 16 سنة 26033

W

تزنيت )البلدية(

الثانوية العدادية الحسن بن 

م الدكيك

207/09/04إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية سيدي وكاكإقليم: سيدي افني 94 كرويت خديجة
اللغة الفرنسية

05/09/07أقدمية 12 سنة 17258

H

اثنين اكلو
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301/01/02إقليم: تيزنيتالثانوية العدادية الزيتونإقليم: سيدي افنيالثانوية التأهيلية المرغيتي 76 الحسن ابوهموا
اللغة الفرنسية

02/09/13 17251Aالركادة

الثانوية التأهيلية المغرب 

العربي

الثانوية العدادية عمر بن إقليم: سيدي افني

شمسي

202/09/16إقليم: تيزنيت 25 حفيظة بجبيع
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوج 20735

M

ويجان

التانوية التأهيلية عبدا بن 

اليزيد السعدي

عمالة: إنزكان ايت ثإ.العلويينإقليم: سيدي افني

ملول

502/09/16 24 النجمة ادينا
اللغة الفرنسية

02/09/16 21876

C

القليعة )البلدية(

التانوية التأهيلية عبدا بن 

اليزيد السعدي

204/09/19إقليم: كلميمالثانوية العدادية بئر إنزرانإقليم: سيدي افني 16 نجاة اعزى
اللغة الفرنسية

04/09/19 10659

K

افران أطلس الصغير

التانوية التأهيلية عبدا بن 

اليزيد السعدي

504/09/19إقليم: كلميمالثانوية العدادية امام مالكإقليم: سيدي افني 16 اميمة عجيجي
اللغة الفرنسية

04/09/19 18735

N

اسرير

الثانوية التأهيلية المهدي بن إقليم: سيدي افنيالثانوية التأهيلية المرغيتي

بركة ملحقة اولد النومر

601/01/02إقليم: تيزنيت 82 م اوبل
اللغة النجليزية

05/09/08أقدمية 12 سنة 24262

W

المعدر الكبير

الثانوية التأهيلية م 

اليزيدي

ملحقة الثانوية التأهيلية إقليم: سيدي افني

المغرب العربي أملو

404/09/18إقليم: سيدي افني 12 السائيح لطيفة
اللغة النجليزية

04/09/18 23553Aاثنين املو

الثانوية التأهيلية م 

اليزيدي

205/09/08إقليم: تيزنيتالثانوية العدادية النورإقليم: سيدي افني 42 اكركس رشيد
الجتماعيات

02/09/16إلتحاق بالزوجة 26033

W

تزنيت )البلدية(

الثانوية العدادية الحسن بن 

م الدكيك

405/09/11إقليم: تيزنيتالثانوية العدادية النورإقليم: سيدي افني 46 ابراهيم المباركي
الرياضيات

نعم 03/09/13 26033

W

تزنيت )البلدية(

ملحقة  الثانوية التأهيلية 

المغرب العربي إمي نفاست

عمالة: إنزكان ايت ثإ.الرازيإقليم: سيدي افني

ملول

805/09/11 30 ببكر بوفوس
الرياضيات

02/09/15 24520

B

أيت ملول )البلدية(

الثانوية التأهيلية سيدي 

احساين

ثانوية ابو فراس الحمداني إقليم: سيدي افني

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

102/09/16 24 هند باتومي
الرياضيات

02/09/16إلتحاق بالزوج 22757

K

اكادير )البلدية(

التانوية التأهيلية عبدا بن 

اليزيد السعدي

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: سيدي افني

احساين

706/09/17إقليم: سيدي افني 18 م امام حميشت
الرياضيات

06/09/17 17250Z)الخصاص )البلدية

ملحقة الثانوية العدادية 

تيوغزة تنكرفا

904/09/19إقليم: طانطانالثانوية العدادية النهضةإقليم: سيدي افني 6 ابراهيم نايت سي
الرياضيات

04/09/19 18644P)طانطان )البلدية

التانوية التأهيلية عبدا بن إقليم: سيدي افني الثانوية العدادية إبضر

اليزيد السعدي

104/09/19إقليم: سيدي افني 6 ادريس فريست
الرياضيات

04/09/19 20740Tأيت الرخا

إقليم: شتوكة آيت ثإ. 11 ينايرإقليم: سيدي افنيالثانوية العدادية 30 يونيو

باها

112/01/17 34 حسناء أفتيس
علوم الحياة 

والرض
12/01/17 05371

M

أيت عميرة

الثانوية التأهيلية المغرب 

العربي

302/09/15عمالة: مراكشالثانوية العدادية عبد المومنإقليم: سيدي افني 30 رباب تسافت
علوم الحياة 

والرض
02/09/15 02701

K

مراكش المدينة 

)المقاطعة(

الثانوية العدادية سيدي 

مبارك

الثانوية العدادية عمر بن إقليم: سيدي افني

شمسي

404/09/12إقليم: تيزنيت 54 اجو بعبوج
الفيزياء والكيمياء

04/09/14 20735

M

ويجان
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الثانوية التأهيلية م 

اليزيدي

الثانوية التأهيلية المغرب إقليم: سيدي افني

العربي

404/09/18إقليم: سيدي افني 22 باموس العربي
الفيزياء والكيمياء

04/09/18 17244Tمستي

الثانوية التأهيلية م 

اليزيدي

الثانوية العدادية سيدي إقليم: سيدي افني

مبارك

402/09/14إقليم: سيدي افني 18 ياسين إدريس
الفيزياء والكيمياء

06/09/17 22804Lسيدي مبارك

الثانوية التأهيلية سيدي 

احساين

304/09/19إقليم: كلميمالثانوية العدادية بئر إنزرانإقليم: سيدي افني 6 مليكة بوشريحا
الفيزياء والكيمياء

04/09/19 10659

K

افران أطلس الصغير

الثانوية العدادية سيدي 

مبارك

118/09/03إقليم: تيزنيتالثانوية العدادية النورإقليم: سيدي افني 106 احمد بنزاوي
التربية السلمية

07/09/04أقدمية 16 سنة 26033

W

تزنيت )البلدية(

إقليم: شتوكة آيت ثإ. 11 ينايرإقليم: سيدي افنيالثانوية العدادية أنفك

باها

502/09/15 40 أمين خديجة
التربية السلمية

02/09/15 05371

M

أيت عميرة

الثانوية التأهيلية المغرب 

العربي

1002/09/16إقليم: العيونالثانوية العدادية الشاطىءإقليم: سيدي افني 34 عبد القادر مطار
التربية السلمية

02/09/16 06471

H

المرسى )البلدية(

الثانوية العدادية الحسن بن 

م الدكيك

إقليم: شتوكة آيت ثإ. سيدي الحاج الحبيبإقليم: سيدي افني

باها

704/09/12 58 هشام بنعل
التربية البدنية

04/09/12 05367

H

بيوكرة )البلدية(

الثانوية التأهيلية م 

اليزيدي

عمالة مقاطعات  الثانوية العدادية طارقإقليم: سيدي افني

سيدي البرنوصي

102/09/15 30 عزيز مومن
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 01746X سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

الثانوية التأهيلية م 

اليزيدي

302/09/16إقليم: تارودانتاعدادية تزي نتاستإقليم: سيدي افني 24 البوزيدي عبد ا
التربية البدنية

02/09/16 27113Vتيزي نتاست

ملحقة الثانوية العدادية إقليم: سيدي افنيالثانوية العدادية أنفك

تيوغزة تنكرفا

206/09/17إقليم: سيدي افني 18 جوان لحسين
التربية البدنية

06/09/17 20737Pتنكرفا

الثانوية التأهيلية يوسف بن إقليم: طانطانالثانوية العدادية الفتح

تاشفين

302/09/15إقليم: سيدي افني 40 فتيحة لكصير
اللغة العربية

02/09/15 17245

U

مير لفت

الثانوية العدادية علل بن 

عبد ا

الثانوية العدادية عمر بن إقليم: طانطان

الخطاب

902/09/15إقليم: كلميم 40 مريم كنيفير
اللغة العربية

02/09/15 22868F)كلميم )البلدية

 الثانوية العدادية المنصور 

الذهبي

302/09/15إقليم: الرحامنةالثانوية العدادية بن جريرإقليم: طانطان 18 سهام الساخي
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 26549

G

ابن جرير )البلدية(

 الثانوية العدادية م بن 

عبد الكريم الخطابي

إقليم: شتوكة آيت ثإ. 20 غشتإقليم: طانطان

باها

102/09/16 34 ياسر موافق
اللغة الفرنسية

02/09/16 26942Jسيدي بيبي

102/09/16إقليم: تارودانتثإ. أنوالإقليم: طانطانالثانوية العدادية النهضة 25 البشير بوشو يشة
اللغة الفرنسية

02/09/16إلتحاق بالزوجة 17287P)أولد تايمة )البلدية

 الثانوية العدادية م بن 

عبد الكريم الخطابي

الثانوية العدادية عبد المالك إقليم: طانطان

السعدي

404/09/12إقليم: النواصر 46 رحمون رضوان
الجتماعيات

02/09/15 25972E)بوسكورة )البلدية

الثانوية العدادية علل بن إقليم: طانطانالثانوية العدادية السلم

عبد ا

506/09/17إقليم: طانطان 18 عمر صولوح
الرياضيات

06/09/17 15386Y)طانطان )البلدية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية التأهيلية سيدي إقليم: طانطانالثانوية العدادية السلم

احساين

306/09/17إقليم: سيدي افني 18 عبد ا بنقدان
الرياضيات

06/09/17 17250Z)الخصاص )البلدية

الثانوية العدادية ولي العهد إقليم: طانطانالثانوية العدادية النهضة

مولي الحسن

107/09/17إقليم: طانطان 18 جميلة بركات
علوم الحياة 

والرض
07/09/17 25499

R

طانطان )البلدية(

الثانوية العدادية المسيرة 

الخضراء

602/09/14إقليم: العيونالثانوية العدادية التعاونإقليم: طانطان 36 علي الراموش
الفيزياء والكيمياء

02/09/14 06463Z)العيون )البلدية

الثانوية العدادية ولي العهد 

مولي الحسن

إقليم: شتوكة آيت ثإ. العربي الشابيإقليم: طانطان

باها

502/09/16 24 عبد الله لكددح
الفيزياء والكيمياء

02/09/16 24808Pسيدي بيبي

الثانوية العدادية مولي إقليم: طانطانالثانوية العدادية السلم

سليمان

605/09/08إقليم: تيزنيت 82 الهاشمي الطبيبي
التربية السلمية

05/09/08أقدمية 12 سنة 17243S)تزنيت )البلدية

الثانوية العدادية المسيرة 

الخضراء

عمالة: إنزكان ايت ثإ.النوارإقليم: طانطان

ملول

404/09/12 50 عمر شوقي
التربية البدنية

02/09/14 21877

D

تمسية

الثانوية العدادية علل بن 

عبد ا

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرشاد التأهيليةإقليم: طانطان

وتنان

1002/09/14 46 م شبي
التربية البدنية

02/09/15 27097

C

أورير
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

11

406/09/17إقليم: العيونالثانوية العدادية الرازيإقليم: بوجدورالثانوية العدادية طه حسين 18 خديجة ماتوس
اللغة العربية

06/09/17إلتحاق بالزوج 25332J)العيون )البلدية

الثانوية العدادية عمر بن 

الخطاب

الثانوية العدادية عثمان بن إقليم: بوجدور

عفان

904/09/18إقليم: العيون 12 فاطمة الزهراء أقشاب
اللغة العربية

04/09/18إلتحاق بالزوج 25881F)العيون )البلدية

104/09/19إقليم: العيونالثانوية العدادية أنوالإقليم: بوجدورالثانوية العدادية الوحدة 8 حنان الطيشي
اللغة العربية

04/09/19إلتحاق بالزوج 26044

H

العيون )البلدية(

عمالة: المضيق - ثانوية طه حسين العداديةإقليم: بوجدورالثانوية العدادية الوحدة

الفنيدق

516/09/99 120 بهاء نجدي
اللغة الفرنسية

16/09/99أقدمية 16 سنة 24734J)مرتيل )البلدية

الثانوية العدادية عمر بن 

الخطاب

إقليم: شتوكة آيت ثإ. 20 غشتإقليم: بوجدور

باها

101/01/17 24 سكينة إشو
اللغة الفرنسية

01/01/17 26942Jسيدي بيبي

305/09/11إقليم: تيزنيتالثانوية العدادية ابن ماجةإقليم: بوجدورالثانوية العدادية القدس 55 الحسن فارس
الرياضيات

05/09/11إلتحاق بالزوجة 24261V)تزنيت )البلدية

101/01/17إقليم: بوجدورالثانوية العدادية القدسإقليم: بوجدورالثانوية العدادية الوحدة 24 خيا م
الرياضيات

01/01/17 24872J)بوجدور )البلدية

الثانوية العدادية المغرب إقليم: بوجدورالثانوية العدادية القدس

العربي

306/09/17إقليم: العيون 24 م أحرضان
الرياضيات

04/09/19 25880E)العيون )البلدية

704/09/19إقليم: العيونالثانوية العدادية الشاطىءإقليم: بوجدورالثانوية العدادية طه حسين 6 حسن ليعيشي
الرياضيات

04/09/19 06471

H

المرسى )البلدية(

202/09/15إقليم: العيونالثانوية العدادية المام عليإقليم: بوجدورالثانوية العدادية الوحدة 40 أشرف برزاني
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 24877P)العيون )البلدية

الثانوية العدادية حليمة إقليم: بوجدورالثانوية العدادية طه حسين

السعدية

602/09/15إقليم: العيون 30 المحفوظ احميدوش
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 24337

C

العيون )البلدية(

الثانوية العدادية حليمة إقليم: بوجدورالثانوية العدادية القدس

السعدية

206/09/17إقليم: العيون 18 سعيد بوتكرايك
الفيزياء والكيمياء

06/09/17إلتحاق بالزوجة 24337

C

العيون )البلدية(

102/09/15إقليم: العيونالثانوية العدادية 25 مارسإقليم: بوجدورالثانوية العدادية الوحدة 31 المبروك العمراني
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 24992P)العيون )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.واد سوسإقليم: بوجدورالثانوية العدادية القدس

ملول

801/01/17 24 عبد اللطيف احميد
التربية البدنية

01/01/17إلتحاق بالزوجة 05109

C

أيت ملول )البلدية(

الثانوية العدادية المغرب إقليم: بوجدورالثانوية العدادية القدس

العربي

701/01/17إقليم: العيون 24 إدريس الفدادي
التربية البدنية

01/01/17إلتحاق بالزوجة 25880E)العيون )البلدية

الثانوية العدادية المجاهد 

ناضل الهاشمي

204/09/12إقليم: بركانسيدي م بن عبد الرحمنإقليم: السمارة 58 عيسى القليعي
اللغة العربية

04/09/12 04658

M

احفير )البلدية(

الثانوية العدادية المسيرة 

الخضراء

202/09/14عمالة: وجدة - أنكادإع. عقبة بن نافعإقليم: السمارة 25 قسيري فاطمة الزهرة
اللغة العربية

02/09/16إلتحاق بالزوج 04390

W

وجدة )البلدية(
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين
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بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية المغرب 

العربي

403/09/12إقليم: تيزنيتالثانوية التاهيلية ابن خلدونإقليم: السمارة 58 اليزيد ابركوز
اللغة الفرنسية

03/09/12 17248Xبونعمان

الثانوية العدادية المسيرة 

الخضراء

الثانوية العدادية عمر بن إقليم: السمارة

الخطاب

601/01/17إقليم: كلميم 24 مراد اكيج
اللغة الفرنسية

01/01/17إلتحاق بالزوجة 22868F)كلميم )البلدية

ثانوية سيدي علي بن ابراهيم إقليم: السمارةثانوية 11 يناير العدادية

العدادية

116/09/99إقليم: أزيلل 116 جبران فؤاد
الرياضيات

06/09/00أقدمية 16 سنة 18482

N

بني عياط

805/09/07إقليم: بني مللثانوية معاد بن جبل العداديةإقليم: السمارةثانوية 11 يناير العدادية 76 عبد الرزاق وهيب
الرياضيات

03/09/10 25477S)بني ملل )البلدية

الثانوية العدادية الحبيب 

حبوها

عمالة: أكادير  إدا ثانوية البحتري العداديةإقليم: السمارة

وتنان

104/09/12 40 أحمد الوافي
الرياضيات

02/09/16 24768

W

اكادير )البلدية(

الثانوية العدادية مولي 

سويليكي بوسعيد

202/09/15إقليم: السمارةثانوية 11 يناير العداديةإقليم: السمارة 34 عبيد حسنا
الرياضيات

03/09/18 20468X)السمارة )البلدية

الثانوية العدادية المجاهد 

ناضل الهاشمي

102/09/16إقليم: السمارةثانوية 11 يناير العداديةإقليم: السمارة 34 احميدو الراحلي
الرياضيات

01/01/17 20468X)السمارة )البلدية

الثانوية العدادية سيدي 

العالم الدريسي

302/09/15إقليم: أسا - الزاكالثانوية العدادية ابن سيناإقليم: السمارة 18 فاطمة الحموني
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 26287X)أسا )البلدية

الثانوية العدادية المجاهد 

ناضل الهاشمي

الثانوية العدادية سيدي إقليم: السمارة

العالم الدريسي

406/09/17إقليم: السمارة 18 زكرياء عباسي
الرياضيات

06/09/17 26485

M

السمارة )البلدية(

الثانوية العدادية المجاهد 

ناضل الهاشمي

105/09/18إقليم: بوجدورالثانوية العدادية طه حسينإقليم: السمارة 12 م امروش
الرياضيات

05/09/18 25573

W

بوجدور )البلدية(

الثانوية العدادية المجاهد 

ناضل الهاشمي

الثانوية العدادية الحسن إقليم: السمارة

الول

404/09/19إقليم: العيون 6 سفيان عنق
الرياضيات

04/09/19 06466

C

العيون )البلدية(

الثانوية العدادية المغرب 

العربي

1106/09/16إقليم: الرشيديةيوسف أزواويإقليم: السمارة 24 رشيد مهديوي
علوم الحياة 

والرض
02/01/17 09841

W

ملعب

الثانوية العدادية سيدي 

العالم الدريسي

عمالة: إنزكان ايت ثإ.ابن طفيلإقليم: السمارة

ملول

202/09/15 30 عثمان ازركي
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 20001P)انزكان )البلدية

الثانوية العدادية المجاهد 

ناضل الهاشمي

102/09/15إقليم: تارودانتثإ. النبعاثإقليم: السمارة 30 رشيد لغفيري
الفيزياء والكيمياء

02/09/15 24677X)أولد تايمة )البلدية

الثانوية العدادية مولي 

سويليكي بوسعيد

506/09/01إقليم: زاكورةالثانوية العدادية ابن كثيرإقليم: السمارة 88 لبيهي م
التربية السلمية

نعمأقدمية 12 سنة 05/09/07 26666Jتينزولين

503/09/12إقليم: تيزنيتالثانوية العدادية م البقاليإقليم: السمارةثانوية 11 يناير العدادية 54 إدفقير عبد ا
التربية السلمية

03/09/14 20728Eتيزغران

الثانوية العدادية مولي 

سويليكي بوسعيد

704/09/12إقليم: الدريوشإع. مولي يوسفإقليم: السمارة 58 ابراهيم بوطهير
التربية البدنية

04/09/12 22741T)الدريوش )البلدية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة
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جماعة التعيين
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الثانوية العدادية مولي 

سويليكي بوسعيد

الثانوية التأهيلية الحسن إقليم: السمارة

الثاني

عمالة: طنجة - 

أصيل

202/09/14 46 اكريد عثمان
التربية البدنية

02/09/14 23225

U

بني مكادة )المقاطعة(

الثانوية العدادية المجاهد 

ناضل الهاشمي

الثانوية العدادية  رياض إقليم: السمارة

الصنوبر

102/09/15عمالة: مراكش 30 ياسين اليعقوبي
التربية البدنية

02/09/15إلتحاق بالزوجة 26797

B

حربيل

الثانوية العدادية الحبيب 

حبوها

الثانوية التاهيلية المهدي بن إقليم: السمارة

بركة

404/09/12إقليم: تيزنيت 38 يوسف رميميش
المعلوميات

05/09/17 19538Lالمعدر الكبير

الثانوية العدادية إبن 

خلدون

عمالة: أكادير  إدا ثانوية النبعاث العداديةإقليم: العيون

وتنان

316/09/94 150 كوثر  إدوش
اللغة الفرنسية

16/09/94أقدمية 16 سنة 24985

G

اكادير )البلدية(

عمالة: أكادير  إدا ثانوية الرشاد التأهيليةإقليم: العيونالثانوية العدادية التعاون

وتنان

205/09/03 104 كلثومة   صبري
اللغة النجليزية

05/09/04إلتحاق بالزوج 27097

C

أورير

الثانوية العدادية حليمة 

السعدية

106/09/06إقليم: الخميساتتيفلتإقليم: العيون 94 إسماعيل  الماحي  علوي
الجتماعيات

06/09/06أقدمية 12 سنة 26749Z)تيفلت )البلدية

الثانوية العدادية حليمة 

السعدية

الثانوية العدادية سيدي إقليم: العيون

بوزكري

606/09/06عمالة: مكناس 94 نور الدين الصغير
الجتماعيات

06/09/06أقدمية 12 سنة 26186

M

مكناس )البلدية(

الثانوية العدادية إبن 

خلدون

عمالة: أكادير  إدا ثانوية البحتري العداديةإقليم: العيون

وتنان

1007/09/05 82 عبد الحميد بن شتي
الجتماعيات

05/09/08أقدمية 12 سنة 24768

W

اكادير )البلدية(

206/09/17إقليم: العيونالثانوية العدادية الخنساءإقليم: العيونالثانوية العدادية الشاطىء 18 كريش اسماعيل
الجتماعيات

06/09/17 06470

G

العيون )البلدية(

104/09/19إقليم: العيونالثانوية العدادية المام عليإقليم: العيونالثانوية العدادية الشاطىء 16 وديعة عبد الوهاب
الجتماعيات

04/09/19 24877P)العيون )البلدية

الثانوية العدادية الحسن 

الول

إقليم: الفقيه بن ثانوية الكندي التأهيليةإقليم: العيون

صالح

116/09/97 136 علل  العرفي
الرياضيات

16/09/98أقدمية 16 سنة 07706A الفقيه بن صالح

)البلدية(

الثانوية العدادية 25 

مارس

الثانوية العدادية الحسن إقليم: العيون

الول

106/09/08إقليم: العيون 44 علي  باعلي
الرياضيات

09/09/19 06466

C

العيون )البلدية(

الثانوية العدادية إبن 

خلدون

الثانوية العدادية عبد ا بن إقليم: العيون

ياسين

116/09/93عمالة: سل 40 عبد الفتاح  بنقصو
الرياضيات

21/12/15 24193

W

سيدي بوقنادل 

)البلدية(

ثانوية ادريس الحريزي إقليم: العيونالثانوية العدادية التعاون

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

105/09/08 38 أمينة  شافق
الرياضيات

09/09/19 05020F)اكادير )البلدية

الثانوية العدادية الحسن 

الول

105/09/11إقليم: العيونالثانوية العدادية 25 مارسإقليم: العيون 32 براهيم شندرو
الرياضيات

04/09/19 24992P)العيون )البلدية

الثانوية العدادية المغرب إقليم: العيونالثانوية العدادية الشاطىء

العربي

206/09/17إقليم: العيون 28 ابيهي  م فاضل
الرياضيات

06/09/17 25880E)العيون )البلدية

الثانوية العدادية عثمان بن إقليم: العيونالثانوية العدادية الخنساء

عفان

202/09/15إقليم: العيون 26 بوجمعة  بواجلل
الرياضيات

20/09/17 25881F)العيون )البلدية
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المؤسسة الصلية

العيون -  الساقية الحمراء11الجهة الصلية : 

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم الثانوي العدادي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية عثمان بن 

عفان

202/09/16إقليم: العيونالثانوية العدادية التعاونإقليم: العيون 24 زوهرة مستاد
الرياضيات

02/09/16 06463Z)العيون )البلدية

104/09/18إقليم: العيونالثانوية العدادية إبن خلدونإقليم: العيونالثانوية العدادية الشاطىء 22 أمين السايح
الرياضيات

04/09/18 06464A)العيون )البلدية

الثانوية العدادية عثمان بن إقليم: العيونالثانوية العدادية الشاطىء

عفان

106/09/17إقليم: العيون 18 نعيمة جبارة
الرياضيات

06/09/17 25881F)العيون )البلدية

306/09/17إقليم: العيونالثانوية العدادية المام عليإقليم: العيونالثانوية العدادية الشاطىء 18 مرزوكي  السالكة
الرياضيات

06/09/17 24877P)العيون )البلدية

305/09/07إقليم: الجديدةثانوية الساحل العداديةإقليم: العيونالثانوية العدادية التعاون 82 النقاش عادل
الفيزياء والكيمياء

01/10/10 23363

U

لبير الجديد )البلدية(

الثانوية العدادية الحسن 

الول

الثانوية العدادية الشريف إقليم: العيون

الدريسي

116/09/90إقليم: العيون 106 عبد الرحمن  بلقصير
التربية التشكيلية

30/09/04أقدمية 16 سنة 26209

M

العيون )البلدية(

الثانوية العدادية الحسن 

الول

707/09/04إقليم: بنسليمان الثانوية العدادية للمريمإقليم: العيون 39 سعيدة وريد
التربية التشكيلية

02/09/14إلتحاق بالزوج 24373S)بنسليمان )البلدية

الثانوية العدادية طارق بن 

زياد

عمالة: طنجة - الثانوية العدادية دار الشاويإقليم: العيون

أصيل

104/09/12 39 أسامة الصبار
التربية التشكيلية

04/09/17إلتحاق بالزوجة 21179Vدار الشاوي

الثانوية العدادية 25 

مارس

103/09/13إقليم: الجديدةثانوية الساحل العداديةإقليم: العيون 18 فاطمة صفار
التربية التشكيلية

06/09/17 23363

U

لبير الجديد )البلدية(

الثانوية العدادية 25 

مارس

الثانوية العدادية إبن حمدون إقليم: العيون

الكرتيلي

305/09/08عمالة: مكناس 64 خالد قنبوع
المعلوميات

05/09/11 04088T)تولل )البلدية

الثانوية العدادية المام 

علي

116/09/95إقليم: بنسليمانالثانوية العدادية ماء العينينإقليم: العيون 120 رقية   حايبي
التكنولوجيا

29/09/08أقدمية 16 سنة 07849F)بوزنيقة )البلدية

306/09/00إقليم: بنسليمانالثانوية العدادية ماء العينينإقليم: العيونالثانوية العدادية الخنساء 100 عبد الرحيم  حبز
التكنولوجيا

30/09/04أقدمية 16 سنة 07849F)بوزنيقة )البلدية

الثانوية العدادية ابن 

تومرت

عمالة: إنزكان ايت ثانوية المنفلوطي العداديةإقليم: طرفاية

ملول

1102/09/16 34 فيصل نشاط
اللغة الفرنسية

02/09/16 27112

U

القليعة )البلدية(

الثانوية التأهيلية صلح 

الدين اليوبي

1102/09/16إقليم: العيونالثانوية العدادية الشاطىءإقليم: طرفاية 12 لمغاري ابراهيم
الجتماعيات

04/09/18 06471

H

المرسى )البلدية(

الثانوية العدادية ابن 

تومرت

الثانوية العدادية حليمة إقليم: طرفاية

السعدية

604/09/19إقليم: العيون 6 احمد صابر
الجتماعيات

04/09/19 24337

C

العيون )البلدية(

101/09/18إقليم: العيونالثانوية العدادية التعاونإقليم: طرفايةالثانوية العدادية ابن الهيثم 22 علي ايت وحمان
الرياضيات

04/09/18 06463Z)العيون )البلدية

الثانوية العدادية ابن 

تومرت

106/09/17إقليم: العيونالثانوية العدادية الخنساءإقليم: طرفاية 18 يونس بوكشت
الرياضيات

06/09/17 06470

G

العيون )البلدية(
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الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 
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جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية ابن 

تومرت

406/09/17إقليم: العيونالثانوية العدادية أنوالإقليم: طرفاية 18 كمال اجليبينة
الرياضيات

06/09/17 26044

H

العيون )البلدية(

الثانوية العدادية ابن 

تومرت

204/09/18إقليم: العيونالثانوية العدادية إبن خلدونإقليم: طرفاية 12 جميلة صري
الرياضيات

04/09/18إلتحاق بالزوج 06464A)العيون )البلدية

الثانوية العدادية ابن 

تومرت

104/09/18إقليم: العيونالثانوية العدادية الشاطىءإقليم: طرفاية 12 كلثومة مونير
الرياضيات

04/09/18 06471

H

المرسى )البلدية(
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الداخلة - وادي الذهب12الجهة الصلية : 
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

المديرية القليمية 

الصلية

المديرية القليمية 

للتعيين

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

12

عمالة: إنزكان ايت ثإ.المانإقليم: أوسردثانوية الوحدة العدادية

ملول

102/09/10 70 عبد الرحيم حاميم
علوم الحياة 

والرض
02/09/10 24667L)أيت ملول )البلدية

ثانويةالحسن الثاني 

العدادية

103/09/13إقليم: النواصرالثانوية العدادية ابن عربيإقليم: وادي الذهب 52 بوكفو م
اللغة العربية

03/09/13 26229J)بوسكورة )البلدية

102/09/15إقليم: وادي الذهبثانوية المنار العداديةإقليم: وادي الذهباعدادية الحي الجديد 40 خليفي مينة
اللغة العربية

02/09/15 27081

K

الداخلة )البلدية(

الثانوية العدادية عمر بن إقليم: وادي الذهبثانوية الفرابي العدادية

الخطاب

402/09/15إقليم: بوجدور 30 عبد الباسط الطائع
اللغة العربية

02/09/15 18676Z)بوجدور )البلدية

ثانويةالحسن الثاني 

العدادية

104/09/19إقليم: وادي الذهبثانوية النصر العداديةإقليم: وادي الذهب 6 الناصري خالد
اللغة العربية

04/09/19 23304E)الداخلة )البلدية

ثانويةالحسن الثاني 

العدادية

عمالة: الصخيرات ابوفراس الحمدانيإقليم: وادي الذهب

 - تمارة

130/10/90 134 خالد مستبشر
اللغة الفرنسية

16/09/98أقدمية 16 سنة 24187P)تمارة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت ثإ.المستقبلإقليم: وادي الذهباعدادية الحي الجديد

ملول

105/09/11 54 السوسي م
اللغة الفرنسية

05/09/11 21878E)أيت ملول )البلدية

905/09/11إقليم: بوجدورالثانوية العدادية الوحدةإقليم: وادي الذهبثانوية الرازي العدادية 20 م بن المودن
اللغة الفرنسية

04/09/19 25368Y)بوجدور )البلدية

207/09/04إقليم: تيزنيتالثانوية العدادية ابن رشدإقليم: وادي الذهبثانوية النصر العدادية 106 عبد الرحمان لحميدي
الجتماعيات

07/09/04أقدمية 16 سنة 16701

C

تزنيت )البلدية(

الثانوية العدادية ولي العهد إقليم: وادي الذهباعدادية وادي الدهب

مولي الحسن

105/09/08إقليم: طانطان 82 سمير الهجهوج
الرياضيات

05/09/11أقدمية 12 سنة 25499

R

طانطان )البلدية(

104/09/12إقليم: وادي الذهبثانوية المنار العداديةإقليم: وادي الذهبثانوية النصر العدادية 58 خدا يدير
الرياضيات

04/09/12 27081

K

الداخلة )البلدية(

502/09/16إقليم: تارودانتالثانوية العدادية التقدمإقليم: وادي الذهبثانوية النصر العدادية 34 عبد الرحيم بوردو
الرياضيات

02/01/17 26715

M

أولد تايمة )البلدية(

302/01/17إقليم: بوجدورالثانوية العدادية الوحدةإقليم: وادي الذهبابن طفيل 24 هشام هامل
الرياضيات

02/01/17 25368Y)بوجدور )البلدية

101/01/17إقليم: بوجدورالثانوية العدادية القدسإقليم: وادي الذهبثانوية الفرابي العدادية 24 عبد الهادي السويدي
الرياضيات

01/01/17 24872J)بوجدور )البلدية

102/09/15إقليم: وادي الذهباعدادية وادي الدهبإقليم: وادي الذهبثانوية النصر العدادية 6 مديحة روزاق
الرياضيات

04/09/19 13524Z)الداخلة )البلدية

ثانويةالحسن الثاني 

العدادية

الثانوية العدادية الشريف إقليم: وادي الذهب

الدريسي

104/09/02إقليم: بولمان 118 حسن أيتفلي
علوم الحياة 

والرض
04/09/02أقدمية 16 سنة 08047

W

سكورة مداز

ثانويةالحسن الثاني 

العدادية

عمالة: أكادير  إدا ثانوية 11 يناير العداديةإقليم: وادي الذهب

وتنان

104/09/02 118 بناصر بناصري
الفيزياء والكيمياء

04/09/02أقدمية 16 سنة 26781J)اكادير )البلدية
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الثانوية العدادية فدوى إقليم: وادي الذهبثانوية الفرابي العدادية

طوقان

105/09/11عمالة: مراكش 64 طارق الزروالي
التربية السلمية

05/09/11 25659P)المنارة )المقاطعة

الثانوية العدادية المغرب إقليم: وادي الذهبثانوية النصر العدادية

العربي

802/09/14إقليم: العيون 46 عابدين  الكنتاوي
التربية السلمية

02/09/14 25880E)العيون )البلدية

202/09/10عمالة: الميةالجولنإقليم: وادي الذهبابن طفيل 70 اورعو م
التربية البدنية

02/09/10 01886Z)المية )البلدية

104/09/12إقليم: بوجدورالثانوية العدادية القدسإقليم: وادي الذهبابن طفيل 58 احمد ملل
التربية البدنية

04/09/12 24872J)بوجدور )البلدية

202/09/15إقليم: وادي الذهبثانوية المنار العداديةإقليم: وادي الذهبابن طفيل 36 جهاد بورزا
التربية البدنية

07/09/17 27081

K

الداخلة )البلدية(

ثانوية مولي رشيد 

التأهيلية

الثانوية العدادية  الميرة إقليم: وادي الذهب

للحسناء

305/09/08عمالة: مراكش 72 فتوح عثمان
التربية التشكيلية

05/09/08أقدمية 12 سنة 02636P)جليز )المقاطعة

ثانوية عبد العالي بنشقرون إقليم: وادي الذهبثانوية الرازي العدادية

العدادية

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان

905/09/11 60 الخضير م
التربية التشكيلية

05/09/13 05017

C

اكادير )البلدية(
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