
واد الذھب نیابة التعیین: وادي الذھب - لكویرة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 29 ثانویة موالي رشید التأھیلیة اللغة العربیة 7 14,40 أسفي مشكور ھشام IC44204

1 1 ثانویة الرازي االعدادیة اللغة العربیة 7 13,80 انزكان ـ أیت ملول بو زلفة منصور OD37998

1 62 ثانویةالحسن الثاني 
اإلعدادیة

اللغة العربیة 7 13,40 انزكان ـ أیت ملول بوكفو محمد BE783235

1 78 ابن طفیل اللغة العربیة 7 12,30 فرع وجدة حدوشي محمد S672317

2 73 ثانویة موالي رشید التأھیلیة اللغة العربیة 7 11,80 مكناس منتصر محمد UA77364

81 ثانویة الرازي االعدادیة اللغة العربیة 7 11,00 مزیان لحسن مراكش EA150737

1 39 اعدادیة الحي الجدید علوم الحیاة واألرض 7 15,20 الخمیسات ایت الشریف عبد هللا EB126973

1 27 اعدادیة الحي الجدید علوم الحیاة واألرض 7 15,00 الخمیسات بن میس عبد الرحیم JE66349

2 1 ثانویة الرازي االعدادیة علوم الحیاة واألرض 7 14,70 انزكان ـ أیت ملول بنعیاد سفیان OD39453

1 45 الفرابي علوم الحیاة واألرض 7 12,80 الخمیسات الشائب عبد الفتاح Y263695

4 47 اعدادیة وادي الدھب علوم الحیاة واألرض 7 12,20 الدار البیضاء- أنفا بوحموش ھشام EE391524

1 28 ثانویة الرازي االعدادیة الفیزیاء والكیمیاء 7 16,90 الجدیدة الزخنیوي الحسین BE743689

77 الفرابي الفیزیاء والكیمیاء 7 11,55 مكناس دیامي محمد C701557

1 1 ثانویة الرازي االعدادیة التربیة اإلسالمیة 7 18,60 بن مومنة محمد  العیون OD38626

1 82 ثانویة الرازي االعدادیة التربیة التشكیلیة 7 10,70 الدار البیضاء- أنفا بنونة عصام EE525529

1 80 ابن طفیل التربیة التشكیلیة 7 10,27 الدار البیضاء- أنفا الحلواني یونس H459479
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



بوجدور نیابة التعیین: العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 1 الثانویة اإلعدادیة القدس اللغة العربیة 7 16,60 الجدیدة ورد عبد العزیز SL5855

1 29 ثانویة عمر بن الخطاب 
االعدادیة

اللغة العربیة 7 14,20 أسفي مكور بوجمعة I360831

1 75 الثانویة اإلعدادیة القدس اللغة العربیة 7 14,20 فرع وجدة البركاني محمد S629404

1 3 ثانویة عمر بن الخطاب 
االعدادیة

اللغة الفرنسیة 1 16,00 تویجر صباح  كلمیم SH141148

1 1 إعدادیة الوحدة اللغة الفرنسیة 6 12,63 انزكان ـ أیت ملول معطال مریم JF41739

1 63 الثانویة اإلعدادیة القدس اللغة اإلنجلیزیة 7 12,20 فسكى عبد الحمید مراكش JC402099

2 31 إعدادیة الوحدة اللغة اإلنجلیزیة 7 12,00 بودنیت محمد مراكش JE257574

1 21 علوم الحیاة واألرض طھ حسین 7 15,20 طنجة النقاري ابوبكر K387082

1 75 الفیزیاء والكیمیاء طھ حسین 7 11,20 الدار البیضاء- أنفا زیتور جمال BE725521

1 63 إعدادیة الوحدة التربیة اإلسالمیة 7 14,80 الرباط جدار یونس BJ325420

33 التربیة البدنیة طھ حسین 7 10,00 تازة اخلیج ابراھیم Z397533

74 ابن طفیل التربیة التشكیلیة 7 11,03 الدار البیضاء- أنفا صالحي أنس EC25534

1 71 الثانویة اإلعدادیة القدس التربیة الموسیقیة 7 13,64 الرباط ابوكاض عمر IC1076

1 9 الثانویة اإلعدادیة القدس المعلومیات 7 17,00 سطات اجحیلل یاسین SH148910

3/183

 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



العیون نیابة التعیین: العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 1 الثانویة التأھیلیة الرازي اللغة العربیة 6 15,80 الجدیدة وامو فاطمة الزھراء BE811872

1 13 الثانویة اإلعدادیة االمام 
علي

اللغة العربیة 7 15,10 انزكان ـ أیت ملول الشایب عزیز JB170276

1 50 الثانویة اإلعدادیة الحسن 
األول

اللغة العربیة 7 14,40 الجدیدة طاھري أنیس BH334172

1 66 مارس 25 اللغة العربیة 7 14,40 طنجة الخلف فیصل BK345815

2 65 الثانویة اإلعدادیة الخنساء اللغة العربیة 7 14,40 الجدیدة كصاب عبد العزیز MC206369

2 73 الثانویة اإلعدادیة عثمان بن 
عفان

اللغة العربیة 7 14,00 الرباط شبیبي ھشام HA101564

4 73 الثانویة التأھیلیة الرازي اللغة العربیة 7 14,00 ناصحي عادل مراكش EE22680

3 65 الثانویة التأھیلیة الرازي اللغة العربیة 7 14,00 أسفي ایت وعراب عبدالرزاق I430777

5 66 الثانویة اإلعدادیة أنوال اللغة العربیة 7 14,00 طنجة لكحل بوشعیب BJ391638

11 الثانویة التأھیلیة الرازي اللغة الفرنسیة 7 17,20 ادبركاش ابراھیم  كلمیم JB118775

1 33 الثانویة اإلعدادیة الخنساء اللغة الفرنسیة 7 15,20 انزكان ـ أیت ملول حروف سعید BH184232

1 1 الثانویة اإلعدادیة الحسن 
األول

اللغة الفرنسیة 7 14,80 فرع وجدة المكنیوي حمید PB85338

1 54 الثانویة اإلعدادیة الحسن 
األول

اللغة الفرنسیة 7 14,53 طنجة مردي سي محمد I350978
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



العیون نیابة التعیین: العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 10 الثانویة اإلعدادیة عثمان بن 
عفان

اللغة الفرنسیة 7 14,13 انزكان ـ أیت ملول حسناوي حسن JC320787

1 29 الثانویة اإلعدادیة الشاطىء اللغة الفرنسیة 7 13,80 الدار البیضاء- أنفا أیت بن الفقیر عبد الرحمان PB131519

2 58 الثانویة اإلعدادیة أنوال اللغة الفرنسیة 7 13,26 الدار البیضاء- أنفا جمیل محمد BJ381509

3 58 الثانویة التأھیلیة الرازي اللغة الفرنسیة 7 13,20 فرع وجدة محروك زھیر CB251003

1 1 مارس 25 اللغة اإلنجلیزیة 6 15,80 فاس القبابي بوشرى BH293323

1 1 الثانویة اإلعدادیة أنوال اللغة اإلنجلیزیة 7 15,20 انزكان ـ أیت ملول الطوسي محمد SH138538

3 1 الثانویة اإلعدادیة الشاطىء اللغة اإلنجلیزیة 7 15,00 انزكان ـ أیت ملول عال محمد SH129229

1 7 الثانویة اإلعدادیة الشاطىء االجتماعیات 7 15,60 أسفي شتیش لحسن JB250844

2 29 الثانویة اإلعدادیة المغرب 
العربي

االجتماعیات 7 12,20 طنجة بن سلیمان عبد المالك JM1562

1 49 مارس 25 االجتماعیات 7 11,70 طنجة اجحیلل نورالدین CD123939

2 39 الثانویة اإلعدادیة أنوال االجتماعیات 7 11,00 طنجة الموات رشید G376986

1 1 الثانویة التأھیلیة الرازي علوم الحیاة واألرض 6 15,65 انزكان ـ أیت ملول منعام اسماء SH137209

1 12 الثانویة التأھیلیة الرازي علوم الحیاة واألرض 7 16,80 أسفي البھالي عبد الرحیم MC55383

1 1 الثانویة اإلعدادیة عثمان بن 
عفان

علوم الحیاة واألرض 7 15,55 انزكان ـ أیت ملول البھجة حمزة SH147547

1 11 الثانویة اإلعدادیة أنوال علوم الحیاة واألرض 7 15,45 انزكان ـ أیت ملول ایت ایدار حماد JC390265
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



العیون نیابة التعیین: العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 31 الثانویة اإلعدادیة المغرب 
العربي

علوم الحیاة واألرض 7 14,60 الزرحراوي رشید مراكش EE376743

5 39 الثانویة اإلعدادیة حلیمة 
السعدیة

علوم الحیاة واألرض 7 14,20 مستحفیظ عبد النبي مراكش EE349976

6 48 الثانویة اإلعدادیة الشاطىء علوم الحیاة واألرض 7 14,00 بومزوغ مصطفى مراكش EE192051

5 18 الثانویة اإلعدادیة الشاطىء علوم الحیاة واألرض 7 13,50 أسفي عكرود محمد MC66737

1 1 الثانویة اإلعدادیة عالل بن 
عبد هللا

الفیزیاء والكیمیاء 7 16,00 أسفي نوكة طارق QA154689

1 23 الثانویة اإلعدادیة أنوال الفیزیاء والكیمیاء 7 12,75 انزكان ـ أیت ملول بن الطیب سعید JE242408

2 6 الثانویة اإلعدادیة عثمان بن 
عفان

الفیزیاء والكیمیاء 7 12,60 انزكان ـ أیت ملول االزوضي الحسین PA101808

1 60 مارس 25 الفیزیاء والكیمیاء 7 12,50 فرع وجدة بوتزرزایت عبد هللا FH47158

2 63 الثانویة التأھیلیة الرازي الفیزیاء والكیمیاء 7 12,50 الدار البیضاء- أنفا جرایة أمین BH291694

2 40 الثانویة اإلعدادیة حلیمة 
السعدیة

الفیزیاء والكیمیاء 7 12,15 انزكان ـ أیت ملول كَورتي توفبق J429161

1 1 الثانویة اإلعدادیة أنوال التربیة اإلسالمیة 7 18,80 الحالوي محمود  العیون SH140463

2 41 الثانویة اإلعدادیة عثمان بن 
عفان

التربیة اإلسالمیة 7 15,50 أسفي اطلحا رشید N270112

1 2 الثانویة اإلعدادیة أنوال التربیة البدنیة 7 11,80 فاس اوقاب عبد السالم JC397380
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



العیون نیابة التعیین: العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 48 الثانویة اإلعدادیة المغرب 
العربي

التربیة التشكیلیة 7 11,04 الدار البیضاء- أنفا الحسوني عبدااللھ JT2747

67 مارس 25 التربیة الموسیقیة 7 14,26 الرباط المنصوري یوسف AB338675
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



طرفایة نیابة التعیین: العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 74 مركزیة المسیرة الخضراء اللغة العربیة 7 13,80 مكناس الركراكي رضوان U163506

1 30 مركزیة المسیرة الخضراء اللغة اإلنجلیزیة 7 15,00 الشیخ الحسن مراكش EE128890

1 44 ابن تومرت علوم الحیاة واألرض 7 16,20 انزكان ـ أیت ملول انكري عبد المجید JB370604

1 61 ابن تومرت الفیزیاء والكیمیاء 7 11,90 فرع وجدة قطاس مصطفى Z283007

1 75 مركزیة المسیرة الخضراء التربیة الموسیقیة 7 13,82 الرباط تاجي محمد AB629026
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



أسا الزاك نیابة التعیین: كلمیم - السمارة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 1 عالل الفاسي اللغة العربیة 1 14,20 انزكان ـ أیت ملول برباق درجة JA139035

1 75 المسیرة الخضراء اللغة العربیة 7 13,80 افراریج ابراھیم مراكش PB38337

3 66 ثانویة عوینة ایغمان 
اإلعدادیة

اللغة العربیة 7 12,40 جیناري موالي ادریس مراكش EE31172

3 70 اللغة العربیة ثانویة عوینة لھنا اإلعدادیة 7 11,60 أسفي انصار الھاشمي PB141933

1 76 المسیرة الخضراء اللغة الفرنسیة 5 11,00 مكناس بوحمدي یوسف UB70267

1 66 عالل الفاسي اللغة الفرنسیة 7 10,73 طنجة عوجة اسلیمان GA159481

1 73 المسیرة الخضراء اللغة الفرنسیة 7 10,73 أسفي إبن المكي عزیز I302305

1 76 عالل الفاسي اللغة الفرنسیة 7 10,46 طنجة العبوبي بلقاسم C268695

1 73 النصر اللغة الفرنسیة 7 10,20 طنجة كعداد حمید GN131954

3 64 اللغة الفرنسیة ثانویة عوینة لھنا اإلعدادیة 7 10,00 أسفي الصالح علواني BH303986

1 5 عالل الفاسي اللغة اإلنجلیزیة 6 14,20 انزكان ـ أیت ملول األكتیف الرباب JA133591

1 5 المسیرة الخضراء اللغة اإلنجلیزیة 7 14,80 انزكان ـ أیت ملول مكزو عبد الغني JA98282

3 76 النصر اللغة اإلنجلیزیة 7 11,00 فرع وجدة اعراب بادر Z453447

4 77 اللغة اإلنجلیزیة ثانویة عوینة لھنا اإلعدادیة 7 10,40 دبر فادي مراكش JC470208

1 3 ثانویة عوینة ایغمان 
اإلعدادیة

االجتماعیات 7 14,00 الجدیدة سركوح محمدسالم JA105397
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



أسا الزاك نیابة التعیین: كلمیم - السمارة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 7 المسیرة الخضراء الریاضیات 7 16,00 لباعلي سعید  العیون JA138887

1 71 المسیرة الخضراء الریاضیات 7 12,00 سطات السعدي ھشام H398802

1 14 ثانویة عوینة ایغمان 
اإلعدادیة

الریاضیات 7 10,40 أسفي معزوز محمد J438805

1 28 النصر علوم الحیاة واألرض 7 13,45 الدار البیضاء- أنفا الھادي حسن IA80492

1 47 عالل الفاسي علوم الحیاة واألرض 7 11,50 الخمیسات االطیب االدریسي موالي ادریس JB71038

1 63 الفیزیاء والكیمیاء ثانویة عوینة لھنا اإلعدادیة 7 12,50 انزكان ـ أیت ملول ایت عبو اسلیمان JC157305

1 80 النصر الفیزیاء والكیمیاء 7 10,90 الدار البیضاء- أنفا ارمولي محمد BH348031

1 53 التربیة اإلسالمیة ثانویة عوینة لھنا اإلعدادیة 7 14,80 الرباط ابغوني المھدي L348398

ثانویة عوینة ایغمان 
اإلعدادیة

التربیة اإلسالمیة 14,80 فرع وجدة السایح خالید S535915

69 النصر التربیة البدنیة 7 10,00 تازة الكبیر محسن Z301023

1 80 النصر التربیة الموسیقیة 7 13,47 الرباط بوشوقي محسن AE3264

1 78 التربیة الموسیقیة ثانویة عوینة لھنا اإلعدادیة 7 12,02 الرباط امیلحان محسن A715990

1 23 المسیرة الخضراء المعلومیات 6 14,70 الرباط العلوي الشریفي سھام CD382930

2 76 النصر المعلومیات 7 14,30 الرباط الملوكي ولید D816352
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



السمارة نیابة التعیین: كلمیم - السمارة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 75 اللغة العربیة المغرب العربي 7 13,60 أسفي ایت كاغو سمیر PB106454

2 34 المجاھد ناضل الھاشمي اللغة العربیة 7 13,60 الرباط بن ھكو جواد Q213645

2 50 الحبیب حبوھا اللغة العربیة 7 12,80 امحرزي امحمد مراكش UC114608

1 1 الحبیب حبوھا اللغة الفرنسیة 7 15,33 ھلو احمتو  كلمیم SJ10480

1 5 اللغة الفرنسیة المغرب العربي 7 12,60 زطیمة عبد الرزاق  كلمیم JT24749

1 79 اللغة الفرنسیة المغرب العربي 7 10,80 أسفي الخضري عبدالوھاب MM514960

2 77 اللغة الفرنسیة المغرب العربي 7 10,73 طنجة بكور احمید I281114

3 73 المجاھد ناضل الھاشمي اللغة الفرنسیة 7 10,53 أسفي وشطو عبدالسالم PA126730

1 21 الحبیب حبوھا اللغة اإلنجلیزیة 7 10,60 اطونان جمال مراكش JC429201

1 1 ینایر 11 االجتماعیات 7 15,20 أسفي سمغال عبدالواحد SJ14730

2 78 المسیرة الخضراء االجتماعیات 7 09,40 طنجة السباعي خالد LB120802

1 1 المسیرة الخضراء الریاضیات 1 13,70 أسفي كرموم حسناء JT28794

1 51 علوم الحیاة واألرض المغرب العربي 7 11,80 بوطیرة محمد مراكش EE302637

1 5 ینایر 11 الفیزیاء والكیمیاء 7 13,55 انزكان ـ أیت ملول الحمودي ابراھیم JA109076

2 51 المسیرة الخضراء الفیزیاء والكیمیاء 7 12,10 انزكان ـ أیت ملول ابومدان نور الدین SJ24386

1 72 المجاھد ناضل الھاشمي التربیة الموسیقیة 7 13,49 مكناس برادة سعد C904905
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



كلمیم نیابة التعیین: كلمیم - السمارة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 4 محمد الشیخ اللغة العربیة 6 15,80 انزكان ـ أیت ملول الداودي زینة JB398847

2 2 امام مالك اللغة العربیة 6 13,90 انزكان ـ أیت ملول توفیق خدیجة JD41488

3 21 ثانویة تیموالي  االعدادیة اللغة العربیة 7 15,80 انزكان ـ أیت ملول اصغیر العلمي JC401227

3 7 النخیل اللغة العربیة 7 15,50 انزكان ـ أیت ملول ازكنان جامع JB199636

4 36 النخیل اللغة العربیة 7 15,40 أسفي ایت الطیب عبد اللطیف JC345275

5 21 ثانویة افركط التأھیلیة اللغة العربیة 7 15,20 زربان علي مراكش E300453

1 1                           
      ثانویة إیكیسل اإلعدادیة

     

اللغة الفرنسیة 5 12,93 انزكان ـ أیت ملول امھوض ابراھیم JA109870

1 1 امام مالك اللغة الفرنسیة 6 13,60 الخرشي صدیكة  كلمیم JA111787

1 10 ثانویة تیموالي  االعدادیة اللغة الفرنسیة 7 17,00 ادبوكیوض عبد هللا  كلمیم JB117926

1 6 بئر إنزران اللغة الفرنسیة 7 15,60 ھرھاش الحسن  كلمیم JE201442

5 11 ثانویة اداي التأھیلیة اللغة الفرنسیة 7 14,53 أسفي امشطر عبدهللا JM2617

1 2 ثانویة امحیریش االعدادیة اللغة اإلنجلیزیة 1 13,80 انزكان ـ أیت ملول أبدار عائشة JA142633

2 1 محمد الشیخ اللغة اإلنجلیزیة 2 17,40 انزكان ـ أیت ملول ناصري حلیمة JA134340

1 4 ثانویة بویزكارن االعدادیة االجتماعیات 6 14,40 الجدیدة اد بن ملك فاطمة SJ17169

2 1 ثانویة افركط التأھیلیة االجتماعیات 7 16,40 الجدیدة الخیاطي عبد الرحمان JA107883
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



كلمیم نیابة التعیین: كلمیم - السمارة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 3 ثانویة افركط التأھیلیة الریاضیات 6 16,80 الدریوش حنان  العیون JA132071

1 6 عمر بن الخطاب علوم الحیاة واألرض 5 16,00 أسفي عفیف بوبكر JD44266

1 1 تكنا علوم الحیاة واألرض 6 12,90 الرباط كجوط نجاة JZ913

1 1 عمر بن الخطاب علوم الحیاة واألرض 7 17,20 أسفي الشطاین محمد JA133804

2 9 ثانویة طارق ابن زیاد 
         التأھیلیة

علوم الحیاة واألرض 7 16,95 انزكان ـ أیت ملول بسداون سعید JB289277

2 8 امام مالك علوم الحیاة واألرض 7 16,80 انزكان ـ أیت ملول ایت موس محمد JC410237

13 ثانویة افركط التأھیلیة الفیزیاء والكیمیاء 7 14,70 الجدیدة زویتن عبد العزیز M445961

1 7 عمر بن الخطاب الفیزیاء والكیمیاء 7 14,20 انزكان ـ أیت ملول الریاضي یاسین JC337316

1 5 بئر إنزران الفیزیاء والكیمیاء 7 14,00 انزكان ـ أیت ملول كجضاد مبارك JE226678

1 8 الحضرمي الفیزیاء والكیمیاء 7 13,30 انزكان ـ أیت ملول ابریش بوبكر JD47870

1 6 النخیل التربیة اإلسالمیة 2 18,40 طاطا ابوزیا فاضنة JM14688

1 11 عمر بن الخطاب التربیة البدنیة 7 11,00 فاس العطاوي أحمد OD28179

1 1 ثانویة امحیریش االعدادیة التربیة البدنیة 7 11,00 فاس بوكزو الحسین P238963

3 59 ثانویة طارق ابن زیاد 
         التأھیلیة

التربیة البدنیة 7 10,20 فاس دالل عبد اإلاله BJ312443

7 بئر إنزران التربیة التشكیلیة 6 11,54 الدار البیضاء- أنفا دویھي زكیة JE271079
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



طنطان نیابة التعیین: كلمیم - السمارة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 1 محمد بن عبدالكریم 
الخطابي

اللغة العربیة 6 15,80 أسفي بوفي فوزیة JA94460

1 12 السالم اللغة الفرنسیة 7 13,60 انزكان ـ أیت ملول بوزید علي JB166457

1 12 المنصور الذھبي اللغة الفرنسیة 7 12,67 انزكان ـ أیت ملول بیتي انیر J449256

3 9 المسیرة الخضراء اللغة الفرنسیة 7 12,07 انزكان ـ أیت ملول قوریش اسماعیل JC110179

3 8 المسیرة الخضراء اللغة الفرنسیة 7 11,73 انزكان ـ أیت ملول شرلوا عبدهللا JB75326

1 2 الفتح اللغة اإلنجلیزیة 5 15,00 انزكان ـ أیت ملول بومحرش رشید JA111213

1 3 محمد بن عبدالكریم 
الخطابي

اللغة اإلنجلیزیة 6 14,60 انزكان ـ أیت ملول با براھیم فاطمة SH125311

1 2 الفتح االجتماعیات 7 16,00 مكناس لیلي حسون JA136747

1 7 عالل بن عبد هللا االجتماعیات 7 15,80 الجدیدة بركاوي بوبكر JE195430

3 السالم الریاضیات 6 15,60 بوبكر لال عائشة  العیون SJ23015

1 6 المسیرة الخضراء علوم الحیاة واألرض 7 16,50 الخمیسات انزار مصطفى JE160106

1 9 المسیرة الخضراء علوم الحیاة واألرض 7 16,30 الخمیسات فقیر عادل JC437471

1 52 المنصور الذھبي الفیزیاء والكیمیاء 7 13,40 أسفي حداوي محمد HA163189

1 68 المنصور الذھبي الفیزیاء والكیمیاء 7 12,80 أسفي عماري محمد H780741

2 58 الفتح الفیزیاء والكیمیاء 7 12,70 بورزیق محمد مراكش EE315368
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



طنطان نیابة التعیین: كلمیم - السمارة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 67 محمد بن عبدالكریم 
الخطابي

التربیة اإلسالمیة 7 15,30 أسفي حجاج سعید L436398

1 محمد بن عبدالكریم 
الخطابي

التربیة البدنیة 6 13,60 تازة صابي ھند JF32375

1 33 المسیرة الخضراء التربیة التشكیلیة 7 12,00 الدار البیضاء- أنفا الشرایبي محمد یاسین EE543179

2 73 السالم التربیة التشكیلیة 7 11,01 الدار البیضاء- أنفا باكور عزیز EE495271

1 48 النھضة التربیة الموسیقیة 7 15,63 مكناس جھید صالح الدین CD235671
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



طاطا نیابة التعیین: كلمیم - السمارة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 15 طارق بن زیاد اللغة العربیة 7 15,00 انزكان ـ أیت ملول علي حمید JC147863

1 75 اإلمام البخاري اللغة العربیة 7 14,20 فرع وجدة طرزة طارق Z435601

1 75 اإلمام البخاري اللغة العربیة 7 14,20 الرباط الحلفوي صالح A471048

2 73 الوحدة اللغة العربیة 7 14,00 الرباط عبد االوي محمد U163009

3 52 القدس اللغة العربیة 7 13,70 انزكان ـ أیت ملول وركي ابراھیم JA88729

5 60 اإلمام الغزالي اللغة العربیة 7 13,60 انزكان ـ أیت ملول بوكرمز سعید JB287388

4 7 اإلمام الغزالي اللغة العربیة 7 13,40 بوستة الحسین مراكش P149819

5 71 المرابطین اللغة العربیة 7 12,80 طنجة لبسیلي المھدي BK333408

6 67 المرابطین اللغة العربیة 7 12,20 المباردي رشید مراكش Y206885

1 1 اقا اللغة الفرنسیة 7 14,80 بوحویلي لحسان  كلمیم JC137332

1 20 الوحدة اللغة الفرنسیة 7 12,00 طنجة بلحاج حسن I298015

1 39 الوحدة اللغة الفرنسیة 7 11,53 انزكان ـ أیت ملول الشاین ابراھیم EB123042

3 70 القدس اللغة الفرنسیة 7 10,86 طنجة جعدیق عبدالكریم I366357

2 76 المرابطین اللغة الفرنسیة 7 10,60 المصتاج محمد مراكش I211136

1 41 المسیرة اللغة الفرنسیة 7 10,40 طنجة الشیبي محمد IB28638

4 67 ثانویة ابن سینا اإلعدادیة اللغة الفرنسیة 7 10,27 أسفي ایت الساھل محمد PB155636

3 80 المرابطین اللغة الفرنسیة 7 09,60 طنجة سكاك سعید IB58979
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



طاطا نیابة التعیین: كلمیم - السمارة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 4 ثانویة الزیتون اإلعدادیة اللغة اإلنجلیزیة 7 16,60 انزكان ـ أیت ملول إدرموش إسماعیل JY482

2 12 القدس اللغة اإلنجلیزیة 7 15,30 فاس بارك رضوان JY1585

1 3 فم زكید اللغة اإلنجلیزیة 7 14,80 انزكان ـ أیت ملول انزي الحسن JB368294

1 8 المرابطین اللغة اإلنجلیزیة 7 14,80 فاس كجكالي محمد JE231786

3 8 اإلمام الغزالي اللغة اإلنجلیزیة 7 14,60 فرع وجدة ایت رحو نور الدین PA102853

6 62 اللغة اإلنجلیزیة ثانویة بدر اإلعدادیة 7 14,10 فاس أو معال إبراھیم JT775

1 8 العیون االجتماعیات 7 16,00 الجدیدة اسكاو جمال J394783

2 8 المرابطین االجتماعیات 7 15,40 الجدیدة بركا محمد JE211744

1 8 ثانویة ابن سینا اإلعدادیة االجتماعیات 7 15,40 الجدیدة ایت مسعود ابراھیم JB399620

4 2 المسیرة االجتماعیات 7 14,60 أسفي جدال محمد JA132796

5 8 القدس االجتماعیات 7 14,20 الجدیدة لوسي ابراھیم JA103538

1 2 اإلمام البخاري الریاضیات 7 15,00 كارى عبد الكریم  العیون JY496

2 49 باني الریاضیات 7 13,20 سطات لخضر عبد الفتاح MC32522

2 74 باني الریاضیات 7 11,30 فرع وجدة انو عبد الواحد S629469

3 76 اإلمام الغزالي الریاضیات 7 11,00 باالك عبد هللا مراكش BL70034

4 73 المرابطین الریاضیات 7 10,50 أسفي الحطاب كمال H424244

3 78 الریاضیات ثانویة بدر اإلعدادیة 7 10,40 سطات ھكوي صالح الدین Q271805
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



طاطا نیابة التعیین: كلمیم - السمارة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 11 العیون علوم الحیاة واألرض 7 16,00 انزكان ـ أیت ملول كریم حسن J295283

2 21 المرابطین علوم الحیاة واألرض 7 14,75 انزكان ـ أیت ملول بنشیر احمد N257532

3 46 القدس علوم الحیاة واألرض 7 14,40 العلوي االسماعیلي سلیمان مراكش EE431601

4 11 فم زكید علوم الحیاة واألرض 7 14,40 الخمیسات اكزال عبدهللا JC133250

10 فم زكید علوم الحیاة واألرض 7 13,40 الخمیسات البوني موحى PB88570

1 8 ثانویة ابن سینا اإلعدادیة الفیزیاء والكیمیاء 7 13,15 انزكان ـ أیت ملول العزاوي محمد JE244004

1 75 الوحدة الفیزیاء والكیمیاء 7 12,20 أسفي جبران المھدي XA70378

3 16 المرابطین الفیزیاء والكیمیاء 7 12,00 انزكان ـ أیت ملول اوتول یوسف PB133501

4 5 اإلمام الغزالي الفیزیاء والكیمیاء 7 11,85 انزكان ـ أیت ملول افطاش مصطفى JC411169

1 5 المرابطین التربیة اإلسالمیة 7 16,40 طاطا إنجارن عبد الحافظ JC442106

1 20 القدس التربیة البدنیة 7 09,20 فاس الحضري عبد الحكیم JM7380

2 73 المرابطین التربیة البدنیة 7 08,60 فاس شبھاري محمد EE234019

1 60 القدس التربیة التشكیلیة 7 11,93 الدار البیضاء- أنفا البوعزاوي یونس EE606739

1 71 فم زكید التربیة الموسیقیة 7 14,12 مكناس حموش ھیثم D990343

1 75 ثانویة الزیتون اإلعدادیة المعلومیات 7 12,80 الرباط نبغ یونس IC50106

1 81 المسیرة المعلومیات 7 12,30 الرباط سرنان سفیان M434586
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



أكادیر إدا أوتنان نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 2 اعدادیة العقاد اللغة العربیة 1 18,20 صفرو مقوى مینة Z392738

2 2 اعدادیة الزیتون اللغة العربیة 1 16,80 مكناس ھیبة زینب BJ377422

3 1 اعدادیة الزبیر ابن العوام اللغة العربیة 1 15,60 أسفي فروز خدیجة JD37719

4 2 اعدادیة عقبة بن نافع اللغة العربیة 1 15,40 انزكان ـ أیت ملول كشیر السعدیة J291455

1 1 اعدادیة الزبیر ابن العوام اللغة الفرنسیة 1 16,33 انزكان ـ أیت ملول ایراجعي فاطمة C186476

1 1 اعدادیة نابلوس االجتماعیات 6 15,40 الجدیدة الملولي سلیمة JK10765

1 2 اعدادیة الزیتون علوم الحیاة واألرض 1 18,60 انزكان ـ أیت ملول رزق لیلى M272291

2 2 اعدادیة الریاض علوم الحیاة واألرض 1 18,05 انزكان ـ أیت ملول حفیان لبنى J371457

2 2 اعدادیة الریاض علوم الحیاة واألرض 1 17,60 انزكان ـ أیت ملول الصاھیر سعیدة I381652

3 3 اعدادیة الزبیر ابن العوام علوم الحیاة واألرض 1 17,30 انزكان ـ أیت ملول الحداد فتیحة D377933

3 3 اعدادیة الزبیر ابن العوام علوم الحیاة واألرض 1 17,15 انزكان ـ أیت ملول كوفرى منى JB416175

1 2 اعدادیة الزیتون التربیة البدنیة 7 14,00 فاس بوزیة حسن JB391891

1 8 اعدادیة الریاض التربیة الموسیقیة 2 16,50 الرباط موسھیل مھدي I668638
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



اشتوكة ایت باھا نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 3 الثانویة اإلعدادیة جابر بن 
حیان

اللغة العربیة 1 15,00 انزكان ـ أیت ملول بصدیقي السعدیة JC329607

2 3 الثانویة االعدادیة تسكدلت اللغة العربیة 2 16,60 انزكان ـ أیت ملول سیداد محمد JB126030

1 1 الثانویة اإلعدادیة  خمیس 
إداوكنظیف

اللغة الفرنسیة 1 17,93 موتري نادیة  كلمیم JC145514

1 2 سیدي عبد هللا البوشواري  االجتماعیات 6 15,00 الجدیدة اصمح زینة JT21456

1 2 الثانویة اإلعدادیة  إمي 
 مقورن

التربیة البدنیة 7 14,00 فاس بشالل عبد العالي JB421759

1 3 الثانویة اإلعدادیة جابر بن 
حیان

التربیة الموسیقیة 6 13,50 الرباط بونیت أسماء J478610
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



انزكان ایت ملول نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 1 الخوارزمي اللغة اإلنجلیزیة 1 17,00 انزكان ـ أیت ملول اعراقي إیمان A437018

1 1 الرازي االجتماعیات 7 17,60 الجدیدة البكوري عبد اللطیف JB251779

1 الخوارزمي علوم الحیاة واألرض 1 18,60 انزكان ـ أیت ملول المساوي جمیلة JB129004
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



ورززات نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 9 األطلس الكبیر اللغة العربیة 6 14,40 الرباط بنحجیلة رجاء Y352813

1 6 اللوز اللغة العربیة 6 14,20 أسفي الھسكوري فاطمة الزھراء H412153

1 4 األطلس الكبیر اللغة العربیة 6 13,80 مكناس عمراوي لطیفة U142159

2 14 المختار السوسي اللغة العربیة 6 13,80 لمقدم حسناء مراكش EE427802

2 35 ابن العربي الحاتمي اللغة العربیة 6 13,40 الرباط ضراب بھیجة Q268189

3 8 حسن عبد هللا المزوغي اللغة العربیة 7 16,40 الجدیدة وعمي الحسین PB35552

5 19 تیشكا اللغة العربیة 7 16,20 بولحسن خلیل مراكش E437760

5 46 تیشكا اللغة العربیة 7 16,20 طنجة حماني زكریاء BJ344109

6 20 ملحقة ایمي نوالون اللغة العربیة 7 15,80 انزكان ـ أیت ملول ایت اوعمي ي ادریس E635244

1 5 ابن العربي الحاتمي اللغة الفرنسیة 6 13,53 انزكان ـ أیت ملول ایت عدي عائشة JB94324

1 4 ابن العربي الحاتمي اللغة الفرنسیة 6 12,40 انزكان ـ أیت ملول أبو ناصر سناء P208517

1 49 ابن العربي الحاتمي اللغة الفرنسیة 6 10,13 أسفي لمدكر سارة Y240919

1 6 األطلس الكبیر اللغة الفرنسیة 7 16,67 التوتي لمغري ھشام  كلمیم PA106017

2 1 األطلس الكبیر اللغة الفرنسیة 7 16,40 امادا حسن  كلمیم PA120697

3 53 تیشكا اللغة الفرنسیة 7 14,73 طنجة شھبي كریم GM19126

2 50 حسن عبد هللا المزوغي اللغة الفرنسیة 7 14,53 الدار البیضاء- أنفا الغزواني سلیمان I248308

2 1 تیشكا اللغة الفرنسیة 7 14,27 الغزواني یونس  كلمیم P256412

22/183

 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



ورززات نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

2 8 حسن عبد هللا المزوغي اللغة الفرنسیة 7 14,13 تمجیجت عبد الحكیم  كلمیم JC332520

5 39 ملحقة ایمي نوالون اللغة الفرنسیة 7 14,00 أسفي الدلیمي المصطفى Y59288

5 54 ملحقة ایمي نوالون اللغة الفرنسیة 7 14,00 فرع الرباط عالم عبد هللا MC47070

1 1 ابن العربي الحاتمي اللغة اإلنجلیزیة 5 11,60 اسماعیلي محمد مراكش P230523

2 5 تیشكا اللغة اإلنجلیزیة 6 14,60 انزكان ـ أیت ملول شھدي فاطمة JB423164

1 1 سیدي احمد بناجي االجتماعیات 6 16,20 الجدیدة تیدارت رشیدة P261800

1 1 تیشكا االجتماعیات 6 15,40 أسفي منیس سالمة P282583

3 2 ملحقة ایمي نوالون االجتماعیات 7 16,00 أسفي كجدید عبدهللا PA85948

1 1 ابن العربي الحاتمي الریاضیات 1 18,40 اوبجیر مالكة  العیون E400606

1 9 ابن العربي الحاتمي الریاضیات 7 17,00 نید باجا عبد الجلیل  العیون JA123786

2 9 حسن عبد هللا المزوغي الریاضیات 7 16,40 بونیت سھیل  العیون JD46225

1 4 ملحقة ایمي نوالون الریاضیات 7 15,20 غرمین حساین  العیون JY1776

1 1 األطلس الكبیر علوم الحیاة واألرض 1 13,10 الرباط جالب الھام UA45970

1 7 ابن العربي الحاتمي علوم الحیاة واألرض 6 16,75 انزكان ـ أیت ملول إقوراشن فتیحة JB291980

3 7 ملحقة ایمي نوالون علوم الحیاة واألرض 6 16,05 انزكان ـ أیت ملول الھیمیش حسناء J342010

1 21 ملحقة ایمي نوالون الفیزیاء والكیمیاء 1 13,10 الدار البیضاء- أنفا جبیري علیة BE802711

1 32 المختار السوسي الفیزیاء والكیمیاء 6 11,60 الدار البیضاء- أنفا بلعراج رجاء BB51410
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



ورززات نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 3 ابن تومرت التربیة اإلسالمیة 7 19,00 اوزیو عبد هللا  العیون P249869

2 8 األطلس الكبیر التربیة اإلسالمیة 7 15,90 فرع مراكش فارس زبیر I591538

3 23 المختار السوسي التربیة اإلسالمیة 7 15,30 الرباط فاوزي یوسف P204301

1 65 موالي الطاھر بن عبد 
الكریم

التربیة الموسیقیة 7 14,52 مكناس المختار سفیان DO15313

1 19 تیشكا المعلومیات 7 16,40 سطات بولوس إسماعیل BB70343
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



تارودانت نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 1 المجد اللغة العربیة 1 14,80 الرباط امخاطر خدیجة AD65739

2 1 الثانویة اإلعدادیة تالكجونت اللغة العربیة 1 14,20 الرباط تابت سناء AB215225

2 5 الثانویة اإلعدادیة تالكجونت اللغة العربیة 6 15,80 انزكان ـ أیت ملول اعراب السعدیة JB292663

2 5 ثانویة  أكدیر ملول 
اإلعدادیة

اللغة العربیة 6 15,70 انزكان ـ أیت ملول الجرموني نعیمة JM10969

3 5 نواة إداوكماض اللغة العربیة 6 15,40 الجدیدة أنفلوس السعدیة J273845

3 6 نواة إداوكماض اللغة العربیة 6 15,20 انزكان ـ أیت ملول بوحسوس مریم J366337

4 4 ثانویة أوناین اإلعدادیة اللغة العربیة 6 14,80 انزكان ـ أیت ملول شموعات حنان J443598

2 8 المستقبل اللغة العربیة 6 14,50 انزكان ـ أیت ملول القاع خدیجة JB150608

4 5 زكموزن اللغة العربیة 6 14,40 انزكان ـ أیت ملول ابودمیعة جمیلة J384898

5 3 إعدادیة تالمكانت اللغة العربیة 6 14,40 انزكان ـ أیت ملول اعصاب خدیجة J374714

5 5 األرك اللغة العربیة 6 14,20 انزكان ـ أیت ملول جلولي فضیلة JC235692

2 13 األرك اللغة العربیة 6 14,00 انزكان ـ أیت ملول خبیر ملیكة N127238

5 36 األرك اللغة العربیة 6 13,90 صریاح حسناء مراكش EE395146

6 20 زكموزن اللغة العربیة 6 13,80 الكرزي سعیدة مراكش E555379

7 22 أحد اللغة العربیة 6 13,80 اوالد الزین سعاد مراكش EE355725

4 9 أسكاون اللغة العربیة 6 13,60 بن موسى منیة مراكش EE90167
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



تارودانت نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

9 28 ایكدي اللغة العربیة 6 13,20 بطاجي محجوبة مراكش E338044

8 28 ایت عبد هللا اللغة العربیة 6 13,00 الرباط اخراز كریمة A686033

13 44 اعدادیة تفنوت اللغة العربیة 7 16,20 أسفي عزیز زھیر IC19180

1 3 المعرفة اللغة الفرنسیة 1 15,13 انزكان ـ أیت ملول روباتي نعیمة JB125261

2 5 الداخلة اللغة الفرنسیة 1 14,53 انزكان ـ أیت ملول ادیب حلیمة H220828

1 5 ایكلي اللغة الفرنسیة 1 12,10 انزكان ـ أیت ملول حرود نعیمة VA25003

1 4 ثانویة  أركان اإلعدادیة اللغة الفرنسیة 2 16,13 االرفاني ابراھیم مراكش JC115585

2 4 ایكلي اللغة الفرنسیة 6 16,17 انزكان ـ أیت ملول ایت خلیل نعیمة JB291768

4 4 المھارة لولیجة اللغة الفرنسیة 6 16,13 انزكان ـ أیت ملول ماء العینین فتیحة JC78691

3 1 الفضیلة اللغة الفرنسیة 6 14,73 انزكان ـ أیت ملول الطلحاوي عزیزة JC345136

4 5 المھارة لولیجة اللغة الفرنسیة 6 14,33 بلباھطي سمیرة مراكش J305405

1 5 ثانویة  أركان اإلعدادیة اللغة الفرنسیة 6 14,27 فرع الرباط العروسي توحفى I358509

5 إعدادیة تالمكانت اللغة الفرنسیة 6 13,80 الدار البیضاء- أنفا الغنمي كریم فتیحة BE824839

5 6 تاشتولت اللغة الفرنسیة 6 13,60 انزكان ـ أیت ملول متكي حیاة JB306474

4 4 تینزارت اللغة الفرنسیة 6 13,40 انزكان ـ أیت ملول بوسكري نفیسة J282367

3 1 ثانویة أساكي اإلعدادیة اللغة الفرنسیة 6 12,93 انزكان ـ أیت ملول فرض الشعیبیة JC277065

7 6 السعادة اللغة الفرنسیة 6 12,33 انزكان ـ أیت ملول مسلیم لطیفة JM1931

26/183

 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



تارودانت نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

10 6 أحد اللغة الفرنسیة 6 11,20 أسفي العمادي اسماء JB284180

9 أسكاون اللغة الفرنسیة 6 11,20 أسفي القبلي التھامیة BK315958

7 6 زكموزن اللغة الفرنسیة 6 11,03 انزكان ـ أیت ملول السرغني لطیفة JB302821

7 7 ثانویة  أكدیر ملول 
اإلعدادیة

اللغة الفرنسیة 7 17,40 عواني احمد  كلمیم PA14684

1 4 المھارة لولیجة اللغة اإلنجلیزیة 1 13,80 انزكان ـ أیت ملول الوحیدي عائشة SH138495

2 3 أولوز اللغة اإلنجلیزیة 6 14,70 مكناس التباعي نجیة AD141448

3 6 ثانویة أوناین اإلعدادیة اللغة اإلنجلیزیة 6 12,80 انزكان ـ أیت ملول نجال فتیحة JK10726

1 2 الثانویة اإلعدادیة تالكجونت االجتماعیات 6 15,60 الجدیدة القاعدة نزھة J393630

2 1 ثانویة  أكدیر ملول 
اإلعدادیة

االجتماعیات 6 15,20 أسفي بــال الزھرة JF31005

2 5 أحد االجتماعیات 7 17,00 الجدیدة ازوبریك حسن JE260059

3 1 ثانویة أوناین اإلعدادیة االجتماعیات 7 16,40 الجدیدة مقبول رشید PB152854

3 1 ثانویة  أكدیر ملول 
اإلعدادیة

االجتماعیات 7 16,40 الجدیدة ایت برح محمد JC424706

3 6 إعدادیة تالمكانت االجتماعیات 7 16,20 أسفي ایت الرامي رشید JB299909

1 1 المنصور الدھبي الریاضیات 6 16,80 الجدیدة شریر نادیة JT6493

2 5 الثانویة اإلعدادیة تالكجونت الریاضیات 6 10,90 أسفي ادرغال عتیقة J406300

3 1 ثانویة  أركان اإلعدادیة الریاضیات 7 18,20 بابا محمد  العیون PB85601
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



تارودانت نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

4 5 ثانویة أوناین اإلعدادیة الریاضیات 7 17,00 الجدیدة عركوز أحمد JB413302

4 1 ثانویة  أكدیر ملول 
اإلعدادیة

الریاضیات 7 17,00 بوعدن یاسین  العیون JT10033

4 4 ثانویة أوناین اإلعدادیة الریاضیات 7 16,80 الھاشمي عبد الرحیم مراكش MC31399

4 1 أسكاون الریاضیات 7 16,40 ورقة ایوب  العیون JT24899

1 1 الثانویة اإلعدادیة تالكجونت علوم الحیاة واألرض 1 17,30 انزكان ـ أیت ملول ابالوش ربیعة MA65580

1 5 ثانویة  أركان اإلعدادیة علوم الحیاة واألرض 1 16,75 انزكان ـ أیت ملول بلعشور أمینة JB349118

3 5 المستقبل علوم الحیاة واألرض 1 16,20 انزكان ـ أیت ملول اإلدریسي نجاة J379748

3 1 تاشتولت علوم الحیاة واألرض 1 16,10 أسفي حیس فاطمة JC66329

5 4 إعدادیة تالمكانت علوم الحیاة واألرض 1 15,25 انزكان ـ أیت ملول التادلي نجالء E514726

2 6 ثانویة أساكي اإلعدادیة علوم الحیاة واألرض 2 19,00 انزكان ـ أیت ملول باي نعیمة JB409714

6 6 األرك علوم الحیاة واألرض 4 17,00 أسفي اللحیاني رقیة JB315883

6 1 أحد علوم الحیاة واألرض 6 17,60 انزكان ـ أیت ملول الكشتي حفیظة JC329427

3 6 األرك علوم الحیاة واألرض 6 17,20 انزكان ـ أیت ملول ازام ھاجر P236634

9 5 أسكاون علوم الحیاة واألرض 6 16,50 انزكان ـ أیت ملول بعقیل مینة E377191

1 6 ثانویة أساكي اإلعدادیة الفیزیاء والكیمیاء 6 12,25 انزكان ـ أیت ملول اباھم میلودة JB278808

2 18 الثانویة االعدادیة نیرس الفیزیاء والكیمیاء 7 16,50 الجدیدة صالح بوشعیب M447367

1 34 زكموزن الفیزیاء والكیمیاء 7 15,60 الجدیدة ایت الطالب محماد PB22834
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



تارودانت نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 52 إعدادیة تالمكانت الفیزیاء والكیمیاء 7 15,40 اقیش سفیان مراكش EE357466

2 18 اعدادیة تفنوت الفیزیاء والكیمیاء 7 15,20 ایت البیض محمد مراكش EE293957

1 1 الرازي التربیة البدنیة 7 15,00 فاس بالل محمد JC419110

2 3 ثانویة أساكي اإلعدادیة التربیة البدنیة 7 11,80 فاس المرساوي خالد JC331588

1 38 ایت عبد هللا التربیة البدنیة 7 11,20 تازة مغراوي عادل Z350164

3 13 زكموزن التربیة البدنیة 7 11,00 تازة راجي ابراھیم UB47585

3 1 إعدادیة تالمكانت التربیة البدنیة 7 10,80 فاس ازكیل السعید JC166040

3 58 أسكاون التربیة البدنیة 7 10,40 فاس احالل عبد الصمد D992949

7 3 الثانویة االعدادیة نیرس التربیة البدنیة 7 10,40 تازة میضري حسن P235860

1 4 السعدیین التربیة التشكیلیة 1 12,52 الدار البیضاء- أنفا بساس سكینة JB471625

1 9 الداخلة التربیة الموسیقیة 7 14,52 الرباط صابر یونس JB325063

1 1 األرك المعلومیات 7 15,60 انزكان ـ أیت ملول اصطى مصطفى JC460475
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



تیزنیت نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 1 الثانویة االعدادیة ادریس 
الثاني

اللغة العربیة 2 16,60 انزكان ـ أیت ملول اكجي نعیمة JE207538

1 4 ملحقة ثانویة محمد الجزولي 
رقم2 اداي

الریاضیات 1 14,10 فرع وجدة بلج منیة F731480

1 3 الثانویة االعدادیة االطلس علوم الحیاة واألرض 1 17,75 انزكان ـ أیت ملول مفتاحي خدیجة JB136846

1 4 الثانویة االعدادیة ادریس 
الثاني

علوم الحیاة واألرض 1 17,10 انزكان ـ أیت ملول بن الزنك خدیجة JE77389

1 5 الثانویة االعدادیة افال اغیر الفیزیاء والكیمیاء 2 14,90 انزكان ـ أیت ملول المنضور فاطمة JM720

1 4 الثانویة االعدادیة الرازي التربیة البدنیة 7 13,00 فاس بودرار الھادي JM3738

2 4 الثانویة االعدادیة ادریس 
الثاني

التربیة البدنیة 7 12,00 فاس لوزیعا محمد JB150681

1 41 الثانویة التاھیلیة  محمد 
الجزولي

المعلومیات 6 16,80 سطات وھابي سارة BK341707
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



زاكورة نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 27 موسى بن نصیر اللغة العربیة 7 15,60 الجدیدة الساكت رضوان M373241

1 8 ابن رشد اللغة العربیة 7 15,40 انزكان ـ أیت ملول الزرھوني موالي رشید PB77207

2 37 أیت والل اللغة العربیة 7 15,40 انزكان ـ أیت ملول قیدي ھشام P155876

2 37 ثانویة تفتشنا اإلعدادیة اللغة العربیة 7 15,30 انزكان ـ أیت ملول الشمشاوي محمد PB127738

2 1 سیدي صالح اللغة العربیة 7 14,90 العلوي الطیب مراكش PB89518

4 17 أیت والل اللغة العربیة 7 14,90 لشكــر محمد مراكش I433726

6 9 موالي المھدي الصالحي اللغة العربیة 7 14,80 انزكان ـ أیت ملول ادفقیر الحسن J378613

3 57 أیت أوزین اللغة العربیة 7 14,80 أسفي الضمھاري ھشام E788020

6 21 ایت بوداود اللغة العربیة 7 14,60 اجریف محمد مراكش E603749

5 1 ثانویة نصراط اإلعدلدیة اللغة العربیة 7 14,60 حجوبي ابراھیم مراكش PB82354

10 31 تغبالت اللغة العربیة 7 14,50 انزكان ـ أیت ملول عریض عبد العزیز PB83602

1 70 ترناتة اللغة الفرنسیة 5 11,00 أسفي الحایكي عبدالكبیر BH315913

1 1 ترناتة اللغة الفرنسیة 7 16,00 بولجیھل امحمد  كلمیم PB24370

2 14 اعدادیة الروحى اللغة الفرنسیة 7 14,40 قلوش موالي عبد الغني  كلمیم JC319334

1 25 ابن المھدي الجراري اللغة الفرنسیة 7 13,90 الدار البیضاء- أنفا سیدي بابا اسماعیل PB163089

1 31 تانسیخت اللغة الفرنسیة 7 13,53 اوتركا نورالدین مراكش I275237

2 62 ابن رشد اللغة الفرنسیة 7 13,13 اباحجوب عادل مراكش EE325715
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النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



زاكورة نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

2 73 اعدادیة الروحى اللغة الفرنسیة 7 13,00 فاس التامستي فؤاد CB62392

4 19 اوالد یحیى لكرایر اللغة الفرنسیة 7 12,67 أسفي بقادیر لحسن PB71463

2 72 تنكامت اللغة الفرنسیة 7 12,60 طنجة بودیاب عثمان K426442

4 41 االمام الشافعي اللغة الفرنسیة 7 12,40 طنجة فرتاحي رضوان IA11374

9 70 نونبر 16 اللغة الفرنسیة 7 12,40 الخمیسات كربوب عادل Z403466

4 61 سیدي صالح اللغة الفرنسیة 7 12,30 فوطة المصطفى القنیطرة G397629

10 21 أیت والل اللغة الفرنسیة 7 12,00 أسفي رضوان محمد MA14944

11 58 موالي المھدي الصالحي اللغة الفرنسیة 7 11,93 طنجة بوحرمة رشید MC211419

7 67 أیت والل اللغة الفرنسیة 7 11,64 فاس ازروال المصطفى Z395562

3 20 ایت بوداود اللغة الفرنسیة 7 11,20 أسفي الریضي نبیل IC22382

15 70 لكتاوة اللغة الفرنسیة 7 11,20 أسفي بطل امین BH295120

11 66 ثانویة نصراط اإلعدلدیة اللغة الفرنسیة 7 11,20 أسفي عطار یونس BH446183

16 66 تغبالت اللغة الفرنسیة 7 11,13 أسفي البوشتي حسن MA107430

1 6 افالندرا اللغة اإلنجلیزیة 6 15,80 انزكان ـ أیت ملول رحیمین مریم JB438574

1 1 اإلمام مالك اللغة اإلنجلیزیة 7 15,60 حرتوق عبد السالم مراكش PB78792

2 19 مزكیطة اللغة اإلنجلیزیة 7 14,20 انزكان ـ أیت ملول أسوام سعید J446730

1 42 ترناتة اللغة اإلنجلیزیة 7 14,20 انزكان ـ أیت ملول إكوس لحسن JE258480
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



زاكورة نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 1 موسى بن نصیر اللغة اإلنجلیزیة 7 14,00 انزكان ـ أیت ملول الغازي إسماعیل PB113863

4 65 بوزروال اللغة اإلنجلیزیة 7 13,40 أكني عبد الكریم مراكش E772747

2 63 اعدادیة الروحى اللغة اإلنجلیزیة 7 13,20 فرع وجدة بومھدي مراد PA130896

4 64 موسى بن نصیر اللغة اإلنجلیزیة 7 13,00 الفطاح نوفل مراكش IC11438

8 5 ثانویة نصراط اإلعدلدیة اللغة اإلنجلیزیة 7 12,20 داوسي زكریاء مراكش JC475308

6 7 سیدي صالح اللغة اإلنجلیزیة 7 11,60 انزكان ـ أیت ملول لبیب عبد هللا JB432981

8 14 سیدي صالح اللغة اإلنجلیزیة 7 11,00 لدیب إسماعیل مراكش JC329985

1 1 تانسیخت االجتماعیات 7 16,40 الدار البیضاء- أنفا الفقیر حمید PB155653

2 2 ایت بوداود االجتماعیات 7 15,80 الجدیدة بابا عمر P204563

1 1 نونبر 16 االجتماعیات 7 15,40 أسفي الزاھري عبداللطیف PB137781

4 1 لكتاوة االجتماعیات 7 15,20 أسفي الزوین محمد PB150201

1 1 ثانویة تمتیك اإلعدادیة الریاضیات 1 13,40 باوھام اسیة مراكش EE374292

1 1 افرا الریاضیات 7 17,80 اكاسیس محمد  العیون PB149446

1 46 ترناتة الریاضیات 7 13,70 طنجة مغواري حكیم LC41923

2 36 اعدادیة الروحى الریاضیات 7 13,00 القرافلي عبدالرحیم مراكش Y73300

2 26 ثانویة تمتیك اإلعدادیة الریاضیات 7 12,80 قاللة اسماعیل القنیطرة G255096

1 42 ابن رشد الریاضیات 7 12,80 عوان ھویام مراكش QA117828
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



زاكورة نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

2 67 تانسیخت الریاضیات 7 12,60 طنجة البادسي العرابي K432794

7 65 أیت والل الریاضیات 7 12,60 صفرو المبتھج عادل CD50325

4 64 ابن المھدي الجراري الریاضیات 7 12,60 أسفي بوزلو خالد JB319600

8 46 موالي المھدي الصالحي الریاضیات 7 12,40 سطات تالویزت الحسین AD144680

8 70 ثانویة الغزالن الریاضیات 7 12,40 الخمیسات حسوني الحبیب AD146979

6 8 أیت والل الریاضیات 7 12,40 أسفي نحایمود ابراھیم JE259099

9 43 ثانویة نصراط اإلعدلدیة الریاضیات 7 12,20 أسفي یعقوبي أنس AD171591

8 66 ایت بوداود الریاضیات 7 11,80 سطات براضي سعد W301318

13 46 ثانویة تفتشنا اإلعدادیة الریاضیات 7 11,80 عمار بدر الدین مراكش BK249388

8 66 ثانویة تفتشنا اإلعدادیة الریاضیات 7 11,40 سطات الخارجي الحسین H441943

1 1 أمزرو علوم الحیاة واألرض 1 16,70 أسفي العماري كلثوم UC100529

2 1 االمام الشافعي علوم الحیاة واألرض 6 14,00 الرباط تفال سومیة PB172061

1 1 اإلمام البخاري علوم الحیاة واألرض 6 13,60 الرباط العلوي فاطمة PB172042

2 42 تانسیخت علوم الحیاة واألرض 7 17,40 العضراوي رضوان مراكش EE461740

3 19 اإلمام مالك علوم الحیاة واألرض 7 16,30 أسفي ماجامع عبد العالي PB113108

6 15 لكتاوة علوم الحیاة واألرض 7 16,00 بوفوس ھشام مراكش JT10004

1 29 ابن رشد الفیزیاء والكیمیاء 7 14,80 الھاللي السعید مراكش IC13151
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



زاكورة نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 24 مزكیطة الفیزیاء والكیمیاء 7 14,10 الھطار حسن مراكش EE361617

2 64 ابن رشد الفیزیاء والكیمیاء 7 13,90 شاطر حمزة مراكش IC26496

6 19 االمام الشافعي الفیزیاء والكیمیاء 7 13,20 اعالل عبد الرحمان مراكش I648334

2 15 اعدادیة الروحى الفیزیاء والكیمیاء 7 13,20 انزكان ـ أیت ملول باري احساین JK3111

1 1 أیت والل الفیزیاء والكیمیاء 7 13,20 فرع وجدة بوھالي سعید PA117722

3 5 بوزروال الفیزیاء والكیمیاء 7 13,20 انزكان ـ أیت ملول خاضیع عبد الكریم P249415

7 5 ثانویة الغزالن الفیزیاء والكیمیاء 7 13,10 انزكان ـ أیت ملول نوراني عبد الجبار P247362

1 6 افرا التربیة اإلسالمیة 2 20,00 الوردي سعید  العیون JC484073

1 70 االمام الشافعي التربیة اإلسالمیة 7 15,30 أسفي مندیل عبد الحق L483015

3 60 موالي المھدي الصالحي التربیة اإلسالمیة 7 14,90 أسفي العثماني بوشعیب MC155833

3 58 موالي المھدي الصالحي التربیة اإلسالمیة 7 14,80 طاطا العباسي عیسى BL100589

1 6 سیدي أحمد بن علي التربیة البدنیة 7 11,60 فاس لعمیرني عمر U127345

2 4 درعة التربیة البدنیة 7 10,20 فاس الغاشي مصطفى UA85425

1 75 الخوارزمي التربیة البدنیة 7 10,00 تازة الجلولي عادل Z379352

73 تغبالت التربیة البدنیة 7 10,00 تازة شمو محمد PA119277

3 69 موسى بن نصیر التربیة البدنیة 7 10,00 تازة غبور عبد القادر Z371584

4 50 ترناتة التربیة البدنیة 7 10,00 فاس فارسي كریم JA38046
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



زاكورة نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

5 60 ابن المھدي الجراري التربیة البدنیة 7 10,00 فاس مصوم یونس BB7060

2 65 أیت والل التربیة البدنیة 7 09,80 تازة الدراز رضوان R285514

2 51 تنكامت التربیة البدنیة 7 09,60 فاس االزالي عبد الكریم EE126710

71 نونبر 16 التربیة البدنیة 7 09,60 فاس الحمیاني مؤید CD180908

4 41 اعدادیة الروحى التربیة البدنیة 7 09,20 فاس مرزوك دریس UA45905

9 26 ایت بوداود التربیة البدنیة 7 09,20 فاس مساوي محمد UC120101

10 61 موالي المھدي الصالحي التربیة البدنیة 7 09,00 تازة أطریح محسن LG17404

10 77 لكتاوة التربیة البدنیة 7 08,80 فاس عدالوي عبد الغفور H570593

70 مزكیطة التربیة الموسیقیة 7 14,36 الرباط ابغیل اشرف A394281

1 61 سیدي صالح المعلومیات 7 15,30 انزكان ـ أیت ملول احرایف أسامة N333878

2 71 موالي المھدي الصالحي المعلومیات 7 14,90 الرباط أیت عسا محمد G619186

3 77 اوالد یحیى لكرایر المعلومیات 7 13,20 انزكان ـ أیت ملول دانیال ھشام JA132092
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



سیدي إفني نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 2 الثانویة االعدادیة تیوغزة اللغة العربیة 1 12,20 أسفي بوجبھة بدیعة JC321749

2 5 الثانویة اإلعدادیة الحسن بن 
محمد الدكیك

اللغة العربیة 2 16,60 انزكان ـ أیت ملول زكریاء زھرة JB294449

2 5 ملحقة اعدادیة تیوغزة 1 اللغة العربیة 6 15,40 الجدیدة الدرقاوي نعیمة JB300970

4 4 ملحقة اعدادیة محمد 
 الیزیدي

اللغة العربیة 6 15,30 انزكان ـ أیت ملول حمیدوش ملیكة JB310873

1 3 التانویة االعدادیة عبدهللا بن 
الیزید السعدي

اللغة الفرنسیة 1 13,77 انزكان ـ أیت ملول بدقي ملیكة JB206170

1 4 الثانویة االعدادیة تیوغزة اللغة الفرنسیة 1 13,53 انزكان ـ أیت ملول جراري حنان JF25617

1 2 الثانویة اإلعدادیة الحسن بن 
محمد الدكیك

اللغة الفرنسیة 2 18,60 الحسني سعید  كلمیم JE83729

2 5 التانویة االعدادیة عبدهللا بن 
الیزید السعدي

اللغة الفرنسیة 2 17,10 انزكان ـ أیت ملول امجود سمیر JB325669

3 6 الثانویة االعدادیة محمد 
الیزیدي

اللغة الفرنسیة 6 15,00 انزكان ـ أیت ملول معروفي نعیمة JB109006

5 4 ملحقة اعدادیة محمد  
الیزیدي

اللغة الفرنسیة 6 13,97 انزكان ـ أیت ملول كومني لطیفة JB203580

6 3 ملحقة اعدادیة محمد 
الیزیدي

اللغة الفرنسیة 6 13,60 انزكان ـ أیت ملول داكوك زینب JE111159

1 5 الثانویة االعدادیة المغرب 
العربي

اللغة اإلنجلیزیة 1 15,60 انزكان ـ أیت ملول عصفور فتیحة C934504
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



سیدي إفني نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 5 الثانویة االعدادیة تیوغزة اللغة اإلنجلیزیة 1 13,00 انزكان ـ أیت ملول أرفاع فاطمة SH107951

3 2 ملحقة اعدادیة محمد  
الیزیدي

اللغة اإلنجلیزیة 5 12,00 ملیح محمد مراكش JA125276

1 3 ملحقة اعدادیة محمد 
 الیزیدي

االجتماعیات 7 17,20 الجدیدة وعدي سعید JB287999

1 2 الثانویة التاھیلیة یوسف بن 
تاشفین

الریاضیات 2 17,60 الجدیدة بوایدیدان ءامنة JE231715

2 7 التانویة االعدادیة عبدهللا بن 
الیزید السعدي

الریاضیات 7 18,20 زعواط عالي  العیون JA126980

2 11 الثانویة االعدادیة محمد 
الیزیدي

الریاضیات 7 18,10 بوسمن حسن  العیون JA138512

3 3 الریاضیات ملحقة اعدادیة تیوغزة 2 7 17,20 الھاللي عزیز  العیون JB377820

1 5 الثانویة االعدادیة محمد 
الیزیدي

علوم الحیاة واألرض 1 14,60 انزكان ـ أیت ملول بوصواب ربیعة JE210578

1 3 ملحقة اعدادیة محمد  
الیزیدي

التربیة اإلسالمیة 7 19,40 انجار عمر  العیون je238502

65 ملحقة اعدادیة محمد 
الیزیدي

التربیة البدنیة 7 10,40 تازة توفیق عبد اللطیف K200017

1 5 الثانویة االعدادیة محمد 
الیزیدي

التربیة البدنیة 7 10,20 فاس ابصور حسن JC353593

1 3 الثانویة التاھیلیة سیدي 
احساین

المعلومیات 2 17,20 انزكان ـ أیت ملول فرحان ماء العینین JA106220
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



سیدي إفني نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

2 8 ملحقة اعدادیة محمد 
 الیزیدي

المعلومیات 7 15,00 انزكان ـ أیت ملول البطاني وئیل EE330455
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النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



تنغیر نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 1 المدون اللغة العربیة 1 14,20 مكناس اسي سعیدة UB69420

2 1 ابن حزم اللغة العربیة 6 15,00 مكناس إملوي سمیرة PA76583

2 1 إعدادیة واكلیم اللغة العربیة 6 14,30 أسفي خیبي خدیجة PA116633

2 13 اعدادیة إمیضر اللغة العربیة 7 16,80 مكناس ایت لفقیھ عبد الرزاق UB33526

2 2 إعدادیة ایت الفرسي اللغة العربیة 7 16,00 مكناس العمراوي عبد الحق U164570

2 1 السالم اللغة العربیة 7 16,00 مكناس بن القرشي الطیب UC68521

4 21 الثانویة االعدادیة تلمي اللغة العربیة 7 15,80 أسفي الشیحتي العربي I325769

1 11 االمام مسلم اللغة العربیة 7 15,60 UA60650 اخواوو محمد القنیطرة

2 2 السالم اللغة العربیة 7 15,60 مكناس عالیجي سفیان UC132700

4 9 الثانویة اإلعدادیة تابرخاشت اللغة العربیة 7 15,40 مكناس دادا فرید UA83915

8 18 یوسف بن تاشفین اللغة العربیة 7 15,20 انزكان ـ أیت ملول اجكنور محمد P218558

6 8 المدون اللغة العربیة 7 15,20 الجدیدة اكمیر ابراھیم JC162310

1 7 االمام مسلم اللغة العربیة 7 15,20 انزكان ـ أیت ملول امغ عبد الھادي P204851

5 6 الثانویة اإلعدادیة تابرخاشت اللغة العربیة 7 15,20 مكناس بوكریك محمد UA89979

6 48 األمل اللغة العربیة 7 15,20 الجدیدة زنباغ عبد االلھ MC73128

2 5 إعدادیة ایت یدیر اللغة العربیة 7 15,20 مكناس عماري محمد UC93181

11 3 الثانویة االعدادیة تلمي اللغة العربیة 7 15,00 الرباط العین موحى PA111987
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



تنغیر نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

6 51 یوسف بن تاشفین اللغة العربیة 7 15,00 الجدیدة باحسو مصطفى E412191

8 58 األمل اللغة العربیة 7 15,00 طنجة عیة توفیق BJ239001

10 44 ملحقة إعدادیة األمل اللغة العربیة 7 14,80 أسفي ایت القاید خالد PB134980

1 11 اعدادبة تودغى العلیا  اللغة الفرنسیة 6 11,80 مكناس الدجالي ام كلثوم PA78365

1 1 الورود اللغة الفرنسیة 6 10,27 أسفي الرحاوي سوكینة BK267455

2 1 المدون اللغة الفرنسیة 7 16,67 البوبكري عبد الشھید  كلمیم PB133937

2 32 ابو ذر الغفاري اللغة الفرنسیة 7 13,93 فرع وجدة دكداك عبد المومن E357487

1 40 ابو ذر الغفاري اللغة الفرنسیة 7 13,73 مكناس جبایر میلود UA70143

3 14 م,عبد هللا بن حساین اللغة الفرنسیة 7 13,66 اكردان عزیز مراكش JC371593

2 5 یوسف بن تاشفین اللغة الفرنسیة 7 13,53 التھامي مصطفى  كلمیم PA47914

2 56 اعدادیة إمیضر اللغة الفرنسیة 7 13,00 فاس الماحي محمد C505831

65 ملحقة إعدادیة األمل اللغة الفرنسیة 7 12,67 أسفي فینت محمد BH534050

6 70 إعدادیة ایت الفرسي اللغة الفرنسیة 7 12,60 البواشري نور الدین مراكش F239602

1 47 السالم اللغة الفرنسیة 7 12,47 انزكان ـ أیت ملول شعراوي رشید U140783

8 58 ابن خلدون اللغة الفرنسیة 7 12,06 بومنقار محمد رضى مراكش EE21516

6 68 إعدادیة ایت توخسین اللغة الفرنسیة 7 11,80 طنجة أسمیمح یوسف LC153946

9 1 محمد السادس النیف اللغة الفرنسیة 7 11,73 أسفي ایت امبارك حسان PA36702
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النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



تنغیر نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

7 67 اللغة الفرنسیة معركة وادي المخازن 7 11,60 ارواضي نبیل القنیطرة GK91131

10 53 اللغة الفرنسیة معركة وادي المخازن 7 11,40 فرع وجدة بونیف الطیب FL25519

8 2 األمل اللغة الفرنسیة 7 11,33 مكناس لعوان عبد الصمد UA66800

9 63 الشریف االدریسي اللغة الفرنسیة 7 11,20 دعماش منصور القنیطرة G471216

1 1 سیدي بویحیى اللغة اإلنجلیزیة 7 16,00 انزكان ـ أیت ملول أھمس سعد PA112491

1 1 سیدي بویحیى اللغة اإلنجلیزیة 7 14,90 فرع وجدة ماشیشي عصام PA116360

1 38 سیدي بویحیى اللغة اإلنجلیزیة 7 14,60 انزكان ـ أیت ملول أحدار عبد المنعیم PB157633

1 8 ابو ذر الغفاري اللغة اإلنجلیزیة 7 14,20 فرع وجدة صدیق عبد الحق PA110538

1 16 الثانویة اإلعدادیة تابرخاشت اللغة اإلنجلیزیة 7 14,10 فاس مرابطي أسامة HA163226

3 2 إعدادیة ایت الفرسي اللغة اإلنجلیزیة 7 13,40 فرع وجدة باعوش ادریس UA81596

4 46 إعدادیة ایت توخسین اللغة اإلنجلیزیة 7 13,00 انزكان ـ أیت ملول الرایسي مصطفى J424011

2 24 إعدادیة ایت توخسین اللغة اإلنجلیزیة 7 12,60 اماد عبد الفتاح مراكش Y214265

6 59 ابن خلدون اللغة اإلنجلیزیة 7 12,30 طنجة محاسن عبد الرزاق BL32886

6 51 الشریف االدریسي اللغة اإلنجلیزیة 7 12,20 فرع وجدة العالوي نور الدین FB67466

1 1 ملحقة إعدادیة األمل االجتماعیات 2 18,00 الجدیدة اوحساین الحو P162032

2 2 الثانویة االعدادیة تلمي االجتماعیات 7 17,00 مكناس العلوي موالي ادریس UA34246

1 36 اعدادیة تصویت  الریاضیات 7 13,00 بوداد حسن مراكش I339185
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النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



تنغیر نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 26 السالم الریاضیات 7 12,80 الخمیسات الروي عبد الحق AE3516

1 70 المدون الریاضیات 7 12,50 فرع وجدة احمیدوش سلیم R329641

3 57 المدون الریاضیات 7 12,40 طنجة مزور طارق AB265505

4 53 الثانویة االعدادیة تلمي الریاضیات 7 12,10 الخمیسات محب نور الدین AD174781

4 46 األمل الریاضیات 7 12,00 عزیز محمد مراكش BH570799

6 71 ملحقة إعدادیة األمل الریاضیات 7 11,40 سطات نزھي عبدالرحیم IA110780

2 1 یوسف بن تاشفین علوم الحیاة واألرض 6 12,40 الرباط الوافي فائزة PA95741

2 1 ملحقة انغسلن علوم الحیاة واألرض 6 11,70 الرباط قاسي فاطمة PA106790

1 5 عسو باسالم علوم الحیاة واألرض 7 17,60 انزكان ـ أیت ملول ایت حدو امحمد PA57351

3 6 األمل علوم الحیاة واألرض 7 16,80 أسفي بوزید یوسف PA83283

1 3 المدون علوم الحیاة واألرض 7 16,20 الخمیسات افقیر عبد الغني P156635

4 7 المدون علوم الحیاة واألرض 7 15,80 الخمیسات بوفدة عبد المجید JC110096

4 14 ملحقة إعدادیة األمل علوم الحیاة واألرض 7 15,60 انزكان ـ أیت ملول تركاني دریس JE110458

1 4 إعدادیة ایت یدیر الفیزیاء والكیمیاء 7 15,60 امسكین مراد مراكش EE332695

1 32 اعدادیة إمیضر الفیزیاء والكیمیاء 7 15,20 الدار البیضاء- أنفا بنباري سلیمان PB137828

1 7 یوسف بن تاشفین الفیزیاء والكیمیاء 7 15,00 سطات جاجا سعید PB108711

2 4 بوكافر الفیزیاء والكیمیاء 7 14,85 مكناس أوعلیلي سعید UB67477
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النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



تنغیر نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

4 48 ابن خلدون الفیزیاء والكیمیاء 7 14,50 سطات فسیوي ھشام BH571465

4 49 یوسف بن تاشفین الفیزیاء والكیمیاء 7 14,20 أسفي لھنا عزیز AD86043

5 14 األمل الفیزیاء والكیمیاء 7 14,20 أسفي ایت ھماد یوسف H484327

6 30 الثانویة االعدادیة تلمي الفیزیاء والكیمیاء 7 14,00 العیدي علي مراكش I655591

3 33 المدون الفیزیاء والكیمیاء 7 14,00 أسفي ضرضور مصطفى AB168971

6 20 ملحقة إعدادیة األمل الفیزیاء والكیمیاء 7 13,40 أسفي حمدان صالح الدین HA134822

1 2 اعدادیة إمیضر التربیة اإلسالمیة 2 17,80 فرع مراكش احدو محمد UC89349

1 2 االمام مسلم التربیة اإلسالمیة 7 17,00 فرع مراكش سرطیط یاسین UA67012

3 2 عسو باسالم التربیة اإلسالمیة 7 16,90 فرع مراكش عدنان عبد الحكیم UA45659

2 72 التربیة اإلسالمیة معركة وادي المخازن 7 14,80 الرباط ھدي قاسم GK77870

3 21 یوسف بن تاشفین التربیة اإلسالمیة 7 14,60 طاطا النیت محمد JB313614

1 77 األمل التربیة اإلسالمیة 7 14,40 الرباط زایو یاسین L512148

6 67 یوسف بن تاشفین التربیة اإلسالمیة 7 14,00 الرباط اجنو جمال A372783

1 7 عسو باسالم التربیة البدنیة 7 12,60 فاس اخماري حسن UA46364

1 12 األمل التربیة البدنیة 7 12,20 فاس حمادي عبد هللا UC28021

2 1 األمل التربیة البدنیة 7 12,10 فاس اكلزان عبد الرحمان PA126168

1 61 عسو باسالم التربیة التشكیلیة 7 11,89 الدار البیضاء- أنفا اوالدعتو اسامة EE500940
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النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:
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تنغیر نیابة التعیین: سوس-ماسة-درعة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 58 االمام مسلم التربیة الموسیقیة 7 14,46 مكناس بولعیش عادل LC165530

1 67 عسو باسالم المعلومیات 7 15,40 سطات الكناوي سفیان BK264886
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النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 
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الثانوي اإلعدادي الئحة



القنیطرة نیابة التعیین: الغرب - شراردة - بني حسین  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 1 إمام  مسلم اللغة العربیة 1 18,20 تطوان الفیالح خضرة GN115305

1 1 الجاحض اللغة العربیة 1 17,60 G375882 الرامي نزھة القنیطرة

2 1 ابو القاسم  الشابي اللغة العربیة 1 16,40 طنجة الفتحوني رباب G901266

3 6 إمام  مسلم اللغة العربیة 1 15,80 شباكي ھاجر  القنیطرة AD154329

3 1 مصطفى المعاني اللغة العربیة 1 15,60 الجدیدة التازي خدیجة G618861

2 5 السعادة اللغة العربیة 1 15,00 الرباط سومیر حنان QA107370

2 1 السعادة اللغة العربیة 1 14,40 طنجة حموشي حسنا G485436

2 18 الزھور اللغة العربیة 1 13,20 انزكان ـ أیت ملول أوعال نعیمة P242726

1 18 الزھور اللغة العربیة 2 18,00 أسفي بودالل نادیة BE611845

4 1 األرك اللغة العربیة 6 17,90 G238036 عنایة ھنو القنیطرة

2 15 السعادة اللغة العربیة 6 17,20 BH263040 رفرافي نوال القنیطرة

3 3 الزھور اللغة العربیة 6 16,80 تطوان بندریس فاطمة LC224676

5 17 ابو العالء المعري اللغة العربیة 6 16,80 BJ119788 رمزي بشرى القنیطرة

1 1 األرك اللغة العربیة 6 16,80 مكناس مكزارني ھند G400243

5 16 الزھور اللغة العربیة 6 16,60 BK264155 بوطروین فاطمة الزھراء القنیطرة

1 1 ابو القاسم  الشابي اللغة الفرنسیة 1 15,40 العرائشي لمیاء القنیطرة L287483

2 1 السعادة اللغة الفرنسیة 1 15,20 شیة فاطمة القنیطرة D476317
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النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



القنیطرة نیابة التعیین: الغرب - شراردة - بني حسین  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 13 ابو العالء المعري اللغة الفرنسیة 1 14,53 أسفي حسني لطیفة I462749

1 4 الشریف الرضي اللغة الفرنسیة 1 14,13 مكناس شفان ھند CB30954

1 4 السعادة اللغة الفرنسیة 1 14,00 فرع الرباط ادریسي حسناء C629986

1 4 إمام  مسلم اللغة الفرنسیة 1 14,00 فرع الرباط بوعیشة حنان D671702

5 1 األرك اللغة الفرنسیة 1 14,00 بونفیت انتصار القنیطرة IA22604

4 1 األرك اللغة الفرنسیة 1 13,40 محمد اوبراھیم مونیة القنیطرة C446269

6 1 ابو العالء المعري اللغة الفرنسیة 1 12,80 الحمودي لمیاء القنیطرة G612672

5 4 أحمد المنصور الذھبي اللغة الفرنسیة 1 12,40 مكناس اشریط فتیحة GK116517

1 1 السعادة اللغة اإلنجلیزیة 1 17,00 طنجة البوشیخي سمیة GK94385

1 1 الجاحض االجتماعیات 1 15,20 فرع وجدة بوزیان اكرام Z446652

2 1 الزھور االجتماعیات 6 16,00 الجدیدة التباري نادیة JC371098

2 1 ابو القاسم  الشابي االجتماعیات 6 16,00 غزواني بشرى القنیطرة GY7604

1 1 الزھور االجتماعیات 6 15,80 البوكري سارة القنیطرة G611444

2 1 مصطفى المعاني االجتماعیات 6 15,70 ارمیمش سلوى القنیطرة GY19483

2 1 السعادة االجتماعیات 6 14,20 مكناس الیداري رجاء Z436333

2 2 ابو القاسم  الشابي االجتماعیات 6 13,80 طنجة الغمري رجاء ZT81853

6 3 ابو العالء المعري االجتماعیات 6 13,60 فرع وجدة افرندي نعیمة Z439836
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النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



القنیطرة نیابة التعیین: الغرب - شراردة - بني حسین  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

7 3 األرك االجتماعیات 6 13,40 فرع وجدة الخصاصي حنان Z437976

1 1 إمام  مسلم الریاضیات 1 17,60 الخمیسات حموتو الھام AD172665

1 5 الزھور الریاضیات 1 16,90 الخمیسات بلمختار حنان AB618968

1 4 بني مالك الریاضیات 1 15,80 الدوزي سمیرة القنیطرة A780518

2 5 بني مالك الریاضیات 1 15,60 الخمیسات الطاھري مریم A370474

4 4 األرك الریاضیات 1 15,10 بعبي خدیجة القنیطرة X163863

1 1 السعادة علوم الحیاة واألرض 1 13,60 الرباط بن الطیب لالة  فدوى VA90526

1 5 إمام  مسلم علوم الحیاة واألرض 1 13,50 الرباط مرشید حیاة UA62993

3 5 ابو العالء المعري علوم الحیاة واألرض 1 13,20 الرباط الخودي مریم X226274

1 4 الجاحض الفیزیاء والكیمیاء 1 16,00 الدار البیضاء- أنفا ونكیضا خدیجة BH162314

1 19 یوسف بن تاشفین الفیزیاء والكیمیاء 1 15,80 الدار البیضاء- أنفا زحنون رجاء BK349851

2 18 إمام  مسلم الفیزیاء والكیمیاء 1 15,40 الدار البیضاء- أنفا فائز سمیة PB13544

2 16 بني مالك الفیزیاء والكیمیاء 1 15,20 الدار البیضاء- أنفا بنونة مریم CD83088

2 24 إمام  مسلم الفیزیاء والكیمیاء 1 14,80 الدار البیضاء- أنفا الدلیلي غزالن BH293572

3 20 السعادة الفیزیاء والكیمیاء 1 14,70 الدار البیضاء- أنفا سمیدة سعاد T204377

6 20 األرك الفیزیاء والكیمیاء 1 14,10 الدار البیضاء- أنفا اجباري ماھة EA92577

1 1 السعادة التربیة اإلسالمیة 6 17,10 فرع وجدة الجبري نجاة X230274
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



القنیطرة نیابة التعیین: الغرب - شراردة - بني حسین  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 2 سبو التربیة البدنیة 1 13,90 فاس الغزواني ھند G363925

2 1 إمام  مسلم التربیة البدنیة 7 14,20 فاس الحاضي محمد المھدي G652740

2 12 السعادة التربیة البدنیة 7 13,60 تازة العابد محمد Z250177

2 5 الزھور التربیة البدنیة 7 13,40 فاس ازیان فؤاد XA27764

5 1 أحمد المنصور الذھبي التربیة البدنیة 7 11,90 فاس حبز نبیل G429180

5 22 ابو العالء المعري التربیة البدنیة 7 11,80 فاس عقار ناصف LC118484
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



سیدي قاسم نیابة التعیین: الغرب - شراردة - بني حسین  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 4 سیدي عزوز اللغة العربیة 6 18,00 صفرو شیب راضیة Z464365

1 4 سیدي عزوز اللغة العربیة 6 18,00 صفرو لكریش إكرام ZT94238

1 2 اوالد نوال اللغة العربیة 6 16,40 صفرو عروصي مینة V287978

1 3 دار الكداري اللغة العربیة 6 16,30 الغازي فاطمة القنیطرة G254402

2 2 اإلمام البخاري اللغة العربیة 6 16,00 مكناس جنیخار فدوى DO3979

2 7 اوالد نوال اللغة العربیة 6 15,60 الرباط بورواح خدیجة AD124576

1 23 الكندي اللغة العربیة 6 15,40 الجدیدة لعسري فتیحة BK368103

2 2 الكندي اللغة العربیة 6 15,20 الكعبوشي فاطمة  القنیطرة G530670

1 9 إعدادیة الزیتون اللغة العربیة 6 15,00 الرباط المقدم حنان CB183416

3 2 عمر الخیام اللغة العربیة 6 15,00 الرباط جدرافي إلھام AD56225

2 17 اإلمام البخاري اللغة العربیة 6 15,00 باھا الھام  القنیطرة BE809997

5 9 اوالد نوال اللغة العربیة 6 14,80 مكناس حرا نجاة AB204748

1 3 اوالد نوال اللغة الفرنسیة 1 14,53 مكناس عزوزي ھدى D342984

1 1 اوالد نوال اللغة الفرنسیة 1 13,53 مكناس المریقي سناء D465512

1 1 اوالد نوال اللغة الفرنسیة 1 13,13 مكناس بنعبد السالم لیلى GK45622

1 1 اللغة الفرنسیة الثانویة اإلعدادیة النھضة 1 13,00 الحیمر ابتسام القنیطرة G449582

2 1 توغیلت اللغة الفرنسیة 1 13,00 ابو الكروم الھام القنیطرة Z194156
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



سیدي قاسم نیابة التعیین: الغرب - شراردة - بني حسین  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

3 1 اإلمام البخاري اللغة الفرنسیة 1 12,00 اودینة سناء القنیطرة GN109436

3 1 یوسف ابن تاشفین اللغة الفرنسیة 5 11,80 بنعزوز ابراھیم القنیطرة GK58108

4 1 سیدي عزوز اللغة الفرنسیة 5 11,40 العوني جمال القنیطرة GN78418

3 1 إعدادیة الزیتون اللغة الفرنسیة 6 18,00 فاس الساقي حنان GK54561

1 5 الكندي اللغة الفرنسیة 6 17,40 فاس الروزي ھناء C414557

5 2 اإلمام البخاري اللغة الفرنسیة 6 15,60 فاس بوجنان كریمة C554290

8 2 الثانویة اإلعدادیة سیدي 
عمر الحاضي

اللغة الفرنسیة 6 15,53 فاس بجمعاوي اسماء C510674

2 3 سیدي عزوز اللغة الفرنسیة 6 14,40 مكناس امحدوش ضیاء PA101394

1 2 اوالد نوال اللغة اإلنجلیزیة 1 16,70 طنجة البداوي أمینة G412761

2 4 سیدي عزوز اللغة اإلنجلیزیة 1 15,80 مكناس بوشفرة منیة GK67709

2 3 سیدي عزوز اللغة اإلنجلیزیة 1 15,60 فاس برعیش لوبنة G354895

1 1 سیدي عزوز االجتماعیات 1 15,40 طنجة عمي ھجار GN172600

1 1 جابر ابن حیان االجتماعیات 2 16,20 طنجة بالخیاطي فدوى GK104094

2 1 االجتماعیات الثانویة اإلعدادیة النھضة 6 14,80 مكناس برابح نزھة Z550330

1 8 اوالد نوال الریاضیات 1 14,40 طنجة زبار ھدى A483334

1 3 اوالد نوال الریاضیات 1 14,20 سناوي بوشرى القنیطرة BH527260

2 4 سیدي عزوز الریاضیات 1 13,60 مكناس الشلحاوي رشیدة D393206
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



سیدي قاسم نیابة التعیین: الغرب - شراردة - بني حسین  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

2 7 سیدي عزوز الریاضیات 2 16,60 مكناس زلماط سمیة X305991

1 3 علوم الحیاة واألرض الثانویة اإلعدادیة النھضة 1 13,80 مكناس جعفر صفاء D735114

1 4 سیدي عزوز علوم الحیاة واألرض 1 13,15 طنجة مراوي غزالن L489718

1 3 دار العسلوجي علوم الحیاة واألرض 2 16,90 الخمیسات اكحیلو محمد G465918

1 5 اوالد نوال علوم الحیاة واألرض 6 16,15 انزكان ـ أیت ملول اقجیدع الزھرة JE123045

2 11 اإلمام البخاري علوم الحیاة واألرض 6 15,25 مكناس بلھادي نورة D325718

3 3 توغیلت علوم الحیاة واألرض 6 14,20 مكناس بریكي سھام G481747

1 7 جابر ابن حیان الفیزیاء والكیمیاء 4 15,80 مكناس ایت فاتح فاطمة الزھراء AB615606

1 24 الفیزیاء والكیمیاء الثانویة اإلعدادیة النھضة 6 17,80 الجدیدة ابوشادي وئام MA94645

2 16 اوالد نوال الفیزیاء والكیمیاء 6 16,60 الجدیدة بوشكرة كریمة BL93341

4 4 سیدي عزوز الفیزیاء والكیمیاء 6 16,50 الجدیدة التیش سعاد AB632180

1 2 اوالد نوال التربیة اإلسالمیة 7 17,40 فرع وجدة الخصوصي نوفل ZT23734

1 8 سیدي عزوز التربیة اإلسالمیة 7 17,00 فرع مراكش عبد الجلیلي عبد الغني CD88785

1 5 اوالد نوال التربیة البدنیة 6 10,80 فاس الباز ملیكة V156430

2 10 سیدي عزوز التربیة البدنیة 7 13,00 فاس لنصاري سعد D852375

3 16 الثانویة اإلعدادیة سیدي 
عمر الحاضي

التربیة البدنیة 7 12,00 تازة عاللوش نبیل Z365844

1 5 سیدي عزوز التربیة التشكیلیة 6 13,83 طنجة مصدق زكیة CD312234
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



سیدي قاسم نیابة التعیین: الغرب - شراردة - بني حسین  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

15 اوالد نوال التربیة الموسیقیة 1 13,29 الرباط درقاوي رجاء F383232
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



سیدي سلیمان نیابة التعیین: الغرب - شراردة - بني حسین  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 1 الزالقة اللغة العربیة 1 15,90 GA112065 برنیشو فاطمة الزھراء القنیطرة

1 1 الزالقة اللغة العربیة 1 15,40 GA98386 العمراني فوزیة القنیطرة

1 2 القصیبیة اللغة العربیة 6 16,50 DA66824 الصدقي مریم القنیطرة

1 1 التضامن اللغة الفرنسیة 1 13,00 بوحیري مریم القنیطرة UA11809

2 7 الحسن  الثاني اللغة الفرنسیة 1 12,70 اللي عفاف القنیطرة GK43384

1 2 الحسن  الثاني اللغة الفرنسیة 1 12,30 المرنیسي ابتسام القنیطرة GB70896

2 2 الحسن  الثاني اللغة الفرنسیة 6 16,20 فاس علوي اسماعیلي ملیكة C431270

3 2 الزالقة اللغة الفرنسیة 6 14,60 فنزار مریم القنیطرة G396945

3 17 الزالقة اللغة الفرنسیة 6 14,53 فرع الرباط العلوي لالمریم JB148369

1 13 ثانویة 11 ینایر اإلعدادیة االجتماعیات 6 14,60 فرع وجدة بولحیة فاطمة Z390058

2 1 الزالقة االجتماعیات 6 13,40 فرع وجدة لشھاب الھام Z460003

1 2 الزالقة الریاضیات 1 14,80 الھیضوري فاطمة الزھراء القنیطرة GM108246

5 الزالقة علوم الحیاة واألرض 1 12,00 الرباط ایزوغار حنان JB303270

1 17 جابر بن حیان الفیزیاء والكیمیاء 1 15,75 مكناس السایب أسماء CD126766

2 23 الزالقة الفیزیاء والكیمیاء 1 12,60 الدار البیضاء- أنفا الحجي صفاء T203088

2 22 اللعبیات الفیزیاء والكیمیاء 1 12,50 الدار البیضاء- أنفا نعمان إیمان BB48873

1 6 الحسن  الثاني التربیة اإلسالمیة 6 16,50 الرباط بنھنیة زكیة A699264
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



سیدي سلیمان نیابة التعیین: الغرب - شراردة - بني حسین  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 2 الزالقة التربیة اإلسالمیة 7 18,00 الرباط بوشنافة ودیع GB52746

1 31 الزالقة التربیة البدنیة 7 11,80 فاس الشوخي محمد R302367
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



بن سلیمان نیابة التعیین: الشاویة - وردیغة  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 10 الثانویة اإلعدادیة عالل بن 
عبد هللا

اللغة العربیة 1 16,30 BJ229542 نقري سھام القنیطرة

2 10 الثانویة اإلعدادیة ابن باجة اللغة العربیة 1 16,20 طنجة الغربي حكیمة T206206

1 2 الثانویة اإلعدادیة علي بن  
الجیاللي  الوھابي

اللغة الفرنسیة 1 15,20 الدار البیضاء- أنفا الغرایب سمیرة C437515

2 4 الثانویة اإلعدادیة عالل بن 
عبد هللا

اللغة الفرنسیة 1 14,53 الدار البیضاء- أنفا محماش مینة C183607

1 1 الثانویة اإلعدادیة عمرو بن 
محمد بن علي

االجتماعیات 6 15,60 الدار البیضاء- أنفا األمني سلمى Q257506

1 4 الثانویة التأھیلیة محمد بن 
عبد الكریم الخطابي

الریاضیات 1 15,80 الخمیسات ھوسي سعدیة V86196

1 15 الثانویة اإلعدادیة حمان   
الفطواكي

علوم الحیاة واألرض 1 13,10 الدار البیضاء- أنفا ھدیشي سمیرة BJ332180

2 8 علوم الحیاة واألرض الثانویة اإلعدادیة الزیایدة 1 12,60 الرباط حاتم نجات WB126743

3 17 الثانویة اإلعدادیة  20 
غشت

علوم الحیاة واألرض 6 17,00 الفاتحي فاطمة مراكش EE303287

1 10 الثانویة اإلعدادیة ابن باجة التربیة البدنیة 6 11,20 تازة لقویري اسماء T206827

1 4 الثانویة اإلعدادیة ولي العھد 
موالي الحسن

المعلومیات 1 16,40 سطات مشحیذان بشرى L501689
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



خریبكة نیابة التعیین: الشاویة - وردیغة  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 1 وادي الذھب اللغة العربیة 1 13,00 الرباط المشرفي فاطمة QA144102

1 15 سیدي  عبد  العزیز اللغة العربیة 6 17,20 الجدیدة زروال بوشرى TA73834

1 15 وادي الذھب اللغة العربیة 6 17,00 BK254914 الصمیدي اسیة القنیطرة

2 15 وادي الذھب اللغة العربیة 6 17,00 BK328515 زھیر بشرى القنیطرة

3 1 الشھید اعمربالحاج اللغة العربیة 6 16,80 الجدیدة العدناوي سعاد QA110950

3 21 محمد  الخامس اللغة العربیة 6 16,50 BE787657 سیبي صفاء القنیطرة

4 22 اع اوالد فنان اللغة العربیة 6 16,20 BH588083 ابورك حلیمة القنیطرة

5 2 الشھید اعمربالحاج اللغة العربیة 6 16,00 WA159426 ابن القات نسرین القنیطرة

6 4 الزرقطوني اللغة العربیة 6 15,80 أسفي الطالبي عواطف HA72089

4 4 القادیسیة  اللغة العربیة 6 15,70 الكیل نورة  القنیطرة TA101531

7 4 محمد السادس اللغة العربیة 6 15,60 الجدیدة بوسیف دنیا W353954

5 15 أحمد أمین اللغة العربیة 6 15,40 مكناس لحواض رباب BH337892

5 24 الشھید محمد كدامة اللغة العربیة 6 15,20 أسفي ازروضي منال AE15701

5 1 البراكسة اللغة العربیة 6 15,20 الرباط المحفوضي حیاة Q223033

8 15 أحمد أمین اللغة العربیة 6 15,00 انزكان ـ أیت ملول الورق مینة BK255028

9 1 اعدادیة اوالد عیسى اللغة العربیة 6 15,00 الرباط العمراني  االدریسي سھام Q268213

1 1 وادي الذھب اللغة الفرنسیة 6 15,33 فرع الرباط اسلیماني حنانة I471480
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



خریبكة نیابة التعیین: الشاویة - وردیغة  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

3 21 إعدادیة حافظ ابراھیم اللغة الفرنسیة 6 14,53 فرع الرباط الجرموني سلوى IB60372

2 22 ثا.الشھید صالح ورداني 
االعدادیة

اللغة الفرنسیة 6 14,53 الدار البیضاء- أنفا الغوزي فاطمة BE695081

3 15 الزرقطوني اللغة الفرنسیة 6 14,47 أسفي نقیبي سعاد BH243021

3 14 ثانویة تاشرافت التأھیلیة اللغة الفرنسیة 6 14,27 أسفي اجرارعي نادیة H179129

4 19 الزرقطوني اللغة الفرنسیة 6 14,27 أسفي ناشط حنان BH198474

5 6 البراكسة اللغة الفرنسیة 6 14,20 الخمیسات ھوري امیمة I686572

7 15 أحمد أمین اللغة الفرنسیة 6 14,13 الدار البیضاء- أنفا بنوحاج حنان BK503837

7 13 أحمد أمین اللغة الفرنسیة 6 14,03 الدار البیضاء- أنفا ھومامي سھام BH253031

1 3 عمر  بن  الخطاب اللغة اإلنجلیزیة 6 15,80 فاس الوشیر خدیجة Q257440

2 8 سیدي  عبد  العزیز اللغة اإلنجلیزیة 6 15,60 فاس أعیسا عبد هللا BB41327

1 22 محمد  الخامس اللغة اإلنجلیزیة 6 15,40 فاس بوحفصة ضحى BH456835

4 21 الزرقطوني اللغة اإلنجلیزیة 6 15,20 فاس صلون فاطمة الزھراء BE825681

1 1 االمام  الشافعي االجتماعیات 1 16,30 الدار البیضاء- أنفا غراف وھیبة QA151557

1 1 عثمان  بن  عفان االجتماعیات 6 14,80 الدار البیضاء- أنفا الشرقاوي رشیدة WB146521

3 16 محمد السادس االجتماعیات 6 14,30 طنجة مفتاح فاطمة BH246544

3 11 محمد السادس االجتماعیات 7 14,60 الدار البیضاء- أنفا بالطي إبراھیم BL93275

4 16 أحمد أمین االجتماعیات 7 14,10 مجوط خالید القنیطرة GB134036
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



خریبكة نیابة التعیین: الشاویة - وردیغة  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 2 محمد السادس الریاضیات 1 15,60 سطات المساوي أسماء WB124031

1 16 محمد السادس الریاضیات 6 16,80 الجدیدة بالھمالج فتیحة BH538267

1 21 البراكسة الریاضیات 6 16,40 الجدیدة صدوق حنان BB35607

1 1 ابن  تومرت علوم الحیاة واألرض 6 16,10 الدار البیضاء- أنفا ارجع  نعیمة Q144544

2 22 الزرقطوني علوم الحیاة واألرض 6 14,50 الدار البیضاء- أنفا العنیاوي جودیة BJ234192

2 4 االمام  الشافعي علوم الحیاة واألرض 6 14,30 الرباط بیشوطي ھجر WB142768

3 21 ثا.الشھید صالح ورداني 
االعدادیة

علوم الحیاة واألرض 6 13,80 الدار البیضاء- أنفا سداسي لكبیرة BL12716

5 25 البراكسة علوم الحیاة واألرض 6 12,95 مكناس المسكیني نادیة D990881

5 13 القادیسیة  علوم الحیاة واألرض 6 12,60 وداد سمیة مراكش E482133

1 14 المسیرة التربیة اإلسالمیة 7 16,30 أسفي العالم الحراق محمد K451312

2 24 الخنساء التربیة اإلسالمیة 7 16,10 الرباط المودن یوسف KB38533

3 11 خالد  بن  الولید التربیة اإلسالمیة 7 16,10 الرباط رفیق عمر AE3708

5 11 أحمد أمین التربیة اإلسالمیة 7 16,00 الرباط االضادي عبد المومن A436401

3 35 إعدادیة حافظ ابراھیم التربیة اإلسالمیة 7 16,00 أسفي عشوري محمد C452667

4 15 ثانویة الشھید البوھالي بن 
القائد االعدادیة

التربیة اإلسالمیة 7 16,00 الرباط فالحي عبد الكریم BJ340631

6 34 الزرقطوني التربیة اإلسالمیة 7 15,80 الرباط سلیمان منیر LC149047
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



خریبكة نیابة التعیین: الشاویة - وردیغة  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

4 43 الزرقطوني التربیة اإلسالمیة 7 15,80 فرع مراكش كریط نبیل GM110532

6 12 البراكسة التربیة اإلسالمیة 7 15,70 الرباط الرحالي السماللي سیدي عمر A674272

1 6 ثانویة تاشرافت التأھیلیة التربیة البدنیة 6 11,20 فاس اعداد فاطمة الزھراء IA80738

2 1 اع اوالد فنان التربیة البدنیة 7 14,20 تازة الفاتحي المصطفى Q143278

2 1 بني سمیر التربیة البدنیة 7 13,20 فاس خروبي مَحمد QA48846

2 23 إعدادیة حافظ ابراھیم التربیة البدنیة 7 11,80 تازة المكوذي جعفر L460500

3 39 البراكسة التربیة البدنیة 7 11,60 تازة لشخم عزیز Z365702

6 29 محمد السادس التربیة البدنیة 7 11,40 تازة البورومي محمد Z415823

1 24 االمام  مالك التربیة الموسیقیة 6 14,05 الرباط ادریسي خدیجة BH288507
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



سطات نیابة التعیین: الشاویة - وردیغة  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 13 الثانویة اإلعدادیة أنس بن 
مالك

اللغة العربیة 1 16,40 BK259200 كریم امینة القنیطرة

1 17 الثانویة اإلعدادیة بئر 
انزران

اللغة العربیة 1 16,00 BB47333 الخرطالي إلھام القنیطرة

2 15 الثانویة اإلعدادیة بئر 
انزران

اللغة العربیة 1 15,60 الرباط السعداوي خدیجة BL61246

2 14 الثانویة اإلعدادیة بئر 
انزران

اللغة العربیة 1 15,20 انزكان ـ أیت ملول ایت أبھي نجاة JB199917

3 1 القاضي عیاض اللغة العربیة 1 15,00 الرباط غریوي خدیجة Q277246

4 13 الخزازرة اللغة العربیة 1 14,20 تطوان حفظي زینب BK257990

3 13 الثانویة اإلعدادیة بني خلوك اللغة العربیة 1 14,20 أسفي سنھاج فاطمة الزھراء BL83623

4 17 الثانویة اإلعدادیة بني خلوك اللغة العربیة 6 17,40 BK156430 شطیني صالحة القنیطرة

2 13 الثانویة اإلعدادیة اوالد 
بوعلي النواجة

اللغة العربیة 6 17,30 BK264918 فالح سناء القنیطرة

7 13 الثانویة اإلعدادیة دار 
الشافعي

اللغة العربیة 6 17,20 BK372841 الحجام سناء القنیطرة

1 14 الثانویة التأھیلیة العیون اللغة الفرنسیة 1 14,00 الدار البیضاء- أنفا كناني لمیاء IB72857

1 1 الثانویة اإلعدادیة بني خلوك اللغة الفرنسیة 1 12,27 أسفي بدري مریمة JB284209

1 1 الثانویة اإلعدادیة سیدي 
حجاج

اللغة الفرنسیة 1 11,27 أسفي الطویل حسناء BH253556
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النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



سطات نیابة التعیین: الشاویة - وردیغة  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

13 الثانویة اإلعدادیة أوالد 
فارس

اللغة الفرنسیة 1 10,87 أسفي دیسي سمیرة BJ109965

1 3 الثانویة التأھیلیة البروج اللغة الفرنسیة 5 12,73 طنجة الغدویني عبد الصمد I512982

1 12 الثانویة اإلعدادیة اكدانة اللغة الفرنسیة 6 15,33 الدار البیضاء- أنفا مباریك حنان BL42069

1 17 الثانویة الثأھیلیة سیدي 
محمد بن رحال

اللغة اإلنجلیزیة 1 15,30 طنجة الحسني بنسعید لیلى K432252

1 1 الثانویة اإلعدادیة اكدانة اللغة اإلنجلیزیة 1 11,20 الدیوبة وفاء مراكش BH425268

3 13 عبدالكریم الخطابي اللغة اإلنجلیزیة 6 15,95 مكناس شراد لیلى D728999

4 21 إعدادیة القراقرة اللغة اإلنجلیزیة 6 15,80 فاس أنجار أمینة BK511368

1 11 الثانویة اإلعدادیة أنس بن 
مالك

االجتماعیات 6 15,20 الدار البیضاء- أنفا ازغیدة سھام TK16187

1 14 الثانویة اإلعدادیة أنس بن 
مالك

االجتماعیات 6 14,40 الدار البیضاء- أنفا الزیزاوي أسماء BK400168

2 19 الثانویة الثأھیلیة سیدي 
محمد بن رحال

االجتماعیات 7 16,20 الدار البیضاء- أنفا روجدي یونس BJ376797

2 14 الثانویة اإلعدادیة أوالد 
فارس

االجتماعیات 7 16,20 الدار البیضاء- أنفا محفوضي بوشعیب BL61379

3 2 الثانویة اإلعدادیة اكدانة االجتماعیات 7 15,60 الدار البیضاء- أنفا مزھار مروان W285893

4 14 إعدادیة القراقرة االجتماعیات 7 15,50 الدار البیضاء- أنفا ناجم أیوب BB51843
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النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



سطات نیابة التعیین: الشاویة - وردیغة  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

4 8 الثانویة اإلعدادیة دار 
الشافعي

االجتماعیات 7 15,20 الریكات عبد الغفور القنیطرة AD177221

5 19 الثانویة اإلعدادیة دار 
الشافعي

االجتماعیات 7 15,20 مكناس العیان خالد ZT83438

4 8 الثانویة اإلعدادیة دار 
الشافعي

االجتماعیات 7 15,20 طنجة مالح العائدي TA115999

1 2 ریمة الریاضیات 1 16,10 سطات تزاریني ملیكة AB180875

1 11 الثانویة الثأھیلیة سیدي 
محمد بن رحال

علوم الحیاة واألرض 1 15,00 الرباط الشیاط سھام WA171272

2 2 الثانویة اإلعدادیة بني خلوك علوم الحیاة واألرض 1 12,80 الرباط احسین ثریة JC326003

1 13 عبدالكریم الخطابي علوم الحیاة واألرض 1 12,60 الدار البیضاء- أنفا لھدیلي عتیقة BH560601

4 1 ریمة علوم الحیاة واألرض 6 17,60 أسفي مرجاوي ابتسام W345877

1 5 الثانویة اإلعدادیة بئر 
انزران

علوم الحیاة واألرض 6 16,50 طنجة المسلك فاطمة WB47550

1 13 الثانویة اإلعدادیة بئر 
انزران

علوم الحیاة واألرض 6 16,10 الدار البیضاء- أنفا لعال صبرا BH578732

6 13 الثانویة اإلعدادیة دار 
الشافعي

علوم الحیاة واألرض 6 15,20 الدار البیضاء- أنفا نعماني شھیدة BK256284

5 13 الثانویة اإلعدادیة اكدانة علوم الحیاة واألرض 6 15,00 الدار البیضاء- أنفا عمار سعاد BH531314

3 1 الثانویة اإلعدادیة أوالد 
فارس

علوم الحیاة واألرض 6 14,75 الدار البیضاء- أنفا باباالشیخ أسماء EE311980
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



سطات نیابة التعیین: الشاویة - وردیغة  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

8 13 إعدادیة القراقرة علوم الحیاة واألرض 6 14,70 الدار البیضاء- أنفا عبداوي زینب BJ384505

1 5 الثانویة اإلعدادیة بئر 
انزران

التربیة اإلسالمیة 7 17,00 فرع مراكش الزیات رشید WA93021

1 5 الثانویة اإلعدادیة بئر 
انزران

التربیة اإلسالمیة 7 16,70 الرباط المؤدن عبد الرحیم TK2544

2 1 ریمة التربیة اإلسالمیة 7 16,60 فرع وجدة اعبو عمر JC371371

1 20 الثانویة اإلعدادیة بني خلوك التربیة اإلسالمیة 7 16,40 طاطا غریب عبد المنعم BK128252

3 36 أوالد فریحة التربیة اإلسالمیة 7 16,20 الرباط الھرار عثمان LC130850

5 6 الخزازرة التربیة اإلسالمیة 7 16,10 فرع مراكش اكزارن  خالد BH353343

1 13 الثانویة التأھیلیة كیسر التربیة البدنیة 7 12,70 فاس الحموعلي خالد BH603165

1 3 عبدالكریم الخطابي التربیة البدنیة 7 12,50 فاس فایز یونس MA49857

1 1 الثانویة التأھیلیة البروج التربیة البدنیة 7 12,20 فاس صادق حمزة WB129371

5 19 القاضي عیاض التربیة البدنیة 7 11,80 تازة المھداوي محمد S373659

1 6 الثانویة اإلعدادیة بني خلوك التربیة البدنیة 7 11,80 فاس امزل سعید T180494

6 28 إعدادیة القراقرة التربیة البدنیة 7 11,60 فاس لعسیري سعید D539241

6 24 إعدادیة القراقرة التربیة البدنیة 7 11,20 فاس الصالحي مراد D568767

1 7 الثانویة التأھیلیة البروج التربیة التشكیلیة 6 13,75 طنجة بالمینو عواطف HH1722

1 35 الثانویة التأھیلیة البروج التربیة الموسیقیة 6 15,58 مكناس الصرصري سارة LB165210
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



سطات نیابة التعیین: الشاویة - وردیغة  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

2 36 عبدالكریم الخطابي التربیة الموسیقیة 6 15,24 مكناس المریني یسرى LC254165
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



برشید نیابة التعیین: الشاویة - وردیغة  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 12 الثانویة اإلعدادیة الدروة اللغة العربیة 1 17,80 اشبیرة خدیجة  القنیطرة BH439439

2 1 إعدادیة اوالد زیدان اللغة العربیة 1 17,00 BJ282493 فطیر نوال القنیطرة

1 12 الثانویة اإلعدادیة ابن 
الخطیب

اللغة الفرنسیة 1 15,26 الدار البیضاء- أنفا عنیبة خدیجة BL6709

2 12 الثانویة التأھیلیة خالد بن 
الولید

اللغة الفرنسیة 1 15,23 الدار البیضاء- أنفا رفیع نادیة BE545484

2 12 الثانویة التأھیلیة خالد بن 
الولید

اللغة الفرنسیة 1 15,00 الدار البیضاء- أنفا الودغیري فتیحة C184632

1 11 الثانویة اإلعدادیة ابن 
الخطیب

اللغة اإلنجلیزیة 1 14,20 فاس أوتادة ودة BB11666

2 12 الثانویة اإلعدادیة الساقیة 
الحمراء

اللغة اإلنجلیزیة 2 17,00 طنجة الحسبان إیمان BH336578

3 12 الثانویة التأھیلیة خالد بن 
الولید

اللغة اإلنجلیزیة 6 16,00 فاس حكان أمینة BJ327481

1 14 الثانویة اإلعدادیة الساقیة 
الحمراء

علوم الحیاة واألرض 1 15,20 الدار البیضاء- أنفا اوشیخ خدیجة FG6948

1 12 الثانویة اإلعدادیة الدروة التربیة اإلسالمیة 1 17,50 فرع مراكش ایت یعقوب فاطمة الزھراء BE823504

1 12 الثانویة اإلعدادیة الدروة التربیة البدنیة 2 15,90 فاس نمزیلن رشید BK363644

1 10 الثانویة اإلعدادیة الساقیة 
الحمراء

التربیة التشكیلیة 2 14,69 الدار البیضاء- أنفا الغریسي عفاف EE275726
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



الحوز نیابة التعیین: مراكش - تانسیفت - الحوز جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 2 ملحقة تیدیلي اللغة العربیة 1 15,30 ابو الوفاء حوریة مراكش EE432059

2 2 الثانویة اإلعدادیة وزرقطن اللغة العربیة 1 14,90 اجدیرة خدیجة مراكش E366123

1 2 الثانویة اإلعدادیة وزرقطن اللغة العربیة 1 14,30 ایت امبارك لطیفة مراكش PB86208

1 1 تنمل اللغة العربیة 1 14,20 انزكان ـ أیت ملول العیاد لطیفة JB301810

3 2 تنمل اللغة العربیة 1 14,00 الساھل سناء مراكش H433388

1 2 ثانویة المركب              
التربوي االعدلدیة اغبالو

اللغة الفرنسیة 1 15,70 طوالة نادیة مراكش E339818

1 2 الثانویة اإلعدادیة تزارت اللغة الفرنسیة 1 15,53 الكحیش خدیجة مراكش JC87811

1 2 ملحقة تیدیلي اللغة الفرنسیة 1 14,73 اعراب وفاء مراكش E344987

3 2 الثانویة اإلعدادیة وزرقطن اللغة الفرنسیة 1 14,30 شابي غزالن مراكش I505197

5 2 تنمل اللغة الفرنسیة 1 14,13 فارح سكینة مراكش EE238394

1 1 حمان الفطواكي االجتماعیات 7 16,20 أسفي كرباج حمید EE51350

1 3 حمان الفطواكي االجتماعیات 7 14,90 الدار البیضاء- أنفا السارتي موسى PB121335

2 8 الثانویة اإلعدادیة وزرقطن االجتماعیات 7 14,80 الجدیدة امتال محمد JC331673

1 7 ملحقة تزكین االجتماعیات 7 13,20 أسفي ادبسرح رشید JE236409

1 52 الثانویة اإلعدادیة تزارت االجتماعیات 7 12,60 طنجة اكدي یوسف L407593

2 57 الثانویة اإلعدادیة وزرقطن االجتماعیات 7 12,60 طنجة نویرة جلول Z424945
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



الحوز نیابة التعیین: مراكش - تانسیفت - الحوز جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

5 7 ملحقة ازكور االجتماعیات 7 11,40 طنجة عبد الھادي محمد N189702

1 1 تنمل الریاضیات 6 13,80 أسفي بكال صفاء BH338408

1 2 ثانویة المركب              
التربوي االعدلدیة اغبالو

علوم الحیاة واألرض 1 15,80 عطارد عاتقة مراكش E489159

2 2 حمان الفطواكي علوم الحیاة واألرض 1 15,70 البھجي عتیقة مراكش JA110588

3 2 الثانویة اإلعدادیة سد موالي 
یوسف

علوم الحیاة واألرض 1 13,10 الحداد الغالیة مراكش E344927

1 2 تنمل علوم الحیاة واألرض 1 13,10 ایت وكریم ھاجر مراكش BK230250

4 2 الثانویة اإلعدادیة وزرقطن علوم الحیاة واألرض 1 12,90 صلحاوي سعیدة مراكش IA34299

1 2 ملحقة تیدیلي الفیزیاء والكیمیاء 1 15,50 طریس ھاجر مراكش GK70725

1 8 تنمل الفیزیاء والكیمیاء 2 17,60 أسفي اھروال لحسن JA51677

2 2 ثانویة المركب              
التربوي االعدلدیة اغبالو

الفیزیاء والكیمیاء 6 16,20 ایت بویعلي سعاد مراكش BK164785

1 1 الثانویة اإلعدادیة وزرقطن التربیة اإلسالمیة 7 19,60 ادحساین لحسن  العیون JC431934

1 الثانویة اإلعدادیة وزرقطن التربیة البدنیة 2 16,20 تازة فاضل المصطفى I590949

1 2 الثانویة التأھیلیة الفراھیدي التربیة البدنیة 6 12,70 فاس منداد فدوة EE225300

1 2 الثانویة التأھیلیة الفراھیدي التربیة البدنیة 6 12,40 فاس الوھابي ماجدة EE280314

1 2 ثانویة المركب              
التربوي االعدلدیة اغبالو

التربیة البدنیة 7 15,00 فاس الرحالي عبد الوافي E640091
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



الحوز نیابة التعیین: مراكش - تانسیفت - الحوز جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 2 الثانویة اإلعدادیة األطلس 
الكبیر

التربیة البدنیة 7 14,90 فاس ایت ھمان یونس EE68876

3 2 الثانویة التأھیلیة الفراھیدي التربیة البدنیة 7 14,40 فاس السكوري نجیب EE47679

2 2 الثانویة اإلعدادیة تزارت التربیة البدنیة 7 13,80 فاس الرمضوي محمد EE203486

2 1 الثانویة اإلعدادیة ویركان التربیة البدنیة 7 12,20 فاس الصرصاري ھشام P235975

5 7 الثانویة اإلعدادیة إبن زھر التربیة البدنیة 7 12,00 فاس عاللي احمد UC128953

1 39 الثانویة اإلعدادیة المعتمد 
ابن عباد

التربیة الموسیقیة 7 14,87 الرباط الغیور سفیان A718772
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



شیشاوة نیابة التعیین: مراكش - تانسیفت - الحوز جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 2 الثانویة اإلعدادیة كماسة اللغة العربیة 1 14,20 العداد خدیجة مراكش EE430409

2 4 الثانویة اإلعدادیة أسیف 
المال

اللغة العربیة 6 16,80 بخاري حنان مراكش E547378

3 2 الثانویة اإلعدادیة ابن 
بطوطة

اللغة العربیة 6 16,80 الحمیدي االدریسي فاطمة الزھراء مراكش EE432593

1 3 الثانویة اإلعدادیة سیدي 
المختار

اللغة الفرنسیة 1 13,46 تیتاوي كریمة مراكش EE336367

2 3 الثانویة اإلعدادیة الحسن 
الثاني

اللغة الفرنسیة 6 14,96 مھري نعیمة مراكش E486906

3 3 الثانویة اإلعدادیة ابن 
بطوطة

اللغة الفرنسیة 6 14,80 أسفي الھاللي عائشة E388830

3 3 الثانویة اإلعدادیة ابن 
بطوطة

اللغة الفرنسیة 6 13,80 أسفي الحنیین كوثر HA145031

1 1 الثانویة اإلعدادیة سیدي 
المختار

اللغة اإلنجلیزیة 2 16,20 بكباك حسن مراكش EC3898

2 4 الثانویة اإلعدادیة ابن النفیس اللغة اإلنجلیزیة 6 15,00 انزكان ـ أیت ملول صدوق أسماء JF39678

3 2 الثانویة اإلعدادیة محمد 
الخامس

اللغة اإلنجلیزیة 6 14,60 النمیلي لالھدى مراكش EE10999

2 2 الثانویة اإلعدادیة محمد 
الخامس

اللغة اإلنجلیزیة 6 14,40 أیت عبي أسماء مراكش EE335320
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



شیشاوة نیابة التعیین: مراكش - تانسیفت - الحوز جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 16 الثانویة اإلعدادیة أنس بن 
مالك

الریاضیات 7 16,80 الجدیدة العساوي یاسین JB431187

1 10 الثانویة اإلعدادیة ابن سینا الریاضیات 7 15,80 الخمیسات الحمیدي خالد AB262542

2 36 الثانویة التأھیلیة األطلس الریاضیات 7 15,30 الجدیدة أقلوف عبد الكریم T138333

3 9 الثانویة اإلعدادیة ابن النفیس الریاضیات 7 15,00 الضریف حسن  العیون JC403135

1 18 الثانویة اإلعدادیة كماسة الریاضیات 7 15,00 الخمیسات بلمدن امین A435564

3 17 الثانویة اإلعدادیة ابن 
تومرت

الریاضیات 7 14,80 مكناس العماري عبد الرحمان X327421

7 26 الثانویة اإلعدادیة محمد 
الخامس

الریاضیات 7 14,60 سطات زراري محمود W303275

6 6 الثانویة اإلعدادیة محمد 
الخامس

الریاضیات 7 14,60 أسفي الكوحالني عبد الفتاح H205106

1 2 الثانویة اإلعدادیة كماسة علوم الحیاة واألرض 1 17,70 البوكاوي صباح مراكش EE53729

1 6 الثانویة اإلعدادیة ابن النفیس علوم الحیاة واألرض 1 15,95 انزكان ـ أیت ملول ولیلي بدة U87425

3 6 الثانویة اإلعدادیة محمد 
الخامس

علوم الحیاة واألرض 6 16,70 انزكان ـ أیت ملول سائل فاطمة JB439460

3 3 الثانویة اإلعدادیة محمد 
الخامس

علوم الحیاة واألرض 6 15,30 دحاني اسماء مراكش EE500363

3 الثانویة اإلعدادیة الحسن 
الثاني

التربیة اإلسالمیة 7 17,00 فرع مراكش مزي مصطفى EE119261
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



شیشاوة نیابة التعیین: مراكش - تانسیفت - الحوز جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 2 الثانویة اإلعدادیة كماسة التربیة البدنیة 6 13,80 فاس ایلي ھدى EE126331

2 1 الثانویة اإلعدادیة محمد 
الخامس

التربیة البدنیة 7 13,20 تازة غنامي ودیع PB110121

3 الثانویة اإلعدادیة الحسن 
الثاني

التربیة التشكیلیة 6 12,85 الدار البیضاء- أنفا بباھال سعیدة J449568
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



قلعة السراغنة نیابة التعیین: مراكش - تانسیفت - الحوز جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 2 الثانویة اإلعدادیة لعثامنة اللغة العربیة 1 15,70 أیت وعستى حنان مراكش I651745

2 2 الثانویة اإلعدادیة اوالد 
خلوف

اللغة العربیة 2 16,90 العدري أمال مراكش y348994

1 3 الثانویة اإلعدادیة الرازي اللغة العربیة 6 17,00 أسفي أعرضي نعیمة E788771

3 5 الثانویة اإلعدادیة اوالد 
خلوف

اللغة العربیة 6 16,00 جنوي فاطمة مراكش E464481

3 12 الثانویة االعدادیة الرافعیة اللغة العربیة 6 15,80 الجدیدة عبادي حنان AB348389

5 5 الثانویة اإلعدادیة لمزم اللغة العربیة 6 15,70 الخراز نادیة مراكش E615528

5 3 الثانویة اإلعدادیة لمزم اللغة العربیة 6 15,40 عبیة لیلى مراكش E598423

1 1 الثانویة االعدادیة الھیادنة اللغة الفرنسیة 1 14,00 أسفي الجرموني اإلدریسي بشرى I236539

1 2 الثانویة اإلعدادیة لعثامنة اللغة الفرنسیة 1 12,66 العالمي نجاة مراكش JA93547

2 3 الثانویة اإلعدادیة بویا عمر اللغة الفرنسیة 1 12,56 ابالل ایمان مراكش PB126434

2 3 الثانویة اإلعدادیة اوالد 
خلوف

اللغة الفرنسیة 6 15,40 عواطف فاطمة الزھراء مراكش EE371564

3 3 الثانویة اإلعدادیة سیدي 
عیسى بن سلیمان

اللغة الفرنسیة 6 14,73 القوبي آمنة مراكش E525286

2 4 الثانویة اإلعدادیة سیدي 
عیسى بن سلیمان

اللغة الفرنسیة 6 13,53 الغیاتي وفاء مراكش EE314386

1 29 الثانویة االعدادیة الرافعیة اللغة الفرنسیة 6 13,40 الدار البیضاء- أنفا كفاح فاطمة BH159865
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



قلعة السراغنة نیابة التعیین: مراكش - تانسیفت - الحوز جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

5 3 االثانویة اإلعدادیة اللدشرة اللغة الفرنسیة 6 12,33 التدالوي زینب مراكش EE446827

5 5 االثانویة اإلعدادیة اللدشرة اللغة الفرنسیة 6 11,93 بلكرن صفاء مراكش EE264973

3 27 الثانویة االعدادیة الھیادنة اللغة الفرنسیة 6 11,46 الدار البیضاء- أنفا العزري الناصري فاطمة BB42047

2 9 الثانویة االعدادیة اشطیبة اللغة الفرنسیة 6 10,87 أسفي الناصري نادیة I502552

1 1 االثانویة التأھیلیة العامریة اللغة اإلنجلیزیة 6 16,60 انزكان ـ أیت ملول فوالي وفاء JB401710

1 27 االثانویة اإلعدادیة اللدشرة اللغة اإلنجلیزیة 6 14,80 طنجة أضال جلیلة BL48032

3 24 الثانویة اإلعدادیة اوالد 
خلوف

اللغة اإلنجلیزیة 6 14,55 مكناس احنوش زینب H450085

1 1 الثانویة االعدادیة اشطیبة االجتماعیات 6 15,60 أسفي الزیتوني سھام Y318074

1 1 ثانویة الجوالة االعدادیة االجتماعیات 6 14,40 أسفي الشطیبي الھام Y357100

2 6 الثانویة اإلعدادیة اوالد 
زراد

االجتماعیات 7 15,70 طنجة اورغ حمو V288133

1 32 الثانویة اإلعدادیة زمران 
الشرقیة

االجتماعیات 7 14,00 طنجة عقاوي یوسف X293474

2 18 الثانویة االعدادیة الھیادنة االجتماعیات 7 13,80 فرع وجدة بقراج محمد Z432765

2 5 الثانویة اإلعدادیة زمران 
الشرقیة

االجتماعیات 7 13,20 طنجة شكري صالح Q276880

5 48 الثانویة اإلعدادیة اوالد 
خلوف

االجتماعیات 7 13,10 فرع وجدة ابطوي عبد الرحمان Z436651

2 21 الثانویة االعدادیة الرافعیة االجتماعیات 7 13,10 طنجة بوطریك یونس AB513316
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



قلعة السراغنة نیابة التعیین: مراكش - تانسیفت - الحوز جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

6 41 الثانویة اإلعدادیة لمزم االجتماعیات 7 13,00 فرع وجدة الغفولي عادل Z458873

1 2 ثانویة الجوالة االعدادیة الریاضیات 1 14,80 أسفي حقي بثینة BH451462

2 1 الثانویة االعدادیة الھیادنة الریاضیات 2 17,60 البھلولي العالمي مراكش Y69044

1 2 االثانویة اإلعدادیة الصھریج الریاضیات 6 12,60 الخدالني سامیة مراكش EE370630

3 26 الثانویة اإلعدادیة لعثامنة الریاضیات 6 12,40 أسفي تاغدة بسمة BK344191

2 28 االثانویة التأھیلیة العامریة الریاضیات 7 17,00 الجدیدة مزیلي إلیاس M445287

2 29 الثانویة اإلعدادیة الرازي الریاضیات 7 16,40 الجدیدة لركط حمید MA101372

5 28 الثانویة اإلعدادیة سیدي 
موسى

الریاضیات 7 16,10 الجدیدة الحاكمي إدریس M434688

4 21 الثانویة اإلعدادیة بویا عمر الریاضیات 7 16,00 الخمیسات الھاللي عبد النبي AD46553

9 2 الثانویة االعدادیة الرافعیة الریاضیات 7 15,80 بلشھب أمین مراكش EE365722

5 32 الثانویة االعدادیة اشطیبة الریاضیات 7 15,70 صلحي أحمد القنیطرة F318899

5 27 االثانویة اإلعدادیة اللدشرة الریاضیات 7 15,00 الجدیدة حاتم خالد BK362143

4 32 االثانویة اإلعدادیة اللدشرة الریاضیات 7 14,90 الجدیدة بولخیار عبد الواحد M419705

12 26 الثانویة اإلعدادیة لمزم الریاضیات 7 14,20 الخمیسات ادبشتي محمد AD98469

1 6 الثانویة اإلعدادیة لوناسدة علوم الحیاة واألرض 1 15,80 انزكان ـ أیت ملول ھنشیري نوال PA99005

1 3 ثانویة الجوالة االعدادیة علوم الحیاة واألرض 2 15,70 الرباط عبود ھشام PA84812
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



قلعة السراغنة نیابة التعیین: مراكش - تانسیفت - الحوز جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

3 3 الثانویة اإلعدادیة سیدي 
عیسى بن سلیمان

علوم الحیاة واألرض 6 16,00 أسفي بوكیل آمنة EE272019

2 3 الثانویة اإلعدادیة سیدي 
موسى

علوم الحیاة واألرض 6 15,80 التومني خدیجة مراكش E515724

1 4 االثانویة اإلعدادیة اللدشرة علوم الحیاة واألرض 6 14,90 أمھن حیاة مراكش EE446651

5 2 الثانویة اإلعدادیة سیدي 
موسى

علوم الحیاة واألرض 6 14,70 الرباط لوریدي فاطمة EA156470

4 3 الثانویة اإلعدادیة لمزم علوم الحیاة واألرض 6 14,60 الدار البیضاء- أنفا كالت لمیاء EE444884

1 25 الثانویة اإلعدادیة اوالد 
زراد

الفیزیاء والكیمیاء 6 16,60 الجدیدة بن زروالة دونیا M501377

1 9 الثانویة اإلعدادیة لعثامنة الفیزیاء والكیمیاء 6 15,80 أسفي الكادي زھیرة H575954

1 28 الثانویة اإلعدادیة لمزم الفیزیاء والكیمیاء 6 15,60 الدار البیضاء- أنفا سالم نادیة BH271383

1 25 الثانویة االعدادیة الرافعیة الفیزیاء والكیمیاء 6 15,20 الدار البیضاء- أنفا محمادي ھند QA151455

2 27 الثانویة االعدادیة الھیادنة الفیزیاء والكیمیاء 6 15,00 الدار البیضاء- أنفا إمغارن كریمة BK234925

2 3 االثانویة اإلعدادیة اللدشرة الفیزیاء والكیمیاء 6 14,80 قزباوي علیا مراكش EE365275

1 30 االثانویة اإلعدادیة الصھریج التربیة اإلسالمیة 7 15,80 طاطا االدریسي سفیان BM6330

1 11 االثانویة اإلعدادیة اللدشرة التربیة اإلسالمیة 7 15,80 طاطا ردیف عبد الفتاح BH438366

1 48 االثانویة اإلعدادیة الصھریج التربیة اإلسالمیة 7 15,50 فرع مراكش المیموني نور الدین L330693

2 58 الثانویة اإلعدادیة زمران 
الشرقیة

التربیة اإلسالمیة 7 15,40 الرباط الرواس محمد K407546
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



قلعة السراغنة نیابة التعیین: مراكش - تانسیفت - الحوز جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

3 36 الثانویة اإلعدادیة زمران 
الشرقیة

التربیة اإلسالمیة 7 15,40 أسفي بنیشة عبد اللطیف M514049

3 27 الثانویة اإلعدادیة لمزم التربیة اإلسالمیة 7 15,40 طاطا زكلم یوسف BK401836

1 1 الثانویة التأھیلیة تماللت التربیة البدنیة 7 13,40 فاس اكریران رحال Y284312

2 54 االثانویة التأھیلیة العامریة التربیة البدنیة 7 11,40 فاس الرامي عبد الصمد CD182199

3 56 الثانویة اإلعدادیة لعثامنة التربیة البدنیة 7 11,20 تازة الطالب علي Z189297

3 32 الثانویة اإلعدادیة بویا عمر التربیة البدنیة 7 11,20 فاس الوھابي محمد عصام EE111500

1 2 الثانویة اإلعدادیة إبن 
بطوطة

التربیة البدنیة 7 11,20 فاس كمال المصطفى H265178

2 40 الثانویة اإلعدادیة سیدي 
عیسى بن سلیمان

التربیة البدنیة 7 11,10 فاس حافیض عبد الحكیم UC122985

7 61 الثانویة االعدادیة الرافعیة التربیة البدنیة 7 11,00 فاس الحوالني محمد LB106629

3 60 الثانویة اإلعدادیة لمزم التربیة البدنیة 7 10,60 تازة احنیش مصطفى Z331351

8 3 الثانویة اإلعدادیة لمزم التربیة البدنیة 7 10,40 فاس عمي عبد العزیز EE71315

12 الثانویة اإلعدادیة ابن 
الحجاج

التربیة التشكیلیة 6 11,98 الدار البیضاء- أنفا الكنعاني خدیجة J478816

1 25 الثانویة اإلعدادیة  محمد 
عابد الجابري

التربیة الموسیقیة 6 13,04 الرباط السحیمي حنان AE51129

2 26 الثانویة اإلعدادیة الحسن 
الثاني

التربیة الموسیقیة 7 15,78 الرباط الموضى اسامة BE791181
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



قلعة السراغنة نیابة التعیین: مراكش - تانسیفت - الحوز جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

3 39 الثانویة اإلعدادیة ابن 
الحجاج

التربیة الموسیقیة 7 14,61 الرباط العبدالوي یونس I691261
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



الصویرة نیابة التعیین: مراكش - تانسیفت - الحوز جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 3 العھد الجدید اللغة العربیة 6 16,20 أسفي الحامدي زینب EC1283

1 8 اإلمام الغزالي اللغة العربیة 6 15,80 طنجة فدان نادیة AB652904

2 7 العھد الجدید اللغة العربیة 6 15,60 الجدیدة مرتضي امال M390489

1 5 تمنار اللغة العربیة 6 15,40 أسفي السالك حنان HA109584

1 6 عبد الرحیم بوعبید اللغة العربیة 6 15,20 الجدیدة الفارس خدیجة EC13264

4 6 تمنار اللغة العربیة 6 14,80 الجدیدة الخلیفي حسناء EE432447

1 5 ایت داوود اللغة العربیة 6 14,80 العیناوي اللة فاطمة الزھراء مراكش EE213733

4 22 ابن سینا اللغة العربیة 6 14,80 طنجة الكوراري فوزیة BK350850

7 5 عبد هللا كنون اللغة العربیة 6 14,60 الجدیدة الحردي نزھة E464916

7 25 سیدي سعید بن عبدالنعیم اللغة العربیة 6 14,60 الجدیدة قاضي سمیرة M501491

1 2 تمنار اللغة الفرنسیة 6 14,70 انزكان ـ أیت ملول العسري مینة JB171922

1 7 تمنار اللغة الفرنسیة 6 14,27 فرع الرباط قابول سمیرة I420757

1 32 المھدي بن بركة اللغة الفرنسیة 6 13,50 دارس منى القنیطرة G550967

2 5 اإلمام الغزالي اللغة الفرنسیة 6 13,13 أسفي الحرش خدیجة HA32343

1 2 عبد الرحیم بوعبید اللغة الفرنسیة 6 13,06 الدار البیضاء- أنفا الزایري سعیدة Z400853

1 10 جابر بن حیان اللغة الفرنسیة 6 13,00 أسفي الحماني ثریا H187913

2 24 عبد هللا كنون اللغة الفرنسیة 6 12,80 الكوكبي ندا القنیطرة GA161460
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



الصویرة نیابة التعیین: مراكش - تانسیفت - الحوز جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

2 13 اإلمام الغزالي اللغة الفرنسیة 6 12,80 فرع الرباط عمري بسمة AB640509

2 17 الثانویة االعدادیة محمد 
زفزاف

اللغة الفرنسیة 6 12,53 أسفي اجالیجا مریم BH457625

4 3 علي یعتة اللغة الفرنسیة 6 12,53 فرع وجدة اشنیفخ لمیاء S597319

4 25 عالل الفاسي اللغة الفرنسیة 6 12,13 انزكان ـ أیت ملول الروكي فدوى JB355988

1 5 جابر بن حیان اللغة الفرنسیة 6 12,00 أسفي الرامي سالمة H181818

1 7 عالل الفاسي اللغة الفرنسیة 6 12,00 أسفي الحجي سھام HA162040

6 35 الثانویة االعدادیة محمد 
زفزاف

اللغة الفرنسیة 6 11,60 طنجة الحضري كوثر L476973

6 36 محمد بن لحسن الوزاني اللغة الفرنسیة 6 11,07 أسفي الزاكي مریم WA185940

2 27 العھد الجدید اللغة الفرنسیة 6 10,87 أسفي صبراني حسنى M488096

3 18 سیدي سعید بن عبدالنعیم اللغة الفرنسیة 6 10,73 انزكان ـ أیت ملول باد ملیكة JC139610

2 5 سیدي سعید بن عبدالنعیم اللغة الفرنسیة 6 10,70 الشرادي الھام مراكش EE68034

2 34 العھد الجدید اللغة الفرنسیة 6 10,67 أسفي سرتاني سھام BK182372

12 3 عبد هللا كنون اللغة الفرنسیة 6 10,53 المغني با فاطمة مراكش EE265310

8 29 ابن سینا اللغة الفرنسیة 6 10,20 أسفي شعالي سلمى MC213385

1 1 الثانویة االعدادیة محمد 
زفزاف

اللغة اإلنجلیزیة 6 15,55 مكناس الكتامي فاطمة الزھراء D739336

1 7 سمیمو اللغة اإلنجلیزیة 6 14,60 انزكان ـ أیت ملول أوشن مریم J456358
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



الصویرة نیابة التعیین: مراكش - تانسیفت - الحوز جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 16 اإلمام الغزالي اللغة اإلنجلیزیة 6 14,50 طنجة كحالوي لمیاء M500084

4 22 محمد بن لحسن الوزاني اللغة اإلنجلیزیة 6 14,35 مكناس فكري مریم D726159

3 6 العھد الجدید اللغة اإلنجلیزیة 6 13,80 العمراوي كوثر مراكش EE358268

1 4 تفتاشت االجتماعیات 7 16,00 فرع وجدة الزھري عبد الرحمان JE81004

1 7 تمنار االجتماعیات 7 16,00 فرع وجدة اد بكریم سعید J370378

2 8 الثانویة االعدادیة محمد 
زفزاف

االجتماعیات 7 15,80 أسفي یاسیر ھشام JC437269

3 6 عبد الرحیم بوعبید االجتماعیات 7 15,40 فرع وجدة شطاو موراد ZG83880

2 7 المركب التربوي طھ حسین االجتماعیات 7 15,40 الدار البیضاء- أنفا بابا خویا محمد JC354658

3 3 العھد الجدید االجتماعیات 7 15,10 لمھیدات یوسف القنیطرة AB219053

4 10 علي یعتة االجتماعیات 7 14,60 البوداري جمال القنیطرة JC314874

3 1 عبد الرحیم بوعبید االجتماعیات 7 14,40 فرع وجدة كاس محمد ZG90345

8 52 ابن سینا االجتماعیات 7 14,30 الھواري محمد القنیطرة C980263

6 4 الثانویة االعدادیة محمد 
زفزاف

االجتماعیات 7 14,30 ایت سعید محمد القنیطرة BL57419

8 34 ابن سینا االجتماعیات 7 14,10 الیداري فرید القنیطرة Z443538

9 14 ایت داوود االجتماعیات 7 14,00 الدار البیضاء- أنفا حوبي نبیل TA112520

3 9 سیدي سعید بن عبدالنعیم االجتماعیات 7 14,00 أسفي شویرف سعید JT25177
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



الصویرة نیابة التعیین: مراكش - تانسیفت - الحوز جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 8 سمیمو الریاضیات 1 13,00 رضوان حسناء القنیطرة IB149133

1 1 عمر بن جلون الریاضیات 1 13,00 أسفي لحریزي سناء H489612

1 5 تالمست الریاضیات 6 15,00 أسفي لقرافي فاطمة  الزھراء H632881

1 7 سمیمو الریاضیات 6 13,50 مكناس وعلي ھند SA5088

2 4 تفتاشت الریاضیات 6 13,40 سطات مستور نجاة W311307

2 7 تمنار الریاضیات 6 13,00 مكناس وعلي وفاء SA5235

6 19 جابر بن حیان الریاضیات 6 12,80 لبطار ایمان مراكش BB66475

7 5 عبد الرحیم بوعبید الریاضیات 7 17,40 بوفریوا عزیز  العیون J437266

1 3 عبد الرحیم بوعبید الریاضیات 7 17,00 بلخو جامع مراكش JC84149

4 3 عالل الفاسي الریاضیات 7 16,40 اكشرید حاتم مراكش EE351168

8 33 العھد الجدید الریاضیات 7 16,20 الخمیسات االزھري عبد هللا AD111227

1 6 ایت داوود الریاضیات 7 16,00 الساق عبد هللا  العیون JC450677

1 2 األمیر موالي رشید علوم الحیاة واألرض 1 15,60 الجعفري نعیمة مراكش BH236117

1 6 سمیمو علوم الحیاة واألرض 6 16,55 انزكان ـ أیت ملول ابكس ربیعة J311067

2 6 محمد الزرقطوني علوم الحیاة واألرض 6 16,45 انزكان ـ أیت ملول تلضیت أسماء JB388945

2 7 الثانویة االعدادیة محمد 
زفزاف

علوم الحیاة واألرض 6 16,40 انزكان ـ أیت ملول داعلي حجیبة JB360616

3 1 اإلمام الغزالي علوم الحیاة واألرض 6 16,40 فاس أیت تز خدوج IC33205
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



الصویرة نیابة التعیین: مراكش - تانسیفت - الحوز جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

5 6 سیدي سعید بن عبدالنعیم علوم الحیاة واألرض 6 16,30 انزكان ـ أیت ملول زمھور لمیاء JB365612

3 7 ایت داوود علوم الحیاة واألرض 6 16,15 انزكان ـ أیت ملول طالبي خدیجة JB344785

4 3 عمر بن جلون علوم الحیاة واألرض 6 15,80 اخمیس حبیبة مراكش EE222363

5 4 عالل الفاسي علوم الحیاة واألرض 6 15,50 حوكیك خولة مراكش EE238052

6 6 جابر بن حیان علوم الحیاة واألرض 6 15,20 انزكان ـ أیت ملول بوحساین فتیحة JM6082

6 2 علي یعتة علوم الحیاة واألرض 6 14,80 بلقاس رقیة مراكش IA82964

6 4 عبد هللا كنون علوم الحیاة واألرض 6 14,70 بنضریر نعیمة مراكش E397522

8 6 ابن سینا علوم الحیاة واألرض 6 14,50 الرباط الدحاوي فاطمة EE196902

1 2 الثانویة اإلعدادیة الجدیدة الفیزیاء والكیمیاء 1 17,80 الجدیدة الزاھري عائشة AB266007

2 18 تفتاشت الفیزیاء والكیمیاء 1 16,50 الجدیدة الراضي وفاء BH331294

2 21 المھدي بن بركة الفیزیاء والكیمیاء 1 13,60 الدار البیضاء- أنفا الطائف سلوة BH507963

3 7 اإلمام الغزالي الفیزیاء والكیمیاء 6 15,60 أسفي بتولي نادیة H641614

2 5 تمنار الفیزیاء والكیمیاء 6 15,60 ازوھار الغزال مراكش EE437431

7 20 عالل الفاسي الفیزیاء والكیمیاء 6 15,50 سطات زعكري صفاء UA78482

4 11 المركب التربوي طھ حسین الفیزیاء والكیمیاء 6 15,50 سطات لكزولي فاطمة W317865

3 2 العھد الجدید الفیزیاء والكیمیاء 6 14,80 برطان حبیبة مراكش E485337

5 1 محمود درویش الفیزیاء والكیمیاء 6 14,70 الصدیقي فاطمة مراكش SH134885
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



الصویرة نیابة التعیین: مراكش - تانسیفت - الحوز جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

9 25 الثانویة االعدادیة محمد 
زفزاف

الفیزیاء والكیمیاء 6 14,60 الدار البیضاء- أنفا كروان غزالن BK348204

6 6 علي یعتة الفیزیاء والكیمیاء 6 14,40 أسفي الزعري زینب H513105

1 1 ایت داوود التربیة اإلسالمیة 7 19,40 اطلحا عبد الكریم  العیون N290434

1 7 الثانویة االعدادیة محمد 
زفزاف

التربیة اإلسالمیة 7 18,80 عبو ابراھیم  العیون jb284023

2 5 اإلمام الغزالي التربیة اإلسالمیة 7 16,50 فرع مراكش خالد یونس EE306592

1 1 عمر بن جلون التربیة اإلسالمیة 7 16,20 أسفي الصادق محمد N202182

1 1 العھد الجدید التربیة اإلسالمیة 7 16,20 طاطا الوردي مصطفى BL107121

5 39 عبد هللا كنون التربیة اإلسالمیة 7 15,80 الرباط احذور رشید S498561

1 10 سمیمو التربیة البدنیة 7 13,00 تازة بودومة سفیان Z441932

1 4 تفتاشت التربیة البدنیة 7 11,80 فاس اجكورة عزیز EE412353

1 5 عمر بن جلون التربیة البدنیة 7 11,70 فاس لعوج محسین H569666

2 29 المھدي بن بركة التربیة البدنیة 7 11,60 تازة الحمزاوي حسن Z204203

4 37 علي یعتة التربیة البدنیة 7 11,50 فاس الكنبوزي حاتم CD167024

5 37 ابن سینا التربیة البدنیة 7 11,40 فاس صلك المھدي A685061

1 4 أحد الدرى التربیة التشكیلیة 6 12,91 الدار البیضاء- أنفا اللبار فاطمة الزھراء JE273364
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



مراكش نیابة التعیین: مراكش - تانسیفت - الحوز جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 1 تانسیفت اللغة العربیة 1 16,80 احمایمو خدیجة مراكش EE72396

1 1 یعقوب المنصور اللغة العربیة 1 16,80 فتحي بشرى مراكش AB171883

1 1 یعقوب المنصور اللغة العربیة 1 16,00 ازروال ابتسام مراكش EE39994

2 1 الماوردي اللغة العربیة 1 15,80 أسفي اماد عائشة E684375

1 1 الویدان اللغة الفرنسیة 1 16,06 ابو الحسن اسماء مراكش EA27924

1 2 اإلمام علي االجتماعیات 2 17,40 أسفي لعتیك رشید EB121771

1 1 یعقوب المنصور االجتماعیات 6 16,60 أسفي بالوي كنزة EE378155

1 1 اإلمام الشافعي االجتماعیات 7 16,20 أسفي نعیمي عبدالوھاب JA88026

2 8 المنصور الدھبي االجتماعیات 7 15,00 أسفي بن جدي یوسف J426035

1 6 اآلفاق االجتماعیات 7 14,60 الخدیعة بوجمعة القنیطرة JC334643

2 9 الصفاء االجتماعیات 7 13,60 أسفي ایت الشیخ ابراھیم J383805

6 44 المنصوریة االجتماعیات 7 13,00 فرع وجدة ایناو نور الدین F378182

2 13 المنصوریة االجتماعیات 7 13,00 الجدیدة بنعدي مصطفى J388307

7 36 مركز   44 االجتماعیات 7 12,70 طنجة اسماعلي یونس Z426686

1 1 تانسیفت الفیزیاء والكیمیاء 1 16,20 ایت القرشي سلوى مراكش I621672

1 1 عثمان بن عفان الفیزیاء والكیمیاء 1 16,20 ایت بویعلي فاطمة مراكش BH601752

2 1 الصفاء الفیزیاء والكیمیاء 1 16,00 العلوي ایت سیدي لالشریف مراكش EE134770
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



مراكش نیابة التعیین: مراكش - تانسیفت - الحوز جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 5 عثمان بن عفان التربیة اإلسالمیة 7 19,40 اكزال عبد الجلیل  العیون JC461982
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



الرحامنة نیابة التعیین: مراكش - تانسیفت - الحوز جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 1 الثانویة اإلعدادیة النھضة اللغة العربیة 1 16,40 صفرو خطابي فوزیة CB246041

1 2 لملركب التربوي المندمج 
لمحرة

اللغة العربیة 1 15,00 الیاشري خدیجة مراكش E781636

2 3 لبریكیین اللغة العربیة 1 12,90 السعدي عتیقة مراكش E533852

4 3 المركب التربوي المندمج 
الجعافرة

اللغة العربیة 2 17,60 الجدیدة الشرقاوي سمیة EE16818

1 3 الثانویة اإلعدادیة النھضة اللغة الفرنسیة 1 12,60 الكنیمي لمیاء مراكش EE347609

1 2 الثانویة اإلعدادیة النھضة اللغة الفرنسیة 1 10,60 أسفي الورواري فاتن EE105788

2 3 لملركب التربوي المندمج 
لمحرة

اللغة الفرنسیة 6 14,66 جودري مالكة مراكش E424001

2 18 لبریكیین اللغة الفرنسیة 6 14,33 فرع الرباط الطویل غزالن BK375956

3 19 المركب التربوي المندمج 
بوشان

اللغة الفرنسیة 6 13,06 الضابي المیة مراكش IB60020

4 1 المركب التربوي المندمج 
بوشان

اللغة الفرنسیة 6 12,60 الخمیسات باھیج حلیمة I431712

4 3 المركب التربوي المندمج 
بوشان

اللغة الفرنسیة 6 12,40 ایت الخیاط لطیفة مراكش EE100553

1 2 لملركب التربوي المندمج 
لمحرة

اللغة اإلنجلیزیة 1 12,80 االدریسي لالفاطمة الزھراء مراكش EE141726
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



الرحامنة نیابة التعیین: مراكش - تانسیفت - الحوز جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 23 المركب التربوي المندمج 
الجعافرة

اللغة اإلنجلیزیة 6 15,80 فاس الكسمي السعدیة T205940

1 1 المركب التربوي المندمج 
بوشان

االجتماعیات 7 14,00 الجدیدة المزابي كمال EA145970

1 2 لملركب التربوي المندمج 
لمحرة

االجتماعیات 7 13,90 فرع وجدة بقار محمد ZG91534

3 35 المركب التربوي المندمج 
الجعافرة

االجتماعیات 7 12,80 فرع وجدة العجوري اسماعیل Z394428

1 1 المركب التربوي المندمج 
انزالت لعظم

الریاضیات 1 15,60 امریم سناء مراكش AB638692

2 2 المركب التربوي المندمج 
بوشان

الریاضیات 1 14,40 صواف دالل مراكش CD322410

2 29 المركب التربوي المندمج 
بوشان

الریاضیات 6 13,60 سطات بن الزھرة منى WA152709

3 24 المركب التربوي المندمج 
الجعافرة

الریاضیات 7 16,00 الجدیدة بنلعالیة زكریاء MA90339

1 2 لبریكیین علوم الحیاة واألرض 1 12,50 الرباط نوري زینب P215557

1 10 الصخور الفیزیاء والكیمیاء 1 14,70 سطات لوریشي فاطمة W314821

1 23 أحمد المنصور الدھبي التربیة البدنیة 7 11,40 فاس معاش عادل CB249190

3 44 المركب التربوي المندمج 
بوشان

التربیة البدنیة 7 11,20 فاس سني سعد M447784
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



الرحامنة نیابة التعیین: مراكش - تانسیفت - الحوز جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

2 42 القاعدة العسكریة التربیة البدنیة 7 11,20 فاس عقار رشید K264954

2 2 ثانویة الطلوح اإلعدادیة التربیة البدنیة 7 10,60 فاس اسكین عبد العزیز EE31257

1 30 المركب التربوي المندمج 
بوشان

المعلومیات 2 17,20 سطات ایمان صوفیا BH348006

2 42 المركب التربوي المندمج 
الجعافرة

المعلومیات 6 16,40 سطات كرم مریم BH584458
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



بركان نیابة التعیین: الشرقیة  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 1 الشویحیة علوم الحیاة واألرض 1 14,60 فاس التاقي ھاجر F731034

2 الشویحیة علوم الحیاة واألرض 6 17,50 فاس زخنیني لطیفة F309354
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



فیكیك نیابة التعیین: الشرقیة  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 بدر اللغة العربیة 7 16,80 فرع وجدة جنفي بوعالم FL48076

1 2 الفتح اللغة الفرنسیة 1 11,33 مكناس سلیماني نسرین FL65698

2 5 ابن خلدون اللغة الفرنسیة 7 14,20 فرع وجدة بوعمامة عبداالاله FC25699

2 65 ابن خلدون اللغة الفرنسیة 7 13,40 فرع الرباط االزمي الحسني عبد المغیت C624809

3 34 إعدادیة بومریم اللغة الفرنسیة 7 13,40 فاس المنظور احمد C402971

2 54 بدر اللغة الفرنسیة 7 13,26 الدار البیضاء- أنفا الصباغ نجیب BK304500

3 16 موالي علي بن العابد اللغة الفرنسیة 7 13,26 فاس عالي العربي FB78675

4 64 إعدادیة بومریم اللغة الفرنسیة 7 13,07 مكناس اعفوفو كریم DA61048

1 8 بدر الریاضیات 7 14,00 فرع وجدة السعداوي مصطفى FL64225

1 13 موالي علي بن العابد الریاضیات 7 13,20 فرع وجدة بن الطاھر اشرف FH41211

1 64 إعدادیة بومریم الریاضیات 7 12,80 فرع وجدة الحجوي سفیان SA4919

1 7 إعدادیة معتركة الریاضیات 7 12,80 فرع وجدة بن  جانى عبد الغني FK6969

1 48 ابن خلدون علوم الحیاة واألرض 7 14,20 الدار البیضاء- أنفا رازق ربیع Y129004

2 43 إعدادیة بومریم علوم الحیاة واألرض 7 14,00 الخمیسات وزني حسن IA85569

1 2 تفاریتي الفیزیاء والكیمیاء 7 14,40 فرع وجدة المداني رشید FL67390

5 إعدادیة معتركة التربیة التشكیلیة 2 16,17 طنجة سراجي مریم F384484
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



الجرادة نیابة التعیین: الشرقیة  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 3 إعدادیة عبد الكریم الخطابي اللغة الفرنسیة 1 15,70 فرع وجدة كلدي خدیجة F601648

1 3 إعدادیة ابن الھیثم اللغة الفرنسیة 1 14,33 فرع وجدة مسامح توریة F342708

1 4 إعدادیة عبد الكریم الخطابي علوم الحیاة واألرض 6 14,00 فاس لخریصي اسماء CB224724

1 49 ثانویة عمر بن جلون 
االعدادیة

علوم الحیاة واألرض 7 15,00 أسفي بوزكري جامع JT12179

2 4 ثانویة عمر بن جلون 
االعدادیة

علوم الحیاة واألرض 7 14,40 فاس طاھري یسین CD224965

1 2 ثانویة عمر بن جلون 
االعدادیة

الفیزیاء والكیمیاء 7 14,10 فرع وجدة بوكلبة الحسین FL68166

7 ثانویة عمر بن جلون 
االعدادیة

التربیة الموسیقیة 7 15,30 مكناس الیعكوبي خالد F444740
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



الناضور نیابة التعیین: الشرقیة  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 1 بني نصار اللغة العربیة 2 17,00 فرع وجدة والقاضي مراد S507693

1 1 العروي2 اللغة العربیة 6 17,60 صفرو عیادي مونیة FB79797

3 1 تزطوطین اللغة العربیة 6 16,30 فرع وجدة الغوز نجاة S657012

3 17 تزطوطین اللغة العربیة 6 14,40 الرباط عنیبى لبنى AB246236

1 1 خدیجة ام المؤمنین اللغة الفرنسیة 1 14,20 فاس عفرة سھام ZG67959

1 1 عالل الفاسي 1 اللغة الفرنسیة 1 12,93 فرع وجدة بوشنافة حیاة Z359419

1 1 عالل الفاسي2 اللغة الفرنسیة 6 14,60 فرع وجدة الكیاللي خلیدة FB36029

1 1 تاوریرت بوستة اللغة الفرنسیة 6 14,60 فرع وجدة بوترفاس حیاة S309510

2 3 خدیجة ام المؤمنین اللغة الفرنسیة 6 14,20 فرع وجدة بران مریم F532464

1 1 بني سدال الجبل اللغة الفرنسیة 6 14,00 فرع وجدة بالغالي فاطمة Z414139

1 5 اعدادیة أنوال اللغة الفرنسیة 6 13,87 فرع وجدة الزریكة سھام F731047

1 5 فرخانة اللغة الفرنسیة 6 13,80 فرع وجدة قرمیم ایمان F535783

4 6 الثانویة اإلعدادیة النجاح اللغة الفرنسیة 6 13,20 الخمیسات بنعیسى ھیام F380515

8 3 فرخانة اللغة الفرنسیة 6 12,87 فرع وجدة االحمادي بشرى FA59729

9 5 اعزانن اللغة الفرنسیة 6 12,33 فرع وجدة كریفة مونیة F379104

9 31 تزطوطین اللغة الفرنسیة 6 11,87 مكناس لكمام امل CD230963

1 1 تاویمة الریاضیات 1 15,00 مكناس حموشي رشیدة S662650
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



الناضور نیابة التعیین: الشرقیة  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

2 1 بني نصار الریاضیات 2 15,50 فرع وجدة بنیوسف محمد S597836

3 1 فرخانة الریاضیات 6 15,40 مكناس دراز ھاجر S660600

3 1 فرخانة الریاضیات 6 15,10 فرع وجدة جلون رشید S665907

1 5 عالل الفاسي2 الریاضیات 6 14,70 فرع وجدة رحالي عائشة F414691

1 3 عالل الفاسي2 علوم الحیاة واألرض 6 14,60 فاس بوشالغم سعیدة F604900

1 3 الكندي علوم الحیاة واألرض 7 16,60 فاس زناتي محمد FE797

2 15 طارق ابن زیاد علوم الحیاة واألرض 7 16,40 فاس ایت ایكو نزیھ PA108742

3 46 الخوارزمي علوم الحیاة واألرض 7 14,50 أسفي الدریجي احمد M270452

5 53 صبرا علوم الحیاة واألرض 7 14,30 الرباط بوزكا لبات J383441

6 42 مقر الطلبة المغاربة 
المسلمین

علوم الحیاة واألرض 7 14,20 أسفي بویفناسن امحمد PB113373

6 47 فرخانة علوم الحیاة واألرض 7 14,10 الخمیسات الصناف جعفر EB116839

1 23 إع ابي بكر الرازي الفیزیاء والكیمیاء 5 13,30 سطات السوسي عمر L447265

1 1 ابن سینا الفیزیاء والكیمیاء 6 12,70 فرع وجدة لخضیرة مریم FJ17774

2 19 محمد الفاسي الفیزیاء والكیمیاء 7 15,00 أسفي العزابي عثمان QA142305

2 26 الزرقطوني الفیزیاء والكیمیاء 7 14,80 الدار البیضاء- أنفا التامي سعید BH272486

4 49 إعدادیة الریف الفیزیاء والكیمیاء 7 14,80 أسفي المعافري عیاد AA40143

1 3 راس الماء الفیزیاء والكیمیاء 7 14,70 فرع وجدة یحیاوي مصطفى FJ7132
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



الناضور نیابة التعیین: الشرقیة  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

4 43 إعدادیة الریف الفیزیاء والكیمیاء 7 14,60 مكناس البعشراوي رشید AB270831

1 33 الثانویة االعدادیة سلوان 
الجدیدة

الفیزیاء والكیمیاء 7 14,60 اھمو محمد مراكش IC3679

5 42 الثانویة اإلعدادیة النجاح الفیزیاء والكیمیاء 7 14,40 أسفي معالش زكریاء T222978

8 40 بني سدال الجبل الفیزیاء والكیمیاء 7 14,20 أسفي الصالحي محمد ID32504

8 26 بني سدال الجبل الفیزیاء والكیمیاء 7 14,20 سطات بنحدوش یوسف L466364

6 38 بني سدال الجبل الفیزیاء والكیمیاء 7 14,20 الدار البیضاء- أنفا حریري نبیل BK310219

9 8 اعزانن الفیزیاء والكیمیاء 7 14,10 فرع وجدة بلقاسم عادل FL66964

9 39 اعزانن الفیزیاء والكیمیاء 7 13,40 سطات ھراس نورالدین D534622

8 6 اعزانن الفیزیاء والكیمیاء 7 12,90 فرع وجدة الدعنوني فرید Z417682

1 1 الثانویة اإلعدادیة النجاح التربیة اإلسالمیة 7 18,00 فرع وجدة ازذاذ خالد S582804

1 3 الخوارزمي التربیة اإلسالمیة 7 17,20 فرع وجدة اخریف محمد LC75252

3 5 تزطوطین التربیة اإلسالمیة 7 17,10 فرع وجدة مغلي احمد FB69219

1 4 بدر التربیة التشكیلیة 6 14,44 طنجة حادیني صفاء FH48921
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النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



توریرت نیابة التعیین: الشرقیة  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 3 عبد الكریم الخطابي اللغة العربیة 6 13,60 مكناس خلدي رشیدة U144618

1 3 مستكمار اللغة الفرنسیة 1 14,27 فرع وجدة حورش سعدیة C463473

2 4 ابن سینا اللغة الفرنسیة 2 16,10 فرع وجدة ھریب اسماء F500129

2 3 واد زا اللغة الفرنسیة 6 15,40 فرع وجدة بالكاید حنان F615949

3 2 ملقى الویدان اللغة الفرنسیة 6 14,93 فرع وجدة غوزالي ھدى F552864

5 3 عبد الكریم الخطابي اللغة الفرنسیة 6 14,27 فرع وجدة دوردور فطیمة FH21895

5 1 عبد الكریم الخطابي اللغة الفرنسیة 6 14,00 فرع وجدة صدیقي فاتن FC35015

1 2 عبد الكریم الخطابي الریاضیات 6 15,20 مكناس عثماني حنان FD17818

1 3 واد زا علوم الحیاة واألرض 6 15,80 فاس بوتخیل لطیفة FL22509

1 3 واد زا علوم الحیاة واألرض 6 14,60 فاس بوغرارة جھاد F409631

2 3 عبد الكریم الخطابي علوم الحیاة واألرض 6 14,40 فاس سنى بشرى CB233401

1 1 بدر الفیزیاء والكیمیاء 7 13,45 فرع وجدة دحو محمد FC39547

2 56 عبد الكریم الخطابي الفیزیاء والكیمیاء 7 13,00 أسفي الزكتاوي خلید GN117538

1 1 عبدالخالق الطریس التربیة اإلسالمیة 2 16,90 أسفي السعدي أسیة FB56673

1 4 إدریس األول التربیة اإلسالمیة 7 17,80 فرع وجدة الشعبي عبد العزیز F629679

3 2 عبد الكریم الخطابي التربیة اإلسالمیة 7 17,40 فرع وجدة رحماني عبد الرحیم FD14524

1 63 عبد الكریم الخطابي المعلومیات 7 15,60 سطات نانو إسماعیل BJ334548
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



الدریوش نیابة التعیین: الشرقیة  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 9 ثانویة الفرابي التاھیلیة اللغة العربیة 6 14,20 أسفي بحمو الھام BK269470

2 2 ثا. بودینار اللغة العربیة 6 14,00 فرع وجدة العدیوي ایمان S675326

3 4 اللغة العربیة ملحقة إجطي  6 12,10 فرع وجدة القضاوي حوریة S508248

4 5 إع. تروكوت اللغة العربیة 7 15,30 فرع وجدة طبیبي عبد الوھاب FA74787

1 6 ثانویة الفرابي التاھیلیة اللغة الفرنسیة 5 14,07 فرع وجدة الشارف خالد F359075

1 4 إع. ابن الطیب اللغة الفرنسیة 6 10,87 فرع وجدة بنحداش ملیكة FA106832

2 2 إع. ادریس االول اللغة الفرنسیة 6 10,80 فرع وجدة بوسماحة فاطمة الزھراء FC40732

1 54 الثانویة التأھیلیة قسیطة اللغة الفرنسیة 7 15,00 الخمیسات احوشار سعید X259056

1 39 إع عین الزھرة اللغة الفرنسیة 7 14,40 فاس السھیلي محمد CD18756

5 22 إع. تروكوت اللغة الفرنسیة 7 13,73 فرع وجدة رشید محمد Z415323

7 4 اللغة الفرنسیة ملحقة إجطي  7 13,67 مكناس العمراوي عبد الحق FA130809

1 3 إع تزغین الریاضیات 6 15,20 فرع وجدة فرحات سناء F534727

1 51 ثانویة الفرابي التاھیلیة علوم الحیاة واألرض 7 14,00 مكناس الرجا ادریس V145319

2 56 إع. ابن بطوطة علوم الحیاة واألرض 7 13,60 الدار البیضاء- أنفا الھامي شكدالي IB173805

3 30 علوم الحیاة واألرض ملحقة إجطي  7 13,10 الخمیسات جابري عبد العزیز FG4766

1 1 إع. ابن الطیب 2 الفیزیاء والكیمیاء 7 13,40 فرع وجدة الوالي جیاللي FC42815

1 3 ثانویة الفرابي التاھیلیة الفیزیاء والكیمیاء 7 13,10 فرع وجدة بلوقي ابراھیم FA126853
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



الدریوش نیابة التعیین: الشرقیة  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 42 إع عین الزھرة الفیزیاء والكیمیاء 7 13,00 الدار البیضاء- أنفا شبیب ایوب AD158937

4 5 إع تزغین الفیزیاء والكیمیاء 7 12,90 فرع وجدة بومھراز محمد ZG54015

5 51 الفیزیاء والكیمیاء ملحقة إجطي  7 12,70 مكناس المصمودي مھدي DJ6719

1 1 إع. ابن بطوطة التربیة اإلسالمیة 7 17,60 فرع وجدة بودس حسن S554400

2 5 إع. تروكوت التربیة اإلسالمیة 7 17,30 فرع وجدة سلطاني عبد الجلیل FH32133

1 6 ثا. بودینار التربیة التشكیلیة 7 12,76 طنجة المیر یاسیر F422179

1 69 إع. ابن بطوطة التربیة التشكیلیة 7 11,52 الدار البیضاء- أنفا اتسماعیل رضى N355308

1 43 إع. ابن بطوطة التربیة الموسیقیة 7 15,82 مكناس بروحو بالل LC168252
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



النواصر نیابة التعیین: الدار البیضاء الكبرى  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 11 االجتماعیات عبد هللا الحداوي 1 15,40 الدار البیضاء- أنفا الراي مریم BB86738

1 10 االجتماعیات احمد المنصور الذھبي 6 16,20 أسفي رزوق بوشرى BK237814

2 7 االجتماعیات عبد هللا الحداوي 6 16,00 الجدیدة الصدیقي كوثر Y296646

1 10 آسیة الودیع االجتماعیات 6 16,00 الدار البیضاء- أنفا بوزید كوثر BK255679

2 10 آسیة الودیع االجتماعیات 6 15,20 الدار البیضاء- أنفا كرایم فاطمة BJ375141

4 2 االجتماعیات خدیجة أم المؤمنین 6 15,00 الدار البیضاء- أنفا اجمار ماریة BK341654

4 10 االجتماعیات خدیجة أم المؤمنین 6 15,00 أسفي لجفار مریم BE826721

5 11 الشھیدة الغظفة بنت المدني االجتماعیات 6 14,80 الدار البیضاء- أنفا الباضوري خدیجة BB41391

5 5 الشھیدة الغظفة بنت المدني االجتماعیات 6 14,40 الدار البیضاء- أنفا الشارف لبنى BK362299

5 11 الشھیدة الغظفة بنت المدني االجتماعیات 6 14,40 الدار البیضاء- أنفا بحافیض خدیجة BH261978

18 اإلمام مسلم التربیة الموسیقیة 1 14,26 الرباط السالك فوزیة AA30759

1 15 دار بوعزة التربیة الموسیقیة 1 12,72 الرباط لشقر غزالن A127421
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



الخمیسات نیابة التعیین: الرباط - سال - زمور - زعایر جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 4 القدس اللغة العربیة 1 16,00 الرباط الراشدي صباح AD63165

2 4 ینایر 11 اللغة العربیة 1 14,40 الرباط االسماعیلي كریمة D342215

2 4 20غشت اللغة العربیة 6 17,00 فالح مباركة  القنیطرة HA107747

4 18 ثانویة اإلمام البوصیري 
اإلعدادیة

اللغة العربیة 6 16,80 BK369740 جبار أمال القنیطرة

5 20 فاطمة الزھراء اللغة العربیة 6 16,40 T180281 عمارة نعیمة القنیطرة

6 4 ملحقة جمعة مول البالد 
 االعدادیة

اللغة العربیة 6 16,20 الرباط المودن كریمة A689863

5 3 فاطمة الزھراء اللغة العربیة 6 16,20 مكناس بن عبد الجلیل كریمة D435640

6 15 محمد الناصر اللغة العربیة 6 16,00 الجدیدة مربوح ملیكة BJ240777

1 1 20غشت اللغة الفرنسیة 1 15,40 الخمیسات عصعوصي ھند X141944

2 6 ینایر 11 اللغة الفرنسیة 1 14,13 مكناس الزیاني سھام D670758

1 4 موالي ادریس أغبال اللغة الفرنسیة 1 13,40 الخمیسات كیداري نوار DC15585

4 4 عبد الرحمان الزاكي اللغة الفرنسیة 1 11,47 أسفي الجید نعیمة E433402

1 7 یوسف بن تاشفین اللغة الفرنسیة 2 16,26 طنجة العراق عبد الصمد T128325

3 1 ثانویة اإلمام البوصیري 
اإلعدادیة

اللغة الفرنسیة 2 15,40 الخمیسات المزداھي محمد X167347

3 4 عبد الرحمان الزاكي اللغة الفرنسیة 4 17,07 فرع الرباط نجي سلمى AA781
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



الخمیسات نیابة التعیین: الرباط - سال - زمور - زعایر جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

5 4 محمد الناصر اللغة الفرنسیة 6 16,53 فرع الرباط اشنتي نجاة JB89420

4 10 محمد القري اللغة الفرنسیة 6 15,72 فاس المعتصم اسیا C408424

3 15 ثانویة اإلمام البوصیري 
اإلعدادیة

اللغة الفرنسیة 6 14,86 الدار البیضاء- أنفا نور فتیحة BE594805

1 5 20غشت اللغة اإلنجلیزیة 1 16,30 مكناس الباز رشیدة D956849

2 6 ثانویة اإلمام البوصیري 
اإلعدادیة

اللغة اإلنجلیزیة 1 15,50 مكناس التراب مریم D958227

1 7 ابن األثیر اللغة اإلنجلیزیة 1 15,50 طنجة بلویزة وفاء G453782

3 20 ینایر 11 اللغة اإلنجلیزیة 1 15,30 فاس الكلعي ھند CD362576

4 3 احمد الطیب بن ھیمة اللغة اإلنجلیزیة 1 14,10 طنجة بطاح نبیلة AB181155

5 6 االمیر موالي رشید اللغة اإلنجلیزیة 2 17,70 مكناس دحى جھان A663336

1 1 االمیر موالي رشید االجتماعیات 2 16,70 القادري یاسین القنیطرة X234587

1 5 ینایر 11 االجتماعیات 6 15,00 مكناس واكس أسماء D958999

2 7 ثانویة اإلمام البوصیري 
اإلعدادیة

االجتماعیات 7 15,90 القباب رضوان القنیطرة PB38972

2 9 االمیر موالي رشید االجتماعیات 7 15,60 الدار البیضاء- أنفا العثماني لحسن BK322099

3 12 ملحقة جمعة مول البالد 
 االعدادیة

االجتماعیات 7 15,60 مكناس مردیوي محمد UC118578

1 1 االمیر موالي رشید الفیزیاء والكیمیاء 1 16,50 الدار البیضاء- أنفا عابدي فاطمة BJ331059
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



الخمیسات نیابة التعیین: الرباط - سال - زمور - زعایر جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 19 فاطمة الزھراء الفیزیاء والكیمیاء 1 15,30 الدار البیضاء- أنفا الطاھري ھند H410871

1 13 ثانویة اإلمام البوصیري 
اإلعدادیة

التربیة اإلسالمیة 6 17,50 فرع مراكش تیقة مریا BK507241

1 4 فاطمة الزھراء التربیة اإلسالمیة 6 17,40 الرباط السحایمي نوال QA120595

2 4 ملحقة جمعة مول البالد 
 االعدادیة

التربیة اإلسالمیة 6 17,30 الرباط كلیلش سمیرة A635276

1 6 االمیر موالي رشید التربیة التشكیلیة 6 10,73 الدار البیضاء- أنفا الشباطي منى N339872
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



الرباط نیابة التعیین: الرباط - سال - زمور - زعایر جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 13 العربي البناي اللغة اإلنجلیزیة 1 17,00 مكناس جمال  كنوني مریم Q214702

1 5 الخوارزمي اللغة اإلنجلیزیة 1 15,60 فاس احنیشة صفاء GB142535
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



سال نیابة التعیین: الرباط - سال - زمور - زعایر جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 2 إعدادیة البستان اللغة الفرنسیة 1 17,73 فرع الرباط العلوي مصطفى اللة ثوریة C652216

2 1 الحزام األخضر اللغة الفرنسیة 1 16,53 فرع الرباط لعرابي فضیلة IB61396

1 2 الثانویة اإلعدادیة النخیل اللغة الفرنسیة 1 14,73 فرع الرباط سعدوني خدیجة AB150510

1 2 الحزام األخضر االجتماعیات 1 16,80 مكناس بزي لطیفة BJ332910

1 1 إعدادیة البستان االجتماعیات 6 14,80 برغیة رباب القنیطرة AE15425

2 16 الثانویة اإلعدادیة عبد 
العزیز أمین

االجتماعیات 6 14,20 الدار البیضاء- أنفا ازرایدي حلیمة BH570280

3 14 الثانویة اإلعدادیة النخیل االجتماعیات 6 14,10 الدار البیضاء- أنفا بنشعشوع بوشرى TK16121

1 1 الثانویة اإلعدادیة النخیل الفیزیاء والكیمیاء 1 17,90 الجدیدة زروال اسماء AB265991

1 8 الثانویة االعدادیة سیدي 
محمد بن عبد هللا

التربیة اإلسالمیة 1 18,20 فرع وجدة االدریسي فاطمة الزھراء CD201240
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



الصخیرات تمارة نیابة التعیین: الرباط - سال - زمور - زعایر جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 12 المھدي بن عبود اللغة العربیة 1 16,60 بیضوضان فاطمة القنیطرة AD200369

2 12 عمار بن یاسر اللغة العربیة 1 16,60 صفرو القنداري وفاء GN138225

1 2 البطحاء اللغة الفرنسیة 1 14,40 الخمیسات قربال سھام BK331417

1 1 عمار بن یاسر االجتماعیات 6 16,00 السامري فاطمة القنیطرة Z412934

1 17 ملحقة ثانویة موالي ادریس 
األزھر اإلعدادیة

الفیزیاء والكیمیاء 1 16,20 سطات سبیل حنان Q255660

2 15 عمار بن یاسر الفیزیاء والكیمیاء 1 15,90 الدار البیضاء- أنفا مجبر أمینة BJ321200

1 2 البطحاء التربیة اإلسالمیة 1 18,40 الرباط الحاجي حسنة CC21129

1 13 عزیزامین التربیة التشكیلیة 1 12,26 الدار البیضاء- أنفا العابد سارة أمیمة AD133896
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



الجدیدة نیابة التعیین: دكالة - عبدة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 9 خالد بن الولید اللغة العربیة 1 17,90 BH423959 الربوع حنان القنیطرة

1 1 الرشاد اللغة العربیة 1 17,60 الجدیدة جبیر زینب M501231

1 1 وادي الذھب علوم الحیاة واألرض 1 12,50 الدار البیضاء- أنفا القاسم خدیجة MC192213

1 12 عبد المالك السعدي علوم الحیاة واألرض 2 16,70 الدار البیضاء- أنفا حامید فاطنة BK123287

2 1 طارق بن زیاد علوم الحیاة واألرض 6 17,70 أسفي القرفي نادیة MA35966

1 8 سیدي اسماعیل التربیة اإلسالمیة 1 16,50 أسفي حمور فاطمة الزھراء BK202971

2 13 طارق بن زیاد التربیة اإلسالمیة 6 17,20 طاطا مرابط الدریسیة BK345319

2 15 وادي الذھب التربیة اإلسالمیة 6 15,40 طاطا غمادي وردیة BH351396

3 12 طارق بن زیاد التربیة اإلسالمیة 6 15,00 طاطا خلیفي خدیجة BE600201

4 4 عبد المالك السعدي التربیة اإلسالمیة 7 17,00 طاطا أبوسعد عبد هللا W298418

3 1 القصیبة التربیة اإلسالمیة 7 16,90 فرع مراكش كمیدي عبد هللا M439773

5 16 عبد هللا العروي التربیة اإلسالمیة 7 16,80 طاطا أیت أبر عبد الحمید BK353218

1 3 الورد التربیة التشكیلیة 6 14,06 الدار البیضاء- أنفا صفار فاطمة JM4041

1 22 طارق بن زیاد المعلومیات 1 16,30 الرباط مسعودي نور الھدى AB538928
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



اسفي نیابة التعیین: دكالة - عبدة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 1 ھارون الرشید االجتماعیات 6 14,00 أسفي اشبار كریمة HA162654

2 1 البحتري االجتماعیات 7 16,20 أسفي لعنكوري لحسن H418630

2 6 ابن زھر االجتماعیات 7 15,40 القساوي عبد الرحیم القنیطرة AD178122

1 1 قاسم أمین علوم الحیاة واألرض 2 18,50 أسفي اكوزول سعیدة EE447418

1 1 ابن زیدون علوم الحیاة واألرض 6 15,80 أسفي الغداني ایمان H473155

1 1 ابن زیدون علوم الحیاة واألرض 6 15,10 أسفي ادھیبة حلیمة H271999

1 6 عثمان بن عفان التربیة اإلسالمیة 1 16,50 أسفي العواد رشیدة JB288813

1 1 ابن حنبل التربیة اإلسالمیة 7 16,60 أسفي بشار التھامي H460427

3 26 ابن زھر التربیة اإلسالمیة 7 16,30 الرباط بنعلي یاسین L474821

2 19 ابن زیدون التربیة اإلسالمیة 7 15,90 أسفي سیور رضوان R297683

1 3 ابن زیدون التربیة البدنیة 7 13,20 تازة بنشاردة زكریاء HA105662

2 3 الرازي التربیة البدنیة 7 13,00 فاس المناري حسن M279617

2 32 قاسم أمین التربیة البدنیة 7 11,80 تازة لبراھمي خالد S378581

1 30 ھارون الرشید المعلومیات 1 14,40 الرباط الغریسي فاطمة الزھراء AA25877
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



سیدي بنور نیابة التعیین: دكالة - عبدة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 2 ثانویة أربعاء العونات 
اإلعدادیة

اللغة العربیة 1 16,00 أسفي اركیبي سناء H423482

1 1 ثانویة عالل بن عبد هللا 
 اإلعدادیة

اللغة العربیة 1 16,00 الجدیدة حبوب سامیة M390480

1 2 ثانویة أربعاء العونات 
اإلعدادیة

اللغة العربیة 1 15,20 الجدیدة بواعمر ابتسام M469554

2 2 ثانویة أربعاء العونات 
اإلعدادیة

اللغة العربیة 1 15,00 الجدیدة شھاب فدوى C757346

2 2 ثانویة أوالد عمران التأھیلیة اللغة العربیة 2 18,00 أسفي الفاني عبد المزیان I217291

3 13 اللغة العربیة   ثانویة السالم اإلعدادیة  6 16,80 طنجة البطاحي سعاد BK352786

5 1 اللغة العربیة ثانویة الفضیلة اإلعدادیة 6 16,60 البغلي كریمة  القنیطرة M458818

1 2 اللغة الفرنسیة ثانویة القسطالني اإلعدادیة 1 12,60 أسفي لوغوي إیمان M407942

1 12 ثانویة أربعاء العونات 
اإلعدادیة

اللغة الفرنسیة 2 15,73 الدار البیضاء- أنفا الضریف البوفي سي محمد BK210718

3 19 اللغة الفرنسیة ثانویة الطاووس اإلعدادیة 6 14,80 الدار البیضاء- أنفا لعمیم لمیاء BK349053

3 3 اللغة الفرنسیة ثانویة الفضیلة اإلعدادیة 6 14,80 أسفي بورواحلین نادیة H198406

3 6 اللغة الفرنسیة   ثانویة السالم اإلعدادیة  6 14,80 الدار البیضاء- أنفا فھمي مریم Q151276

1 2 ثانویة لال فاطمة الزھراء 
اإلعدادیة

االجتماعیات 6 15,40 الدار البیضاء- أنفا أعظیمي صالحة QA152644
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



سیدي بنور نیابة التعیین: دكالة - عبدة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 1 ثانویة یوسف بن تاشفین 
اإلعدادیة

االجتماعیات 6 14,30 الدار البیضاء- أنفا خیار رشیدة BE826268

3 1 ثانویة أربعاء العونات 
اإلعدادیة

االجتماعیات 7 16,80 الجدیدة طھ زوبیر PB133809

3 1 ثانویة البارودي اإلعدادیة االجتماعیات 7 15,80 الجدیدة بوبكر عبد الجلیل PB100879

4 2 ثانویة أوالد عمران التأھیلیة االجتماعیات 7 15,20 الجدیدة زھران حسن MA100988

5 20 االجتماعیات ثانویة ابن عربي التأھیلیة 7 14,80 فرع وجدة حموش محمد Z389116

5 30 االجتماعیات ثانویة ابن عربي التأھیلیة 7 14,80 فرع وجدة سلبوك انس Z464099

7 8 االجتماعیات ثانویة الطاووس اإلعدادیة 7 14,60 مكناس زكراوي فؤاد UA91695

6 14 االجتماعیات ثانویة الطاووس اإلعدادیة 7 14,40 طنجة ضمیر عبد العزیز BH179287

8 1 االجتماعیات ثانویة ابن سینا اإلعدادیة 7 14,40 الجدیدة مسرار سعید MC75140

1 18 الریاضیات ثانویة الولیدیة اإلعدادیة 1 15,30 سطات الزین لمیاء T218050

1 20 الریاضیات ثانویة الولیدیة اإلعدادیة 1 12,40 سطات حامین إلھام BJ142169

2 21 الریاضیات ثانویة ابن سینا اإلعدادیة 2 16,20 سطات عراف خدیجة BJ111207

1 2 علوم الحیاة واألرض ثانویة الولیدیة اإلعدادیة 6 17,00 أسفي عالم كوثر MA105586

2 2 علوم الحیاة واألرض ثانویة ابن عباد اإلعدادیة 6 16,60 أسفي غنام حنان M92126

3 2 علوم الحیاة واألرض ثانویة الفضیلة اإلعدادیة 6 16,40 أسفي الحفیان وفاء JB398442

1 7 ثانویة البارودي اإلعدادیة التربیة اإلسالمیة 7 16,80 أسفي البوعزاوي ھشام H461895
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



سیدي بنور نیابة التعیین: دكالة - عبدة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 1 التربیة اإلسالمیة ثانویة القسطالني اإلعدادیة 7 16,80 طاطا الكیال امحمد BH414828

1 19 التربیة اإلسالمیة ثانویة ابن سینا اإلعدادیة 7 16,30 الرباط سعود حمزة K445132

3 15 التربیة اإلسالمیة ثانویة الطاووس اإلعدادیة 7 16,20 الرباط اللوكي محمد BL87274

2 19 ثانویة النصر اإلعدادیة التربیة اإلسالمیة 7 16,20 أسفي شكیب محسن GJ4247

6 14 التربیة اإلسالمیة ثانویة العرفان اإلعدادیة 7 16,10 الرباط اولزرك سعید BJ377062

1 2 التربیة البدنیة   ثانویة السالم اإلعدادیة  6 13,60 فاس بنموسى سكینة M487548

1 2 التربیة البدنیة ثانویة القسطالني اإلعدادیة 6 13,20 تازة امزوري بشرى M451218

1 2 ثانویة البارودي اإلعدادیة التربیة البدنیة 6 12,60 فاس وباعوش بشرى M500150

2 1 التربیة البدنیة ثانویة ابن عباد اإلعدادیة 7 14,40 فاس سكین أمین Q257414

1 15 ثانویة النصر اإلعدادیة التربیة التشكیلیة 6 10,95 الدار البیضاء- أنفا توایة فاطمة الزھراء J478729
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



الیوسفیة نیابة التعیین: دكالة - عبدة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 1 الثانویة اإلعدادیة العقاد  اللغة العربیة 1 15,80 أسفي عاطف ملیكة HA32592

1 2 الثانویة اإلعدادیة البیروني  اللغة العربیة 1 15,60 أسفي شبراص ربیعة H191420

1 4 الثانویة اإلعدادیة العقاد  اللغة العربیة 6 16,40 الجدیدة شقرون نجاة M493376

3 7 الثانویة اإلعدادیة ابن  
المعتز

اللغة العربیة 6 16,00 الجدیدة بنھنیة أحالم M517377

1 2 الثانویة اإلعدادیة عالل 
 الفاسي

اللغة الفرنسیة 1 15,33 أسفي بیسة كریمة H159761

2 2 الثانویة اإلعدادیة یعقوب  
المنصور

اللغة الفرنسیة 1 13,20 أسفي ابرییر سناء H338452

2 2 الثانویة اإلعدادیة العقاد  اللغة الفرنسیة 1 11,60 أسفي قلوشي سمیة H575307

4 22 الثانویة اإلعدادیة ابن  
المعتز

اللغة الفرنسیة 6 14,53 الدار البیضاء- أنفا أنور ھاجر BJ390046

4 18 الثانویة اإلعدادیة ابن  
المعتز

اللغة الفرنسیة 6 14,40 الدار البیضاء- أنفا ریاض حسنى BH171036

1 2 الثانویة اإلعدادیة االمام  
الغزالي

االجتماعیات 7 17,60 الجدیدة اغریضو بوشعیب EB109754

1 17 الثانویة اإلعدادیة السلطان  
موالي الحسن

االجتماعیات 7 15,20 مكناس حدادة نبیل ZG83812

1 1 الثانویة اإلعدادیة السلطان  
موالي الحسن

االجتماعیات 7 14,20 الجدیدة بلحوض عبد العزیز MC122247
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



الیوسفیة نیابة التعیین: دكالة - عبدة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

3 7 الثانویة اإلعدادیة ابن  
المعتز

االجتماعیات 7 14,00 الدار البیضاء- أنفا عقیل محمد BH273277

1 18 الثانویة اإلعدادیة السلطان  
موالي الحسن

االجتماعیات 7 14,00 عمران محسین القنیطرة G450417

1 3 الثانویة اإلعدادیة 30 
یولیوز

الریاضیات 6 16,80 الجدیدة سوباعي عزیزة BH356809

2 17 الثانویة اإلعدادیة االمام  
الغزالي

الریاضیات 6 15,40 الجدیدة قصباوي سناء BJ339017

2 23 الثانویة اإلعدادیة یعقوب  
المنصور

الریاضیات 6 15,30 سطات خلفي لبنى AD152656

3 3 الثانویة اإلعدادیة البیروني  الریاضیات 6 15,20 أسفي الشكدالي امال H636182

2 27 الثانویة اإلعدادیة یعقوب  
المنصور

الریاضیات 6 14,40 نشادي زھور القنیطرة AD172948

1 2 الثانویة اإلعدادیة 30 
یولیوز

علوم الحیاة واألرض 6 16,20 أسفي اتویجر ثوریا MC132016

2 3 الثانویة اإلعدادیة یعقوب  
المنصور

علوم الحیاة واألرض 6 14,60 أسفي الشراطي لیلى M445337

2 9 الثانویة اإلعدادیة العقاد  علوم الحیاة واألرض 6 14,10 إزرك وآم مراكش EE442190

4 15 الثانویة اإلعدادیة ابن  
المعتز

علوم الحیاة واألرض 6 13,80 الدار البیضاء- أنفا عمور إلھام JC394219

5 5 الثانویة اإلعدادیة البیروني  علوم الحیاة واألرض 6 13,70 التویتي اللة فاطمة مراكش E376331
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



الیوسفیة نیابة التعیین: دكالة - عبدة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 15 الثانویة اإلعدادیة السلطان  
موالي الحسن

التربیة اإلسالمیة 7 16,10 الرباط باسالم عبد الرحیم EB108673

2 26 الثانویة اإلعدادیة العقاد  التربیة اإلسالمیة 7 16,00 فرع وجدة جبیلو عماد Z373643

1 21 الثانویة اإلعدادیة ابو بكر  
الصدیق

التربیة اإلسالمیة 7 16,00 الرباط اللغداس عبد الفتاح L417583

1 14 الثانویة اإلعدادیة یعقوب  
المنصور

التربیة البدنیة 7 14,20 فاس لبیب مصطفى BB27439

1 36 الثانویة اإلعدادیة ابن  
المعتز

التربیة التشكیلیة 7 14,92 طنجة السایح كریم DJ11763

1 19 الثانویة اإلعدادیة البیروني  التربیة الموسیقیة 6 14,66 مكناس حنانة فاطمة الزھراء Z389210
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



أزیالل نیابة التعیین: تادلة - أزیالل  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 1 ثانویة الخوارزمي االعدادیة اللغة العربیة 6 15,40 الجدیدة خویا سناء Y230509

1 7 ثانویة الخوارزمي االعدادیة اللغة العربیة 6 14,40 أیت وكریم خدیجة مراكش EE437638

2 10 ملحقة إع موالي عیسى بن 
ادریس بتسقي

اللغة العربیة 6 14,30 ایت بو جمعة سناء مراكش EE304884

2 29 اعدادیة األطلس اللغة العربیة 6 14,20 الرباط الوكواكي فتیحة BK504181

4 12 ثانویة تیلوكیت اإلعدادیة اللغة العربیة 6 14,00 الحنفي زھرة مراكش EE33940

2 1 ثانویة تیلوكیت اإلعدادیة اللغة العربیة 6 14,00 ایتعدي ھدى مراكش I516864

1 4 ثا,واد العبید اللغة الفرنسیة 6 14,00 أسفي جمالي وفاء I426332

1 26 ثانویة موالي یوسف 
اإلعدادیة

اللغة الفرنسیة 6 13,93 أسفي كاضیض لطیفة BL44186

2 11 ثانویة تیلوكیت اإلعدادیة اللغة الفرنسیة 6 13,26 الدار البیضاء- أنفا بوحولي سناء BJ369446

3 3 ثانویة الخوارزمي االعدادیة اللغة الفرنسیة 6 13,06 طنجة فرج فاطمة I413472

2 23 ملحقة إع موالي عیسى بن 
ادریس بتسقي

اللغة الفرنسیة 6 12,67 أسفي الصدیق فاطمة BH195799

4 29 ثانویة الزیتون االعدادیة اللغة الفرنسیة 6 12,40 أسفي عزاف ابتسام BK511092

4 7 اعدادیة األطلس اللغة الفرنسیة 6 11,80 الخمیسات بن مقیة السعدیة I337326

4 1 ثانویة ابن خلدون اإلعدادیة اللغة الفرنسیة 6 11,33 أسفي ایت اصحا فاظمة I326605

6 1 ثانویة تبانت اإلعدادیة اللغة الفرنسیة 6 10,93 أسفي ایت حسین حیاة I510124
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



أزیالل نیابة التعیین: تادلة - أزیالل  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 20 ثانویة الزرقطوني التأھیلیة اللغة اإلنجلیزیة 6 15,70 فاس نادر فاطمة الزھراء T233357

1 1 ثانویة شاعر الحمراء 
اإلعدادیة

اللغة اإلنجلیزیة 7 16,40 فاس العالم ھشام I525812

1 8 ثانویة اتیفاریتي التأھیلیة اللغة اإلنجلیزیة 7 16,10 فرع وجدة الحنفي مراد PA116386

1 27 ثانویة أیت امحمد اإلعدادیة اللغة اإلنجلیزیة 7 15,80 فاس بوعمراني یونس V283239

1 38 ثانویة اتیفاریتي التأھیلیة اللغة اإلنجلیزیة 7 14,80 فاس مصدق محمد BH117507

2 29 ثا,واد العبید اللغة اإلنجلیزیة 7 14,65 مكناس السعیدي جمال BJ310093

1 11 ثانویة الزرقطوني التأھیلیة اللغة اإلنجلیزیة 7 14,60 الحیاني زكریاء مراكش EE259430

2 38 ثانویة الزرقطوني التأھیلیة اللغة اإلنجلیزیة 7 14,40 مكناس مرشال سمیر D850392

6 54 ثانویة الحسن األول التأھیلیة
 

اللغة اإلنجلیزیة 7 14,20 انزكان ـ أیت ملول أزغیغ عبد الھادي JB341469

6 27 ثانویة الحسن األول التأھیلیة
 

اللغة اإلنجلیزیة 7 14,20 انزكان ـ أیت ملول حایجوب یاسین J442279

1 1 ثانویة اإلمام علي اإلعدادیة االجتماعیات 6 15,30 الدار البیضاء- أنفا جوحا لیلى I651922

1 24 ثانویة ابن الھیثم االعدادیة االجتماعیات 7 15,40 فرع وجدة الیوسفي محمد CB242635

1 13 ثانویة موالي عیسى بن 
ادریس اإلعدادیة

االجتماعیات 7 15,00 مكناس الطالبي یونس V277236

3 6 ثانویة تیفرت نایت حمزة 
 اإلعدادیة

االجتماعیات 7 14,80 الصوفي یوسف القنیطرة CB244367
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



أزیالل نیابة التعیین: تادلة - أزیالل  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

2 4 ملحقة إع موالي عیسى بن 
ادریس أسمسیل

االجتماعیات 7 14,40 مكناس العالوي كمال V192847

3 35 ثانویة الزیتون االعدادیة االجتماعیات 7 13,80 مكناس حماش عصام DA48519

5 48 ثانویة الخوارزمي االعدادیة االجتماعیات 7 13,70 طنجة اخانة محمد CD184397

8 19 اعدادیة األطلس االجتماعیات 7 13,20 الشكري حسن القنیطرة Z398150

1 1 ثانویة تنانت االعدادیة الریاضیات 6 16,20 شوقي رباب مراكش IC6521

1 26 ثانویة إمداحن اإلعدادیة الریاضیات 7 15,60 المرتحي عادل القنیطرة AB814005

1 1 ثانویة أیت امحمد اإلعدادیة الریاضیات 7 14,70 حرباش الصدیق مراكش IC6379

3 44 ثانویة الزیتون االعدادیة الریاضیات 7 14,60 مكناس إملول أمین D938720

3 9 ثانویة الزیتون االعدادیة الریاضیات 7 14,40 مكناس لحمري فاضل UA85722

3 2 ثانویة أیت امحمد اإلعدادیة الریاضیات 7 14,40 بویقت المصطفى مراكش I334324

2 33 ملحقة إع موالي عیسى بن 
ادریس أسمسیل

الریاضیات 7 14,00 سطات بلعساوي أمین T195669

5 41 ثانویة ایت اقبلي االعدادیة الریاضیات 7 14,00 مكناس دایاب عبد الرحیم D773073

5 31 اعدادیة األطلس الریاضیات 7 14,00 لعویدي احمد مراكش Y101048

5 14 ثانویة تیلوكیت اإلعدادیة الریاضیات 7 13,80 الخمیسات حبیبي عبد هللا A697985

5 15 اعدادیة األطلس الریاضیات 7 13,70 الخمیسات بن عیسى یوسف AB273325

5 45 ثانویة ایت اقبلي االعدادیة الریاضیات 7 13,40 سطات الفزازي خالد T225797
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



أزیالل نیابة التعیین: تادلة - أزیالل  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 13 ثانویة ایت ماجطن 
اإلعدادیة

علوم الحیاة واألرض 6 13,80 الرباط الصوابي سمیرة JE87430

2 8 ثانویة موالي عیسى بن 
ادریس اإلعدادیة

علوم الحیاة واألرض 6 13,80 انزكان ـ أیت ملول السكاف نورة JB348059

2 3 ثانویة ایت اقبلي االعدادیة علوم الحیاة واألرض 6 12,50 الرباط الفزواني نادیة I477961

1 35 ثانویة ابن خلدون اإلعدادیة الفیزیاء والكیمیاء 6 13,20 أسفي زروال ابتسام H693749

1 30 ثا,واد العبید الفیزیاء والكیمیاء 6 09,90 الدار البیضاء- أنفا الزوبیر ماریا TK10654

2 36 ملحقة ثانویة شالالت أزود 
االعدادیة  بتكال

الفیزیاء والكیمیاء 7 16,60 الجدیدة المھر یوسف T192390

4 36 اعدادیة األطلس الفیزیاء والكیمیاء 7 16,50 الجدیدة الدلیمي عبد هللا WA169417

2 4 ثانویة أیت امحمد اإلعدادیة الفیزیاء والكیمیاء 7 16,30 الجدیدة نعیمي الملودي QA76041

5 8 ثانویة تیلوكیت اإلعدادیة الفیزیاء والكیمیاء 7 16,20 أسفي الفیاللي احمد QA148372

7 26 ثانویة تیفرت نایت حمزة 
 اإلعدادیة

الفیزیاء والكیمیاء 7 15,75 سطات جدي جبران BJ194332

1 1 ثانویة تساوت اإلعدادیة التربیة البدنیة 1 12,80 تازة الطالبي نورة Z377311

1 1 ثانویة موالي عیسى بن 
ادریس اإلعدادیة

التربیة البدنیة 7 12,00 فاس عماري جمال ID3279

3 1 اعدادیة األطلس التربیة البدنیة 7 11,80 فاس الجوھاري عبد الكریم I612353

1 40 ثانویة اتیفاریتي التأھیلیة التربیة الموسیقیة 7 15,53 مكناس مداني بنجلون محمد C914550

1 39 ثانویة البحیرة اإلعدادیة المعلومیات 1 13,80 سطات شكیر حیاة BH346344
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



بني مالل نیابة التعیین: تادلة - أزیالل  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 1 ثانویة المسیرة اإلعدادیة اللغة العربیة 1 18,10 I552361 رایف نوال القنیطرة

2 1 ثانویة ابن تومرت اإلعدادیة اللغة العربیة 2 17,00 الرباط ایبورك حسن I497975

2 1 ثانویة موالي اسماعیل 
التأھیلیة

اللغة العربیة 6 18,00 صفرو عواد فوزیة I468002

1 1 ثانویة موالي اسماعیل 
التأھیلیة

اللغة العربیة 6 16,40 صفرو بوكریم فاطمة IA52225

1 1 ثانویة موحا و سعید 
األعدادیة

اللغة العربیة 6 15,60 الرباط بوشرعي حنان IA127701

4 1 ثانویة موحا و سعید 
األعدادیة

اللغة العربیة 6 15,40 الرباط الودنوني بشرى I516548

1 1 ثانویة سیدي اعمر أوحلي 
التأھیلیة

اللغة الفرنسیة 1 14,60 الخمیسات زكریاء امینة I270763

1 1 ثانویة سیدي اعمر أوحلي 
التأھیلیة

اللغة الفرنسیة 1 13,60 الخمیسات ایت علي احمد سوعاد I287242

1 1 ثانویة التفاح التأھیلیة اللغة الفرنسیة 1 13,47 فرع الرباط الواثق مریم I380757

1 ثانویة سیدي اعمر أوحلي 
التأھیلیة

االجتماعیات 2 16,60 الدار البیضاء- أنفا درموش یوسف I589459

1 29 ثانویة موحا و سعید 
األعدادیة

الریاضیات 6 13,60 حیال فردوس مراكش BH441135

1 3 ثانویة موحا و سعید 
األعدادیة

الریاضیات 6 12,80 سطات لبصیري سناء I677540
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



بني مالل نیابة التعیین: تادلة - أزیالل  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

2 22 ثانویة سیدي اعمر أوحلي 
التأھیلیة

الریاضیات 6 12,40 سطات البدوي فاطمة Q266674

2 7 ثانویة سیدي اعمر أوحلي 
التأھیلیة

الریاضیات 6 12,40 سطات صردي بدیعة W312766

2 13 ثانویة التفاح التأھیلیة الریاضیات 6 12,20 سطات كرو ایمان BK407052

3 31 ثانویة التفاح التأھیلیة الریاضیات 6 11,80 سطات األیسي صفیا BE825624

3 17 ثانویة التفاح التأھیلیة الریاضیات 7 15,60 البكاري عبد العلي القنیطرة A437920

1 25 ثانویة أم الرمان التأھیلیة علوم الحیاة واألرض 6 13,80 الرباط أبو العیش الزھرة A474434

2 32 ثانویة التفاح التأھیلیة علوم الحیاة واألرض 6 13,25 مكناس عرجي زكیة DA60386

1 1 ثانویة أوالد یوسف 
اإلعدادیة

الفیزیاء والكیمیاء 6 15,10 سطات سرحان مریم I685842

1 1 ثانویة موالي اسماعیل 
التأھیلیة

التربیة اإلسالمیة 4 17,60 فرع مراكش الھابي حنان I565081

1 2 ثانویة المسیرة اإلعدادیة التربیة اإلسالمیة 7 16,90 فرع وجدة امدجعب حسان I535079

1 27 التربیة اإلسالمیة ثانویة األطلس الـتأھیلیة 7 16,40 فرع مراكش النجار عبد الحق CD122772

1 19 ثانویة المسیرة اإلعدادیة التربیة اإلسالمیة 7 16,20 فرع مراكش النالي عبد الصمد LB99803

4 28 ثانویة اوالد سعید اإلعدادیة التربیة اإلسالمیة 7 15,80 الرباط الجمالي محمد GJ1681

5 40 ثانویة ابن تومرت اإلعدادیة التربیة اإلسالمیة 7 15,70 أسفي التیاطي عبد الرحیم CD123479

6 3 ثانویة سیدي اعمر أوحلي 
التأھیلیة

التربیة اإلسالمیة 7 15,60 فرع مراكش منزار محمد I477775
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



بني مالل نیابة التعیین: تادلة - أزیالل  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 2 ثانویة سیدي اعمر أوحلي 
التأھیلیة

التربیة البدنیة 7 12,60 فاس بالھواري یوسف I657453

1 21 ثانویة سیدي اعمر أوحلي 
التأھیلیة

التربیة البدنیة 7 11,60 تازة المسیاف عبدالعالي Z298432

1 2 ثانویة التفاح التأھیلیة التربیة البدنیة 7 11,60 تازة صوفي یاسین QA97834

1 26 التربیة التشكیلیة ثانویة األطلس الـتأھیلیة 7 13,81 طنجة جیت فیصل D726739

1 25 ثانویة موحا و سعید 
األعدادیة

التربیة الموسیقیة 7 15,91 مكناس رفیق یاسین CD352142

2 35 ثانویة التفاح التأھیلیة التربیة الموسیقیة 7 15,64 مكناس ملیاني یونس CD221693
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



الفقیھ بنصالح نیابة التعیین: تادلة - أزیالل  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 1 ثانویة 2 مارس اإلعدادیة اللغة العربیة 1 16,80 أسفي ارویزي عـزیزة IB125796

1 1 ثانویة عقبة بن نافع 
اإلعدادیة

اللغة العربیة 1 15,60 الجدیدة الناعیم ابتسام IB139199

1 1 ثانویة محمد السادس 
اإلعدادیة

اللغة العربیة 1 14,00 الداكي لال بھیجة مراكش EE45035

1 1 ثانویة عقبة بن نافع 
اإلعدادیة

اللغة العربیة 6 17,60 صفرو بوصلیح رشیدة I521982

1 1 ثانویة محمد السادس 
اإلعدادیة

اللغة العربیة 6 17,20 صفرو محي ملیكة IB89331

2 1 ثانویة یوسف بن تاشفین 
اإلعدادیة

اللغة العربیة 6 15,80 الجدیدة وردني وسام IB129567

3 2 الثانویة اإلعدادیة لمغاریر   اللغة العربیة 6 15,20 الجدیدة الھادي رشیدة IB137412

2 1 ثانویة عقبة بن نافع 
اإلعدادیة

اللغة العربیة 6 15,20 أسفي مراوي فتیحة ID47

5 2 ثانویة عمر ابن عبد العزیز 
االعدادیة

اللغة العربیة 6 15,00 الجدیدة جالل حیاة IA81695

3 2 ثانویة عمر ابن عبد العزیز 
االعدادیة

اللغة العربیة 6 14,80 الرباط الصوري حنان ID20332

4 25 ثانویة یوسف بن تاشفین 
اإلعدادیة

اللغة العربیة 6 14,50 BK367277 بلعسري سناء القنیطرة

123/183

 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



الفقیھ بنصالح نیابة التعیین: تادلة - أزیالل  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

5 14 ثانویة عمر ابن عبد العزیز 
االعدادیة

اللغة العربیة 6 14,40 انزكان ـ أیت ملول الھكیوي سعاد PB78442

7 3 ثانویة عمر الخیام اإلعدادیة اللغة العربیة 6 14,40 أسفي ستیف فاطمة الزھراء IC28982

1 2 ثانویة عبد هللا بن یاسین 
اإلعدادیة

اللغة الفرنسیة 1 13,04 فاس إرزیت خدیجة I334249

2 2 ثانویة عمر ابن عبد العزیز 
االعدادیة

اللغة الفرنسیة 1 10,27 أسفي صدري ربیعة I300928

3 2 ثانویة أبو تمام اإلعدادیة اللغة الفرنسیة 6 16,80 فرع الرباط الرحماني خدیجة I318744

1 2 ثانویة عمر بن الخطاب 
اإلعدادیة

اللغة اإلنجلیزیة 5 13,60 اكدال یوسف مراكش I591587

1 2 ثانویة عبد المالك السعدي 
اإلعدادیة

اللغة اإلنجلیزیة 6 15,15 مكناس اوغزال نجاة V247981

2 25 ثانویة عقبة بن نافع 
اإلعدادیة

اللغة اإلنجلیزیة 6 14,60 مكناس كونسة زینب BK255235

3 8 ثانویة عالل بن عبد هللا 
التأھیلیة

اللغة اإلنجلیزیة 6 14,20 أمیدة أسماء مراكش H701217

5 28 ثانویة اإلمام الغزالي 
اإلعدادیة

اللغة اإلنجلیزیة 6 14,00 طنجة أیوب لبنى BH230707

5 5 ثانویة الحسن األول التأھیلیة اللغة اإلنجلیزیة 6 13,60 بوھالل شادیة مراكش C910556

6 2 ثانویة عبد هللا بن یاسین 
اإلعدادیة

اللغة اإلنجلیزیة 6 13,20 یوسفي مریم مراكش I687159
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



الفقیھ بنصالح نیابة التعیین: تادلة - أزیالل  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

7 1 ثانویة أم الربیع اإلعدادیة اللغة اإلنجلیزیة 6 12,40 أنحاس سعیدة مراكش I658918

2 ثا.صالح الدین األیوبي 
اإلعدادیة

االجتماعیات 6 14,00 الدار البیضاء- أنفا أكحال نجاة WB123655

1 2 ثانویة عمر الخیام اإلعدادیة الریاضیات 6 15,70 سطات بنكطایة سھام IB178963

1 1 ثانویة عمر بن الخطاب 
اإلعدادیة

علوم الحیاة واألرض 1 14,20 الدار البیضاء- أنفا بولغیت حلیمة I535877

2 1 ثانویة عبد المالك السعدي 
اإلعدادیة

علوم الحیاة واألرض 6 13,90 الرباط سطوال الشرقاویة IB169189

3 10 ثا.صالح الدین األیوبي 
اإلعدادیة

علوم الحیاة واألرض 6 13,70 انزكان ـ أیت ملول كدراني سناء J299332

3 1 ثانویة أم الربیع اإلعدادیة علوم الحیاة واألرض 6 13,10 وداني فاطمة مراكش IB103844

3 2 ثانویة أبو تمام اإلعدادیة علوم الحیاة واألرض 6 12,60 الرباط الھداج ملیكة I372689

1 2 ثانویة ابن عباد  اإلعدادیة الفیزیاء والكیمیاء 1 18,70 الجدیدة المتقي موتعة C919723

1 21 ثانویة الموحدین اإلعدادیة الفیزیاء والكیمیاء 1 14,00 الدار البیضاء- أنفا منجد لیلى BJ231329

1 27 ثانویة أم الربیع اإلعدادیة الفیزیاء والكیمیاء 6 16,00 الجدیدة سیروج نادیة BJ269380

2 10 ثا.صالح الدین األیوبي 
اإلعدادیة

الفیزیاء والكیمیاء 6 14,90 الدار البیضاء- أنفا المحریر یسرا Q266578

6 1 الفیزیاء والكیمیاء    ملحقة الوحدة 6 14,80 الزیتوني وفاء مراكش IB195613

3 1 ثانویة عمر الخیام اإلعدادیة الفیزیاء والكیمیاء 6 14,80 جماخي بوشرى مراكش IB179555
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



الفقیھ بنصالح نیابة التعیین: تادلة - أزیالل  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 1 ثانویة محمد السادس 
اإلعدادیة

التربیة اإلسالمیة 7 18,80 متوكل محمد  العیون JC473293

2 15 ثانویة الحسن األول التأھیلیة التربیة اإلسالمیة 7 16,50 فرع مراكش الوراد محمد L416763

2 28 الثانویة اإلعدادیة اوالد علي 
منصور

التربیة اإلسالمیة 7 15,40 أسفي الوھابي أحمد KB30509

1 1 ثانویة المختار السوسي 
اإلعدادیة

التربیة البدنیة 6 13,00 تازة جطیوي رفیقة VA102179

2 1 ثانویة عمر الخیام اإلعدادیة التربیة البدنیة 7 15,00 فاس الكدري عزیز IB112640

3 22 ثانویة أم الربیع اإلعدادیة التربیة البدنیة 7 13,20 تازة حموصة رشید Z371297

1 13 ثانویة محمد السادس 
اإلعدادیة

التربیة التشكیلیة 7 14,02 الدار البیضاء- أنفا بن الداودي سفیان EE353451

1 45 ثانویة ابن الخطیب 
اإلعدادیة

التربیة الموسیقیة 7 15,48 الرباط الصوفي محمد A661983

2 34 ثانویة عمر بن الخطاب 
اإلعدادیة

التربیة الموسیقیة 7 14,85 مكناس الخالدي حمید D722091
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



مكناس نیابة التعیین: مكناس تافیاللت  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 2 خیبر االجتماعیات 1 15,80 مكناس لیدام لطیفة D668150

1 8 لحسن بن محمد بن مبارك االجتماعیات 1 15,00 بویزرو سھام القنیطرة Z423181

3 2 أحمد بن علي باسو االجتماعیات 6 17,50 مكناس علیوي حسناء UC136599

4 2 أمشیوط سالم بن بوشتى االجتماعیات 6 16,80 أسفي ابرجي امینة PB156175

5 1 أحمد بن إدریس ملولي االجتماعیات 6 15,60 فرع وجدة زریق غزالن Z428942

1 5 أحمد بن علي باسو علوم الحیاة واألرض 1 17,30 انزكان ـ أیت ملول اغیالس فاطمة CB186382

2 1 أحمد بن إدریس ملولي علوم الحیاة واألرض 1 15,75 مكناس العمارتي عواطف DC13103

1 1 أحمد بن إدریس ملولي الفیزیاء والكیمیاء 1 16,00 مكناس الحركوك رجاء Z348027

1 4 أحمد بن إدریس ملولي الفیزیاء والكیمیاء 1 15,70 سطات ایت بن الحاج فاطمة A634772

1 1 خیبر التربیة اإلسالمیة 6 16,80 فرع وجدة ایوكو ھدى V241939

2 3 أحمد بن إدریس ملولي التربیة اإلسالمیة 6 16,00 فرع وجدة كمیري مریم Q161215

3 5 أحمد بن علي باسو التربیة اإلسالمیة 6 15,40 أسفي الخالدي حوریة CD24011

4 1 أمشیوط سالم بن بوشتى التربیة اإلسالمیة 7 18,00 فرع وجدة االدریسي عبد الرحمان D738031
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



الحاجب نیابة التعیین: مكناس تافیاللت  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 2 یوسف ابن تاشفین الفیزیاء والكیمیاء 1 15,50 مكناس ازكاغ سمیرة L481000

2 10 عمر ابن الخطاب الفیزیاء والكیمیاء 2 16,90 كزناین خالد مراكش AB105816
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



الرشیدیة نیابة التعیین: مكناس تافیاللت  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 2 االمیر اللة خدیجة اللغة العربیة 1 15,80 مكناس ھاللي وفاء U123987

1 1 اكلي اللغة العربیة 1 12,60 مكناس یزیدي إلھام UA84388

1 4 بئر أنزران اللغة العربیة 6 17,40 صفرو بوحرمة فاطمة CC17372

2 4 معركة البطحاء اللغة العربیة 6 17,40 صفرو الولي العالمي نورة UC89310

3 4 محمد السادس اللغة العربیة 6 16,70 U137776 ھاللي نورة القنیطرة

5 1 المختار السوسي اللغة العربیة 6 16,60 مكناس طالبي فدوى UA92163

3 1 الثانویة االعدادیة تلوین اللغة العربیة 6 16,20 مكناس ریزوي وفاء U166518

7 1 افغ اللغة العربیة 6 15,30 أسفي احدوا سعاد UC133480

9 1 الحنصالي اللغة العربیة 6 14,80 مكناس الكومي الحسنیة U133802

3 2 بادو  اللغة العربیة 6 14,70 فرع وجدة اوفقیر حیاة FL65141

7 1 الحنصالي اللغة العربیة 6 14,40 مكناس بن داود سومیة U157316

1 3 موالي یوسف اللغة الفرنسیة 6 14,60 الخمیسات ایت ایطوش حسناء UB35608

2 1 بئر أنزران اللغة الفرنسیة 6 12,93 فرع وجدة عبداالوي امال F401621

1 27 االمام الھواري اللغة الفرنسیة 6 12,70 الرحیل سناء القنیطرة G415980

4 32 الغرفة اللغة الفرنسیة 6 12,20 بوسبیبة نادیة القنیطرة G455440

2 3 الوحدة اللغة الفرنسیة 6 11,80 مكناس دیدیش لطیفة UA66708

3 1 العیون اللغة الفرنسیة 6 11,33 مكناس ھشام رجاء U147220
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



الرشیدیة نیابة التعیین: مكناس تافیاللت  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

3 25 الشھید موالي الطیب بن 
 موالي لكبیر

اللغة الفرنسیة 7 16,80 فاس مریني عبد الحمید AB814199

5 25 الوحدة اللغة الفرنسیة 7 16,00 طنجة مختصر سعید I344543

6 34 المنصور الدھبي اللغة الفرنسیة 7 15,60 الدار البیضاء- أنفا السماعیلي ادریس عصام AB248112

7 17 الحنصالي اللغة الفرنسیة 7 15,60 طنجة انفد السعید V151443

9 32 الحنصالي اللغة الفرنسیة 7 15,20 أسفي بندحمان عبدالرزاق BH401671

5 9 االكوام اللغة الفرنسیة 7 14,80 طنجة جھید ابراھیم I267043

1 1 ادریس المحمدي اللغة اإلنجلیزیة 1 15,50 مكناس ایشي نسرین UA93048

2 1 الشھید موالي الطیب بن 
 موالي لكبیر

اللغة اإلنجلیزیة 6 15,80 فاس بوحسین سعید U148126

2 1 الحسن 2 الریصاني اللغة اإلنجلیزیة 7 15,80 فاس بارزوق سلیمان U167362

3 43 الحسن االول اوفوس اللغة اإلنجلیزیة 7 15,40 فاس سیف الحق ھشام BJ213079

2 2 الحسن 2 الریصاني اللغة اإلنجلیزیة 7 15,40 فرع وجدة عبد الشافي محسن PA132539

2 25 الحسن االول اوفوس اللغة اإلنجلیزیة 7 14,80 فاس بلعزیز منیر G362720

1 1 محمد السادس الریاضیات 1 15,20 مكناس حدو مریم UC126210

2 1 الحنصالي الریاضیات 1 14,40 مكناس الطاھیري شریفة U91325

1 1 موالي یوسف علوم الحیاة واألرض 6 15,10 مكناس ناصري ربیعة U122409

1 1 الوحدة علوم الحیاة واألرض 6 14,40 مكناس الحامیدي فاطمة UA78003
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



الرشیدیة نیابة التعیین: مكناس تافیاللت  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

2 43 حمان الفطواكي علوم الحیاة واألرض 6 11,60 حیسو نظیرة مراكش E639346

2 35 العیون علوم الحیاة واألرض 7 16,50 الخمیسات بمسمود احمد I297837

3 11 الشھید موالي الطیب بن 
 موالي لكبیر

علوم الحیاة واألرض 7 15,30 الخمیسات الصالحي سالم PB154888

6 20 االمیر اللة خدیجة علوم الحیاة واألرض 7 15,20 الخمیسات بلوالي محمد I509979

2 44 المختار السوسي علوم الحیاة واألرض 7 14,80 المراسي محمد مراكش EE421430

2 4 افغ علوم الحیاة واألرض 7 14,60 مكناس بندا الحسین UA16068

7 1 الحنصالي علوم الحیاة واألرض 7 14,60 مكناس مقداد بوعمامة U105835

5 48 معركة البطحاء علوم الحیاة واألرض 7 14,40 الدار البیضاء- أنفا مراس محمد I351181

1 1 االمیر اللة خدیجة الفیزیاء والكیمیاء 6 15,50 فرع وجدة علوط جودة PA130221

1 1 النھضة الفیزیاء والكیمیاء 7 17,00 مكناس عیادي عبد الحق UC56746

1 1 ادریس المحمدي الفیزیاء والكیمیاء 7 16,60 أسفي حیدا الیازید UB33629

1 1 موالي یوسف الفیزیاء والكیمیاء 7 16,45 مكناس فوزي یونس UA78514

1 6 موالي یوسف الفیزیاء والكیمیاء 7 15,80 مكناس الزیاني محمد VA106577

1 6 موالي یوسف الفیزیاء والكیمیاء 7 15,65 مكناس اقشتول لحسن DA51786

3 42 بئر أنزران الفیزیاء والكیمیاء 7 15,10 سطات المسعودي یاسین GB131247

3 5 الــدویرة الفیزیاء والكیمیاء 7 14,70 فرع وجدة بسالم اسماعیل PA100727
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



افران نیابة التعیین: مكناس تافیاللت  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 4 الثانویة العسكریة الملكیة 
الثانیة

اللغة اإلنجلیزیة 1 16,65 مكناس نینو زینب AB270521

2 3 الحسن الثاني اللغة اإلنجلیزیة 1 15,80 مكناس بوزوین خدیجة DB8237

3 3 عمر بن عبد العزیز اللغة اإلنجلیزیة 2 16,40 فرع وجدة الشیكر سارة BJ318342

1 22 األرز الفیزیاء والكیمیاء 6 14,00 العسعاسي نادیة مراكش EE480389

1 15 األرز الفیزیاء والكیمیاء 7 16,40 سطات توفیق نبیل W299616

2 9 الحسن الثاني الفیزیاء والكیمیاء 7 15,85 فرع وجدة المساوي بلعید C394466

1 3 عمر بن عبد العزیز التربیة اإلسالمیة 7 17,20 فرع وجدة عزیزو انس BH420405

1 2 ابن رشد التربیة التشكیلیة 6 14,91 طنجة الدباح نوال DN10345

22 الفارابي التربیة الموسیقیة 6 15,92 مكناس مساعد یاسمین L526116
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



خنیفرة نیابة التعیین: مكناس تافیاللت  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 15 حمان الفطواكي اللغة العربیة 2 18,00 مكناس فالح زینب BA239109

2 1 ینایر 11 اللغة العربیة 6 17,20 مكناس فراجي سعیدة U153625

2 3 القدس اللغة العربیة 6 15,00 مكناس قموتا ھند U161461

3 6 ابن الخطیب اللغة العربیة 6 14,40 مكناس ابحیحي فاطمة D942332

4 20 الحسن االول اللغة العربیة 6 14,20 الرباط عكالة ملیكة AD143895

1 11 واومنة اللغة العربیة 6 14,00 أسفي السعداني حفیظة IC13837

5 3 ابن الخطیب اللغة العربیة 6 14,00 مكناس جابري فدوى UC120986

7 30 المنصور الدھبي اللغة العربیة 6 13,80 أسفي نواس فاطمة الزھراء Q277316

1 4 ابراھیم الراجي  اللغة الفرنسیة 1 12,40 مكناس العرباوي سمیرة Z282236

2 5 الخوارزمي اللغة الفرنسیة 6 14,80 الخمیسات رفیق سعیدة V188367

1 19 واومنة اللغة الفرنسیة 6 14,20 المعلومي خدیجة القنیطرة G273778

2 4 سیدي یحیى وسعد اللغة الفرنسیة 6 13,73 مكناس مصباح رقیة IA85707

1 4 لحسن الیوسي اللغة اإلنجلیزیة 6 17,10 مكناس أرقاس جھاد CD96626

1 10 لحسن الیوسي اللغة اإلنجلیزیة 6 16,45 مكناس صدیقي سعاد D711739

2 4 ابن الخطیب اللغة اإلنجلیزیة 6 14,95 مكناس ایت اسو فاطمة VA103671

3 1 المنصور الدھبي اللغة اإلنجلیزیة 6 14,80 فاس الدقاقي نصرة V291065

1 1 ابراھیم الراجي  االجتماعیات 6 14,60 مكناس اسماعلي سمیرة V190376
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



خنیفرة نیابة التعیین: مكناس تافیاللت  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

2 11 سیدي یحیى وسعد االجتماعیات 6 13,20 أسفي العلمي رجاء BJ395572

1 6 تازیزاوت الریاضیات 6 14,90 مكناس بن المین لالة نزھة VA31601

1 22 موالي رشید الریاضیات 6 14,80 الباھي ماجدة القنیطرة AB538938

1 2 غشت 20 علوم الحیاة واألرض 6 14,95 مكناس طیفي أسماء UB61555

2 3 الحسین بولنوار علوم الحیاة واألرض 6 14,40 مكناس باعال لطیفة U136601

1 1 موالي رشید الفیزیاء والكیمیاء 1 14,35 مكناس احمو فاطمة UA78045

2 2 الحسین بولنوار الفیزیاء والكیمیاء 7 16,90 الجدیدة امحزون لحسن D950002

2 1 الحسین بولنوار الفیزیاء والكیمیاء 7 16,90 مكناس حمداوي مصطفى V196837

1 3 واومنة التربیة اإلسالمیة 7 17,80 فرع وجدة امحرزي عبد الباسط UC114466

2 3 الحسن االول التربیة اإلسالمیة 7 17,40 فرع وجدة بن یحیى علي UC24184

1 42 الحسن االول التربیة التشكیلیة 7 12,93 الدار البیضاء- أنفا الصنھاجي سفیان EE433717

35 الخوارزمي التربیة الموسیقیة 6 15,33 مكناس بوطیب فاطمة CB212029
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



میدلت نیابة التعیین: مكناس تافیاللت  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 1 زیــز اللغة العربیة 1 16,80 مكناس صبیر ثوریة UB40972

1 1 زیــز اللغة العربیة 1 14,00 مكناس عبد الالوي الھام UC87403

1 1 ایت اومغار اللغة العربیة 6 16,20 مكناس بورزیك سومیة VA52304

2 1 موسى بن نصیر اللغة العربیة 6 15,60 مكناس أیت سیدي عمر فاطمة VA107494

1 22 اغبالو اللغة العربیة 6 13,80 بولفروح عزیزة مراكش EE424266

2 1 طارق بن زیاد اللغة العربیة 6 13,80 مكناس ھنشیش حنان UB68198

2 35 البحیرة اللغة العربیة 6 12,80 الجدیدة حیدات فریدة WA102308

2 16 موسى بن نصیر اللغة العربیة 7 18,60 صفرو بالموس یوسف I418927

2 40 اإلمام الغزالي اللغة العربیة 7 18,00 صفرو بوعبید محمد TA96052

3 31 موسى بن نصیر اللغة العربیة 7 17,80 صفرو فخري عبد الغني WA66956

4 29 عبد المومن اللغة العربیة 7 17,80 صفرو عاطف الجیاللي I315791

3 17 البحیرة اللغة العربیة 7 17,40 I564111 اسفونا محمد القنیطرة

6 9 املشیل اللغة العربیة 7 17,00 صفرو إحیا احماد V107609

5 9 املشیل اللغة العربیة 7 16,60 الجدیدة كسیر خالد I395079

10 37 الثانویة االعدادیة اوتربات اللغة العربیة 7 16,00 الرباط بلفرحونیة یونس GB70583

6 10 الثانویة االعدادیة اوتربات اللغة العربیة 7 16,00 الجدیدة بو الخیر سعید I413824

1 28 البحیرة اللغة الفرنسیة 6 13,27 فرع الرباط البوعناني سمیة AD193894

135/183

 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



میدلت نیابة التعیین: مكناس تافیاللت  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 27 موسى بن نصیر اللغة الفرنسیة 6 12,80 بوكمان خدیجة القنیطرة G319116

2 5 احمد الحنصالي  اللغة الفرنسیة 6 12,67 مكناس ومالیك صباح V196084

2 11 عبد المومن اللغة الفرنسیة 6 11,87 مكناس ھریس خدیجة D568187

5 16 زیــز اللغة الفرنسیة 6 11,80 مكناس الخلفوني نھاد DC19223

6 37 الثانویة االعدادیة اوتربات اللغة الفرنسیة 6 10,80 أسفي البوسري كوثر BB74264

7 39 املشیل اللغة الفرنسیة 6 10,60 أسفي تیسیر سناء SJ18187

5 20 املشیل اللغة الفرنسیة 6 06,80 الخمیسات زعمومي فاطمة الزھراء X258444

7 35 املشیل اللغة الفرنسیة 7 15,93 طنجة الكونتیتي عبد الكبیر I278980

1 11 موسى بن نصیر اللغة اإلنجلیزیة 2 17,00 فاس الحراث عبد النبي GJ806

1 1 عبد المومن اللغة اإلنجلیزیة 6 15,20 مكناس قادري لال فاطمة الزھراء VA103327

1 5 زایدة اللغة اإلنجلیزیة 6 12,40 سنان سھام مراكش V264014

1 1 زایدة اللغة اإلنجلیزیة 7 15,40 فرع وجدة ایت الفقیھ محمد UB68692

2 17 موسى بن نصیر اللغة اإلنجلیزیة 7 15,15 مكناس المزوزي جواد D441256

3 30 احمد الحنصالي  اللغة اإلنجلیزیة 7 14,60 فاس ازاك عبد اللطیف U143907

3 1 اإلمام الغزالي اللغة اإلنجلیزیة 7 14,60 فاس محمودي عزیز VA75433

5 5 الثانویة االعدادیة اوتربات اللغة اإلنجلیزیة 7 14,10 فاس جیبجیب جواد V194026

2 29 طارق بن زیاد اللغة اإلنجلیزیة 7 13,80 انزكان ـ أیت ملول بیتي محمد JC395743
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



میدلت نیابة التعیین: مكناس تافیاللت  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

49 املشیل اللغة اإلنجلیزیة 7 13,70 فاس الرمیقي عبد النبي GA141258

7 7 املشیل اللغة اإلنجلیزیة 7 13,60 طنجة حرشاو الیازید V146504

4 62 زیــز اللغة اإلنجلیزیة 7 13,50 طنجة أبي یحیى اإلدریسي حمید GK101309

1 1 احمد الحنصالي  االجتماعیات 2 18,20 مكناس اعالل عزیز V185097

1 4 زیــز االجتماعیات 7 16,60 مكناس وعشة محمد U118271

1 2 االمام علي الریاضیات 6 17,80 ادعو خدیجة  العیون UA87116

1 23 اغبالو الریاضیات 6 14,40 سطات الصادق ایمان BK254414

1 30 زایدة الریاضیات 6 13,20 طنجة الیدري أفیالل وفاء L501354

6 الثانویة االعدادیة اوتربات الریاضیات 7 15,00 لبكیري أمین القنیطرة I687516

3 22 اإلمام الغزالي الریاضیات 7 14,80 سبیطة نبیل القنیطرة XA69785

1 2 ایت اومغار الریاضیات 7 14,60 صفرو أوزیزى عبد الغني FL67217

5 33 طارق بن زیاد الریاضیات 7 14,40 الخمیسات العوام عبد السالم HA45131

3 28 احمد الحنصالي  الریاضیات 7 14,40 رفیق لحسن القنیطرة N74707

1 11 طارق بن زیاد الریاضیات 7 14,10 الخمیسات بنداود یوسف AA11378

7 16 زیــز الریاضیات 7 14,00 الخمیسات الفقیر انوار AA2971

5 30 عبد المومن الریاضیات 7 13,80 المرزوقي زكریاء القنیطرة A641766

10 22 املشیل الریاضیات 7 13,60 ایت توشنت كمال مراكش IC11475
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



میدلت نیابة التعیین: مكناس تافیاللت  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

5 28 املشیل الریاضیات 7 13,00 الخمیسات اسباع یوسف X95786

2 27 املشیل الریاضیات 7 13,00 الخمیسات بنحساین عز العرب CB28671

1 1 املشیل علوم الحیاة واألرض 2 15,90 مكناس بلعابد نزھة VA55214

1 19 ایت اومغار الفیزیاء والكیمیاء 7 17,20 أسفي عرباوي احمد VA42657

2 4 املشیل الفیزیاء والكیمیاء 7 17,00 أسفي وزیزي میمون IA18018

2 6 زیــز الفیزیاء والكیمیاء 7 16,70 الجدیدة اللیموني محمد MA97139

3 25 الثانویة االعدادیة اوتربات الفیزیاء والكیمیاء 7 16,40 الجدیدة طالبي رضوان MC187208

2 3 املشیل الفیزیاء والكیمیاء 7 16,05 مكناس الرشید موالي المصطفى V117273

1 11 زیــز التربیة اإلسالمیة 7 16,50 فرع مراكش مستقیم زھیر CD117502

1 22 املشیل التربیة اإلسالمیة 7 16,20 الرباط الجیدي عبد الواحد LE11120

1 39 الثانویة االعدادیة اوتربات التربیة اإلسالمیة 7 15,80 أسفي البفراحي احمد LC49704

1 4 طارق بن زیاد التربیة التشكیلیة 6 14,62 طنجة یاسین نھیلة D824335

23 املشیل التربیة الموسیقیة 6 13,82 الرباط القواس منیة AE76608
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



بولمان نیابة التعیین: فاس - بولمان  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 2 3مارس اللغة العربیة 2 19,20 صفرو النایر توفیق CB23275

2 5 2اكتوبر اللغة العربیة 6 17,80 صفرو أوالطالب فاطمة CB224102

2 6 2اكتوبر اللغة العربیة 6 14,60 تطوان الغرباوي حیاة GM118708

3 9 ملویة اللغة العربیة 6 14,00 أسفي بلیسعاد نجاة H447905

3 3 ملویة اللغة العربیة 6 13,80 فرع وجدة خرخوش سارة ZG94519

1 4 ابن طفیل اللغة الفرنسیة 1 16,72 فاس ناجي مریم CD13490

2 4 2اكتوبر اللغة الفرنسیة 1 15,80 فاس زولف نجوى Z207642

2 4 2اكتوبر اللغة الفرنسیة 1 13,92 فاس خطاب فاطمة DA63925

3 3 النصر اللغة الفرنسیة 1 12,20 مكناس اخراط فاطمة Z288608

3 16 محمد السادس اللغة الفرنسیة 6 14,44 فاس شعاك بشرى C485907

4 4 الفتح اللغة الفرنسیة 6 14,26 فاس اكراة زھراء CB35656

1 9 بولمان المختلطة اللغة اإلنجلیزیة 6 16,00 فاس الشتیوي مریم ZT21149

1 1 محمد السادس اللغة اإلنجلیزیة 6 14,80 فاس ماني وفاء CB242815

2 26 محمد السادس اللغة اإلنجلیزیة 6 14,40 فاس جد حنان AA40623

2 9 الخوارزمي اللغة اإلنجلیزیة 6 14,00 فرع وجدة الكزار حسناء Z416450

4 21 موسى بن نصیر اللغة اإلنجلیزیة 7 16,20 فاس كصاب أحمد G484227

1 7 المسیرة الخضراء االجتماعیات 6 13,10 طنجة زریوح جمعة ZG80697
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



بولمان نیابة التعیین: فاس - بولمان  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 19 االجتماعیات  ثانویة 18 ماي االعدادیة 6 12,40 طنجة جابر سعاد Z441197

1 11 ملویة االجتماعیات 7 16,40 مكناس بولحیة مصطفى Z451492

2 3 2اكتوبر االجتماعیات 7 16,30 مكناس ابرقي الحسین CB211805

1 15 محمد السادس الریاضیات 6 13,90 المعروفي حنان القنیطرة G495179

2 20 الخوارزمي الریاضیات 6 11,20 سطات مضري عزیزة BL49207

3 36 موسى بن نصیر الریاضیات 7 15,40 الخمیسات بوھالل كمال AB815673

4 1 ملویة الریاضیات 7 15,00 فرع وجدة وردي عبد الرحیم S601045

1 4 3مارس علوم الحیاة واألرض 6 15,40 فاس لمھور امینة Z354128

1 3 علوم الحیاة واألرض  ثانویة 18 ماي االعدادیة 6 15,40 فاس محبوبي لطیفة FL46234

12 ملویة علوم الحیاة واألرض 6 13,70 مكناس الفقیر ربیعة V215766

2 22 المسیرة الخضراء علوم الحیاة واألرض 6 13,30 الرباط شرك سناء GM75000

2 25 المسیرة الخضراء علوم الحیاة واألرض 6 13,00 الرباط الكردودي سھام GK106391

3 50 سیدي بوطیب علوم الحیاة واألرض 7 17,20 أسفي شخمان خالد EB152925

4 51 محمد السادس علوم الحیاة واألرض 7 15,20 ایت حدوش عبد الحكیم مراكش EE430549

5 8 الفتح علوم الحیاة واألرض 7 14,80 اوقور رشید مراكش V135592

5 24 الخوارزمي علوم الحیاة واألرض 7 14,60 الدار البیضاء- أنفا باغیر عبد اللطیف BH276711

7 21 الخوارزمي علوم الحیاة واألرض 7 14,45 انزكان ـ أیت ملول الغابي رشید I354874
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



بولمان نیابة التعیین: فاس - بولمان  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 33 محمد السادس الفیزیاء والكیمیاء 6 11,40 الدار البیضاء- أنفا زرھوني لبنى BJ372207

1 4 محمد السادس الفیزیاء والكیمیاء 7 15,20 فرع وجدة بوزیان خالد CD501748

2 33 2اكتوبر الفیزیاء والكیمیاء 7 14,80 أسفي حداوي سعید HA162827

1 4 ابن طفیل التربیة اإلسالمیة 6 16,90 فرع وجدة طونیو حسناء CD184082

2 4 الفتح التربیة اإلسالمیة 7 18,00 فرع وجدة الدحماني عبد الفتاح CD88241

1 11 التربیة البدنیة  ثانویة 18 ماي االعدادیة 7 14,40 تازة حرفوش ھشام ZG55752

1 1 صالح الدین االیوبي التربیة البدنیة 7 13,60 فاس بوتاقة رشید DB8665

2 5 الخوارزمي التربیة البدنیة 7 13,60 فاس الیوبي االدریسي عدنان C910878

1 6 بولمان المختلطة التربیة التشكیلیة 7 14,24 طنجة اللرجبي أیوب CD129200

2 53 المدرسة الجماعاتیة المرس التربیة التشكیلیة 7 13,24 الدار البیضاء- أنفا زنفوح شكیر J434173

34 سیدي بوطیب التربیة الموسیقیة 6 13,81 الرباط بنعبد الكامل صوفیا AA19895
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



فاس نیابة التعیین: فاس - بولمان  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 4 عین ھارون اللغة العربیة 1 16,60 الصدراتي عتیقة القنیطرة LC176663

2 1 النسیم اللغة العربیة 6 18,20 صفرو نشیط منیة PA50434

1 1 عبد القادر الفاسي اللغة العربیة 6 18,00 صفرو الزھري وداد C942343

3 1 الشھید عبد العالي بن 
شقرون

اللغة العربیة 6 17,20 صفرو الكزار خدیجة CB169561

1 1 األمل الفیزیاء والكیمیاء 1 15,25 مكناس حاجي  نبیھ مریم CD232800

2 26 المغرب العربي الفیزیاء والكیمیاء 1 13,20 الدار البیضاء- أنفا اللود حسناء BK503812

2 4 عین ھارون الفیزیاء والكیمیاء 2 17,80 مكناس مناي رشید LC36951

3 1 الشھید عبد العالي بن 
شقرون

الفیزیاء والكیمیاء 2 17,20 فرع وجدة الخلدي نبیلة CD371671

1 1 المغرب العربي التربیة اإلسالمیة 1 18,00 فرع وجدة حمیمو مسیرة GN64513

1 2 النسیم التربیة البدنیة 6 14,60 فاس مداني علوي فاطمة الزھراء CB169583

1 1 األمل التربیة الموسیقیة 2 16,19 مكناس اللوزي صفاء CD325059
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



صفرو نیابة التعیین: فاس - بولمان  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 1 عین سبو اللغة العربیة 1 18,00 صفرو حمادي میمونة FL70019

1 1 موالي ادریس األكبر اللغة الفرنسیة 1 18,60 فاس إیدبوش حریة CB28563

1 3 موسى بن نصیر الریاضیات 1 13,80 صفرو السیوري نبیلة C427524

1 3 عین سبو علوم الحیاة واألرض 6 15,80 فاس ایدار فاطمة CD173402

2 3 موسى بن نصیر علوم الحیاة واألرض 6 15,70 فاس موزالف فاطمة الزھراء CD310892

2 1 اعدادیة  فاطمة الفھریة الفیزیاء والكیمیاء 6 16,25 مكناس ریاض أسماء CB239306

1 2 ابن الیاسمین الفیزیاء والكیمیاء 6 16,25 مكناس شاكري أسماء CD204396

3 3 طارق بن زیاد الفیزیاء والكیمیاء 6 14,90 فرع وجدة الوزاني الشاھدي كوثر CD333911

1 2 موالي ادریس األكبر التربیة اإلسالمیة 1 16,40 فرع وجدة الدراز حنان C973182
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



موالي یعقوب نیابة التعیین: فاس - بولمان  جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 2 الثانویة االعدادیة أنوال الفیزیاء والكیمیاء 6 16,60 مكناس زنیتي عواطف ZT85251

2 2 الثانویة االعدادیة سیدي 
الشاھد

الفیزیاء والكیمیاء 6 16,55 فرع وجدة الصادیقي صفاء CD134148

3 2 الثانویة االعدادیة سبو الفیزیاء والكیمیاء 6 15,95 مكناس الوالني سكینة CD241061

4 2 الثانویة االعدادیة عالل 
الودیي

الفیزیاء والكیمیاء 6 15,50 فرع وجدة حاجة مریم CD340389

1 1 الثانویة االعدادیة سیدي 
الشاھد

التربیة اإلسالمیة 6 17,60 فرع مراكش المراحي آمنة C267586

1 11 إعدادیة الحسن األول  التربیة البدنیة 6 13,20 تازة بلمغار نجیة FG10198
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



الحسیمة نیابة التعیین: تازة - تاونات - الحسیمة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 1 بني عبد هللا اللغة العربیة 6 16,30 فرع وجدة الحدوشي لیلى R244127

2 1 زرقت اللغة العربیة 6 14,40 فرع وجدة اتویجر اسماء R246944

2 3 اللغة العربیة بني جمیل (إعدادیة) 6 14,00 الرباط المناري زھرة TA84601

3 34 اللغة العربیة تیزي تشین 6 13,80 الرباط احساسي سناء SJ16033

2 12 اكاون اللغة العربیة 7 17,00 صفرو العماري اسماعیل V290397

5 3 اساكن اللغة العربیة 7 16,40 طنجة الشارف فكري L334514

2 10 إعدادیة كتامة اللغة العربیة 7 16,00 طنجة الحسیني محمد الشریف KB84461

6 43 اكاون اللغة العربیة 7 15,60 تطوان الغرباوي غریب LB49230

5 44 إعدادیة بني بونصار اللغة العربیة 7 15,40 أسفي سلماني ھشام H481127

10 4 تمساوت اللغة العربیة 7 15,20 فرع وجدة بوحلحال ادریس F631000

6 38 تبرانت اللغة العربیة 7 15,20 فرع وجدة بیبي ابراھیم FL60518

1 1 إعدادیة القدس اللغة الفرنسیة 1 13,53 مكناس اغودان خدیجة DB2735

1 33 إعدادیة سیدي بوعفیف اللغة الفرنسیة 6 12,20 جبیر نوال القنیطرة G268395

3 38 الخوارزمي اللغة الفرنسیة 6 11,53 طنجة ادریسي زاوي فرح L500472

3 49 بني عبد هللا اللغة الفرنسیة 6 10,00 أسفي الحضري فدوى M472525

4 14 بني بوفراح اللغة الفرنسیة 6 09,73 طنجة تباع ھاجر LE8622

6 40 اربعاء تاوریرت اللغة الفرنسیة 7 16,20 طنجة الحوض صالح الدین I359912
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



الحسیمة نیابة التعیین: تازة - تاونات - الحسیمة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

7 38 أعدادیة سیدي بوتمیم اللغة الفرنسیة 7 15,46 الدار البیضاء- أنفا المرابط عبد الصماد E503855

8 51 اللغة الفرنسیة تیزي تشین 7 15,00 الدار البیضاء- أنفا زیزین عبد الھادي BH178535

4 44 اساكن اللغة الفرنسیة 7 14,80 نصحان یوسف مراكش E345386

3 53 ثانویة الھادي الطیب حمو اللغة الفرنسیة 7 14,70 الدار البیضاء- أنفا متوكل عبدالرحیم JC92920

4 38 اكاون اللغة الفرنسیة 7 14,20 الخمیسات بوكزمیر موسى X154275

6 48 تبرانت اللغة الفرنسیة 7 14,07 فرع الرباط اصلي عبد السالم C575481

10 20 اساكن اللغة الفرنسیة 7 13,80 مكناس رزق هللا یوسف C333027

1 6 الرواضي اللغة اإلنجلیزیة 1 16,00 فرع وجدة الھواري ھناء Z412629

2 5 بني بوفراح اللغة اإلنجلیزیة 1 14,40 فرع وجدة بولغشى سناء F365011

2 10 الثانویة االعدادیة امرابطن اللغة اإلنجلیزیة 6 14,80 فرع وجدة دحماني مونیة F415439

3 7 إعدادیة بني حذیفة اللغة اإلنجلیزیة 6 13,60 فرع وجدة معزوزي اسماء FH47254

5 7 اللغة اإلنجلیزیة بني جمیل (إعدادیة) 7 16,20 فرع وجدة لعري محمد F525380

6 10 إعدادیة بني بونصار اللغة اإلنجلیزیة 7 15,90 مكناس لعور عصام D957783

6 1 إعدادیة بني بونصار اللغة اإلنجلیزیة 7 15,80 فرع وجدة بوحدوش صالح Z374373

7 1 إعدادیة كتامة اللغة اإلنجلیزیة 7 15,60 فرع وجدة اعیسى بوشتى Z312848

7 34 اكاون اللغة اإلنجلیزیة 7 15,30 فاس بیوض یوسف WB115248

1 10 ایت قمرة االجتماعیات 1 15,30 فرع وجدة بلعید فاطمة F322311
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



الحسیمة نیابة التعیین: تازة - تاونات - الحسیمة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

2 5 اربعاء تاوریرت االجتماعیات 1 15,00 فرع وجدة بنطویھر نھال Z422519

2 9 االجتماعیات بني جمیل (إعدادیة) 1 14,20 فرع وجدة الركیوك صفاء Z421608

4 3 تبرانت االجتماعیات 6 15,00 الورایني ایناس القنیطرة Z439154

3 8 تغزوت االجتماعیات 6 14,00 أسفي السكسوك سلوى J388889

4 8 اساكن االجتماعیات 6 13,90 فرع وجدة عابدي فائزة F471195

1 24 الحسن الثاني الریاضیات 6 13,80 طنجة امكیك مریم AB820604

1 1 بني عبد هللا الریاضیات 6 13,00 فرع وجدة الشریف لطیفة R301037

2 3 الزاویة الریاضیات 7 17,20 صفرو خلفیوي سعید S569400

1 30 بني بوفراح الریاضیات 7 16,40 الخمیسات سعدون مصطفى A774109

1 3 الحسن الثاني الریاضیات 7 15,00 فرع وجدة اعراب رضوان S623399

3 31 أعدادیة سیدي بوتمیم الریاضیات 7 15,00 بنعساوي احمد القنیطرة G613168

1 15 اربعاء تاوریرت الریاضیات 7 15,00 صفرو بوطویل عبد الصمد FA46235

6 34 إعدادیة بني بونصار الریاضیات 7 15,00 حیضرة سامي القنیطرة G247820

4 1 زرقت الریاضیات 7 15,00 فرع وجدة مھداد سعید S624902

7 37 إعدادیة كتامة الریاضیات 7 15,00 عروي حسن مراكش PB130895

8 10 تبرانت الریاضیات 7 14,90 طنجة الشعیري الصالح فھد L314549

9 7 تغزوت الریاضیات 7 14,90 فرع وجدة الكیلي میمون FA138089
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



الحسیمة نیابة التعیین: تازة - تاونات - الحسیمة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

13 6 تمساوت الریاضیات 7 14,80 فرع وجدة الحموتي احمد R132407

12 5 اكاون الریاضیات 7 14,80 صفرو بلھادي نور الدین S629538

1 35 الخوارزمي علوم الحیاة واألرض 7 16,40 الخمیسات الراعي سعید I404661

1 51 إعدادیة سیدي بوعفیف علوم الحیاة واألرض 7 15,00 طنجة الدقاق محمد QA45261

2 9 زرقت علوم الحیاة واألرض 7 14,80 طنجة البوكاري عبد السالم LE16388

3 45 الثانویة االعدادیة امرابطن علوم الحیاة واألرض 7 14,60 طنجة الرویسي عبد االاله GB44214

3 47 تبرانت علوم الحیاة واألرض 7 14,20 أسفي حداني محمد H243639

3 1 اربعاء تاوریرت علوم الحیاة واألرض 7 13,40 فاس بو عیادي سعید R260237

4 15 ثانویة الھادي الطیب حمو علوم الحیاة واألرض 7 13,20 مكناس بن حسین الحسین V114131

1 19 اكاون علوم الحیاة واألرض 7 12,60 مكناس بلقاسمي عبد العزیز UA62429

7 54 الزاویة علوم الحیاة واألرض 7 12,50 الخمیسات بن كرت محمد UC17158

1 40 الحسن الثاني الفیزیاء والكیمیاء 7 15,60 أسفي البوھلي محمد BB65671

1 7 الحسن الثاني الفیزیاء والكیمیاء 7 15,55 سطات علوك عماد L462485

2 8 إعدادیة بني حذیفة الفیزیاء والكیمیاء 7 15,40 سطات إعاللن مصطفى LG15581

1 1 ایت قمرة الفیزیاء والكیمیاء 7 15,40 فرع وجدة القزباني محمد R126795

4 39 إعدادیة بني بونصار الفیزیاء والكیمیاء 7 15,15 مكناس نجیب محمد GJ5030

4 49 تغزوت الفیزیاء والكیمیاء 7 15,05 سطات الشلحاوي رضوان BB78275
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



الحسیمة نیابة التعیین: تازة - تاونات - الحسیمة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

5 34 إعدادیة كتامة الفیزیاء والكیمیاء 7 14,80 الزیتوني یاسین مراكش I684746

3 54 اربعاء تاوریرت الفیزیاء والكیمیاء 7 14,80 بالشكر توفیق مراكش EE337652

5 55 ثانویة الھادي الطیب حمو الفیزیاء والكیمیاء 7 14,80 بنھیة لحسن مراكش EE356090

1 1 اعدادیة النصر التربیة اإلسالمیة 7 17,60 فرع وجدة بوزوبع ولید R294527

2 5 ثانویة الھادي الطیب حمو التربیة اإلسالمیة 7 16,80 فرع وجدة بویقویرا محمادي S633839

1 2 اساكن التربیة اإلسالمیة 7 16,80 فرع وجدة زریوح محمد FA145956

2 1 التربیة اإلسالمیة تیزي تشین 7 16,60 أسفي بوتسمیت محمد S611644

4 9 تبرانت التربیة اإلسالمیة 7 16,50 أسفي التوزاني حمید ZT19756

5 8 تمساوت التربیة اإلسالمیة 7 16,50 فرع مراكش المقدم سعودة عبد االلھ K417911

1 3 إعدادیة بني حذیفة التربیة البدنیة 6 14,40 تازة القاضي لعزیزة Z368333

2 9 زرقت التربیة البدنیة 6 13,40 تازة الزعراط إلھام Z432499

3 4 التربیة البدنیة تیزي تشین 6 12,40 تازة جبلي عزیزة Z306335

1 8 الخوارزمي التربیة التشكیلیة 6 14,96 طنجة الصابري فرح K410268

2 2 بني عبد هللا التربیة التشكیلیة 6 11,63 الدار البیضاء- أنفا صدقي تیدار J463466

1 8 إعدادیة بني حذیفة المعلومیات 2 16,70 الرباط بویدان فاطمة الزھراء LE15505
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



تونات نیابة التعیین: تازة - تاونات - الحسیمة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 1 ثانویة خاللفة اإلعدادیة اللغة العربیة 6 18,20 صفرو الفحفوحي االدریسیة C689451

1 5 ثانویة عبد العزیز الفشتالي 
اإلعدادیة

اللغة العربیة 6 16,60 صفرو تاقي فداء C910091

1 1 ثانویة كالز اإلعدادیة اللغة العربیة 6 16,60 صفرو أبو الصبر خدیجة C934285

1 4 ثانویة عبد العزیز الفشتالي 
اإلعدادیة

اللغة العربیة 6 14,80 طنجة بسام سعدیة BH237238

2 4 اوطابوعبان اللغة العربیة 7 17,80 صفرو المتقي مصطفى C744229

1 1 ثانویة كالز اإلعدادیة اللغة العربیة 7 17,60 صفرو بوحاج محمد C694173

1 8 ملحقة اع ابو الشتاء 
الصنھاجي االعدادیة

اللغة العربیة 7 17,00 تطوان السطي إدریس GN108736

3 47 سیدي المخفي اللغة العربیة 7 16,80 طنجة طارق فتاح BJ170544

1 42 ثانویة  تبودة  اإلعدادیة اللغة العربیة 7 16,40 طنجة شقور محمد L411207

2 28 ثانویة بوھودة اإلعدادیة اللغة العربیة 7 15,80 مكناس الغوتي عادل UC122528

4 10 ثانویة األمیر موالي رشید 
اإلعدایة

اللغة العربیة 7 15,60 فرع وجدة عاللي اسماعیل F754518

1 25 ثانویة األمیر موالي رشید 
اإلعدایة

اللغة العربیة 7 15,20 مكناس صدوكي عبد هللا VA80142

3 59 ثانویة سالس اإلعدادیة اللغة العربیة 7 15,00 طنجة بامو یوسف BJ363738

1 24 ثانویة اإلمام علي اإلعدادیة اللغة العربیة 7 14,80 فرع وجدة البسط یوسف FA141580
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النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



تونات نیابة التعیین: تازة - تاونات - الحسیمة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

2 50 ثانویة 16 نوفمبر اإلعدادیة اللغة العربیة 7 14,80 الرباط اإلبراھیمي وسام AD87829

5 49 ثانویة أنوال اإلعدادیة اللغة العربیة 7 14,80 مكناس وراق یوسف M303152

4 46 سیدي المخفي اللغة العربیة 7 14,70 أبو فاضل طارق مراكش EE364508

9 49 ثانویة سیدي یحیى بني 
زروال اإلعدادیة

اللغة العربیة 7 14,60 الرباط بنحمیدو ھشام AB325104

7 1 الرتبة  اللغة العربیة 7 14,60 فرع وجدة بنیحیا فاضل Z411761

11 45 الرتبة  اللغة العربیة 7 14,60 أسفي حمزاوي نورالدین QA115700

13 1 ثانویة سیدي یحیى بني 
زروال اإلعدادیة

اللغة العربیة 7 14,40 فرع وجدة حمادة رشید Z443339

15 32 ثانویة تامضیت اإلعدادیة اللغة العربیة 7 14,40 فرع وجدة ازیرار سعید S604160

1 1 ثانویة 2 مارس اإلعدادیة اللغة الفرنسیة 1 17,40 فاس القھواني حنان C937911

1 4 ثانویة 2 مارس اإلعدادیة اللغة الفرنسیة 1 14,06 فاس براطي اكرام Z282145

1 1 ثانویة راس الواد اإلعدادیة اللغة الفرنسیة 1 12,77 فاس إكمل سعیدة CD25761

3 4 ثانویة الجبابرة اإلعدادیة اللغة الفرنسیة 6 17,80 فاس القادري الیمني فاطمة الزھراء C389930

3 6 الثانویة اإلعدادیة عین 
مدیونة

اللغة الفرنسیة 6 17,33 فاس بوفنیشل حفیظة C286746

3 1 ثانویة الحسن الثاني 
اإلعدادیة

اللغة الفرنسیة 6 15,60 فاس الحیاني خدیجة C517516

3 5 ثانویة الزریزر اإلعدادیة اللغة الفرنسیة 6 15,32 فاس الدغري سعاد C510613
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النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



تونات نیابة التعیین: تازة - تاونات - الحسیمة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

3 4 ثانویة عبد العزیز الفشتالي 
اإلعدادیة

اللغة الفرنسیة 6 14,80 فاس العامري االدریسیة C443875

7 8 سیدي المخفي اللغة الفرنسیة 6 13,86 فاس جبینة بنجلون وداد C936910

3 2 ثانویة بوھودة اإلعدادیة اللغة الفرنسیة 6 13,80 فرع وجدة ابرور صالحة Z462064

1 3 ثانویة بوھودة اإلعدادیة اللغة الفرنسیة 6 13,80 فرع وجدة ابزیوط فاطمة Z280621

4 3 ثانویة األمیر موالي رشید 
اإلعدایة

اللغة الفرنسیة 6 13,40 فرع وجدة الصدوقي شیماء Z463041

7 30 سیدي المخفي اللغة الفرنسیة 6 13,00 مكناس االسماعیلي سناء D558158

1 4 ثانویة أنوال اإلعدادیة اللغة الفرنسیة 6 12,80 فاس بلعیاش كریمة C537884

4 20 ثانویة خاللفة اإلعدادیة اللغة الفرنسیة 6 12,00 فرع الرباط بوزید نرجس A608684

3 10 ثانویة 16 نوفمبر اإلعدادیة اللغة الفرنسیة 6 11,80 مكناس الكرافس غزالن GJ16285

11 8 ثانویة خاللفة اإلعدادیة اللغة الفرنسیة 6 11,80 مكناس االدریسي الیلولي نجوى C794933

12 8 ثانویة أنوال اإلعدادیة اللغة الفرنسیة 6 11,40 مكناس االزعر سمیة C552147

8 14 الرتبة  اللغة الفرنسیة 6 11,27 مكناس بولعید فاطمة الزھراء D728321

13 3 الرتبة  اللغة الفرنسیة 6 10,87 فرع وجدة نعیم نوار ZG75569

8 32 ثانویة 16 نوفمبر اإلعدادیة اللغة الفرنسیة 6 09,40 فاس مبطیل نادیة CD210062

1 4 ثانویة 11 ینایر اإلعدادیة اللغة اإلنجلیزیة 6 16,20 فاس البقال كریمة CD12786

1 1 ثانویة القدس اإلعدادیة اللغة اإلنجلیزیة 6 16,20 فاس حریشي ھدى CD91431
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



تونات نیابة التعیین: تازة - تاونات - الحسیمة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 4 ثانویة 20 غشت   
اإلعدادیة

اللغة اإلنجلیزیة 6 15,70 فاس جاي حجوجي حفصة C909304

3 13 ثانویة عبد العزیز الفشتالي 
اإلعدادیة

اللغة اإلنجلیزیة 6 15,40 مكناس العتیقي الكنوني مریم D529387

3 3 الثانویة اإلعدادیة عین 
مدیونة

اللغة اإلنجلیزیة 6 15,00 فاس الدحماني فاطمة CD162783

5 6 ثانویة اإلمام علي اإلعدادیة اللغة اإلنجلیزیة 6 14,80 فاس بجاوي نعیمة Z426532

7 6 ملحقة اع ابو الشتاء 
الصنھاجي االعدادیة

اللغة اإلنجلیزیة 7 16,00 فاس دخیل عماد CD320401

7 9 ثانویة الزریزر اإلعدادیة اللغة اإلنجلیزیة 7 15,50 فاس زجلي محمد CB175763

8 5 ثانویة بوھودة اإلعدادیة اللغة اإلنجلیزیة 7 15,40 فاس أوغرمیت منیر CD84175

6 42 سیدي المخفي اللغة اإلنجلیزیة 7 15,40 فاس بابوي محمد IA114508

11 7 ثانویة أنوال اإلعدادیة اللغة اإلنجلیزیة 7 15,00 فاس األزرق یسیر CC36748

2 10 ثانویة  تبودة  اإلعدادیة اللغة اإلنجلیزیة 7 15,00 فرع وجدة بنھادي عبد الكریم R136598

11 11 ثانویة تامضیت اإلعدادیة اللغة اإلنجلیزیة 7 14,90 فرع وجدة السیط الحسن ZG64459

1 7 ثانویة فناسة اإلعدادیة اللغة اإلنجلیزیة 7 14,90 فاس علوي اسماعیلي أسامة CD220913

7 40 ثانویة 16 نوفمبر اإلعدادیة اللغة اإلنجلیزیة 7 14,50 فاس أكمال محمد BE814407

1 2 ثانویة سیدي محمد 
المغراوي اإلعدادیة

االجتماعیات 2 16,60 فرع وجدة اسلیماني محمد ZG81922
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



تونات نیابة التعیین: تازة - تاونات - الحسیمة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 2 ثانویة سیدي محمد 
المغراوي اإلعدادیة

االجتماعیات 6 16,80 مكناس البكراوي ھناء CD88142

3 3 ثانویة فناسة اإلعدادیة االجتماعیات 6 16,00 الطیبي حكیمة القنیطرة Z412323

2 6 ثانویة األمیر موالي رشید 
اإلعدایة

االجتماعیات 6 16,00 مكناس العالمي ھند CD231467

3 5 ثانویة أنوال اإلعدادیة االجتماعیات 6 15,60 مكناس الوردي سھام Z375535

4 3 ثانویة سیدي یحیى بني 
زروال اإلعدادیة

االجتماعیات 6 15,20 فرع وجدة شریط سناء Z461225

6 3 ثانویة 16 نوفمبر اإلعدادیة االجتماعیات 6 15,00 مكناس لصفر إكرام Z426541

5 5 ثانویة 16 نوفمبر اإلعدادیة االجتماعیات 6 14,80 فرع وجدة الشراط نوال F562380

1 4 ثانویة المولى عبد العزیز 
اإلعدادیة

الریاضیات 2 17,60 صفرو السجاع عثمان C474080

1 5 ابو الشتاء الصنھاجي الریاضیات 6 15,60 صفرو جعوان ھاجر CD330621

1 15 ثانویة الولجة اإلعدادیة الریاضیات 7 16,00 صفرو الطریق جالل CD174678

1 17 ثانویة عبد العزیز الفشتالي 
اإلعدادیة

الریاضیات 7 15,60 صفرو الشرقاوي البشیر GK16165

3 8 ثانویة األمیر موالي رشید 
اإلعدایة

الریاضیات 7 15,50 طنجة اغریبي یاسین L435789

2 19 ثانویة أنوال اإلعدادیة الریاضیات 7 14,80 صفرو الوزاني نبیل CD152388

4 2 ثانویة بوھودة اإلعدادیة الریاضیات 7 14,80 الخمیسات اورحو حمید X301106
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النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



تونات نیابة التعیین: تازة - تاونات - الحسیمة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 10 ثانویة كالز اإلعدادیة الریاضیات 7 14,60 طنجة أشماخ رضوان L414327

3 12 ثانویة بوھودة اإلعدادیة الریاضیات 7 14,60 السلمي محمد القنیطرة GM99130

6 15 اوطابوعبان الریاضیات 7 14,60 صفرو الصنھاجي محمد CD601283

8 15 ثانویة أنوال اإلعدادیة الریاضیات 7 14,20 صفرو المكاوي اسماعیل U162884

5 12 ثانویة سیدي یحیى بني 
زروال اإلعدادیة

الریاضیات 7 14,20 صفرو بعاربي أعمروش S577328

9 42 ثانویة فناسة اإلعدادیة الریاضیات 7 14,00 مكناس الزواكي یوسف DC21573

8 13 ثانویة سیدي یحیى بني 
زروال اإلعدادیة

الریاضیات 7 13,60 طنجة أحموث مصطفى LC47334

7 20 ثانویة 16 نوفمبر اإلعدادیة الریاضیات 7 13,40 طنجة حوتي محمد LB127135

5 10 ثانویة 16 نوفمبر اإلعدادیة الریاضیات 7 13,20 فرع وجدة بوشعر عبد الكریم S611937

10 8 ثانویة البیبان اإلعدادیة الریاضیات 7 13,10 فرع وجدة دراز سفیان S612406

11 31 الرتبة  الریاضیات 7 13,00 أبا عصام القنیطرة XA81341

13 41 ثانویة تامضیت اإلعدادیة الریاضیات 7 12,80 سطات الشاوي عبدالرحیم IA103814

8 14 ثانویة  تبودة  اإلعدادیة الریاضیات 7 12,80 طنجة العامري یوسف LA107137

14 19 ثانویة  تبودة  اإلعدادیة الریاضیات 7 12,80 الفزاوي عالء القنیطرة AB626355

1 9 ابو الشتاء الصنھاجي علوم الحیاة واألرض 6 13,55 مكناس الصالصي خدیجة D668932

1 47 ثانویة سیدي محمد 
المغراوي اإلعدادیة

علوم الحیاة واألرض 7 16,54 طنجة ازغید المصطفى G345483
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النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



تونات نیابة التعیین: تازة - تاونات - الحسیمة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

3 34 سیدي المخفي علوم الحیاة واألرض 7 16,50 الدار البیضاء- أنفا الحیمر عبدالرزاق BK329617

3 54 ثانویة 16 نوفمبر اإلعدادیة علوم الحیاة واألرض 7 14,90 الخمیسات بوبكري عبد الھادي AB637103

3 6 ثانویة بوھودة اإلعدادیة علوم الحیاة واألرض 7 14,80 فاس العلمي عبد الحق UC28055

2 3 ثانویة  تبودة  اإلعدادیة علوم الحیاة واألرض 7 14,60 طنجة برقة عبد السالم GM37601

4 12 ثانویة سیدي یحیى بني 
زروال اإلعدادیة

علوم الحیاة واألرض 7 14,15 طنجة الكواش حسن GM12914

3 27 ثانویة بوھودة اإلعدادیة علوم الحیاة واألرض 7 13,95 طنجة بنرحمة عدیل GN110319

2 28 ثانویة أنوال اإلعدادیة علوم الحیاة واألرض 7 13,90 الخمیسات امیني عبد المجید IA9829

1 8 اوطابوعبان علوم الحیاة واألرض 7 13,20 فاس قندوسي محمد UC47109

5 17 ثانویة خاللفة اإلعدادیة علوم الحیاة واألرض 7 13,00 الخمیسات الركوبة ادریس GN106644

3 66 ثانویة خاللفة اإلعدادیة علوم الحیاة واألرض 7 12,60 الدار البیضاء- أنفا حلوي خالد PA130026

1 63 ثانویة أنوال اإلعدادیة علوم الحیاة واألرض 7 12,10 الدار البیضاء- أنفا سكو محمد PA97188

9 3 الرتبة  علوم الحیاة واألرض 7 11,90 مكناس اعمبمي عبد الرحمان C253541

1 5 ثانویة سیدي محمد 
المغراوي اإلعدادیة

الفیزیاء والكیمیاء 6 14,85 فرع وجدة ابن القاضي غزالن CC36472

1 5 ثانویة 11 ینایر اإلعدادیة الفیزیاء والكیمیاء 7 16,50 مكناس طوسي محمد CC38863

1 1 ثانویة عبد العزیز الفشتالي 
اإلعدادیة

الفیزیاء والكیمیاء 7 16,15 فرع وجدة بلقة احمد ZT31348
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النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



تونات نیابة التعیین: تازة - تاونات - الحسیمة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 1 ثانویة المولى عبد العزیز 
اإلعدادیة

الفیزیاء والكیمیاء 7 16,10 مكناس الصموح عبد الفتاح ZT26573

3 1 ثانویة 20 غشت   
اإلعدادیة

الفیزیاء والكیمیاء 7 15,60 الجدیدة العرابي اسماعیل M472424

1 3 ثانویة اوالد داود اإلعدادیة الفیزیاء والكیمیاء 7 15,30 مكناس البكوري حسن ZT50800

3 11 الثانویة اإلعدادیة عین 
مدیونة

الفیزیاء والكیمیاء 7 15,25 سطات الحلیمي محسن LC176594

5 32 ثانویة أنوال اإلعدادیة الفیزیاء والكیمیاء 7 15,10 الجدیدة الوكیلي عدنان BJ276615

5 10 ثانویة بوھودة اإلعدادیة الفیزیاء والكیمیاء 7 15,00 فرع وجدة بوھریر عبدالمجید CC32184

7 34 اوطابوعبان الفیزیاء والكیمیاء 7 14,90 سطات عسیوي عثمان X332425

7 8 سیدي المخفي الفیزیاء والكیمیاء 7 14,70 سطات الفالح الحسین KA40796

8 10 ثانویة راس الواد اإلعدادیة الفیزیاء والكیمیاء 7 14,65 مكناس بومعیز عبد هللا ZT26556

8 35 ثانویة 2 مارس اإلعدادیة الفیزیاء والكیمیاء 7 14,60 سطات بن الجلیل محمد BJ258309

10 56 ثانویة الجبابرة اإلعدادیة الفیزیاء والكیمیاء 7 14,60 ازریكم محمد مراكش Y294289

15 39 ثانویة تامضیت اإلعدادیة الفیزیاء والكیمیاء 7 14,60 أسفي العضلي میلود H636415

1 1 ثانویة راس الواد اإلعدادیة التربیة اإلسالمیة 2 18,20 فرع وجدة المجدولي عیسى CD141821

1 1 ثانویة األمیر موالي رشید 
اإلعدایة

التربیة اإلسالمیة 5 16,90 فرع مراكش ھنو عبد المنعم CD301785

1 1 ثانویة خاللفة اإلعدادیة التربیة اإلسالمیة 6 17,00 فرع وجدة العكري أسماء CD396491
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النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



تونات نیابة التعیین: تازة - تاونات - الحسیمة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

4 1 ثانویة الحسن الثاني 
اإلعدادیة

التربیة اإلسالمیة 7 17,30 فرع مراكش لعرج عبد الغفور F739700

5 2 الغوازي التربیة اإلسالمیة 7 17,20 فرع وجدة شھبون یوسف Z224103

4 2 ثانویة  تبودة  اإلعدادیة التربیة اإلسالمیة 7 16,90 فرع وجدة التیاطي الحسن CD122056

6 8 ثانویة 16 نوفمبر اإلعدادیة التربیة اإلسالمیة 7 16,70 فرع مراكش أبوسمداي عبد الصمد CD171272

3 11 ثانویة سیدي یحیى بني 
زروال اإلعدادیة

التربیة اإلسالمیة 7 16,60 الرباط الشطاط العلمي KB22267

9 10 الرتبة  التربیة اإلسالمیة 7 16,50 فرع وجدة الشدام المستنجد Z426200

1 11 ثانویة القدس اإلعدادیة التربیة البدنیة 6 15,00 تازة محسني لیلى F327834

2 3 سیدي المخفي التربیة البدنیة 6 10,60 تازة العزوزي نزھة Z453838

2 6 سیدي المخفي التربیة البدنیة 6 10,00 فاس كني مونیا C772896

3 4 ثانویة الجبابرة اإلعدادیة التربیة البدنیة 6 09,80 تازة طریبق اسماء Z412520

3 5 ثانویة عین معطوف 
اإلعدادیة

التربیة البدنیة 7 14,60 فاس الحزمیوي عبد الحكیم R257186

1 17 الغوازي التربیة التشكیلیة 7 15,87 طنجة الزیاني عدنان KA53194

1 25 ابو الشتاء الصنھاجي التربیة التشكیلیة 7 15,56 طنجة النیة عبد الغني D816167

3 6 ثانویة خاللفة اإلعدادیة التربیة التشكیلیة 7 14,57 طنجة الزعنت نبیل C538866

1 34 الرتبة  المعلومیات 6 14,80 الرباط شھیر سھام AB275661
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



تازة نیابة التعیین: تازة - تاونات - الحسیمة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 2 جابر بن حیان اللغة العربیة 6 16,20 مكناس بوضراوي نزھة ZG95923

1 1 الصنوبر اللغة العربیة 6 15,50 فرع وجدة العاشور فاطمة الزھراء Z442148

3 1 ابن حزم اللغة العربیة 6 15,10 فرع وجدة صالح حنان Z215044

3 1 األمل اللغة العربیة 6 15,00 فرع وجدة لحمایدي فاطمة PA201841

5 1 مغراوة اللغة العربیة 6 13,20 فرع وجدة شیبي حنان Z448259

5 20غشت اللغة الفرنسیة 1 11,33 مكناس البخشوش نورة Z377178

1 5 بني فراسن اللغة الفرنسیة 1 10,73 فرع وجدة اجوادري لیلى Z369567

2 1 ابن حزم اللغة الفرنسیة 6 16,07 فرع وجدة الیوسفي لیلى Z279084

3 9 جابر بن حیان اللغة الفرنسیة 6 14,26 فاس عاللوش رجاء C791323

4 4 مغراوة اللغة الفرنسیة 6 13,87 فرع وجدة سغروشني شناز F374818

1 1 یوسف بن تاشفین اللغة اإلنجلیزیة 1 15,70 فاس الفیض خدیجة Z520070

1 1 الزیتون اللغة اإلنجلیزیة 1 15,50 طنجة اإلدریسي عامري شیماء K425560

2 1 اكتوبر 1955 2 اللغة اإلنجلیزیة 6 16,00 فاس ھاشمي حلیمة BL107554

4 3 األمل اللغة اإلنجلیزیة 6 15,60 فاس الخلوفي فایزة CB260800

3 1 الریف اللغة اإلنجلیزیة 6 14,91 طنجة خوالني ملیكة GA135276

1 1 الزیتون الریاضیات 2 16,20 القرشي ھند القنیطرة G527811

2 35 عقبة بن نافع الریاضیات 6 13,60 الخمیسات الھروتي اسماء AD186238
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



تازة نیابة التعیین: تازة - تاونات - الحسیمة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

2 9 الصنوبر الریاضیات 6 13,50 فرع وجدة عبو فاطمة S636866

2 23 تیزي وسلي الریاضیات 7 16,00 الجدیدة لطیف أحمد MA80681

3 8 ابن حزم الریاضیات 7 15,80 صفرو لحلو محمد CB208024

3 40 بني فراسن الریاضیات 7 15,60 الزواكي عادل القنیطرة G524797

6 37 جابر بن حیان الریاضیات 7 15,40 سطات فرسان الطیبي BH232802

5 5 الفرابي الریاضیات 7 15,20 صفرو أقصبي محمد CD157606

6 15 جابر بن حیان الریاضیات 7 15,00 مشھور عبد الرحمان القنیطرة G613108

9 34 مغراوة الریاضیات 7 14,90 الخمیسات نوري جواد AA14469

1 1 علوم الحیاة واألرض الزراردة إعدادي  2 17,90 فاس المسكین فاطمة Z452612

2 1 مغراوة علوم الحیاة واألرض 6 15,70 فاس قورطیط فوزیة ZG83627

3 1 الریف علوم الحیاة واألرض 6 14,20 فاس بن الطاھر غزالن Z417608

1 1 الفیزیاء والكیمیاء الزراردة إعدادي  7 16,30 فرع وجدة اعوین محمد Z190025

1 5 الزیتون الفیزیاء والكیمیاء 7 16,15 فرع وجدة الوانجلي نجیب CD394691

2 33 المغرب العربي الفیزیاء والكیمیاء 7 15,75 مكناس زمامو احمد A643393

3 17 الفرابي الفیزیاء والكیمیاء 7 15,40 الجدیدة فرجیة مروان WA150307

1 35 جابر بن حیان الفیزیاء والكیمیاء 7 15,30 مكناس السباعي طارق AB325440

3 9 تیزي وسلي الفیزیاء والكیمیاء 7 15,25 مكناس عاللي یوسف G493577
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



تازة نیابة التعیین: تازة - تاونات - الحسیمة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

7 1 مغراوة الفیزیاء والكیمیاء 7 14,90 فرع وجدة شرقة مصطفى Z276135

1 1 الصنوبر التربیة اإلسالمیة 7 18,00 فرع وجدة األجواد محمد C714096

1 1 األمل التربیة اإلسالمیة 7 17,40 فرع وجدة ابزیز حسن Z419834

3 1 مغراوة التربیة اإلسالمیة 7 17,40 فرع وجدة العریبي یوسف Z380869

32 تیزي وسلي المعلومیات 6 15,60 الرباط شوقي فاطمة الزھراء AD159837
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



كرسیف نیابة التعیین: تازة - تاونات - الحسیمة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 1 اإلدریسي اللغة الفرنسیة 1 14,53 فرع وجدة بوعقایق بشرى FH41017

2 1 بوسكور اللغة الفرنسیة 1 14,27 فرع وجدة كونیس سمیرة ZG57652

1 6 ابن الھیثم اللغة اإلنجلیزیة 6 15,60 مكناس بلعباس افراح D736174

2 14 النھضة اللغة اإلنجلیزیة 6 15,30 مكناس شراد امینة D736107

1 7 الزرقطوني الریاضیات 6 13,20 فرع وجدة داودي لبنى F533323

2 5 النھضة الریاضیات 6 12,10 فرع وجدة بنیوسف الھام S555681

1 8 الجاحظ الریاضیات 7 14,80 صفرو الریفي ھشام S657700

2 2 النھضة الریاضیات 7 14,80 مكناس بولو یحة احمیدة Z392105

4 6 المتنبي الریاضیات 7 14,40 صفرو مومن میمون S659223

4 6 المتنبي الریاضیات 7 14,40 طنجة بن داود عبد الواحد S651385

5 9 بوسكور الریاضیات 7 13,80 صفرو ضرضوري فؤاد S588816

4 7 بوسكور الریاضیات 7 13,70 فرع وجدة الصادقي محمد F337720

1 29 الزرقطوني علوم الحیاة واألرض 7 14,65 مكناس بوكوراي یوسف D991792

1 56 النھضة علوم الحیاة واألرض 7 13,25 الدار البیضاء- أنفا ھشماني عبد هللا MC30073

3 13 المتنبي علوم الحیاة واألرض 7 12,90 الدار البیضاء- أنفا ضھري رشید M307618

4 18 بوسكور علوم الحیاة واألرض 7 11,35 مكناس لكریش علي D615596

1 39 الفیزیاء والكیمیاء 11ینایر       7 14,70 رشدي یوسف مراكش IC12171
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



كرسیف نیابة التعیین: تازة - تاونات - الحسیمة جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

2 47 ابن رشد الفیزیاء والكیمیاء 7 14,60 أسفي الغزواني عبدالرحیم HA165462

3 32 اإلدریسي الفیزیاء والكیمیاء 7 14,40 أسفي لحمود الحسین H572311

1 1 النھضة الفیزیاء والكیمیاء 7 14,40 فرع وجدة صواب علي Z193703

1 7 اإلدریسي الفیزیاء والكیمیاء 7 14,30 مكناس المعزوزي ھشام CC2368

4 52 ابن الھیثم الفیزیاء والكیمیاء 7 14,30 الدار البیضاء- أنفا ضني سعید BB75806

1 2 الجاحظ التربیة اإلسالمیة 7 17,20 فرع وجدة الدخیسي احمد Z361078

1 2 الجاحظ التربیة اإلسالمیة 7 16,60 أسفي لقرع عبد العالي Z329936

2 النھضة التربیة البدنیة 1 14,00 تازة الریفي عائشة Z172279

1 22 ابن رشد التربیة الموسیقیة 6 15,68 مكناس بن تحایكت نھاد LC253352

1 38 الجاحظ المعلومیات 6 15,60 سطات الناضري حسناء WA156650
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



شفشاون نیابة التعیین: طنجة - تطوان جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 1 الثانویة االعدادیة طارق بن 
زیاد

اللغة العربیة 2 18,80 تطوان الھزھاز محمد LC149873

1 31 الثانویة التأھیلیة عبد الكریم 
الخطابي

اللغة العربیة 6 14,20 الرباط بصدوك منى BK352201

1 16 الثانویة التأھیلیة عمر 
الجیدي

اللغة العربیة 6 14,20 مكناس بوھتیت خدیجة BK356137

1 18 الثانویة التأھیلیة عبد الكریم 
الخطابي

اللغة العربیة 6 13,80 الرباط الزعیم فاطمة AD118000

3 43 الثانویة  التأھیلیة محمد 
البقالي

اللغة العربیة 6 13,80 الزھراوي عزیزة مراكش BJ295748

1 9 الثانویة  التأھیلیة محمد 
البقالي

اللغة العربیة 6 13,80 الرباط بعیة سناء I487016

3 30 الثانویة التأھیلیة الحاج  
محمد بن احساین الحضري

اللغة العربیة 6 13,80 الرباط رمضان حیاة I642884

2 34 الثانویة التأھیلیة عمر 
الجیدي

اللغة العربیة 6 13,80 الرباط مراد دنیا BK264433

4 16 الثانویة االعدادیة البحر 
االبیض المتوسط

اللغة العربیة 6 13,40 الرباط الطرافي عتیقة AB604969

1 14 نواة اعدادیة بني سلمان اللغة العربیة 6 13,40 الرباط كامیلي حلیمة I362245

8 29 الثانویة التأھیلیة محمد 
الزرقطوني

اللغة العربیة 6 13,00 الرباط االدریسي الزروري لبنة BE729647
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



شفشاون نیابة التعیین: طنجة - تطوان جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

8 1 الثانویة التأھیلیة محمد 
الزرقطوني

اللغة العربیة 7 17,80 تطوان قربال محمد LC80388

2 16 الثانویة التأھیلیة محمد 
الزرقطوني

اللغة العربیة 7 17,80 صفرو كوفة حمید C410463

7 13 الثانویة االعدادیة أحمد 
الزرقطوني

اللغة العربیة 7 16,80 مكناس الصبار عبد الحكیم VA91329

9 10 الثانویة االعدادیة أحمد 
الزرقطوني

اللغة العربیة 7 16,40 مكناس الیفغي یوسف UA76045

1 الثانویة التأھیلیة محمد 
الزرقطوني

اللغة الفرنسیة 1 12,93 فرع الرباط الجزولي حیاة C467697

1 1 الثانویة االعدادیة الجبھة اللغة الفرنسیة 1 12,26 طنجة اوالد علي صفاء LC122440

2 4 الثانویة اإلعدادیة ابن سینا اللغة الفرنسیة 6 14,53 أسفي مترجي فدوى BK256135

1 8 نواة اعدادیة بني سلمان اللغة الفرنسیة 6 13,80 بوبكري فوزیة القنیطرة G360076

2 25 الثانویة االعدادیة سجلما سة اللغة الفرنسیة 6 13,72 فاس بنیاسین لبنى CD10447

1 6 الثانویة االعدادیة تنقوب اللغة اإلنجلیزیة 5 16,40 فاس ھندا عبد العظیم GM106427

1 1 الثانویة االعدادیة یوسف بن 
تاشفین

اللغة اإلنجلیزیة 6 14,40 انزكان ـ أیت ملول مفتاح حسناء JT4354

3 1 الثانویة االعدادیة الجبھة اللغة اإلنجلیزیة 6 14,20 انزكان ـ أیت ملول الداودي صفیة JF30975

3 15 الثانویة االعدادیة البحر 
االبیض المتوسط

اللغة اإلنجلیزیة 7 16,60 فاس الردودي جھاد GK53758
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



شفشاون نیابة التعیین: طنجة - تطوان جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

4 18 نواة اعدادیة بني سلمان اللغة اإلنجلیزیة 7 16,00 فاس عمري أحمد Y310608

5 5 الثانویة االعدادیة سجلما سة اللغة اإلنجلیزیة 7 15,90 طنجة ابن ادریس ریاض L461142

2 5 الثانویة اإلعدادیة ابن سینا اللغة اإلنجلیزیة 7 15,80 فاس فرجاني حمزة D772151

8 5 الثانویة التأھیلیة محمد 
الزرقطوني

اللغة اإلنجلیزیة 7 15,70 طنجة الشرقاوي عز الدین GB120316

5 40 الثانویة التأھیلیة محمد 
الزرقطوني

اللغة اإلنجلیزیة 7 15,70 فاس شیریك عبد الكریم BK363872

7 29 الثانویة التأھیلیة محمد 
الزرقطوني

اللغة اإلنجلیزیة 7 15,60 فاس القصري زكریاء AB813956

9 31 الثانویة االعدادیة أحمد 
الزرقطوني

اللغة اإلنجلیزیة 7 15,40 انزكان ـ أیت ملول الشاجیع عبد النبي J384503

1 2 نواة اعدادیة بني سلمان االجتماعیات 7 15,50 الركاني محمد القنیطرة BM3941

1 3 الثانویة التأھیلیة عمر 
الجیدي

االجتماعیات 7 15,40 طنجة الرحماني عبد الرحیم BK159137

1 22 الثانویة االعدادیة البحر 
االبیض المتوسط

االجتماعیات 7 14,80 مكناس بغا محمد Z431335

1 18 الثانویة التأھیلیة عبد الكریم 
الخطابي

االجتماعیات 7 14,60 فرع وجدة السالوي عثمان Z422294

4 23 الثانویة االعدادیة أونان االجتماعیات 7 14,60 فرع وجدة طنكول عمر Z435941

6 30 الثانویة االعدادیة سجلما سة االجتماعیات 7 14,60 عادیلي یونس القنیطرة Z436190
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



شفشاون نیابة التعیین: طنجة - تطوان جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 19 الثانویة التأھیلیة عمر 
الجیدي

الریاضیات 6 16,20 مكناس رزاقي ملیكة X319679

1 9 الثانویة االعدادیة قاع 
أسراس

الریاضیات 6 14,80 مطوال ابتسام القنیطرة GA161089

2 6 الثانویة التأھیلیة عمر 
الجیدي

الریاضیات 6 14,50 طنجة بوقبوز إكرام L507789

3 6 الثانویة االعدادیة بواحمد الریاضیات 6 14,30 طنجة العثماني امیمة L502448

4 6 الثانویة االعدادیة تنقوب الریاضیات 6 13,80 طنجة الھبطي العمراني بشرى L476520

4 9 الثانویة االعدادیة الجبھة الریاضیات 6 13,60 صفرو معطى هللا مریم S644433

6 27 نواة اعدادیة بني سلمان الریاضیات 6 13,20 الخمیسات المعضادي ماریة A344021

1 22 الثانویة االعدادیة البحر 
االبیض المتوسط

علوم الحیاة واألرض 6 13,80 طنجة لعقل فاطمة LB23999

1 6 نواة اعدادیة بني سلمان علوم الحیاة واألرض 6 13,55 طنجة أوالد سالمة سارة L482366

3 5 الثانویة التأھیلیة الحاج  
محمد بن احساین الحضري

علوم الحیاة واألرض 6 13,50 طنجة بنتسكورت نورة IC7327

3 5 الثانویة االعدادیة سجلما سة علوم الحیاة واألرض 6 13,40 طنجة الحضري خلود L480549

1 1 الثانویة االعدادیة سجلما سة علوم الحیاة واألرض 6 13,20 فاس رزوق نجاة CD132612

5 25 الثانویة االعدادیة أونان علوم الحیاة واألرض 6 12,90 مكناس العادل لطیفة D753223

6 49 الثانویة االعدادیة المھدي 
بن بركة

علوم الحیاة واألرض 7 17,70 أسفي أوبھا خالد EE500240
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



شفشاون نیابة التعیین: طنجة - تطوان جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 22 الثانویة االعدادیة أحمد 
الزرقطوني

الفیزیاء والكیمیاء 6 12,70 الدار البیضاء- أنفا الكیماخ إكرام BB59098

1 10 الثانویة االعدادیة البحر 
االبیض المتوسط

الفیزیاء والكیمیاء 7 16,80 الجدیدة السایح عبد الكبیر M451706

1 15 الثانویة االعدادیة بني فغلوم الفیزیاء والكیمیاء 7 16,50 الجدیدة لعوینة سعید M95803

1 4 الثانویة اإلعدادیة ابن سینا الفیزیاء والكیمیاء 7 16,15 سطات البقالي مصطفى L506907

2 44 الثانویة التأھیلیة عبد الكریم 
الخطابي

الفیزیاء والكیمیاء 7 16,10 الملوكي یونس مراكش AD107974

4 2 الثانویة التأھیلیة محمد 
الزرقطوني

الفیزیاء والكیمیاء 7 16,00 فرع وجدة رفیق مراد CD172747

4 27 الثانویة االعدادیة سجلما سة الفیزیاء والكیمیاء 7 15,80 أسفي لكاني طارق Q245227

1 1 الثانویة االعدادیة المھدي 
بن بركة

التربیة اإلسالمیة 7 17,60 فرع وجدة العزاوي مراد R336958

1 1 الثانویة االعدادیة قاع 
أسراس

التربیة البدنیة 6 14,00 فاس رافع بھیة IA107063

1 1 الثانویة االعدادیة قاع 
أسراس

التربیة البدنیة 6 11,60 فاس الكعابي سوسن CD118710

2 1 الثانویة االعدادیة أحمد 
الزرقطوني

التربیة البدنیة 6 08,60 فاس اجدیوة سعاد CD35250

2 10 الثانویة االعدادیة طارق بن 
زیاد

التربیة البدنیة 7 12,80 تازة طلبي توفیق FL59103
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النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



شفشاون نیابة التعیین: طنجة - تطوان جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

3 10 الثانویة االعدادیة البحر 
االبیض المتوسط

التربیة البدنیة 7 12,00 تازة بزة سفیان FL59352
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



الفحص أنجرة نیابة التعیین: طنجة - تطوان جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 3 یوسف بن تاشفین اللغة العربیة 7 17,70 تطوان بنحساین محمد L509306

2 3 الثانویة اإلعدادیة الجوامعة اللغة العربیة 7 17,60 تطوان داوود صھیب L416465

3 3 إع.تاغرامت اللغة العربیة 7 17,30 تطوان الصلب مھدي S619594

2 3 ثانویة سیدي احمد بن 
عجیبةاإلعدادیة

اللغة العربیة 7 17,20 مكناس بوكرطوطة عادل DO5135

3 5 ثانویة سیدي احمد بن 
عجیبةاإلعدادیة

اللغة العربیة 7 16,80 مكناس اعكام عبد العزیز U138414

1 19 ثانویة سیدي احمد بن 
عجیبةاإلعدادیة

اللغة الفرنسیة 6 13,73 الدار البیضاء- أنفا حصایلي حلیمة BJ383064

1 4 یوسف بن تاشفین اللغة الفرنسیة 6 13,13 طنجة الوارثي سناء L513753

1 25 یوسف بن تاشفین اللغة اإلنجلیزیة 7 16,30 طنجة الھوش داود PB100614

1 4 إع.تاغرامت االجتماعیات 7 14,70 مكناس فراسي یاسین CD130746

1 2 یوسف بن تاشفین الریاضیات 6 15,20 طنجة مولو لعزیزة R153857

1 2 یوسف بن تاشفین علوم الحیاة واألرض 6 14,40 طنجة المرابط سارة L474722

1 3 إع.تاغرامت الفیزیاء والكیمیاء 6 16,40 سطات المرابط الخمسي سمیة L376235

1 5 إع.تاغرامت التربیة البدنیة 7 12,40 تازة الخوالني ودیع C433860
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النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



العرائش نیابة التعیین: طنجة - تطوان جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 1 ثانویة عالل الودیي 
اإلعدادیة

اللغة العربیة 1 16,20 ZT50328 التافراوتي مریم القنیطرة

1 4 ثانویة ریصانة اإلعدادیة اللغة العربیة 1 14,40 مكناس ازلماط مونیة D709463

1 1 ثانویة عالل الودیي 
اإلعدادیة

اللغة العربیة 6 15,60 تطوان عزوز رشیدة LB150718

1 19 اللغة الفرنسیة ثانویة الزوادة  اإلعدادیة 6 15,20 فرع الرباط الفرجي منى AA19213

1 22 ثانویة بني جرفط االعدادیة اللغة الفرنسیة 6 14,33 فرع الرباط سلیمي نجوى AA21066

1 4 اللغة اإلنجلیزیة ثانویة العوامرة اإلعدادیة 6 16,60 مكناس بن عشراق وفاء D669256

2 7 ثانویة بني جرفط االعدادیة اللغة اإلنجلیزیة 6 16,30 مكناس الدوح عزیزة D736985

2 1 اللغة اإلنجلیزیة ثانویة القلة اإلعدادیة 6 15,20 طنجة المریني رجاء LB66598

1 3 ثانویة ریصانة اإلعدادیة االجتماعیات 5 14,60 فرع وجدة متوكیل نبیل Z369453

2 15 االجتماعیات ثانویة القلة اإلعدادیة 6 13,60 الدار البیضاء- أنفا جراي لطیفة BH575533

1 2 ثانویة عزیز بالل  اإلعدادیة االجتماعیات 7 16,00 فرع وجدة عوجة حسام Z364158

1 14 ثانویة أحمد الراشدي 
التأھیلیة

الریاضیات 2 16,60 مكناس المنصوري زكیة XA79269

1 4 الریاضیات ثانویة الزوادة  اإلعدادیة 2 16,60 مكناس ركراك لطیفة D413518

2 10 ثانویة عزیز بالل  اإلعدادیة الریاضیات 6 14,90 الخمیسات الخطابي فاطمة X310392

2 3 الریاضیات ثانویة الزوادة  اإلعدادیة 6 14,90 المتقي فاطمة الزھراء القنیطرة G498384
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النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



العرائش نیابة التعیین: طنجة - تطوان جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

3 2 ثانویة بني جرفط االعدادیة الریاضیات 6 14,80 أشري لیلى القنیطرة UA65815

5 12 الریاضیات ثانویة القلة اإلعدادیة 6 14,60 سطات فكار حسناء BK261551

1 1 علوم الحیاة واألرض ثانویة العوامرة اإلعدادیة 6 15,24 طنجة الستوتي منى LA119393

1 1 ثانویة أحمد الراشدي 
التأھیلیة

علوم الحیاة واألرض 6 15,20 فاس النجاري حسنیة CD166744

3 1 ثانویة عزیز بالل  اإلعدادیة علوم الحیاة واألرض 6 14,65 طنجة النكادي مونیة LB147767

4 1 علوم الحیاة واألرض ثانویة القلة اإلعدادیة 6 13,90 الرباط الشلیلي سمیرة LB153747

1 1 الفیزیاء والكیمیاء ثانویة الساحل اإلعدادیة 2 17,50 سطات التمسماني فاطمة الزھرة LA106432

1 5 ثانویة الطبري اإلعدادیة الفیزیاء والكیمیاء 6 14,20 سطات األشھب نزھة K401571

2 9 ثانویة أحمد الراشدي 
التأھیلیة

الفیزیاء والكیمیاء 6 14,00 أسفي الراجي سھام AD153795

4 32 ثانویة ریصانة اإلعدادیة الفیزیاء والكیمیاء 6 13,80 الدار البیضاء- أنفا إیبورك االدریسي سمیرة BB76974

3 23 ثانویة الحسن الثاني 
 اإلعدادیة

الفیزیاء والكیمیاء 6 13,00 الدار البیضاء- أنفا البراد سمیرة AD170553

1 2 ثانویة عالل الودیي 
اإلعدادیة

التربیة اإلسالمیة 6 16,40 أسفي أزمي حسني فاطمة الزھراء CD137227

2 24 التربیة اإلسالمیة ثانویة القلة اإلعدادیة 7 17,00 فرع وجدة السیني العربي AB512028

1 1 ثانویة بني جرفط االعدادیة التربیة البدنیة 6 11,20 تازة الصنھاجي بوشرى Z333870

2 5 ثانویة عزیز بالل  اإلعدادیة التربیة البدنیة 7 14,80 تازة منیر الغالي Z279863
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النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



العرائش نیابة التعیین: طنجة - تطوان جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

2 17 التربیة البدنیة ثانویة القلة اإلعدادیة 7 13,80 تازة المطالسي نبیل Z413785

2 7 التربیة البدنیة ثانویة القلة اإلعدادیة 7 12,00 فاس اطریشا سعید ZT19654
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النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 
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الثانوي اإلعدادي الئحة



طنجة أصیال نیابة التعیین: طنجة - تطوان جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 1 إع.عبد هللا كنون اللغة العربیة 1 17,00 تطوان العوج كریمة L471712

1 1 ابن تومرت اللغة العربیة 1 17,00 طنجة الكواللي عزیزة ZG25634

1 1 ابن تومرت اللغة العربیة 1 16,20 فرع وجدة حمداوي حسناء F751549

2 1 إع.عبد هللا كنون اللغة العربیة 1 15,00 طنجة صالح عتیقة Z331483

2 1 إع.عبد هللا كنون اللغة العربیة 2 17,20 طنجة الجرموني إكرام K447115

2 1 اللغة العربیة اللة خدیجة 6 16,20 أسفي ضفیر كلثوم BL53727

2 9 اعدادیة السانیة اللغة العربیة 6 15,00 الرباط محزوم فاطمة X163880

33 اللغة العربیة اللة خدیجة 6 14,40 الجدیدة االنباري سمیرة BH309524

1 1 ثا,  الحسن الثاني اللغة الفرنسیة 1 12,33 طنجة بوزیان ندى VA26203

2 1 إع.عبد هللا كنون اللغة الفرنسیة 1 11,80 طنجة الزبایر حسناء K288201

1 6 إع.عبد هللا كنون اللغة الفرنسیة 6 17,64 فاس نمیشي حسني ربیعة C186978

3 1 ملحقة دار الشاوي اإلعدادیة اللغة الفرنسیة 6 15,40 طنجة القیسي نوال KA33890

1 1 الزمخشري اللغة اإلنجلیزیة 1 16,80 طنجة إیمان كریمة BH583387

2 4 ثا,  الحسن الثاني اللغة اإلنجلیزیة 6 16,30 طنجة قندول لمیاء LT802806

1 9 جابر بن حیان اللغة اإلنجلیزیة 6 15,75 مكناس غزالن زھرة V127399

3 3 الحسني اللغة اإلنجلیزیة 6 15,60 مكناس اشناني وداد D963648

2 9 إع.عبد هللا كنون اللغة اإلنجلیزیة 6 15,30 طنجة االزعر ھاجر AB545239
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



طنجة أصیال نیابة التعیین: طنجة - تطوان جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

4 2 الحسني اللغة اإلنجلیزیة 6 15,20 طنجة شكیر فدوى AA17255

1 5 اإلمام األصیلي اللغة اإلنجلیزیة 6 15,10 فاس بوقراب وفاء CD167176

2 24 وادي الذھب اللغة اإلنجلیزیة 6 14,00 فرع وجدة حدادي مریم F536838

6 11 اعدادیة السانیة اللغة اإلنجلیزیة 6 13,60 طنجة بولوز سارة AR800836

1 1 إع.عبد هللا كنون االجتماعیات 1 15,40 طنجة دكان حنان LB93148

2 1 النھضة االجتماعیات 6 16,00 طنجة بوزردة سمیة KB24764

3 26 إعدادیة سیدي الیماني االجتماعیات 7 15,10 مكناس أعرضي محمد D720521

1 1 یعقوب المنصور الریاضیات 1 14,00 طنجة الحمداوي وئام R307439

1 16 یعقوب المنصور الریاضیات 2 16,40 أسفي الكفیة محمد ZT19723

2 1 إع.عبد هللا كنون الریاضیات 2 15,90 طنجة اكشیكش بشرى LA100494

3 1 الریاضیات اللة خدیجة 6 15,80 طنجة بلوافي مریم KB45058

4 9 النھضة الریاضیات 6 15,30 طنجة بیدي سھام GB164878

4 6 إعدادیة سیدي الیماني الریاضیات 6 15,20 سطات برمان بدیعة Q284558

1 1 ابن الھیثم علوم الحیاة واألرض 1 16,14 طنجة القلعي انصاف D344845

1 1 علوم الحیاة واألرض اللة خدیجة 6 15,65 طنجة الجماعي جزیلة K277824

1 1 ثا,  الحسن الثاني علوم الحیاة واألرض 6 15,45 طنجة الفغلومي نسرین LC87099

4 1 اعدادیة السانیة علوم الحیاة واألرض 6 14,50 طنجة صدیقي سعیدة I467221
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



طنجة أصیال نیابة التعیین: طنجة - تطوان جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

3 3 إعدادیة سیدي الیماني علوم الحیاة واألرض 6 14,40 فاس بوعلي اسیة R301474

1 1 ابن الھیثم الفیزیاء والكیمیاء 1 16,35 مكناس تویل حنان GM109452

2 1 ثا,  الحسن الثاني الفیزیاء والكیمیاء 1 15,30 مكناس ركني نورة G612265

1 22 الفارابي الفیزیاء والكیمیاء 6 17,10 الجدیدة جنیان سعاد M429177

3 1 ابن تومرت الفیزیاء والكیمیاء 6 16,70 سطات بوطمو سارة K399063

1 1 اعدادیة السانیة الفیزیاء والكیمیاء 6 16,70 سطات مثنى لمیاء K378501

5 4 إع.عبد هللا كنون الفیزیاء والكیمیاء 6 15,90 سطات كازي فطیمة L323838

4 2 إع.عبد هللا كنون الفیزیاء والكیمیاء 6 15,65 سطات الرجراجي حیاة L488746

6 4 الفیزیاء والكیمیاء اللة خدیجة 6 15,10 سطات الحرطیطي ھدى L445014

7 4 اعدادیة السانیة الفیزیاء والكیمیاء 6 14,90 سطات الحسیوتي ھندة LC162550

6 23 اعدادیة السانیة الفیزیاء والكیمیاء 6 14,80 الدار البیضاء- أنفا العیني مریم T209232

1 4 إع.عبد هللا كنون التربیة اإلسالمیة 6 16,60 الرباط اخلیفة سارة L513988

2 1 إعدادیة سیدي الیماني التربیة اإلسالمیة 7 17,60 فرع وجدة العمراني احمد R246310

2 3 إعدادیة سیدي الیماني التربیة اإلسالمیة 7 17,30 فرع وجدة لشخم محمد L454657

1 8 ثا,  الحسن الثاني التربیة البدنیة 6 11,20 تازة الیعقوبي شیماء G492281

2 15 حسان بن ثابت التربیة البدنیة 6 10,80 تازة الشعیبي إلھام F532962

1 5 ابن الھیثم التربیة البدنیة 7 14,20 تازة العیساوي شكیر Z434356
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



طنجة أصیال نیابة التعیین: طنجة - تطوان جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

2 10 إعدادیة اجزنایة التربیة البدنیة 7 13,60 فاس كحیلي مصطفى C686405

1 13 إع.عبد هللا كنون التربیة البدنیة 7 13,20 تازة حنشي احمد FA109833

7 19 إعدادیة سیدي الیماني التربیة البدنیة 7 12,40 تازة ابن الشیخ انس Z368456

3 4 ابن تومرت التربیة البدنیة 7 12,40 تازة بن حمو محمد Z421115
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



تطوان نیابة التعیین: طنجة - تطوان جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 1 معاذ بن جبل اللغة العربیة 2 18,80 تطوان الخمسي نورالدین L370981

1 9 أبو عبیدة بن الجراح اللغة الفرنسیة 6 14,00 الخمیسات بلعباس مونة AB177094

2 24 أبو العالء المعري اللغة الفرنسیة 6 13,87 أسفي وفیق سھام BH247215

3 23 معاذ بن جبل اللغة الفرنسیة 6 13,87 الدار البیضاء- أنفا مسكا جمیلة BH401147

1 مارس 3 اللغة اإلنجلیزیة 6 16,30 طنجة لمراني وسیمة L513993

1 2 أبو العالء المعري الریاضیات 1 13,40 طنجة ثابت مریم LG21832

1 1 أبو العالء المعري علوم الحیاة واألرض 1 15,40 طنجة اقلعي دینا L520169

1 1 السیدة الحرة الفیزیاء والكیمیاء 6 16,95 سطات بودجبیر أحالم K420493

1 10 أبو العالء المعري التربیة البدنیة 6 13,00 تازة المداني فوزیة Z401224

2 1 معاذ بن جبل التربیة البدنیة 7 14,00 تازة الجعباق السعود حسن L450994
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



المدیق افنیدق نیابة التعیین: طنجة - تطوان جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 2 عبد الخالق الطریس اللغة العربیة 6 18,00 تطوان مصطفى ھاجر L382618

2 2 نواة الثانویة اإلعدادیة 
بلیونش

اللغة العربیة 6 17,20 تطوان المساوي فاتن L482774

2 1 نواة الثانویة اإلعدادیة 
بلیونش

اللغة العربیة 6 17,00 تطوان امخیشن كوثر L511495

1 1 عبد الخالق الطریس اللغة الفرنسیة 6 15,06 فاس عموري رجاء C184867

1 2 محمد الزرقطوني االجتماعیات 6 15,60 طنجة السطي فاطمة L327298

2 3 عبد الكریم الخطابي االجتماعیات 7 15,60 فرع وجدة جوھاري احمد AB631613

4 نواة الثانویة اإلعدادیة 
بلیونش

علوم الحیاة واألرض 1 14,20 مكناس وشن نادیة D715126

1 1 اإلمام العزفي علوم الحیاة واألرض 2 16,70 طنجة المشاط كنزة L527240

2 2 عبد الكریم الخطابي علوم الحیاة واألرض 6 16,45 طنجة السطي فاطمة الزھرة L517470

2 1 عبد الخالق الطریس علوم الحیاة واألرض 6 14,95 طنجة المتوكل امیمة L520850

1 21 محمد الزرقطوني الفیزیاء والكیمیاء 2 17,00 الدار البیضاء- أنفا ابن عائشة لمیاء T214737

2 2 عبد الكریم الخطابي الفیزیاء والكیمیاء 6 16,70 مكناس المامون ابتسام D818728
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



وزان نیابة التعیین: طنجة - تطوان جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

1 11 القاضي الطیب الزواقي اللغة العربیة 6 14,20 الرباط زمراني زینب I347087

1 25 القاضي الطیب الزواقي اللغة العربیة 6 13,80 الرباط زیباوي سمیرة AB204571

1 37 عمر ابن عبد العزیز اللغة العربیة 6 13,40 الرباط الوعدودي الھام AD118523

1 7 الثانویة االعدادیة عمر بن 
جلون

اللغة العربیة 6 13,20 الرباط الیوسفي فدوى AD203945

1 3 عمر ابن عبد العزیز اللغة العربیة 7 18,40 صفرو الحسني ھشام GJ4817

2 13 11ینایر اللغة العربیة 7 17,80 صفرو الھواري عبد الرفیع ZT27169

1 15 أع الحسن الثاني اللغة العربیة 7 17,80 صفرو بودالي یوسف DO9729

6 9 ازغیرة اللغة العربیة 7 16,80 حباش یونس القنیطرة XA88019

1 1 ثانویة أبي بكر الرازي  
اإلعدادیة

اللغة الفرنسیة 1 16,13 طنجة قنعیش لطیفة U144322

1 12 أع الحسن الثاني اللغة الفرنسیة 6 14,20 بوكرین فاتحة القنیطرة X162690

2 24 أع الحسن الثاني اللغة الفرنسیة 6 14,20 نحال لطیفة القنیطرة G277984

3 12 عمر ابن عبد العزیز اللغة الفرنسیة 6 13,30 النبلسي نجات القنیطرة G260730

3 11 ازغیرة اللغة الفرنسیة 6 13,30 حمري امال القنیطرة G460989

4 15 ازغیرة اللغة الفرنسیة 6 12,80 وھیب ھویام القنیطرة G900686

4 19 موحى أو حمو الزیاني اللغة الفرنسیة 6 12,80 أسفي التیجي مدیحة G266601
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



وزان نیابة التعیین: طنجة - تطوان جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

4 9 ازغیرة اللغة الفرنسیة 6 12,46 طنجة مكاوي فاطمة G453073

4 32 موحى أو حمو الزیاني اللغة الفرنسیة 6 12,33 أسفي العبادي الھام BB64471

1 19 أع الحسن الثاني اللغة اإلنجلیزیة 6 16,60 طنجة بلحس فاضمة JE229360

1 8 11ینایر اللغة اإلنجلیزیة 6 15,40 فاس الغزواني سھام GM77146

1 5 ثانویة أبي بكر الرازي  
اإلعدادیة

اللغة اإلنجلیزیة 6 14,70 طنجة بھجي مریم UC110274

1 7 محمد السادس اللغة اإلنجلیزیة 6 13,60 طنجة الرائر كوثر G411689

1 27 ثانویة أبي بكر الرازي  
اإلعدادیة

اللغة اإلنجلیزیة 6 13,50 طنجة عیاد لطیفة AB624779

1 22 محمد السادس اللغة اإلنجلیزیة 6 13,40 فاس خدب حنان G368333

1 16 إعدادیة الھباجین االجتماعیات 7 15,40 مكناس حمي عبد الكریم UC131911

2 18 عمر ابن عبد العزیز االجتماعیات 7 14,60 فرع وجدة الرمضاني محمد FL67179

3 2 ازغیرة االجتماعیات 7 14,50 النزیھي امین القنیطرة Z428662

3 7 موحى أو حمو الزیاني االجتماعیات 7 14,40 طنجة الوھابي معاذ L481025

1 1 عالل الفاسي الریاضیات 6 14,50 طنجة تاجي إیمان GM129925

2 7 القاضي الطیب الزواقي الریاضیات 6 14,40 طنجة الشلوشي یسرى LB152757

2 12 ثانویة أبي بكر الرازي  
اإلعدادیة

الریاضیات 6 14,40 فارس ھاجر القنیطرة GN152813

5 10 11ینایر الریاضیات 6 14,20 طنجة الحمزاوي مریم K337149
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 نوع اإلستحقاق :    1: إلتحاق بالزوج      2: أول في الدفعة       4: أستاذة سابقة     5: أستاذ سابق      6: مؤنث     7: مذكرل777

النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي اإلعدادي الئحة



وزان نیابة التعیین: طنجة - تطوان جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

3 1 أع الحسن الثاني الریاضیات 6 14,20 طنجة بقالي شیماء GM129926

3 6 أع الحسن الثاني الریاضیات 6 14,20 طنجة بوزین زینة K448099

5 12 موحى أو حمو الزیاني الریاضیات 6 14,20 مكناس نیوى أمینة GK103849

6 6 موحى أو حمو الزیاني الریاضیات 6 13,90 طنجة الیوسفي عائشة L381643

1 2 ازغیرة علوم الحیاة واألرض 6 14,60 أسفي قریقبا مریة M462872

1 32 عبد الخالق الطریس الفیزیاء والكیمیاء 7 17,80 الجدیدة المیموني نور الدین BH346287

1 26 ثانویة أبي بكر الرازي  
اإلعدادیة

الفیزیاء والكیمیاء 7 16,45 مكناس الملحي كریم X248876

2 13 الثانویة االعدادیة عمر بن 
جلون

الفیزیاء والكیمیاء 7 16,40 أسفي كوزة عبدالكریم GB29972

3 33 القاضي الطیب الزواقي الفیزیاء والكیمیاء 7 16,40 الدار البیضاء- أنفا راشدي یونس QA149423

3 11 11ینایر الفیزیاء والكیمیاء 7 16,30 مكناس قجة عبد االاله GA70345

3 6 موحى أو حمو الزیاني الفیزیاء والكیمیاء 7 15,90 سطات القماص یاسین LE16427

4 31 أع الحسن الثاني الفیزیاء والكیمیاء 7 15,90 الدار البیضاء- أنفا قسیوي محمد TA99183

5 6 أع الحسن الثاني الفیزیاء والكیمیاء 7 15,70 الجدیدة لعویسي عزیز WA153782

1 3 عمر ابن عبد العزیز التربیة اإلسالمیة 7 17,30 الرباط المسقاد عبد الواحد LC210839

2 17 موحى أو حمو الزیاني التربیة اإلسالمیة 7 17,00 فرع وجدة المالكي محمد CD80079

1 9 11ینایر التربیة اإلسالمیة 7 17,00 فرع وجدة شماللي زكریاء S625218
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وزان نیابة التعیین: طنجة - تطوان جھة التعیین:

ترتیب التعیین   
بالمؤسسة

ترتیب التعیین   
بالنیابة

مؤسسة التعیین التخصص نوع 
*اإلستحقاق

مركز التكوین المعدل االسم الكامل ر.ب.ت.و

3 7 ازغیرة التربیة اإلسالمیة 7 16,60 الرباط الشاط الكھیة یسن KB42168

1 15 أع الحسن الثاني التربیة البدنیة 7 13,40 تازة المشیشي رضوان Z389981

1 9 ثانویة أبي بكر الرازي  
اإلعدادیة

التربیة البدنیة 7 12,80 فاس افكان عمر CC37029

1 19 ثانویة أبي بكر الرازي  
اإلعدادیة

التربیة البدنیة 7 12,40 تازة الحضري سعید Z367381

2 9 ثانویة أبي بكر الرازي  
اإلعدادیة

التربیة البدنیة 7 12,40 تازة حسنوني علوي زھیر Z284344

3 6 عمر ابن عبد العزیز التربیة البدنیة 7 12,20 تازة اعبیبي فؤاد U144547
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