
أوسرد 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

72 التیرس اللغة العربیة 7 15,00 مكناس صرودي عبد المجید UC123528

64 التیرس اللغة اإلنجلیزیة 7 12,80 حاتم عبد الغفور مراكش Y193498

1 73 التیرس الریاضیات 7 10,10 الجدیدة سیاس حمید ID12885

1 73 التیرس التربیة اإلسالمیة 7 10,50 قریشي عبدالرحمان مراكش N72564

1 52 التیرس التربیة البدنیة 7 10,00 تازة مھریش محمد UA67778

1 60 التیرس المعلومیات 7 14,90 فاس رشید الخیار K433034
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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 التأھیلي الئحة



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 73 ثانویةالفتح التأھیلیة اللغة العربیة 7 13,80 مكناس فراجي مصطفى U153007

2 59 ثانویةاإلمام مالك التأھیلیة اللغة العربیة 7 13,40 فاس شكیب الدمراوي C931033

2 57 إبن رشد اللغة العربیة 7 11,20 فاس عبد الكریم الناھض C510845

2 67 الخلیج اللغة العربیة 7 11,00 بني مالل عیدي محمد V244481

1 77 ثانویةاإلمام مالك التأھیلیة اللغة العربیة 7 10,60 ادریسي سعید مراكش PB150272

5 80 ثانویةالحسن الثاني التأھیلیة اللغة العربیة 7 09,60 ایت بن الطیبي عبد الناصر مراكش EE223363

1 60 إبن رشد اللغة الفرنسیة 5 15,60 مكناس الحسني عادل D737447

1 61 ثانویةالحسن الثاني التأھیلیة اللغة الفرنسیة 6 09,75 فاس ماجدة كمرة CD155815

1 63 إبن رشد اللغة الفرنسیة 7 18,60 فاس عبد هللا العمراوي U149266

1 65 الخلیج اللغة الفرنسیة 7 13,80 مكناس القوري كمال BH181397

1 10 ثانویةالحسن الثاني التأھیلیة اللغة الفرنسیة 7 12,00 مكناس رحیمي عبد الصمد I394769

1 37 ثانویةالفتح التأھیلیة اللغة الفرنسیة 7 11,40 مكناس الزاھري عماد UA80868

65 ثانویةاإلمام مالك التأھیلیة اللغة الفرنسیة 7 11,00 الرباط حمدي بوشعیب BH123656

2 71 ثانویةالفتح التأھیلیة اللغة الفرنسیة 7 10,60 مكناس ایت الفقیھ احمد PB128601

1 71 ثانویةالحسن الثاني التأھیلیة اللغة اإلنجلیزیة 5 12,20 أسفي بالمكي عبد المجید W240123

1 76 ثانویةاإلمام مالك التأھیلیة اللغة اإلنجلیزیة 5 11,40 أسفي الزیتوني عبد الرحمان H321014

1 71 ثانویةالحسن الثاني التأھیلیة اللغة اإلنجلیزیة 7 12,60 الدار البیضاء- أنفا مرضي عمر BM9244
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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 التأھیلي الئحة



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

2 3 ثانویةالفتح التأھیلیة اللغة اإلنجلیزیة 7 11,60 أسفي النص سلیمان SH140848

2 74 ثانویةاإلمام مالك التأھیلیة اللغة اإلنجلیزیة 7 11,60 أسفي اغماش حسن MA91380

3 53 ثانویةاإلمام مالك التأھیلیة اللغة اإلنجلیزیة 7 11,20 أسفي ودال محمد P204539

3 4 الخلیج اللغة اإلنجلیزیة 7 11,00 أسفي الغردكي البشیر J312052

1 77 إبن رشد اللغة اإلنجلیزیة 7 10,60 افحایلي ھشام مراكش HA128207

5 2 الخلیج اللغة اإلنجلیزیة 7 10,00 الرباط عیال عبد هللا SL2400

1 38 الخلیج اللغة اإلسبانیة 7 12,60 طنجة بویزكارن عبد الرحیم U156007

1 76 ثانویةالفتح التأھیلیة اللغة اإلسبانیة 7 11,40 طنجة النقر عبد الرزاق M434316

1 53 ثانویةاإلمام مالك التأھیلیة االجتماعیات 7 14,60 الجدیدة النعیمي ادریس W318067

2 6 الثانویة المرجعیة لال خدیجة االجتماعیات 7 13,80 مكناس بوعولنین عبد المجید JA94329

3 27 الخلیج االجتماعیات 7 13,60 تطوان المرابط یونس L399034

1 1 ثانویةالفتح التأھیلیة الریاضیات 6 14,10 انزكان ـ أیت ملول أشعود سھام JA134006

1 61 ثانویةالحسن الثاني التأھیلیة الریاضیات 7 14,10 الدار البیضاء- أنفا عطوي مھدي BE786713

2 20 ثانویةالحسن الثاني التأھیلیة الریاضیات 7 14,00 مكناس احمري محمد CB260647

3 3 إبن رشد الریاضیات 7 13,00 مكناس الطیبي نورالدین CC36601

2 73 ثانویةاإلمام مالك التأھیلیة الریاضیات 7 11,00 الرباط السمراوي أناس BJ377415

5 55 الخلیج الریاضیات 7 10,40 الرباط الفتوحي فرید Z202965
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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 التأھیلي الئحة



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 58 الثانویة المرجعیة لال خدیجة العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

7 13,00 سطات أخرواش سعید JE234349

1 72 الثانویة المرجعیة لال خدیجة العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

7 12,67 سطات المكیس جامع J449193

1 70 الثانویة المرجعیة لال خدیجة التربیة اإلسالمیة 7 10,00 امزیان عبد الرحیم مراكش M324872

78 الخلیج التربیة اإلسالمیة 7 08,60 المنتصر محمد مراكش QA75401

1 70 ثانویةالفتح التأھیلیة التربیة اإلسالمیة 7 08,60 فوزي عبد االلھ مراكش EE36283

1 75 إبن رشد التربیة البدنیة 7 09,60 تازة الجملي محمد CD390971

1 68 ثانویةاإلمام مالك التأھیلیة المعلومیات 7 14,10 سطات اسمعیلي یوسف PB173201

2 76 ثانویةالحسن الثاني التأھیلیة المعلومیات 7 12,10 سطات األشكر محمد EE297845

58 الخلیج المعلومیات 7 09,60 سطات دروسي أنس I692242

الثانویة المرجعیة لال خدیجة العلوم والتكنولوجیات 
الكھربائیة

09,60 سطات عبود یاسین MC211929
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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 التأھیلي 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 73 ثانویة النصر التأھیلیة  اللغة العربیة 7 14,80 مكناس اكبیري علوي لحبیب UC114273

2 52 ثانویة البقالي التأھیلیة اللغة العربیة 7 13,80 بني مالل بن عزى سعید UA79028

3 63 ثانویة احمد بن محمد  
الراشدي التأھیلیة

اللغة العربیة 7 13,00 مكناس الخلفي ابراھیم UC120081

1 51 ثانویة البقالي التأھیلیة اللغة الفرنسیة 6 11,60 طنجة الفتاحي نسرین L467634

1 1 ثانویة النصر التأھیلیة  اللغة اإلنجلیزیة 7 13,80 قدوري حجاج مراكش EC12618

2 69 ثانویة احمد بن محمد  
الراشدي التأھیلیة

اللغة اإلنجلیزیة 7 13,40 الدار البیضاء- أنفا تجان مروان BE838719

1 78 ثانویة النصر التأھیلیة  اللغة اإلسبانیة 7 12,40 طنجة نخلة مھدي KB61409

1 57 ثانویة احمد بن محمد  
الراشدي التأھیلیة

الریاضیات 7 13,10 انزكان ـ أیت ملول اوعلي سلیمان PA74911

1 78 ثانویة النصر التأھیلیة  العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

7 11,53 سطات الروكي معاد D991680

1 61 ثانویة النصر التأھیلیة  العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

7 11,13 سطات سكو یونس UB76790

1 32 ثانویة النصر التأھیلیة  الفیزیاء والكیمیاء 5 16,20 طنجة المرابط یونس R245386

2 41 ثانویة احمد بن محمد  
الراشدي التأھیلیة

الفیزیاء والكیمیاء 7 15,00 الجدیدة المحبوبي عبد الفتاح HA154794

2 66 ثانویة البقالي التأھیلیة الفیزیاء والكیمیاء 7 13,60 طنجة السریفي المعتمد KA38196
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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 التأھیلي 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

2 53 ثانویة احمد بن محمد  
الراشدي التأھیلیة

الفیزیاء والكیمیاء 7 13,45 الجدیدة بوھو كمال H492320

2 66 ثانویة احمد بن محمد  
الراشدي التأھیلیة

الفیزیاء والكیمیاء 7 13,25 فرع وجدة اغزیل عبد الرزاق ZT73701

3 59 ثانویة البقالي التأھیلیة الفیزیاء والكیمیاء 7 13,20 طنجة سكواط نورالدین H512602

1 27 ثانویة احمد بن محمد  
الراشدي التأھیلیة

التربیة اإلسالمیة 7 14,60 الرباط عبید عثمان BK354928

2 8 ثانویة النصر التأھیلیة  التربیة اإلسالمیة 7 11,00 جبارة عبدهللا مراكش JD42312

2 75 ثانویة البقالي التأھیلیة التربیة اإلسالمیة 7 10,40 لحرش منصور مراكش MC141781

1 46 ثانویة احمد بن محمد  
الراشدي التأھیلیة

المعلومیات 7 12,60 الدار البیضاء- أنفا فریدي عبدهللا R299543
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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 التأھیلي 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 19 الثانویة التأھیلیة إبن زھر اللغة العربیة 7 16,00 مكناس علمي زكریاء UC132699

2 4 الثانویة التأھیلیة 14 غشت اللغة العربیة 7 15,20 انزكان ـ أیت ملول بنة محمد لمین JA94331

2 62 الثانویة التأھیلیة 14 غشت اللغة العربیة 7 14,50 بني مالل الحفیاني عبد العظیم UC118484

1 69 الثانویة التأھیلیة 14 غشت اللغة العربیة 7 14,40 فاس الحسن الشایب C779517

1 63 الثانویة التأھیلیة المرسى اللغة العربیة 7 14,00 الرباط القاسمي عبد النعیم ZT83226

3 73 الثانویة التأھیلیة المرسى اللغة العربیة 7 13,60 فاس إدریس جعنین CB92767

3 55 الثانویة التأھیلیة المرسى اللغة العربیة 7 13,60 طنجة المودن زكریاء KB27431

1 58 الثانویة التأھیلیة المصلى اللغة الفرنسیة 6 11,20 مكناس رزمخي مریم BH435283

2 65 الثانویة التأھیلیة ابن بطوطة
 

اللغة الفرنسیة 7 14,90 فرع وجدة الزكریتي عصام Z424561

1 67 نواة الثانویة التأھیلیة بابا 
احمد بن محمد یحظیھ

اللغة الفرنسیة 7 14,30 فرع وجدة القاسمي محمد U138537

1 23 نواة الثانویة التأھیلیة بابا 
احمد بن محمد یحظیھ

اللغة الفرنسیة 7 13,30 طنجة لوني زھیر Q227274

2 24 الثانویة التأھیلیة موسى إبن 
نصیر

اللغة الفرنسیة 7 13,20 الرباط فریس خالد BJ146980

2 23 الثانویة التأھیلیة ابن بطوطة
 

اللغة الفرنسیة 7 12,60 فرع وجدة الطرشي وسام FJ11609
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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 التأھیلي 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 65 الثانویة التأھیلیة موسى إبن 
نصیر

اللغة الفرنسیة 7 12,50 الرباط الیاسمي صالح I349322

1 73 الثانویة التأھیلیة المرسى اللغة الفرنسیة 7 12,50 كزري محمد مراكش Q136065

3 73 الثانویة التأھیلیة إبن زھر اللغة الفرنسیة 7 12,40 النبید الولید مراكش I478737

2 65 الثانویة التأھیلیة إبن زھر اللغة الفرنسیة 7 12,20 فاس عبد الناجي العسیري CD148656

2 60 الثانویة التأھیلیة ابن بطوطة
 

اللغة الفرنسیة 7 11,70 الرباط كریم محمد BK165441

5 73 الثانویة التأھیلیة 14 غشت اللغة الفرنسیة 7 11,70 طنجة الدھري وسیم محمد GM112293

5 74 الثانویة التأھیلیة 14 غشت اللغة الفرنسیة 7 11,00 طنجة سالیم منیر G289290

1 15 الثانویة التأھیلیة المرسى اللغة اإلنجلیزیة 7 14,60 أسفي جماتي عماد الدین SH112257

1 76 نواة الثانویة التأھیلیة بابا 
احمد بن محمد یحظیھ

اللغة اإلسبانیة 7 12,00 طنجة ملوك خالد IC33024

1 67 نواة الثانویة التأھیلیة بابا 
احمد بن محمد یحظیھ

الریاضیات 5 10,80 الجدیدة سكیة الحبیب H363822

1 29 الثانویة التأھیلیة المصلى الریاضیات 7 14,90 الجدیدة بلخدیر المصطفى M217118

1 65 الثانویة التأھیلیة التقنیة الریاضیات 7 14,40 فاس الحسن السیار ZT16108

25 الثانویة التأھیلیة المرسى الریاضیات 7 14,00 مكناس شبان سفیان EE328115

2 55 الثانویة التأھیلیة إبن زھر الریاضیات 7 13,80 الدار البیضاء- أنفا مالح زكریاء BB35357

2 48 الثانویة التأھیلیة 14 غشت الریاضیات 7 13,80 الدار البیضاء- أنفا ربیعي علي MC205621
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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 التأھیلي 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

3 55 الثانویة التأھیلیة إبن زھر الریاضیات 7 13,70 الجدیدة اسوس عبدالرحیم EB140202

4 62 الثانویة التأھیلیة 14 غشت الریاضیات 7 12,30 الجدیدة الحمدوشي سعید H428436

3 67 الثانویة التأھیلیة إبن زھر الریاضیات 7 12,00 فاس ربیع القندوسي CB251076

3 44 الثانویة التأھیلیة 14 غشت الریاضیات 7 11,80 الرباط حراقي یوسف AB625426

6 68 الثانویة التأھیلیة ابن بطوطة
 

الریاضیات 7 11,40 الرباط السحنوني نور الدین M286370

6 72 الثانویة التأھیلیة ابن بطوطة
 

الریاضیات 7 11,20 فرع وجدة الشفعي عبد الرحیم ZG73995

6 64 الثانویة التأھیلیة ابن بطوطة
 

الریاضیات 7 10,80 فاس كمال بوشیت ZT32611

6 65 الثانویة التأھیلیة ابن بطوطة
 

الریاضیات 7 10,80 فاس محمد الفیاللي CD310010

1 54 الثانویة التأھیلیة موسى إبن 
نصیر

علوم الحیاة واألرض 6 13,60 الجدیدة زراري اسماء BH256529

2 58 الثانویة التأھیلیة إبن زھر علوم الحیاة واألرض 6 13,00 فاس سارة قادري F736703

2 64 الثانویة التأھیلیة إبن زھر علوم الحیاة واألرض 6 13,00 فاس لطیفة بوكریم C441045

2 64 الثانویة التأھیلیة إبن زھر علوم الحیاة واألرض 6 12,80 الرباط الحیحي فاطمة الزھراء CD362934

1 29 الثانویة التأھیلیة إبن زھر علوم الحیاة واألرض 7 16,20 الجدیدة ادریسي عادل QA151115

2 50 الثانویة التأھیلیة 14 غشت علوم الحیاة واألرض 7 15,60 الجدیدة اشویخي لحسن H493234

4 67 الثانویة التأھیلیة المرسى علوم الحیاة واألرض 7 14,60 الجدیدة حدیس سعید IA134415
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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 التأھیلي 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 35 الثانویة التأھیلیة 14 غشت علوم الحیاة واألرض 7 14,60 فاس حسن اھربوز CB97407

1 34 الثانویة التأھیلیة المرسى الفیزیاء والكیمیاء 7 15,00 الجدیدة النبیكي عالل H642027

1 50 الثانویة التأھیلیة المرسى الفیزیاء والكیمیاء 7 14,70 الرباط بوكطة ادریس XA80780

1 56 الثانویة التأھیلیة المرسى الفیزیاء والكیمیاء 7 13,80 الرباط اغزیف حسن I555112

1 55 الثانویة التأھیلیة المرسى الفیزیاء والكیمیاء 7 13,80 الرباط فروخ حمید Y296679

1 55 الثانوبة التأھیلیة محمد 
      الخامس

التربیة البدنیة 7 11,40 تازة لبیب محمد عبد االلھ AB526774

1 40 الثانویة التأھیلیة التنمیة التربیة البدنیة 7 11,30 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء بنباكریم زكریاء EE464116

1 57 الثانویة التأھیلیة التنمیة التربیة البدنیة 7 11,20 تازة فیكري الحسن GA102390

2 36 الثانویة التأھیلیة المصلى التربیة البدنیة 7 10,80 تازة الصوالح محمد أمین AA20680

3 54 الثانویة التأھیلیة المصلى التربیة البدنیة 7 10,60 تازة المسیح منیر Z354860

4 54 الثانویة التأھیلیة 14 غشت التربیة البدنیة 7 10,60 تازة زمیرلي عبد الفتاح I666002

1 67 نواة الثانویة التأھیلیة بابا 
احمد بن محمد یحظیھ

التربیة البدنیة 7 10,20 تازة قزدابي عبد العالي M418029

5 54 الثانویة التأھیلیة موسى إبن 
نصیر

التربیة البدنیة 7 10,00 تازة الحمداني محمد UC123392

4 73 الثانویة التأھیلیة 14 غشت التربیة البدنیة 7 10,00 تازة الخلوفي عبد الرافع BK347567

7 8 الثانویة التأھیلیة ابن بطوطة
 

التربیة البدنیة 7 10,00 تازة الصابر ھشام Z430504
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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 التأھیلي 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 19 الثانویة التأھیلیة التقنیة العلوم والتكنولوجیات 
الكھربائیة

7 12,80 سطات اشحور عمر JD47158
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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 التأھیلي 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

20 طرفایة اللغة الفرنسیة 7 10,80 فرع وجدة الصنھاجي بلعید S492753

1 18 طرفایة اللغة اإلنجلیزیة 7 12,80 انزكان ـ أیت ملول العیادي احمد JA115712

75 طرفایة اللغة اإلسبانیة 7 12,60 طنجة الطاھري عز الدین S552165

1 18 طرفایة التربیة اإلسالمیة 7 11,40 شكور الحسین مراكش JA83141

1 77 طرفایة المعلومیات 7 10,80 سطات فھیم عز الدین UA91185
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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 التأھیلي 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 73 عقبة بن نافع اللغة العربیة 7 12,40 السكاوي محمد مراكش UA83414

1 65 ارغیوة اللغة العربیة 7 11,80 صباري یوسف مراكش UC129513

1 77 وادي الصفا اللغة العربیة 7 11,30 النواجي اسماعیل مراكش U143424

1 73 عقبة بن نافع اللغة العربیة 7 11,20 طنجة بوخبیزة عبدالسالم L503407

1 73 عقبة بن نافع اللغة العربیة 7 10,60 الرباط العجاني عبد الحق ZG88227

2 73 وادي الصفا اللغة العربیة 7 10,60 الرباط زوینن عادل ZT24156

1 76 عقبة بن نافع اللغة الفرنسیة 5 08,90 شیمان رشید مراكش EE31767

1 30 عقبة بن نافع اللغة الفرنسیة 7 11,90 مكناس ابو ناصر ابراھیم PA13734

1 73 عقبة بن نافع اللغة الفرنسیة 7 11,70 عمراوي عزیز مراكش M362878

1 51 وادي الصفا اللغة الفرنسیة 7 11,30 مكناس أھقار باري V175660

2 76 عقبة بن نافع اللغة الفرنسیة 7 10,70 طنجة كویسي منیر GB64120

1 78 ثانویة عوینة ایغمان 
اإلعدادیة

اللغة الفرنسیة 7 10,40 مكناس القاسمي عبد الكریم U125710

2 82 عقبة بن نافع اللغة الفرنسیة 7 09,40 مكناس عزیزي ابراھیم UA86273

3 75 ارغیوة اللغة الفرنسیة 7 07,90 درغام الیاس مراكش J410279

4 74 ارغیوة اللغة الفرنسیة 7 07,40 فاس الحسین كریم I350197

1 80 عقبة بن نافع اللغة اإلنجلیزیة 7 11,20 أسفي الزھیري عبد الھادي M274174
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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 التأھیلي 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 76 وادي الصفا اللغة اإلنجلیزیة 7 11,20 الرباط منیاني نور الدین UC122121

1 81 عقبة بن نافع اللغة اإلنجلیزیة 7 11,00 الرباط بربزي جمال P283695

1 42 اللغة اإلنجلیزیة ثانویة عوینة لھنا اإلعدادیة 7 11,00 أسفي بشارة كمال MC158267

1 75 عقبة بن نافع اللغة اإلنجلیزیة 7 11,00 انزكان ـ أیت ملول ابن بھا جمال UA66668

1 73 عقبة بن نافع اللغة اإلنجلیزیة 7 10,90 الرباط عیاط عبد الرزاق AB646912

2 76 وادي الصفا اللغة اإلنجلیزیة 7 10,30 الرباط كراید الحسن JA109235

3 80 ارغیوة اللغة اإلنجلیزیة 7 10,00 الحمدوشي مصطفى مراكش D790198

3 82 ارغیوة اللغة اإلنجلیزیة 7 10,00 الخبر یاسین مراكش EE432207

1 69 عقبة بن نافع االجتماعیات 7 14,60 فرع وجدة عالم منیر Z429225

1 78 عقبة بن نافع االجتماعیات 7 12,60 طنجة المكاوي عبد الواحد GA161734

1 80 عقبة بن نافع االجتماعیات 7 11,00 أسفي الغفراوي سفیان PB163360

2 82 ثانویة عوینة ایغمان 
اإلعدادیة

االجتماعیات 7 10,80 طنجة بنعمر بالل KB49139

1 68 ارغیوة االجتماعیات 7 10,60 فاس عبد الرزاق البال C952383

ارغیوة االجتماعیات 14,70 فاس فدوى ودیع C933162

1 73 عقبة بن نافع الریاضیات 7 12,40 انزكان ـ أیت ملول المغازلي محمد توفیق EE418151

1 47 وادي الصفا الریاضیات 7 10,60 انزكان ـ أیت ملول الرقیبي عبد الوھاب PB128301

1 20 عقبة بن نافع الریاضیات 7 10,00 انزكان ـ أیت ملول اسلیم ارجدال OD33564
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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 التأھیلي 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 73 الریاضیات ثانویة عوینة لھنا اإلعدادیة 7 10,00 فاس مبارك القبوري UC117578

77 ارغیوة الریاضیات 7 08,00 سطات الزكاني رشید BH424069

3 82 ارغیوة الریاضیات 7 07,50 فاس رضوان الغریب ZT11194

1 79 وادي الصفا علوم الحیاة واألرض 7 14,00 الدار البیضاء- أنفا ایت بن ادر سعید BB29342

1 80 عقبة بن نافع علوم الحیاة واألرض 7 13,40 فاس توفیق ھندي CB182896

2 79 عقبة بن نافع علوم الحیاة واألرض 7 13,00 الرباط بكر أیوب BH350018

2 76 عقبة بن نافع علوم الحیاة واألرض 7 12,60 الدار البیضاء- أنفا قرواني عبداللطیف I539448

3 80 ثانویة عوینة ایغمان 
اإلعدادیة

علوم الحیاة واألرض 7 12,20 الرباط عصام سعید Z403174

3 78 ارغیوة علوم الحیاة واألرض 7 11,30 الدار البیضاء- أنفا لمین محمد PB133638

3 81 ارغیوة علوم الحیاة واألرض 7 11,00 الدار البیضاء- أنفا طویل مروان BB63685

1 81 عقبة بن نافع العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

7 10,20 سطات العلمي زكریاء CD374241

1 81 عقبة بن نافع العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

7 10,00 سطات بداز زھیر H701917

1 48 عقبة بن نافع الفیزیاء والكیمیاء 7 12,17 الدار البیضاء- أنفا السریدي محمد ID7481

1 70 عقبة بن نافع الفیزیاء والكیمیاء 7 11,43 الدار البیضاء- أنفا راشدي یاسین BH294548

1 80 وادي الصفا الفیزیاء والكیمیاء 7 11,32 الدار البیضاء- أنفا المغراوي ھشام MC159212

3 82 ارغیوة الفیزیاء والكیمیاء 7 10,53 الدار البیضاء- أنفا ربیع ابراھیم ID32217
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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 التأھیلي 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

4 77 الفیزیاء والكیمیاء ثانویة عوینة لھنا اإلعدادیة 7 10,10 طنجة البوھالي طارق CD109692

4 82 الفیزیاء والكیمیاء ثانویة عوینة لھنا اإلعدادیة 7 09,90 الجدیدة عزیزي بوجمعة IC48287

1 14 عقبة بن نافع التربیة اإلسالمیة 7 13,80 ركراكي ابراھیم مراكش JA64967

2 22 ارغیوة التربیة اإلسالمیة 7 13,70 نعیمي احمد مراكش N75037

1 76 عقبة بن نافع التربیة البدنیة 7 09,80 تازة لطفي سعید D756385

2 58 وادي الصفا التربیة البدنیة 7 08,80 تازة المنصوري عبد المجید S519508

1 77 ارغیوة التربیة البدنیة 7 07,00 تازة لبرید الطاھر H511901

1 44 وادي الصفا المعلومیات 7 14,30 فاس عز الدین ادریس X312193

2 76 ارغیوة المعلومیات 7 11,90 سطات قصري محمد GB174830

1 1 عقبة بن نافع الفلسفة 7 11,60 انزكان ـ أیت ملول لخریف عیدا JZ1071

1 75 عقبة بن نافع الفلسفة 7 10,50 قبریش ادریس مراكش CB218148

1 73 وادي الصفا الفلسفة 7 10,20 بوتومزین خالد مراكش SH148203

3 78 ارغیوة الفلسفة 7 10,00 الدار البیضاء- أنفا العرج رشید IC14242

1 71 عقبة بن نافع الفلسفة 7 10,00 عطارید عبد العزیز مراكش MA78534

4 76 الفلسفة ثانویة عوینة لھنا اإلعدادیة 7 09,20 الوریاشي عماد مراكش EE235301

5 78 ثانویة عوینة ایغمان 
اإلعدادیة

الفلسفة 7 09,00 ماجید شعیب مراكش BH569258
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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 التأھیلي 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 65 األمیر موالي رشید اللغة العربیة 7 13,30 أسفي علواش عبدالھادي ZG85343

1 73 انس بن مالك اللغة العربیة 7 12,20 الجعدر حمید مراكش Y98289

1 48 انس بن مالك اللغة الفرنسیة 6 10,40 الرباط بزاز لبنى X336920

1 61 وادي الساقیة الحمراء اللغة الفرنسیة 7 10,90 مكناس زھلي ھشام I379651

3 78 األمیر موالي رشید اللغة الفرنسیة 7 09,80 الشكري صالح الدین مراكش EE55935

1 16 األمیر موالي رشید اللغة الفرنسیة 7 09,80 فاس طارق القاسمي Y309405

1 61 األمیر موالي رشید اللغة اإلنجلیزیة 7 12,40 محسن عز الدین مراكش EE223827

1 73 انس بن مالك الریاضیات 7 11,30 انزكان ـ أیت ملول شقیفة ربیع M412162

1 69 وادي الساقیة الحمراء الریاضیات 7 10,80 الرباط ناظر عبد الحفیظ S602695

1 61 المجاھد ناضل الھاشمي الریاضیات 7 10,00 الجدیدة وسعید محمد I646588

1 65 وادي الساقیة الحمراء الریاضیات 7 08,40 انزكان ـ أیت ملول شكراد رشید JA112458

2 80 األمیر موالي رشید الریاضیات 7 07,90 فاس عبد الرحیم ھدار CD94784

1 74 انس بن مالك علوم الحیاة واألرض 7 14,40 الجدیدة الموباركي علي FL51432

2 74 المجاھد ناضل الھاشمي علوم الحیاة واألرض 7 14,40 الرباط الشابري محمد GN151737

1 69 وادي الساقیة الحمراء العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

6 11,80 سطات العطاوي فاطمة الزھراء DJ11771
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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 التأھیلي 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

65 وادي الساقیة الحمراء العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

6 10,67 سطات عللوش نبیلة N344322

1 24 انس بن مالك الفیزیاء والكیمیاء 7 15,60 فاس محمد جوھر R312789

1 68 المجاھد ناضل الھاشمي الفیزیاء والكیمیاء 7 13,80 طنجة صاطوري أحمد C916180

1 13 انس بن مالك التربیة اإلسالمیة 7 16,60 مكناس كركیش عبد هللا L274756

1 76 األمیر موالي رشید التربیة البدنیة 7 08,20 تازة لشقر احمد Z330914

2 79 انس بن مالك التربیة البدنیة 7 08,00 تازة بوعزة محمد Z277198

2 72 وادي الساقیة الحمراء التربیة البدنیة 7 07,80 تازة اسرنانس محمد Z425123

1 74 انس بن مالك التربیة البدنیة 7 07,60 تازة بحزامة اسماعیل Z393182

1 1 األمیر موالي رشید الفلسفة 7 12,00 انزكان ـ أیت ملول بلة علوات JF39692

1 59 األمیر موالي رشید الفلسفة 7 11,40 انزكان ـ أیت ملول صابون حسن PA122704

2 66 انس بن مالك الفلسفة 7 11,20 انزكان ـ أیت ملول ایت ایشو حمزة PA202053

3 77 وادي الساقیة الحمراء الفلسفة 7 11,00 بخاشو عبد الكریم مراكش EE314629

4 75 المجاھد ناضل الھاشمي الفلسفة 7 10,30 الدار البیضاء- أنفا نقري عبد العالي BJ360025
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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 التأھیلي 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 1 ثانویة إبن سینا التأھیلیة اللغة العربیة 5 15,40 انزكان ـ أیت ملول سالمي عبد هللا JA82880

1 18 محمد السادس اللغة العربیة 7 14,60 انزكان ـ أیت ملول بن أشریف إسماعیل J434079

2 65 ثانویة إبن سینا التأھیلیة اللغة العربیة 7 14,40 انزكان ـ أیت ملول زاھید عبد الرحمان PB130757

3 71 ثانویة طارق ابن زیاد 
         التأھیلیة

اللغة العربیة 7 14,30 أسفي الكنیتري حمید GM129158

2 63 المختار السوسي اللغة العربیة 7 14,10 انزكان ـ أیت ملول جناني مصطفى UC127662

2 72 ثانویة افركط التأھیلیة اللغة العربیة 7 14,00 مكناس ھیبة هللا عثمان UC119220

3 53 ثانویة اداي التأھیلیة اللغة العربیة 7 13,40 انزكان ـ أیت ملول زمزكي المحفوظ JA140668

4 76 العرفان اللغة العربیة 7 12,70 الرباط الغزراني محسین Z453921

1 66 محمد الخامس اللغة الفرنسیة 5 12,70 مكناس الفاللي منیر D520050

1 6 محمد السادس اللغة الفرنسیة 7 15,00 مكناس الطفاش احمد JE34041

2 30 محمد الخامس اللغة الفرنسیة 7 14,40 الرباط سراوي الیاس BL4304

2 8 ثانویة إبن سینا التأھیلیة اللغة الفرنسیة 7 13,70 فرع وجدة المشي یوسف PB88213

2 53 ثانویة إبن سینا التأھیلیة اللغة الفرنسیة 7 13,60 الرباط خرباش زكریاء JY5419

2 55 محمد الخامس اللغة الفرنسیة 7 12,70 مكناس االرقم یوسف M212558

4 8 ثانویة افركط التأھیلیة اللغة الفرنسیة 7 12,50 فرع وجدة الحدجي جواد JM8022

4 71 المختار السوسي اللغة الفرنسیة 7 12,40 مكناس داكیر عمر UA81700
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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 التأھیلي 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

4 11 الثاننویة التاھیلیة تغمرت اللغة الفرنسیة 7 12,20 فرع وجدة ادكایكي السعید JC367540

5 74 المختار السوسي اللغة الفرنسیة 7 12,10 الرباط سراج الزبیر FB19026

1 6 الحسن الثاني اللغة اإلنجلیزیة 5 15,00 انزكان ـ أیت ملول شناشي فیصل JE227079

1 1 العرفان اللغة اإلنجلیزیة 6 12,40 انزكان ـ أیت ملول أوریك فاطمة JA141846

1 10 ثانویة إبن سینا التأھیلیة اللغة اإلنجلیزیة 6 09,00 انزكان ـ أیت ملول ملوك بوشرة JF41476

2 1 لال مریم اللغة اإلنجلیزیة 7 15,80 أسفي بوجدور عبد الفتاح JA139224

7 28 ثانویة افركط التأھیلیة اللغة اإلنجلیزیة 7 14,40 الدار البیضاء- أنفا المسعودي نور الدین W343328

1 14 باب الصحراء اللغة اإلنجلیزیة 7 14,40 انزكان ـ أیت ملول المعیش عبد هللا JB318594

5 56 المختار السوسي اللغة اإلنجلیزیة 7 14,40 مریغ عبد الرزاق مراكش EE292044

1 1 الحسن الثاني االجتماعیات 6 17,20 مكناس حجوجي لیلى JA90789

1 1 الحسن الثاني االجتماعیات 6 15,60 أسفي بو الصبر ازة JA64688

2 3 المختار السوسي االجتماعیات 7 16,80 مكناس بریدلیل مبارك JA139688

2 65 العرفان االجتماعیات 7 14,00 أسفي قصید عبداللطیف JM5000

2 20 المختار السوسي االجتماعیات 7 13,90 فاس زكي األنصاري JB313896

1 16 ثانویة إبن سینا التأھیلیة الریاضیات 5 13,20 الرباط سمیر الحسان JA89831

2 1 لال مریم الریاضیات 5 11,40 الرباط بالھي جمال JA83154

3 59 الحسن الثاني الریاضیات 7 14,40 مكناس الغزوي محمد GA103201
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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 التأھیلي 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

3 43 الحسن الثاني الریاضیات 7 14,00 الجدیدة بركة منیر MC187625

4 66 المختار السوسي الریاضیات 7 13,90 میسوري محمد القنیطرة G299911

4 60 المختار السوسي الریاضیات 7 13,80 الجدیدة جبران محمد MC201259

5 65 العرفان الریاضیات 7 13,70 فاس خالد الرحالي CB209960

5 66 العرفان الریاضیات 7 13,60 فاس أحمد األندلسي C281660

6 61 ثانویة افركط التأھیلیة الریاضیات 7 13,60 سطات فرحات كریم W310725

1 53 ثانویة موالي الرشید 
 التأھیلیة

علوم الحیاة واألرض 5 14,60 الجدیدة االدریسي موالي المصطفى Y161246

1 61 الخوارزمي علوم الحیاة واألرض 6 13,40 الجدیدة الوھابي حوریة K404314

1 12 العرفان علوم الحیاة واألرض 7 17,45 انزكان ـ أیت ملول نایت افقیر محمد JC137840

3 68 ثانویة إبن سینا التأھیلیة علوم الحیاة واألرض 7 16,60 الجدیدة المحروسي محمد L482545

3 73 ثانویة إبن سینا التأھیلیة علوم الحیاة واألرض 7 14,60 الجدیدة الجباري شاكر L496899

4 72 العرفان علوم الحیاة واألرض 7 14,40 بودراین مھدي القنیطرة G527804

1 61 ثانویة التمیزالتأھیلیة العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

6 12,53 سطات ضرار سارة BH355147

1 6 المختار السوسي الفیزیاء والكیمیاء 7 14,80 الرباط الصافي مصطفى JE234235

1 62 المختار السوسي الفیزیاء والكیمیاء 7 14,20 طنجة سحنون المصطفى BE790255

2 21 ثانویة اداي التأھیلیة الفیزیاء والكیمیاء 7 14,10 فرع وجدة ازركي محمد JB382821
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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 التأھیلي 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 5 ثانویة إبن سینا التأھیلیة التربیة اإلسالمیة 5 16,35 الرباط بوجرفن سعید JB295809

1 6 المختار السوسي التربیة اإلسالمیة 7 16,20 الرباط الظریفي عبدالرزاق JB221003

1 7 العرفان التربیة اإلسالمیة 7 15,40 الرباط لعزاوي الخضیر JE207972

20 ثانویة اداي التأھیلیة التربیة اإلسالمیة 7 14,40 الرباط حنكافي احمد BH277307

1 1 ثانویة إبن سینا التأھیلیة التربیة البدنیة 7 12,39 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء تیزي ابـراھیـــم JA131100

2 7 لال مریم التربیة البدنیة 7 10,89 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء الزمــان عبدالكبیــر EE327283

2 64 لال مریم التربیة البدنیة 7 10,60 تازة الیاسمین زكریاء IA138421

1 63 الخوارزمي التربیة البدنیة 7 10,40 تازة لمرامي المھدي H512559

6 8 المختار السوسي التربیة البدنیة 7 10,00 تازة إبورك عبد العزیز JB400478

2 74 محمد الخامس التربیة البدنیة 7 10,00 تازة رماط زكریاء ال F537079

4 74 محمد السادس التربیة البدنیة 7 10,00 تازة أبو الحسن عبد الغفور BH355938

6 73 المختار السوسي التربیة البدنیة 7 09,80 تازة الحسناوي عبد الحق Z348022

1 9 ثانویة التعلیم األصیل  المعلومیات 7 15,10 سطات اكرمان محمد I680614

2 54 لال مریم المعلومیات 7 14,00 سطات الباشة صھیب I687161

3 72 العرفان المعلومیات 7 12,80 الدار البیضاء- أنفا الوزاني الطیبي إلیاس DA70168

1 4 لال مریم الفلسفة 6 11,60 انزكان ـ أیت ملول أشكیر عزیزة OD37017

1 1 المختار السوسي الفلسفة 7 14,30 انزكان ـ أیت ملول لطفي سعید JA132148
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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 التأھیلي 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 1 محمد السادس الفلسفة 7 14,20 انزكان ـ أیت ملول سالمي نافع JA80341

1 1 الحسن الثاني الفلسفة 7 14,00 انزكان ـ أیت ملول أرجدال عثمان JA127186

1 2 ثانویة موالي الرشید 
 التأھیلیة

الفلسفة 7 13,20 انزكان ـ أیت ملول تنغري علي JA101458

4 26 ثانویة إبن سینا التأھیلیة الفلسفة 7 12,00 انزكان ـ أیت ملول الجدید سعید JA103850

3 27 ثانویة التعلیم األصیل  الفلسفة 7 11,80 انزكان ـ أیت ملول المحمدي حمید PB79511

4 5 ثانویة إبن سینا التأھیلیة الفلسفة 7 11,80 انزكان ـ أیت ملول ھبوز لحسن JE243653

6 40 الحسن الثاني الفلسفة 7 11,70 وھبي زھیر مراكش CB217788

6 69 العرفان الفلسفة 7 11,60 الناصري عبد الحق القنیطرة GK40955

7 12 المختار السوسي الفلسفة 7 11,60 انزكان ـ أیت ملول لطیف عبد الوھاب P268708

78 ثانویة التمیزالتأھیلیة الفنون التطبیقیة 7 11,00 طنجة المفید وسام C569248

75 ثانویة التمیزالتأھیلیة الفنون التطبیقیة 7 10,40 طنجة میساوي الغوتي F558792
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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 التأھیلي 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 61 ثانویة  محمد السادس اللغة العربیة 7 13,80 بني مالل عرفاوي نور الدین IA52767

2 24 الشیخ محمد األغظف اللغة العربیة 7 13,70 انزكان ـ أیت ملول حمادي عبد الحق UC123219

1 26 ابن بطوطة اللغة الفرنسیة 6 15,10 فاس أحالم أطھر أسماء C437151

2 74 الشیخ محمد األغظف اللغة الفرنسیة 7 11,80 مكناس العسري موالي رشید VA47488

2 74 القدس اللغة الفرنسیة 7 11,30 طنجة ازعیم حسن BJ281110

59 ثانویة  محمد السادس اللغة الفرنسیة 7 11,30 مكناس عباد سلیمان UA85648

2 48 القدس اللغة الفرنسیة 7 11,20 مكناس اعشو محمد P282401

1 74 ثانویة  محمد السادس اللغة الفرنسیة 7 10,90 مكناس بیان عبد الحق U165463

1 1 القدس اللغة اإلنجلیزیة 7 18,00 أسفي النوھایدي موالي عبد العزیز JA115793

2 59 الشیخ محمد األغظف اللغة اإلنجلیزیة 7 15,00 مقتصد أیوب مراكش MA90912

2 66 الشیخ محمد األغظف اللغة اإلنجلیزیة 7 13,60 الحسیب أحمد مراكش HA59662

2 62 ثانویة  محمد السادس اللغة اإلنجلیزیة 7 13,40 أسفي فیالل عبد الحق HA52179

3 65 ثانویة  محمد السادس اللغة اإلنجلیزیة 7 12,40 انزكان ـ أیت ملول أمدلوص بكریم JD45637

1 61 ثانویة  محمد السادس اللغة اإلنجلیزیة 7 12,40 الطاھري حسن مراكش EA117394

1 51 محمد الخامس الریاضیات 7 14,90 الجدیدة الكرني مسعود M254775

1 21 ابن بطوطة الریاضیات 7 13,60 انزكان ـ أیت ملول لغزال محمد SH135941

1 67 ابن بطوطة الریاضیات 7 13,60 الرباط لمعیزي المھدي X329504
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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 التأھیلي 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 74 القدس الریاضیات 7 12,40 نعینیعة یونس القنیطرة G533012

1 72 القدس الریاضیات 7 12,20 الدار البیضاء- أنفا أثنان خالد BE770379

1 50 محمد الخامس الریاضیات 7 12,00 الرباط الدباغ یونس JB383500

4 72 الشیخ محمد األغظف الریاضیات 7 11,80 الرباط العدوني عبد اللطیف Z330328

4 67 الشیخ محمد األغظف الریاضیات 7 11,60 الرباط قاضي مروان BH334588

1 58 محمد الخامس علوم الحیاة واألرض 7 15,60 انزكان ـ أیت ملول سمایني رشید M439082

1 29 محمد الخامس علوم الحیاة واألرض 7 15,10 انزكان ـ أیت ملول الصالح احمد IC13205

1 30 ابن بطوطة علوم الحیاة واألرض 7 14,80 الدار البیضاء- أنفا مكوم محمد MA75918

3 66 ثانویة  محمد السادس علوم الحیاة واألرض 7 14,60 فاس محمد عبد الصادك CB209018

3 73 ثانویة  محمد السادس علوم الحیاة واألرض 7 14,40 بن كبورة عبد الرزاق القنیطرة EE444663

4 70 الشیخ محمد األغظف علوم الحیاة واألرض 7 14,20 الجدیدة شتوي رضوان IB167334

4 75 الشیخ محمد األغظف علوم الحیاة واألرض 7 14,20 شیخي ادریس القنیطرة GM136570

3 71 ثانویة  محمد السادس علوم الحیاة واألرض 7 14,20 فاس عبد الغاني بوشیوع Z443200

1 72 ابن بطوطة الفیزیاء والكیمیاء 5 13,90 فرع وجدة المترجي عبد الغفور WA121562

2 64 القدس الفیزیاء والكیمیاء 7 14,80 فاس محمد الصدیق CB224882

1 52 ثانویة  محمد السادس الفیزیاء والكیمیاء 7 14,10 فرع وجدة الھاكم رشید UA88522

3 47 الشیخ محمد األغظف الفیزیاء والكیمیاء 7 14,10 الجدیدة سریبة ھشام N348407
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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 التأھیلي 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

4 38 ثانویة  محمد السادس الفیزیاء والكیمیاء 7 13,90 طنجة البقالي عبد المالك LC48764

1 44 الشیخ محمد األغظف التربیة اإلسالمیة 7 14,00 أمین محمد مراكش J427959

1 68 القدس التربیة اإلسالمیة 7 13,80 فرع وجدة مطیع مصطفى CD165888

2 18 الشیخ محمد األغظف التربیة اإلسالمیة 7 13,70 بالل عبداللطیف مراكش JB294186

3 26 ثانویة  محمد السادس التربیة اإلسالمیة 7 12,70 نسي مصطفى مراكش JC332020

3 55 ثانویة  محمد السادس التربیة اإلسالمیة 7 12,50 الحمري احمد مراكش I445631

1 1 ابن بطوطة التربیة البدنیة 6 12,88 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء توزیني ماخوخي حنــان JF44211

2 33 الشیخ محمد األغظف التربیة البدنیة 7 11,40 تازة وزاني شاھدي محمد CD13857

2 13 ثانویة  محمد السادس التربیة البدنیة 7 11,05 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء ھـرواش المھـدي EE349731

3 59 القدس التربیة البدنیة 7 10,40 تازة كجي عز الدین JA124939

1 74 ثانویة  محمد السادس المعلومیات 7 12,60 سطات مشخشخ منصف G524741

1 1 ابن بطوطة الفلسفة 7 15,00 انزكان ـ أیت ملول الساحي یاسین JF43419

2 77 القدس الفلسفة 7 11,20 مستقیم زكریاء مراكش CD300831

3 62 الشیخ محمد األغظف الفلسفة 7 11,00 الدار البیضاء- أنفا اوتشرفت عالي JY2125

4 72 ثانویة  محمد السادس الفلسفة 7 10,70 الطاھري خالد مراكش Y274900

3 73 ثانویة  محمد السادس الفلسفة 7 10,60 الخرشف محسن القنیطرة ZT17844
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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 التأھیلي 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 57 عالل بن عبد هللا اللغة العربیة 7 14,60 بني مالل بوركة إدریس UC110232

1 73 عالل بن عبد هللا اللغة العربیة 7 14,45 الرباط الیعالوي الحسن S574861

1 56 ابن الھیثم اللغة العربیة 7 13,80 بني مالل بحافید محمد U134975

2 73 السالم اللغة العربیة 7 12,20 انزكان ـ أیت ملول الحیان حمید JF25815

3 64 االمل اللغة العربیة 7 12,10 فوزي محمد عبد الصمد مراكش Y154661

3 61 ابن خلدون اللغة العربیة 7 11,90 فضائل علي مراكش UA70156

2 75 االمل اللغة العربیة 7 11,60 طنجة أفریاض محمد FL51090

3 65 المسیرة اللغة العربیة 7 11,60 طنجة الخرازي محمد R336431

3 76 االمل اللغة العربیة 7 11,60 طنجة بنعباس حسن GK92645

3 79 المسیرة اللغة العربیة 7 11,20 طنجة الجعباق عادل L477903

3 79 المسیرة اللغة العربیة 7 11,20 طنجة الھدار جمال L502861

3 65 المسیرة اللغة العربیة 7 11,20 طنجة بتغراصا بالل LC164851

5 74 المنصور الذھبي اللغة العربیة 7 11,20 شكور عصام مراكش EE251320

6 76 العیون اللغة العربیة 7 11,00 بلكوبار محمد مراكش EE100925

7 20 العیون اللغة العربیة 7 10,60 الرباط محفوظ رضوان U146124

6 65 العیون اللغة العربیة 7 10,40 حیداوي محمد مراكش UC99237

5 76 السالم اللغة العربیة 7 10,30 اللحیاني علي مراكش UC122460
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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 التأھیلي 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 63 عالل بن عبد هللا اللغة الفرنسیة 7 11,30 الرباط نعیم عبدالرحیم I188707

1 40 الثانویة الجدیدة اللغة الفرنسیة 7 11,20 الرباط نجاح عثمان P268187

3 44 ثانویة محمد السادس 
التأھیلیة

اللغة الفرنسیة 7 11,10 مكناس ھجى احماد UA83114

4 78 المنصور الذھبي اللغة الفرنسیة 7 10,80 طنجة اوسعید احمد GK12317

3 74 االمل اللغة الفرنسیة 7 10,70 اركیل الحسن مراكش H300585

4 78 السالم اللغة الفرنسیة 7 10,70 طنجة حیاني الخلیل K367068

4 78 ابن خلدون اللغة الفرنسیة 7 10,70 طنجة الصوتي عبد اللطیف BE476355

4 73 ابن الھیثم اللغة الفرنسیة 7 10,60 ببنتیش یونس مراكش EE264897

4 76 ابن الھیثم اللغة الفرنسیة 7 10,30 مكناس عباوي محمد UA77860

5 8 السالم اللغة الفرنسیة 7 10,10 مكناس اكدي یونس JE240525

8 70 ابن خلدون اللغة الفرنسیة 7 09,50 مكناس حطابي ادونیس Q265148

1 8 ابن خلدون اللغة اإلنجلیزیة 7 14,00 انزكان ـ أیت ملول ندموسى علي JC430987

1 73 عالل بن عبد هللا اللغة اإلنجلیزیة 7 12,80 انزكان ـ أیت ملول سعود عبد العزیز UA77348

1 67 الثانویة الجدیدة اللغة اإلنجلیزیة 7 12,80 الدار البیضاء- أنفا شرف محمد AA16274

1 77 ثانویة محمد السادس 
التأھیلیة

اللغة اإلنجلیزیة 7 12,60 الخادیري یونس مراكش Y262864

4 72 المنصور الذھبي اللغة اإلنجلیزیة 7 12,20 الزوركي اسماعیل مراكش EC2379
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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 التأھیلي 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 75 الثانویة الجدیدة اللغة اإلنجلیزیة 7 12,20 أسفي بامسعود محمد UA81320

2 78 عالل بن عبد هللا اللغة اإلنجلیزیة 7 12,20 أسفي وزرو مصطفى T208485

5 74 ابن الھیثم اللغة اإلنجلیزیة 7 12,00 أسفي امغار نورالدین UA86513

2 78 ابن الھیثم اللغة اإلنجلیزیة 7 12,00 فاس محمد القاضي R258677

5 79 المنصور الذھبي اللغة اإلنجلیزیة 7 12,00 أسفي سباغ الحسین N321600

4 27 االمل اللغة اإلنجلیزیة 7 11,80 أسفي الحاكمي المھدي H500934

6 74 االمل اللغة اإلنجلیزیة 7 11,80 الرباط الكوار ابراھیم AE20729

8 72 السالم اللغة اإلنجلیزیة 7 11,80 الرباط ھیاط ھشام AA32957

9 76 العیون اللغة اإلنجلیزیة 7 11,40 أسفي العابي حسن M311664

1 1 ثانویة محمد السادس 
التأھیلیة

االجتماعیات 7 16,80 مكناس ھرید عابد JY8228

2 25 ابن الھیثم االجتماعیات 7 14,00 أسفي الشرقي یحیى JC345137

2 65 ابن الھیثم االجتماعیات 7 13,60 أسفي رزقي یوسف PB104645

3 76 االمل االجتماعیات 7 13,30 فاس اسماعیل طنجي Q275097

3 74 ابن خلدون االجتماعیات 7 12,70 طنجة ناصري عصام AB534131

3 73 االمل االجتماعیات 7 12,60 فرع وجدة الزھني زھیر Z520076

3 68 ابن خلدون االجتماعیات 7 12,40 أسفي الفریدي عبدالعزیز D816915

2 59 ابن خلدون االجتماعیات 7 12,40 طنجة الراجي المصطفى GJ15122
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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 التأھیلي 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

4 76 ابن خلدون االجتماعیات 7 11,80 طنجة الغبالي جمال GM84699

1 1 ثانویة محمد السادس 
التأھیلیة

الریاضیات 7 15,00 سطات الطاھري عبد الرحمان JY9359

1 66 الثانویة الجدیدة الریاضیات 7 12,00 علمي مصمودي فتح هللا القنیطرة A611390

1 10 الثانویة الجدیدة الریاضیات 7 11,90 انزكان ـ أیت ملول باي عبد الجلیل JY1214

1 73 عالل بن عبد هللا الریاضیات 7 11,80 الجدیدة البكري صالح IA99212

1 70 الثانویة الجدیدة الریاضیات 7 11,60 انزكان ـ أیت ملول بجي أكرم شھید EC258

4 71 ابن الھیثم الریاضیات 7 11,50 الرباط الطیر عثمان XA81979

2 75 المنصور الذھبي الریاضیات 7 11,00 الرباط الھبطي عبد الحلیم LC129876

3 75 السالم الریاضیات 7 10,80 الرباط القرشي الیاس BK336395

4 77 المنصور الذھبي الریاضیات 7 10,60 سطات صنھاجي أمین IB175979

4 76 ابن الھیثم الریاضیات 7 10,60 الرباط لمھرمش عزیز BH446155

6 75 االمل الریاضیات 7 10,20 فاس یوسف اجنیفي CD150145

6 78 االمل الریاضیات 7 10,00 الرباط الحجوي مصطفى CB51130

7 74 العیون الریاضیات 7 08,30 انزكان ـ أیت ملول الحصار اسماعیل EE372886

7 78 االمل الریاضیات 7 08,30 انزكان ـ أیت ملول الحوات صالح الدین JB364677

1 73 الثانویة الجدیدة علوم الحیاة واألرض 7 14,60 فاس عبد النبي بنزھرة S460998

1 76 الثانویة الجدیدة علوم الحیاة واألرض 7 14,60 الرباط الھاللي یوسف UC120313
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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 التأھیلي 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 73 الثانویة الجدیدة علوم الحیاة واألرض 7 14,40 الرباط السباعي عادل D391495

2 73 عالل بن عبد هللا علوم الحیاة واألرض 7 14,20 الرباط باحمد یوسف PB152794

3 69 ابن الھیثم علوم الحیاة واألرض 7 14,20 بومالح سفیان القنیطرة G498331

4 69 المنصور الذھبي علوم الحیاة واألرض 7 14,00 فاس یونس البوطیبي FA121371

5 78 االمل علوم الحیاة واألرض 7 13,60 الجدیدة أكرام مصطفى I688024

79 المسیرة علوم الحیاة واألرض 7 13,60 فاس عبد اللطیف شكیب CB175509

4 75 االمل علوم الحیاة واألرض 7 13,20 الرباط جبور یوسف VA32016

6 79 المسیرة علوم الحیاة واألرض 7 13,00 الھاروش فرج هللا القنیطرة GK96499

6 75 المسیرة علوم الحیاة واألرض 7 13,00 فاس علي عبد ربي F563856

1 68 الثانویة الجدیدة العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

6 10,80 سطات لقالي نور الھدى QA154685

1 76 الثانویة الجدیدة الفیزیاء والكیمیاء 7 13,16 الدار البیضاء- أنفا المخلوفي محمد I680150

2 73 عالل بن عبد هللا الفیزیاء والكیمیاء 7 13,10 طنجة حاضیري یونس GJ6756

3 69 المنصور الذھبي الفیزیاء والكیمیاء 7 12,90 طنجة كرییش احمد GM115854

4 55 السالم الفیزیاء والكیمیاء 7 12,50 فرع وجدة اصھاض عبد الرحیم JK7236

5 71 ابن خلدون الفیزیاء والكیمیاء 7 12,34 الدار البیضاء- أنفا تالیان المصطفى IC36506

6 27 المسیرة الفیزیاء والكیمیاء 7 12,10 طنجة مشتال عبد هللا JB388726

7 72 العیون الفیزیاء والكیمیاء 7 11,77 الدار البیضاء- أنفا بوھرارة فاروق G521356
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النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي التأھیلي 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

7 72 العیون الفیزیاء والكیمیاء 7 11,75 فرع وجدة الحجام یونس GJ4993

6 76 العیون الفیزیاء والكیمیاء 7 11,50 طنجة انفضواك ھشام I607677

1 1 ابن الھیثم التربیة اإلسالمیة 6 12,00 كین عائشة مراكش JA124352

1 27 المسیرة التربیة اإلسالمیة 7 13,70 بیھي الحسین مراكش JC411339

1 17 المسیرة التربیة اإلسالمیة 7 13,60 تنسفت عبد هللا مراكش N132395

2 60 ابن خلدون التربیة اإلسالمیة 7 12,30 الشرقي سعید مراكش QA140664

1 20 السالم التربیة اإلسالمیة 7 12,30 الصالح محمد مراكش JE200541

4 28 االمل التربیة اإلسالمیة 7 12,00 الوردي البشیر مراكش JB327146

1 1 ثانویة محمد السادس 
التأھیلیة

التربیة البدنیة 7 15,20 تازة اوسید نورالدین JY840

1 72 عالل بن عبد هللا التربیة البدنیة 7 10,00 تازة لعویني جمال AD52466

2 76 عالل بن عبد هللا التربیة البدنیة 7 09,60 تازة ایت خترا مبارك PB147152

1 60 ابن خلدون التربیة البدنیة 7 09,20 تازة البغاطي الحسن U133991

3 78 ابن الھیثم التربیة البدنیة 7 09,00 تازة البواه محمد Z400019

4 78 المنصور الذھبي التربیة البدنیة 7 09,00 تازة دادین شكیر ZG75291

5 74 ابن خلدون التربیة البدنیة 7 08,80 تازة المكناسي طارق D730163

7 64 العیون التربیة البدنیة 7 08,80 تازة معنان عزیز U104261

6 75 السالم التربیة البدنیة 7 08,80 تازة معلم ادریس زكریاء R306602
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النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي التأھیلي 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 70 االمل المعلومیات 7 14,00 فاس زكریاء مھداوي علوي U168493

2 58 السالم المعلومیات 7 13,50 سطات علیوي إلیاس U161810

1 64 ثانویة محمد السادس 
التأھیلیة

الفلسفة 7 12,00 القریب مراد القنیطرة XA72867

3 67 عالل بن عبد هللا الفلسفة 7 11,20 طلحة مصطفى مراكش CD153250

1 73 الثانویة الجدیدة الفلسفة 7 11,20 انزكان ـ أیت ملول ایت الحسین اسماعیل P252487

4 37 ابن الھیثم الفلسفة 7 11,00 انزكان ـ أیت ملول أمشنوك رشید JC475286

5 31 المنصور الذھبي الفلسفة 7 11,00 الزواكي خالد القنیطرة G520076

2 75 عالل بن عبد هللا الفلسفة 7 11,00 عیشوش حمید مراكش CD145596

4 74 ابن الھیثم الفلسفة 7 11,00 الدار البیضاء- أنفا لمساوي یونس BB64294

4 70 االمل الفلسفة 7 10,70 الحمداوي الحسین مراكش P248624

5 6 المسیرة الفلسفة 7 10,70 انزكان ـ أیت ملول داود الحسین JA120667

4 74 المنصور الذھبي الفلسفة 7 10,50 بنھرو لحسن مراكش AB610827

6 78 ابن خلدون الفلسفة 7 10,00 الدار البیضاء- أنفا إدموسى محمد BJ351428

8 79 ابن خلدون الفلسفة 7 10,00 مكناس ھالل لحسن CB241052

8 77 العیون الفلسفة 7 08,20 مكناس الیعقوبي فؤاد Z434370
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النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي التأھیلي 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 ثانویة أوریر اللغة الفرنسیة 1 13,00 حددي السعدیة مراكش JA16934

1 1 ثانویة أوریر االجتماعیات 2 17,60 أسفي مكي عبدالرحیم jc172789

2 4 اعدادیة الزیتون االجتماعیات 6 17,00 الجدیدة انحایلة لیلى BJ381917

1 2 ثانویة سیدي الحاج سعید التربیة البدنیة 5 14,20 تازة مزیلي خالد PA97479

2 1 التربیة البدنیة اعدادیة علي بن أبي طالب 6 15,40 تازة فائز ھاجر JC466404

3 12 اعدادیة الزیتون التربیة البدنیة 6 11,90 تازة الكریمي مریة CD230672

1 1 اعدادیة الزیتون التربیة البدنیة 7 14,20 تازة العسري یاسین J443349

1 1 ثانویة بدر الفلسفة 1 15,20 انزكان ـ أیت ملول مجاني اكرام P236025

1 1 ثانویة بدر الفلسفة 5 13,60 انزكان ـ أیت ملول الفاطمي موالي مصطفى PB38548

2 1 ثانویة الخلیــج الفلسفة 6 13,00 انزكان ـ أیت ملول رزاق البتول JK10717

1 27 ثانویة یوسف بن تاشفین الفنون التطبیقیة 7 15,45 طنجة بلفقیھ رشید LE7629

1 1 ثانویة یوسف بن تاشفین العلوم والتكنولوجیات 
الكھربائیة

6 11,20 سطات ایت موالي محند كنزة JC471111
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النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي التأھیلي 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 1 الثانویة التأھیلیة  
الخوارزمي

اللغة العربیة 1 16,00 فاس أمال المرابطي C414308

1 3 الثانویة التأھیلیة  المسیرة 
الخضراء

اللغة العربیة 4 15,20 انزكان ـ أیت ملول الراجي خدیجة JC332475

1 42 الثانویة التأھیلیة  
الخوارزمي

اللغة العربیة 5 16,60 أسفي بلیبط رضوان H326959

1 3 الثانویة التأھیلیة  
الخوارزمي

اللغة العربیة 6 14,60 انزكان ـ أیت ملول بلحوس فاطمة الزھراء JB132852

2 20 الثانویة التأھیلیة األمویین اللغة العربیة 6 14,20 فاس سمیرة بوغید C427458

2 56 الثانویة التأھیلیة آیت باھا اللغة العربیة 7 16,80 مكناس وزول یوسف V265219

3 51 الثانویة التأھیلیة آیت باھا اللغة العربیة 7 15,90 أسفي صدار عبد المجید BH458208

1 3 الثانویة التأھیلیة األمویین اللغة الفرنسیة 1 11,40 كراش فاطمة مراكش J273252

1 3 الفضیلة اللغة الفرنسیة 2 16,00 مكناس الغازي نزھة JB99165

1 24 الثانویة التأھیلیة  العربي  
البناي

اللغة الفرنسیة 6 13,10 مكناس ھوفري فاظمة V154322

2 54 الثانویة التأھیلیة األمویین اللغة الفرنسیة 6 13,00 الرباط الوالیدي مریم Q284921

2 43 الثانویة التأھیلیة آیت باھا اللغة الفرنسیة 6 11,80 طنجة الجعفري رشیدة G272045

1 3 الثانویة التأھیلیة  
الخوارزمي

اللغة اإلنجلیزیة 1 15,00 انزكان ـ أیت ملول بوردوخ مریم JB325789
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النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي التأھیلي 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 2 الثانویة التأھیلیة األمویین االجتماعیات 7 16,40 مكناس بوسنینة داود PB142964

1 1 الفضیلة االجتماعیات 7 15,80 الجدیدة الدریوش طارق JM10908

1 23 الثانویة التأھیلیة  
الخوارزمي

االجتماعیات 7 15,00 فرع وجدة الزریولي الحسن Z329046

3 4 الثانویة اإلعدادیة  سیدي 
خلیل

االجتماعیات 7 14,80 أسفي امز سعید JB291240

3 1 الثانویة التأھیلیة  
الخوارزمي

االجتماعیات 7 14,80 أسفي اسمالل عبدهللا JB403370

2 32 الثانویة التأھیلیة  
الخوارزمي

االجتماعیات 7 14,80 مكناس العلمي علي UC97815

1 29 الثانویة التأھیلیة  
الخوارزمي

الریاضیات 5 16,30 الجدیدة صردي عثمان H427310

2 21 الثانویة التأھیلیة آیت باھا الریاضیات 6 13,60 مكناس الراضي فاطمة الزھراء DA66960

2 35 الثانویة التأھیلیة آیت باھا الریاضیات 6 11,30 الجدیدة محداد امینة H475097

2 26 الثانویة اإلعدادیة  سیدي 
خلیل

الریاضیات 7 15,80 الدار البیضاء- أنفا أوحماد عبد المولى P215746

1 21 الثانویة التأھیلیة آیت باھا الریاضیات 7 15,70 الدار البیضاء- أنفا المسكیني عبد المغیث BB59834

3 16 الثانویة اإلعدادیة  سیدي 
خلیل

الریاضیات 7 15,20 الجدیدة سعدوي حمید I652348

1 14 الثانویة التأھیلیة  
الخوارزمي

علوم الحیاة واألرض 6 14,00 الجدیدة حیاني ثوریة M492874
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النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي التأھیلي 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 التأھیلیة األمویین التربیة اإلسالمیة 1 16,60 فرع وجدة أبو القاسم ءامنة R209313

1 10 الثانویة التأھیلیة  المسیرة 
الخضراء

التربیة البدنیة 7 11,50 تازة خلفي یوسف PA81855

2 40 الثانویة التأھیلیة آیت باھا التربیة البدنیة 7 11,43 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء سلیماني یونس UC125934

1 44 الفضیلة التربیة البدنیة 7 11,40 تازة العزري یاسین ZT16148

1 18 الفضیلة التربیة البدنیة 7 11,20 تازة ایتباباحماد عبد العزیز I511964

2 63 الثانویة التأھیلیة األمویین التربیة البدنیة 7 11,00 تازة لعرج كمال Z391030

2 66 الثانویة التأھیلیة األمویین التربیة البدنیة 7 10,85 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء التسلیــم یوسف Q281233

5 69 الثانویة اإلعدادیة  سیدي 
خلیل

التربیة البدنیة 7 10,80 تازة اوعیسى یوسف LA105527

1 62 الثانویة التأھیلیة آیت باھا التربیة البدنیة 7 10,80 تازة بنیوسف تقي هللا R289064

1 1 الثانویة اإلعدادیة  سیدي 
خلیل

الفلسفة 5 14,60 انزكان ـ أیت ملول نجمي فؤاد PA32498

1 1 الفضیلة الفلسفة 5 14,20 انزكان ـ أیت ملول شیكي محمد JB197239

3 1 الثانویة التأھیلیة األمویین الفلسفة 5 12,20 انزكان ـ أیت ملول اشھبون عبد العزیز JB430817

1 21 الثانویة التأھیلیة األمویین الفلسفة 7 13,80 مكناس سرحان محمد C459170

1 3 الثانویة التأھیلیة األمویین الفلسفة 7 13,60 انزكان ـ أیت ملول اجكیني محمد JC457350

1 2 الثانویة التأھیلیة  العربي  
البناي

الفلسفة 7 13,60 انزكان ـ أیت ملول الفراع أحمد JE233332
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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 التأھیلي 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 فیصل بن عبد العزیز اللغة العربیة 1 15,80 انزكان ـ أیت ملول جبراوي ھناء PA131094

1 2 فیصل بن عبد العزیز اللغة العربیة 2 16,20 انزكان ـ أیت ملول كروج الحسن SH93739

3 32 المعري اللغة العربیة 6 15,40 فاس رجاء بنعدي C756321

1 2 طارق بن زیاد اللغة العربیة 6 15,40 انزكان ـ أیت ملول بن عدادة لیلى PA133393

1 1 طارق بن زیاد اللغة اإلنجلیزیة 1 17,00 انزكان ـ أیت ملول العیادي لیلى JB313420

1 1 فیصل بن عبد العزیز االجتماعیات 1 14,80 أسفي دیدي لیلى JB370609

2 1 الصفاء االجتماعیات 6 14,60 الجدیدة امسعود سعاد J361762

2 2 الصفاء االجتماعیات 6 12,80 أسفي خوخة ایمان J440839

2 2 الصفاء االجتماعیات 6 12,00 أسفي مرزوقي لالحسنیة SH115470

3 18 المعري االجتماعیات 7 16,40 الجدیدة عراض یوسف BH451765

3 19 المعري االجتماعیات 7 16,00 الجدیدة الفقیر یاسین EE54923

3 18 المعري االجتماعیات 7 16,00 الجدیدة كواض ابراھیم BE793739

3 2 الفتح االجتماعیات 7 15,80 مكناس بنغنو عبد االلھ PA130053

1 1 المعري الریاضیات 5 16,50 انزكان ـ أیت ملول بوكرین رشید JC393893

1 1 الفتح الریاضیات 5 16,00 انزكان ـ أیت ملول اعمارة محسین J412605

1 1 المعري الریاضیات 5 12,10 انزكان ـ أیت ملول الزوین عزیز PB110249

2 25 المعري الریاضیات 6 15,40 الجدیدة بنداود نادیة M293075
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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 التأھیلي 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 6 الصفاء علوم الحیاة واألرض 6 16,80 انزكان ـ أیت ملول ایت المعطي جمیلة EB158536

1 3 الصفاء علوم الحیاة واألرض 6 15,80 انزكان ـ أیت ملول االدریسي فاطمة BJ315763

2 6 المعري علوم الحیاة واألرض 6 15,60 انزكان ـ أیت ملول الكراس راتبة EB159186

2 36 المعري علوم الحیاة واألرض 6 14,10 انزكان ـ أیت ملول ازنزال ھدى IC49318

1 54 المعري علوم الحیاة واألرض 6 14,00 الدار البیضاء- أنفا االدریسي سكینة BE796288

1 1 المعرفة التربیة البدنیة 2 15,53 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء زیضین محمد JB192001

2 1 الصفاء التربیة البدنیة 5 14,20 تازة أشراع محمد J363808

2 1 الصفاء التربیة البدنیة 5 13,00 تازة بن لوقار یونس JA97681

3 1 المعري التربیة البدنیة 7 14,20 تازة ولفقیر ابراھیم JB366113

3 1 المعري التربیة البدنیة 7 14,10 تازة رجوح سعید J443770

3 44 ثانویة عبدهللا الشفشاوني 
التأھیلیة

التربیة البدنیة 7 11,80 تازة بلخیري ادریس FL60195

1 16 الصفاء المعلومیات 6 15,20 سطات مقتدر مریم IB174277

1 1 الحسن بن محمد الخیاط الفلسفة 1 13,60 انزكان ـ أیت ملول ھداري ملیكة JB373878

2 1 فیصل بن عبد العزیز الفلسفة 1 12,40 انزكان ـ أیت ملول ھموش عائشة JB391511

3 1 المعري الفلسفة 1 11,90 انزكان ـ أیت ملول أفقیر فاطمة C949273

1 الفتح الفلسفة 1 11,20 انزكان ـ أیت ملول لكحل حسناء JB311044

3 1 المعري الفلسفة 5 13,80 انزكان ـ أیت ملول العسري لحسن JB136881
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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 التأھیلي 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

4 1 الفتح الفلسفة 6 13,80 انزكان ـ أیت ملول الكنداوي رجاء JB398627

2 2 الفتح الفلسفة 6 11,40 انزكان ـ أیت ملول لبیض مریم PB117776
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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 التأھیلي 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 1 عبد الرحیم بوعبید اللغة العربیة 1 12,40 الرباط ابو عامر مریم PA116199

1 10 ابي القاسم اللغة العربیة 6 14,80 مكناس رضى هللا مونیة U159452

2 7 ابي القاسم اللغة العربیة 6 14,20 مكناس الخوخي نعیمة U130591

2 7 ابي القاسم اللغة العربیة 6 13,80 انزكان ـ أیت ملول باألبیض صالحة U158260

2 3 ابي القاسم اللغة العربیة 6 13,60 مكناس البیضاوي صباح UA68261

3 7 الرازي اللغة العربیة 6 13,50 انزكان ـ أیت ملول نبوي رشیدة UC129154

3 18 الرازي اللغة العربیة 6 13,00 بني مالل الطراشي فاطمة UC133253

1 4 ابي القاسم اللغة الفرنسیة 5 16,60 الرباط وخلدجا الحو PB80420

2 7 اللوز اللغة الفرنسیة 6 13,30 توشلیفت لیلة مراكش P177055

2 7 الرازي اللغة الفرنسیة 6 13,10 محمي خدیجة مراكش E397193

2 35 الرازي اللغة الفرنسیة 6 12,80 منسوم حنان مراكش EE334638

3 12 اللوز اللغة الفرنسیة 6 11,50 مكناس محجوبي یامنة UC18627

1 53 سیدي داود اللغة اإلنجلیزیة 6 10,00 الرباط لطفي فدوى AD142713

1 3 سیدي داود اللغة اإلنجلیزیة 7 16,80 انزكان ـ أیت ملول أوزو سعید P254416

2 17 ابي القاسم اللغة اإلنجلیزیة 7 15,60 فاس عبد الحق صدیق CB242138

2 18 الرازي اللغة اإلنجلیزیة 7 14,80 الدار البیضاء- أنفا أوعا حسام AA6386

3 49 الرازي اللغة اإلنجلیزیة 7 14,80 الدار البیضاء- أنفا صبیر رضوان BJ284711
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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 التأھیلي 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

3 43 الرازي اللغة اإلنجلیزیة 7 14,60 الدار البیضاء- أنفا أوعیش ابرھیم JY10281

1 1 اللوز االجتماعیات 7 16,00 مكناس المساوي یاسین P221650

1 1 الرازي االجتماعیات 7 16,00 مكناس مكاوي عبد الواحد PA122369

2 1 الرازي االجتماعیات 7 15,40 مكناس ایت یطجان محمد PB57549

1 5 الرازي االجتماعیات 7 15,00 مكناس حجو یحیى UC92701

1 1 الرازي االجتماعیات 7 14,80 أسفي الصالحي ادریس PB134191

1 39 عبد الرحیم بوعبید الریاضیات 7 15,60 الدار البیضاء- أنفا خزري محمد WA160650

2 1 ابي القاسم الریاضیات 7 15,30 انزكان ـ أیت ملول ماعطللھ الحسن P126213

1 43 ابي القاسم الریاضیات 7 14,60 سطات الھاللي رشید MC179219

2 49 ابي القاسم الریاضیات 7 14,40 سطات عقیل عبد المجید WA152815

1 1 ابي القاسم علوم الحیاة واألرض 5 16,50 انزكان ـ أیت ملول لھرومي سعید P221743

1 12 ابي القاسم علوم الحیاة واألرض 6 14,30 الدار البیضاء- أنفا ایت سیدي كلثوم BH338888

2 53 الرازي علوم الحیاة واألرض 6 14,05 الرباط أمانة بوشرة BB45233

1 65 الرازي علوم الحیاة واألرض 6 13,90 الرباط الحادي لطیفة BJ381832

2 32 اللوز علوم الحیاة واألرض 6 13,60 الجدیدة عابد فاطمة الزھراء Y315019

1 1 عبد الرحیم بوعبید الفیزیاء والكیمیاء 1 15,30 الرباط بومسعود الزھراء UC128815

1 64 ابو بكر الصدیق الفیزیاء والكیمیاء 7 16,10 الرباط موساوي نور الدین CB224907
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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 التأھیلي 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 40 ابو بكر الصدیق الفیزیاء والكیمیاء 7 15,90 الجدیدة قجى مصطفى I648041

3 56 القاضي عیاض الفیزیاء والكیمیاء 7 15,70 الرباط العدالي عبد االحد LC64419

4 45 اللوز الفیزیاء والكیمیاء 7 15,40 فاس رشید حلوي ZT33868

4 67 الرازي الفیزیاء والكیمیاء 7 15,40 الرباط فویدر محمد Q195342

3 56 الرازي الفیزیاء والكیمیاء 7 15,20 الرباط اھریمش یاسین XA87277

1 15 ابو بكر الصدیق التربیة اإلسالمیة 7 14,40 الرباط الخلخالي رشید JC320941

3 59 الرازي التربیة اإلسالمیة 7 14,10 فرع وجدة البكار خالد C974816

3 19 الرازي التربیة اإلسالمیة 7 14,10 الطالبي محماد مراكش EE208576

2 28 الرازي التربیة اإلسالمیة 7 14,10 الرباط فاطن الزبیر BJ319224

1 19 عبد الرحیم بوعبید التربیة اإلسالمیة 7 14,10 ایت لحسن بن علي عزیز مراكش EE253081

4 63 اللوز التربیة اإلسالمیة 7 13,75 الرباط ایت یعقوب محمد BE788731

4 10 اللوز التربیة اإلسالمیة 7 13,70 بوزكري عبد الرحمان مراكش JC456963

1 1 الرازي التربیة البدنیة 1 12,09 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء دادي أسماء CB264852

1 1 ابي القاسم التربیة البدنیة 7 13,60 تازة الصبار محمد PB133492

1 1 ابي القاسم التربیة البدنیة 7 13,20 تازة فنزیض عبدالعزیز P250443

2 3 اللوز التربیة البدنیة 7 12,20 تازة والزین عیسى UA87165

1 58 الرازي المعلومیات 7 14,80 الدار البیضاء- أنفا قرواش یاسین IB196115
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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 التأھیلي 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 1 ابي القاسم الفلسفة 7 14,00 انزكان ـ أیت ملول حاقي الحسن PB83934

2 1 الرازي الفلسفة 7 13,30 انزكان ـ أیت ملول ایعیش عبد العزیز P279961

2 18 اللوز الفلسفة 7 13,20 انزكان ـ أیت ملول كربان سفیان PA113938

1 13 العلوم والتكنولوجیات  الثانویة التقنیة ابن الھیثم
المیكانیكیة

7 11,66 سطات الدھبي صالح الدین J454014
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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 التأھیلي 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 الداخلة اللغة العربیة 1 15,60 انزكان ـ أیت ملول الغنم نوال Q255671

1 67 ایت إعزا اللغة العربیة 6 09,00 محمودي سومیة مراكش UC133038

3 11 العرفان اللغة العربیة 7 17,10 أسفي أزروال بدر U149159

1 57 النھضة اللغة العربیة 7 17,10 أسفي المستور عبد الحق BH149931

5 65 المعرفة اللغة العربیة 7 16,90 أسفي الھران محمد Q160602

4 50 المعرفة اللغة العربیة 7 16,90 أسفي سمكان محمد H180606

5 55 ثانویة أولوز التأھیلیة اللغة العربیة 7 16,60 فاس عبد العالي بیاض FA135025

1 45 ابن ماجة اللغة العربیة 7 16,20 مكناس حسناوي مصطفى U156361

8 7 محمد السادس اللغة العربیة 7 15,80 بني مالل رزوق رضوان UC96865

7 39 محمد السادس اللغة العربیة 7 15,60 بني مالل غرار عادل BH255526

9 59 الفضیلة اللغة العربیة 7 15,50 أسفي الطبراني یوسف BJ173230

9 3 الفضیلة اللغة العربیة 7 15,40 انزكان ـ أیت ملول بلفقیر عبد العزیز PB170994

10 67 األرك اللغة العربیة 7 15,40 فاس عبد المالك حسنیوي CB242258

1 3 ثانویة محمد الخامس للتعلیم 
األصیل

اللغة الفرنسیة 6 14,40 معزوز عائشة مراكش JB45038

2 48 ایت إعزا اللغة الفرنسیة 6 12,60 طنجة زمزام وفاء BK266183

2 60 المجد اللغة الفرنسیة 6 11,50 الرباط السحباني مریم I483250
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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 التأھیلي 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

2 51 العرفان اللغة الفرنسیة 6 11,40 طنجة بنشرقي فاطمة TA62766

3 60 الداخلة اللغة الفرنسیة 6 11,20 الرباط بوزرواط زھور X307633

1 60 المجد اللغة الفرنسیة 6 11,20 طنجة الكمري عزیزة Z402837

2 35 العرفان اللغة الفرنسیة 6 10,70 مكناس شاكیب نجاة D335742

2 66 العرفان اللغة الفرنسیة 6 10,60 الرباط عیادي یمینة F624989

4 18 سیدي موسى اللغة الفرنسیة 6 10,60 لوغوي حسناء مراكش E466272

4 67 سیدي موسى اللغة الفرنسیة 6 09,40 الرباط القندیل وصال SH134596

5 54 موالي یوسف اللغة الفرنسیة 7 16,90 فاس صادیق متقالي IB58722

1 11 المعرفة اللغة الفرنسیة 7 16,30 فاس لحسن بوعلي I194715

6 65 المعرفة اللغة الفرنسیة 7 16,10 فاس محمد اعني I328549

3 36 الداخلة اللغة الفرنسیة 7 15,60 فاس عثمان الھرماك CD220694

8 68 الرازي اللغة الفرنسیة 7 15,30 فاس عمر رزوقي CD351964

10 27 ثانویة أولوز التأھیلیة اللغة الفرنسیة 7 15,20 الرباط حكیم أمین W356385

9 60 األرك اللغة الفرنسیة 7 15,10 مكناس الحسناوي محمد زكي D983673

11 66 ابن ماجة اللغة الفرنسیة 7 14,70 فاس یوسف مخلیصي Q214437

11 67 محمد السادس اللغة الفرنسیة 7 14,70 طنجة واعیس عادل GA88476

1 1 العرفان اللغة اإلنجلیزیة 1 17,00 فاس غیثة حموشي CD201008
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النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي التأھیلي 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 سیدي وسیدي اللغة اإلنجلیزیة 1 13,00 انزكان ـ أیت ملول العسري فاطمة JC457230

1 5 ابن سلیمان الروداني اللغة اإلنجلیزیة 6 16,20 انزكان ـ أیت ملول بنباني ھاجر J437495

1 1 ابن سلیمان الروداني اللغة اإلنجلیزیة 6 14,80 انزكان ـ أیت ملول سلمات سلمى JC465368

1 1 ثانویة محمد الخامس للتعلیم 
األصیل

اللغة اإلنجلیزیة 6 12,80 انزكان ـ أیت ملول تعمرانت خدیجة JC473678

2 5 موالي یوسف اللغة اإلنجلیزیة 6 11,20 انزكان ـ أیت ملول املیح جھاد OD32866

5 4 المعرفة اللغة اإلنجلیزیة 6 10,00 الدار البیضاء- أنفا سالمي فاطمة JT18582

5 10 موالي یوسف اللغة اإلنجلیزیة 7 17,00 أسفي بلحسن عبد الرحیم JC402291

7 6 ثانویة أولوز التأھیلیة اللغة اإلنجلیزیة 7 15,60 أسفي منكال محمد JB304108

8 10 ابن ماجة اللغة اإلنجلیزیة 7 15,00 انزكان ـ أیت ملول أسباب الحسن JB396192

8 27 ابن ماجة اللغة اإلنجلیزیة 7 14,80 فاس علي الوكیل PB134952

1 1 العرفان االجتماعیات 6 16,00 فرع وجدة بنعیسى حیاة JT10453

1 1 الشابي االجتماعیات 7 16,40 أسفي بادو عبدالقادر PB104147

2 1 ثانویة ھوارة التأھیلیة االجتماعیات 7 15,60 أسفي نایت القاضي محمد jc315790

2 1 العرفان االجتماعیات 7 15,00 أسفي احدیبي عبدالعزیز PB85427

2 22 سیدي موسى االجتماعیات 7 14,60 أسفي رمزي محمد Y212273

3 44 المعرفة االجتماعیات 7 14,60 مكناس بوعادلي الحسین G348300

3 3 المجد االجتماعیات 7 14,60 أسفي محسین فؤاد jb213210
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النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي التأھیلي 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

7 5 ثانویة أولوز التأھیلیة االجتماعیات 7 14,60 أسفي العسري رشید JE239691

3 5 سیدي موسى االجتماعیات 7 14,60 أسفي بوھمیس یوسف PA98108

2 53 المعرفة االجتماعیات 7 14,60 أسفي عبداالوي یونس BH298347

7 57 ثانویة أولوز التأھیلیة االجتماعیات 7 14,40 أسفي المفیض عبدالحي EE196383

8 1 محمد السادس االجتماعیات 7 14,40 أسفي نایت عبدهللا عبدالحكیم JC406588

8 14 الفضیلة االجتماعیات 7 14,40 أسفي الحداوي رضوان PB139472

9 54 ابن ماجة االجتماعیات 7 14,40 مكناس العیساوي الشباني GN148538

9 46 محمد السادس االجتماعیات 7 14,40 فرع وجدة او الحاج حسن CB241266

9 10 محمد السادس االجتماعیات 7 14,20 أسفي ایت عمار حسن pb133141

11 60 األرك االجتماعیات 7 14,20 فاس جمال تیزوضى IC12834

1 1 سیدي وسیدي الریاضیات 2 18,40 انزكان ـ أیت ملول المنیاري طارق JC153738

1 1 عبد هللا الشفشاوني الریاضیات 5 17,80 انزكان ـ أیت ملول الحیحي حسن JC297760

1 1 المجد الریاضیات 5 16,50 انزكان ـ أیت ملول بوسعید رشید JC320919

2 23 الطبري الریاضیات 7 14,60 الدار البیضاء- أنفا تیجي ربیع BB74848

2 4 المجد الریاضیات 7 14,50 انزكان ـ أیت ملول الحویضري رشید JT6188

5 35 الرازي الریاضیات 7 14,40 فرع وجدة البركاني محمد S551892

5 31 الفضیلة الریاضیات 7 14,40 الدار البیضاء- أنفا احماش ھشام BB50267
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النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي التأھیلي 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

5 61 الرازي الریاضیات 7 14,30 الرزاقي محمد القنیطرة KA37173

3 51 األرك الریاضیات 7 14,20 الجدیدة بركایو یوسف IC10579

6 37 الفضیلة الریاضیات 7 14,20 الرباط الحنوني سعید X304493

5 27 ثانویة أولوز التأھیلیة الریاضیات 7 14,10 انزكان ـ أیت ملول اوخویا عبد الوھاب P249314

6 67 ثانویة أولوز التأھیلیة الریاضیات 7 14,00 فرع وجدة رمضاني احمد F381390

8 37 محمد السادس الریاضیات 7 14,00 الدار البیضاء- أنفا برا مو منیر BE695337

1 1 عبد هللا الشفشاوني علوم الحیاة واألرض 5 16,10 انزكان ـ أیت ملول اشباني محمد JT591

2 30 النھضة علوم الحیاة واألرض 6 14,60 الدار البیضاء- أنفا العكدة سناء BB52882

3 32 ثانویة أولوز التأھیلیة علوم الحیاة واألرض 6 14,40 الرباط ویشو سناء BL58758

3 58 العرفان علوم الحیاة واألرض 6 13,80 الجدیدة شمخ فاطمة EB50190

3 56 الشابي علوم الحیاة واألرض 6 13,50 الدار البیضاء- أنفا العسري مینة BE836786

3 58 الداخلة علوم الحیاة واألرض 6 13,50 الرباط لوكیلي رشیدة CD351044

4 49 العرفان علوم الحیاة واألرض 6 13,40 الجدیدة بن خوة نزھة I377512

1 65 المعرفة علوم الحیاة واألرض 6 13,30 الرباط الغالمي لمیاء KA50376

3 59 الطبري علوم الحیاة واألرض 6 13,30 الدار البیضاء- أنفا عزیوي جمیلة GA142066

3 67 سیدي موسى علوم الحیاة واألرض 6 13,20 الدار البیضاء- أنفا البودي بوشرة TA107398

9 45 ثانویة أولوز التأھیلیة علوم الحیاة واألرض 6 13,20 الرباط المقریني فدوى D695536
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النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي التأھیلي 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

6 67 الفضیلة علوم الحیاة واألرض 6 13,20 فاس محجوبة الرواس Z431133

6 68 الفضیلة علوم الحیاة واألرض 6 12,40 فاس رجاء بوستاني Z447258

11 52 ابن ماجة علوم الحیاة واألرض 6 12,00 فاس سمیة ناصف CB247056

1 1 ابن سلیمان الروداني العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

6 15,40 سطات اإلمام صفیة JT22281

1 3 ابن سلیمان الروداني العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

6 13,07 سطات السعداني ماجدة DJ12165

1 4 ثانویة ھوارة التأھیلیة الفیزیاء والكیمیاء 1 16,20 الجدیدة ابھلوص لطیفة JT9329

1 8 سیدي وسیدي الفیزیاء والكیمیاء 2 16,20 فاس امینة ایت منصور EE319953

1 4 ثانویة ھوارة التأھیلیة الفیزیاء والكیمیاء 5 16,30 الجدیدة الھرد رشید SH94755

2 60 ثانویة محمد الخامس للتعلیم 
األصیل

الفیزیاء والكیمیاء 6 13,80 الجدیدة الزراع مریم I622104

1 35 الطبري الفیزیاء والكیمیاء 7 16,40 الرباط الجعواني نبیل AB258390

3 4 المجد الفیزیاء والكیمیاء 7 16,30 الجدیدة العبیدي رشید JM4099

4 30 ایت إعزا الفیزیاء والكیمیاء 7 16,20 الجدیدة اودرار سفیان EE366279

7 13 الداخلة الفیزیاء والكیمیاء 7 15,70 الدار البیضاء- أنفا بلعیساوي محسن QA145224

7 35 الرازي الفیزیاء والكیمیاء 7 15,50 طنجة متفاطن عبد الرحیم W173665

8 55 الداخلة الفیزیاء والكیمیاء 7 15,40 طنجة اكروم عبد الكریم T173411

7 5 المعرفة الفیزیاء والكیمیاء 7 15,40 الرباط الساجید ھشام JB206466
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النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي التأھیلي 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

8 50 الداخلة الفیزیاء والكیمیاء 7 15,33 الدار البیضاء- أنفا غالف زكریاء BH279448

10 63 ابن ماجة الفیزیاء والكیمیاء 7 15,30 فاس عبد السالم اشتوي ZT2903

10 3 الفضیلة الفیزیاء والكیمیاء 7 15,30 الرباط االدریسي ادریس JC422973

11 67 األرك الفیزیاء والكیمیاء 7 15,20 فرع وجدة الشوي عبد السالم Z432420

11 60 محمد السادس الفیزیاء والكیمیاء 7 15,10 طنجة فرجي محمد M466228

1 3 المعرفة التربیة اإلسالمیة 4 17,00 مكناس الھمام رجاء JB310692

1 4 الرازي التربیة اإلسالمیة 6 11,10 منصـور فاضمة مراكش JM13553

3 4 األرك التربیة اإلسالمیة 6 10,30 الكابوس یامنة مراكش EB159407

1 1 النھضة التربیة البدنیة 6 12,03 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء ھجھوج فاطمة JT33244

1 1 ثانویة ھوارة التأھیلیة التربیة البدنیة 7 14,20 تازة كجدامي عبد الكبیر JC346368

2 1 الحسن الثاني التربیة البدنیة 7 13,66 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء داســي محمد یاسـر JT31436

4 1 المجد التربیة البدنیة 7 13,40 تازة اشاوي الیاس JT10939

8 ثانویة أولوز التأھیلیة التربیة البدنیة 7 12,40 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء الوردي عبد القادر AA32350

2 32 سیدي موسى التربیة البدنیة 7 12,20 تازة باقدیر محمد D639048

5 1 الطبري التربیة البدنیة 7 11,93 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء بنســي نورالدیـن JT23723

5 42 العرفان التربیة البدنیة 7 11,81 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء أوجیل عادل TK16075

6 23 العرفان التربیة البدنیة 7 11,64 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء طیبـي محمــد S633696
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النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
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 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي التأھیلي 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 53 الداخلة التربیة البدنیة 7 11,51 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء المشروح یوسف BB77644

10 27 الفضیلة التربیة البدنیة 7 11,20 تازة امدة رضى EE353623

1 32 ابن ماجة التربیة البدنیة 7 11,20 تازة محدان حسن FL59723

8 3 المعرفة التربیة البدنیة 7 11,20 تازة ایت عدي عبد الجلیل JA124244

10 44 ثانویة أولوز التأھیلیة التربیة البدنیة 7 11,17 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء فقیر عصام M496830

1 25 العرفان المعلومیات 7 15,60 فاس عدنان اباعزیزي DN11513

1 1 ایت إعزا الفلسفة 1 14,40 انزكان ـ أیت ملول اكزاو رشیدة JC142472

1 1 عبد هللا الشفشاوني الفلسفة 6 11,20 انزكان ـ أیت ملول بردھام مریم UA89534

1 1 الشابي الفلسفة 7 16,80 تطوان أكزول المھدي SH126787

1 1 النھضة الفلسفة 7 15,90 تطوان موسیف عبد المجید JT12551

1 1 المجد الفلسفة 7 14,00 تطوان القاسمي محمد SL8098

2 4 عبد هللا الشفشاوني الفلسفة 7 13,40 معتصم عمر مراكش JA129201

4 5 العرفان الفلسفة 7 13,00 انزكان ـ أیت ملول بناني محمد J422912

7 9 الداخلة الفلسفة 7 13,00 زكوك عبد الرحیم مراكش EB151454

7 5 المعرفة الفلسفة 7 13,00 انزكان ـ أیت ملول مومن احمد JE263801

7 4 الداخلة الفلسفة 7 12,80 انزكان ـ أیت ملول احشوش محمد JA117951

9 2 موالي یوسف الفلسفة 7 12,80 انزكان ـ أیت ملول بوتباوشت رشید JB409081
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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 التأھیلي 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

8 5 الفضیلة الفلسفة 7 12,60 انزكان ـ أیت ملول اشو محمد JC463748

11 4 ثانویة أولوز التأھیلیة الفلسفة 7 12,20 انزكان ـ أیت ملول دحسو حمید PA95169

2 6 محمد السادس الفلسفة 7 12,00 انزكان ـ أیت ملول االزھري الحسن JB433967

11 60 ثانویة أولوز التأھیلیة الفلسفة 7 12,00 الجواھري رضوان مراكش Y282995

62 األرك الفلسفة 7 12,00 الزاوي أشرف القنیطرة ZT5618

12 40 ابن ماجة الفلسفة 7 12,00 مكناس الطاھري رضوان CD153201

13 65 األرك الفلسفة 7 11,90 مكناس العماري عصام CB246012

66 ابن سلیمان الروداني الفنون التطبیقیة 7 12,20 طنجة توفیق خالد AB613998

60 ابن سلیمان الروداني الفنون التطبیقیة 7 12,00 طنجة الرویسة أحمد I471216

1 1 ابن سلیمان الروداني العلوم والتكنولوجیات 
الكھربائیة

1 12,60 سطات ادافقیر جھان JE266267
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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 التأھیلي 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 التاھیلیة  محمد 
الجزولي

اللغة العربیة 5 15,30 انزكان ـ أیت ملول بن جدي عمار JE220293

2 17 الثانویة التاھیلیة الجدیدة اللغة العربیة 6 13,60 فاس نورة قویطي GN101332

1 36 الثانویة التاھیلیة الجدیدة اللغة العربیة 6 11,30 بني مالل الحجوي سعاد G393895

3 37 الثانویة االعدادیة افال اغیر اللغة العربیة 6 10,60 الرباط حفیضي سعاد A593668

1 3 الثانویة التاھیلیة  محمد 
الجزولي

اللغة الفرنسیة 1 12,70 المؤدن خدیجة مراكش P211866

1 1 الثانویة التاھیلیة الجدیدة اللغة الفرنسیة 1 10,40 أبال زھیرة مراكش EE425308

2 1 الثانویة االعدادیة ادریس 
الثاني

اللغة الفرنسیة 5 13,70 مومو ناصر  الدین مراكش JE203412

4 45 الثانویة االعدادیة افال اغیر اللغة الفرنسیة 6 13,20 الرباط خیزران فاطمة BJ334278

1 4 الثانویة التأھیلیة ابراھیم 
وخزان

اللغة اإلنجلیزیة 1 15,00 فاس السعدیة شرغیني C535857

2 1 الثانویة االعدادیة افال اغیر اللغة اإلنجلیزیة 2 17,00 انزكان ـ أیت ملول ابو یسین ابراھیم JB373602

1 1 الثانویة التاھیلیة  محمد 
الجزولي

االجتماعیات 5 17,20 أسفي الزروقي ھشام JA111308

2 1 الثانویة االعدادیة افال اغیر االجتماعیات 7 16,00 أسفي حجي عبدالسالم PB148538

5 الثانویة االعدادیة افال اغیر الریاضیات 6 13,90 انزكان ـ أیت ملول فاطمة الزھراء صكاك Y350928

1 33 الثانویة التاھیلیة الجدیدة علوم الحیاة واألرض 6 14,90 الدار البیضاء- أنفا مھناوي نعیمة BB73240
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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 التأھیلي 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

2 56 الثانویة االعدادیة ادریس 
الثاني

علوم الحیاة واألرض 6 14,00 جالس شیماء القنیطرة K422132

2 36 الثانویة االعدادیة ادریس 
الثاني

علوم الحیاة واألرض 6 14,00 الدار البیضاء- أنفا فتحي سارة T224000

3 67 الثانویة االعدادیة افال اغیر علوم الحیاة واألرض 6 13,60 الرباط المنصوري دنیا X306142

2 الثانویة التأھیلیة المسیرة 
الخضراء

العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

6 13,87 سطات كري بشرى N344147

1 1 الثانویة التأھیلیة المسیرة 
الخضراء

العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

6 13,27 سطات باركینو أمینة JE255090

4 الثانویة التاھیلیة الجدیدة الفیزیاء والكیمیاء 5 16,00 الرباط المسكین محمد JB198111

1 5 الثانویة االعدادیة ادریس 
الثاني

التربیة اإلسالمیة 7 17,00 مكناس ایت عبد هللا الحسن JC422446

1 1 الثانویة التھیلیة السالم التربیة البدنیة 5 12,21 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء ناصري علي JE212699

2 1 الثانویة االعدادیة ادریس 
الثاني

التربیة البدنیة 7 14,40 تازة مزوغ محمد SH131564

3 3 الثانویة االعدادیة افال اغیر التربیة البدنیة 7 11,60 تازة بوطاھر الیاس F415352

1 39 الثانویة االعدادیة ادریس 
الثاني

المعلومیات 6 13,00 سطات تبالي سارة BK341586

1 8 الثانویة التاھیلیة الجدیدة الفلسفة 7 14,40 انزكان ـ أیت ملول بدیر سفیان JB340615

2 3 الثانویة االعدادیة ادریس 
الثاني

الفلسفة 7 14,40 نجمي محمد مراكش P275042
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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 التأھیلي 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

3 1 الثانویة االعدادیة افال اغیر الفلسفة 7 14,00 انزكان ـ أیت ملول صدیق عمر JA125343

1 13 الثانویة التاھیلیة ابن سلیمان 
الرسموكي

الفنون التطبیقیة 7 13,90 طنجة الخملیشي یوسف LC113796

15 الثانویة التاھیلیة ابن سلیمان 
الرسموكي

الفنون التطبیقیة 7 13,80 طنجة الدحاس یاسر LB79326

1 1 الثانویة التاھیلیة ابن سلیمان 
الرسموكي

العلوم والتكنولوجیات 
المیكانیكیة

7 13,45 سطات الخولي یاسین J429494
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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 التأھیلي 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 ثانویة عمر بن الخطاب 
التأھیلیة

اللغة العربیة 5 15,20 انزكان ـ أیت ملول التامري عبد اللطیف PB40058

1 35 ابن سینا اللغة العربیة 6 11,30 وسالم ربحة مراكش U157144

1 35 ادریس األول اللغة العربیة 6 10,60 بابا خویا حیاة مراكش UC127745

1 41 سیدي عمرو اللغة العربیة 7 16,40 مكناس احمیداني اناس UC118464

1 65 ثانویة عمر بن الخطاب 
التأھیلیة

اللغة العربیة 7 16,20 مكناس الوكیلي عمار DC20139

3 19 ابن سینا اللغة العربیة 7 16,20 مكناس عابدي مصطفى UC122463

4 25 اوالد یحیى لكرایر اللغة العربیة 7 15,80 مكناس الحجوي محمد VA53996

4 52 ابن المھدي الجراري اللغة العربیة 7 15,40 انزكان ـ أیت ملول الشیخ محمد JF19696

3 34 اوالد یحیى لكرایر اللغة العربیة 7 15,40 مكناس انكزدم المصطفى V273978

1 70 ابن المھدي الجراري اللغة العربیة 7 15,40 انزكان ـ أیت ملول خالدي عبد الصمد UC128137

6 67 تغبالت اللغة العربیة 7 15,40 فاس زروال الزیاني CB151704

3 38 بوزروال اللغة العربیة 7 15,30 أسفي المساوي حمید PB131391

9 44 سیدي صالح اللغة العربیة 7 15,20 مكناس الزیاني عبد العزیز ZG85764

9 55 عثمان بن عفان اللغة العربیة 7 15,20 انزكان ـ أیت ملول جرو محمد U141310

3 8 بوزروال اللغة العربیة 7 15,20 مكناس بن واحي عبد العزیز UC128304
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النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي التأھیلي 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

10 17 عثمان بن عفان اللغة العربیة 7 15,10 مكناس الھزاوي ابراھیم UC110055

9 15 المحامید الجدیدة اللغة العربیة 7 15,10 انزكان ـ أیت ملول الھواري یوسف UC98939

1 20 الخوارزمي اللغة الفرنسیة 6 12,40 طنجة خدري خدیجة BH175330

1 58 المجد اللغة الفرنسیة 7 14,80 الرباط غندون عمر BE766833

1 70 سیدي احمد بناصر اللغة الفرنسیة 7 14,60 فرع وجدة بوكرع محمد F405208

14 تغبالت اللغة الفرنسیة 7 14,50 فاس محمد وزاني تھامي C904166

3 66 ثانویة المسیرة التأھیلیة اللغة الفرنسیة 7 13,90 فرع وجدة العمراوي محمد Y208958

1 72 ثانویة المسیرة التأھیلیة اللغة الفرنسیة 7 13,90 الرباط كروم محمد  شاكر X265763

3 67 ثانویة المسیرة التأھیلیة اللغة الفرنسیة 7 13,80 فرع وجدة اخموش احمد Z183070

2 7 صالح الدین االیوبي اللغة الفرنسیة 7 13,60 مكناس العداوي یوسف UC123480

5 70 عثمان بن عفان اللغة الفرنسیة 7 13,50 فاس یسین بكار CD370597

5 43 ابن سینا اللغة الفرنسیة 7 13,40 الرباط المالك عزیز BE631320

5 59 ابن سینا اللغة الفرنسیة 7 13,40 الرباط الھاشمي نور الدین BH220765

5 72 ثانویة عمر بن الخطاب 
التأھیلیة

اللغة الفرنسیة 7 13,00 طنجة بالكناویة بنعیسى GN153461

6 64 الجاحظ اللغة الفرنسیة 7 12,90 مكناس المانع محمد C619739

4 69 الرازي اللغة الفرنسیة 7 12,80 الرباط قیس الجیاللي AA26007

4 62 الرازي اللغة الفرنسیة 7 12,80 فرع وجدة نادي عبد العزیز I427103
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النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي التأھیلي 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

10 16 سیدي صالح اللغة الفرنسیة 7 12,80 مكناس زین العابدین محمد UC111949

10 69 عثمان بن عفان اللغة الفرنسیة 7 12,70 فرع وجدة حدو سمیر S654497

10 63 سیدي صالح اللغة الفرنسیة 7 12,60 طنجة حمزات محمد BH147200

11 70 موالي المھدي الصالحي اللغة الفرنسیة 7 12,50 بنلحصر شفیق مراكش E439748

1 8 ادریس األول اللغة اإلنجلیزیة 7 14,40 انزكان ـ أیت ملول الراشدي ھشام J432073

2 68 المجد اللغة اإلنجلیزیة 7 14,20 انزكان ـ أیت ملول الراضي عز الدین JZ407

2 17 ثانویة المسیرة التأھیلیة اللغة اإلنجلیزیة 7 14,00 المساوي توفیق مراكش PB161866

4 41 سیدي عمرو اللغة اإلنجلیزیة 7 13,80 انزكان ـ أیت ملول الغازي محمد PB107748

1 49 ابن سینا اللغة اإلنجلیزیة 7 13,80 انزكان ـ أیت ملول بوحفیظ إدریس PB90772

6 69 ابن المھدي الجراري اللغة اإلنجلیزیة 7 13,80 أسفي كسوات رضوان X279888

3 36 ثانویة عمر بن الخطاب 
التأھیلیة

اللغة اإلنجلیزیة 7 13,50 الدار البیضاء- أنفا واھني ناصر الدین PB137269

5 58 ثانویة عمر بن الخطاب 
التأھیلیة

اللغة اإلنجلیزیة 7 13,40 الدار البیضاء- أنفا بوھراوي عادل I475100

7 53 صالح الدین االیوبي اللغة اإلنجلیزیة 7 13,40 صابر نور الدین مراكش MC177705

6 39 بوزروال اللغة اإلنجلیزیة 7 13,20 الدار البیضاء- أنفا الرامي یاسین BB65096

7 1 عثمان بن عفان اللغة اإلنجلیزیة 7 13,20 أسفي الصوصي العلوي یوسف PB132088

11 63 المحامید الجدیدة اللغة اإلنجلیزیة 7 13,00 الدار البیضاء- أنفا الحرش أشرف AB650523
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النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
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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

11 67 موالي المھدي الصالحي اللغة اإلنجلیزیة 7 13,00 فاس محمد براھمي CD383690

1 1 ادریس األول االجتماعیات 7 15,00 الجدیدة الكداري جمال PB128865

1 45 المجد االجتماعیات 7 14,70 طنجة لمغاري معا د XA63766

2 5 سیدي عمرو االجتماعیات 7 14,60 مكناس وخویا علي ابراھیم UC97572

3 64 ثانویة المسیرة التأھیلیة االجتماعیات 7 14,40 طنجة احماش معاد R303490

3 8 ثانویة المسیرة التأھیلیة االجتماعیات 7 14,00 أسفي الحرتي عبداللطیف JC325300

5 23 صالح الدین االیوبي االجتماعیات 7 14,00 فرع وجدة بكري یونس I454244

5 27 الجاحظ االجتماعیات 7 14,00 مكناس الملكي علوي الخالفة UC55533

4 15 الجاحظ االجتماعیات 7 14,00 فاس عبد المجید یوسفي PA124898

3 1 ثانویة عمر بن الخطاب 
التأھیلیة

االجتماعیات 7 13,80 أسفي الزوین خالد PB80493

2 4 ابن سینا االجتماعیات 7 13,80 أسفي ایت القائد الحسن JC324693

5 23 صالح الدین االیوبي االجتماعیات 7 13,70 طنجة اباحني رضوان PB133222

2 36 ابن سینا االجتماعیات 7 13,60 أسفي الحاكمي عبداللطیف H397559

5 10 اوالد یحیى لكرایر االجتماعیات 7 13,60 أسفي لھدمي جامع JA89617

6 18 ثانویة عمر بن الخطاب 
التأھیلیة

االجتماعیات 7 13,60 أسفي أھدون أحمد N212282

7 63 بوزروال االجتماعیات 7 13,60 أسفي دومیسي نعیم JC315066
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النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي التأھیلي 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

3 65 ثانویة عمر بن الخطاب 
التأھیلیة

االجتماعیات 7 13,60 فاس رشید بوخریص GN172956

9 58 تغبالت االجتماعیات 7 13,60 طنجة نجیم محمد X155822

9 68 عثمان بن عفان االجتماعیات 7 13,40 أسفي الیوسفي اسماعیل PB134768

9 71 سیدي صالح االجتماعیات 7 13,30 فاس المھدي العطار CD232547

1 1 سیدي صالح االجتماعیات 7 13,20 أسفي الصوصي العلوي موالي حفیض pb46939

6 46 عثمان بن عفان االجتماعیات 7 13,20 طنجة المسعودي جواد GK71855

9 1 موالي المھدي الصالحي االجتماعیات 7 13,00 أسفي الراضي عبدااللھ PB131327

12 12 سیدي صالح االجتماعیات 7 13,00 أسفي بخشان عبد العلي JC404056

13 75 المحامید الجدیدة االجتماعیات 7 13,00 طنجة كزالي حسن G530380

14 50 تغبالت االجتماعیات 7 12,90 طنجة بن عشا سعید U150673

12 69 المحامید الجدیدة االجتماعیات 7 12,80 فاس محمد الشركي C560254

1 50 ثانویة المسیرة التأھیلیة الریاضیات 7 14,20 رشیدي عبد الھادي القنیطرة EA22407

1 70 ادریس األول الریاضیات 7 13,60 مكناس الشرقي التھامي GN149125

1 70 سیدي احمد بناصر الریاضیات 7 13,60 مكناس الصبیحي خالد D421301

1 56 ثانویة المسیرة التأھیلیة الریاضیات 7 13,60 القریشي یوسف القنیطرة L457548

2 45 سیدي احمد بناصر الریاضیات 7 13,50 اغبالو أنس القنیطرة LA108756

2 70 المجد الریاضیات 7 13,50 فرع وجدة الغلبزوري االمین R88495

61/221
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النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي التأھیلي 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 71 المجد الریاضیات 7 13,40 الرباط بنعبدي محمد J406795

4 70 ثانویة عمر بن الخطاب 
التأھیلیة

الریاضیات 7 13,40 فرع وجدة لقصیر عبد الحفیظ S577260

4 71 ثانویة عمر بن الخطاب 
التأھیلیة

الریاضیات 7 12,80 فاس محمد اصبان R273884

6 69 الرازي الریاضیات 7 12,80 الرباط اباعیس ایدر XA82522

6 60 الجاحظ الریاضیات 7 12,60 الرباط ركاب محمد BJ121643

7 65 اوالد یحیى لكرایر الریاضیات 7 12,60 الرباط حنان محمد BH120878

9 13 صالح الدین االیوبي الریاضیات 7 12,40 انزكان ـ أیت ملول البكري عبد الحمید PB151102

8 46 سیدي صالح الریاضیات 7 12,40 مكناس العامري عمر P257366

11 73 المحامید الجدیدة الریاضیات 7 12,40 فاس محسن لخلوفي CD173840

1 23 ادریس األول علوم الحیاة واألرض 7 17,20 الجدیدة لخالني عبدااللھ E587807

2 71 الرازي علوم الحیاة واألرض 7 17,10 انزكان ـ أیت ملول حنیني حسن IC33014

2 71 الرازي علوم الحیاة واألرض 7 17,00 انزكان ـ أیت ملول وعراب عبدااللھ I658836

3 56 اوالد یحیى لكرایر علوم الحیاة واألرض 7 16,90 انزكان ـ أیت ملول اكریش ابراھیم U93900

2 47 موالي المھدي الصالحي علوم الحیاة واألرض 7 16,80 الجدیدة الخلدوني نور الدین WA132114

2 69 سیدي عمرو علوم الحیاة واألرض 7 16,50 انزكان ـ أیت ملول حجاجي محمد U158862

4 41 ثانویة عمر بن الخطاب 
التأھیلیة

علوم الحیاة واألرض 7 16,00 الجدیدة جودیة مصطفى EE496248
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النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي التأھیلي 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

6 70 موالي المھدي الصالحي علوم الحیاة واألرض 7 15,80 فاس ھشام فوزي S573074

7 69 المحامید الجدیدة علوم الحیاة واألرض 7 15,60 فاس محمد شبایبي Z420115

7 68 المحامید الجدیدة علوم الحیاة واألرض 7 15,40 الرباط أمید بدر X276591

68 سیدي احمد بناصر العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

6 10,60 سطات اثمر ھاجر CC38502

1 73 سیدي احمد بناصر العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

7 12,77 سطات الرامي عادل IB165340

1 69 ثانویة المسیرة التأھیلیة الفیزیاء والكیمیاء 7 15,03 الدار البیضاء- أنفا السربوتي محمد QA148901

1 71 ثانویة المسیرة التأھیلیة الفیزیاء والكیمیاء 7 14,90 طنجة زاھر محسن CD380826

2 68 ادریس األول الفیزیاء والكیمیاء 7 14,80 فاس محمد جعفر CD58136

2 70 ابن المھدي الجراري الفیزیاء والكیمیاء 7 14,65 فرع وجدة شعشوع محمد CC37145

1 58 صالح الدین االیوبي الفیزیاء والكیمیاء 7 14,40 فاس عادل بوعزاوي CD78417

3 68 ثانویة عمر بن الخطاب 
التأھیلیة

الفیزیاء والكیمیاء 7 14,20 طنجة السبعي مراد ID30906

2 65 ابن سینا الفیزیاء والكیمیاء 7 14,10 فاس سعید البوط DJ9807

3 71 الرازي الفیزیاء والكیمیاء 7 13,81 الدار البیضاء- أنفا زلماط سعید T225650

3 65 سیدي صالح الفیزیاء والكیمیاء 7 13,80 فرع وجدة الطوري عبد القادر C720993

3 70 اوالد یحیى لكرایر الفیزیاء والكیمیاء 7 13,80 الرباط الوردي عبد السالم CD146473

3 47 الجاحظ الفیزیاء والكیمیاء 7 13,80 فاس رشید زكدي CD320182
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النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي التأھیلي 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

3 70 اوالد یحیى لكرایر الفیزیاء والكیمیاء 7 13,70 فاس عز العرب بوجیدة ZT54938

4 70 اوالد یحیى لكرایر الفیزیاء والكیمیاء 7 13,60 الرباط العالوي مصطفى XA86118

5 46 سیدي عمرو الفیزیاء والكیمیاء 7 13,41 الدار البیضاء- أنفا الدوش عبدالعزیز BJ368187

7 71 ابن المھدي الجراري الفیزیاء والكیمیاء 7 13,40 الدار البیضاء- أنفا غاندي یوسف T207131

1 59 صالح الدین االیوبي الفیزیاء والكیمیاء 7 13,40 فاس عمر البوعیادي DC19629

4 54 ابن المھدي الجراري الفیزیاء والكیمیاء 7 13,30 فاس حفیظ الخراز CD131176

6 32 سیدي عمرو الفیزیاء والكیمیاء 7 13,20 الدار البیضاء- أنفا الحرشي سعید EC1581

9 64 سیدي عمرو الفیزیاء والكیمیاء 7 13,10 فرع وجدة جوالي رضوان M460103

9 75 بوزروال الفیزیاء والكیمیاء 7 13,00 الجدیدة ھرومتي اشرف H640260

10 38 صالح الدین االیوبي الفیزیاء والكیمیاء 7 12,85 الجدیدة التائب محمد JC403270

11 62 تغبالت الفیزیاء والكیمیاء 7 12,80 الرباط شاكر ابراھیم CD601704

11 58 تغبالت الفیزیاء والكیمیاء 7 12,80 فاس محمد البحري UC117406

9 70 تغبالت الفیزیاء والكیمیاء 7 12,50 فاس محمد بوشامة CB245671

13 8 المحامید الجدیدة الفیزیاء والكیمیاء 7 12,00 الجدیدة صرار محمد P256711

1 49 ادریس األول التربیة اإلسالمیة 7 14,10 فرع وجدة مراكشي یوسف CB235462

1 59 ثانویة عمر بن الخطاب 
التأھیلیة

التربیة اإلسالمیة 7 13,70 فرع وجدة أقشمار محمد علي CB221300

1 51 ادریس األول التربیة اإلسالمیة 7 13,70 حیان محمد مراكش JC96769
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النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي التأھیلي 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 25 الرازي التربیة اإلسالمیة 7 13,30 امدجار رشید مراكش EE317324

3 60 ثانویة عمر بن الخطاب 
التأھیلیة

التربیة اإلسالمیة 7 13,30 دالم جمال مراكش N213781

2 57 ابن سینا التربیة اإلسالمیة 7 13,00 حران الحسین مراكش JE176296

3 65 الجاحظ التربیة اإلسالمیة 7 12,50 الطویلي عبد العزیز مراكش E469721

4 58 اوالد یحیى لكرایر التربیة اإلسالمیة 7 12,20 عالل عمر مراكش JD45773

7 61 بوزروال التربیة اإلسالمیة 7 12,10 فرع وجدة الخبیزي عبد الفتاح CD166361

4 70 صالح الدین االیوبي التربیة اإلسالمیة 7 12,10 فرع وجدة بن یایة عبد الفتاح CD381254

8 21 موالي المھدي الصالحي التربیة اإلسالمیة 7 11,70 بوكار أحمد مراكش J433819

8 60 المحامید الجدیدة التربیة اإلسالمیة 7 11,60 الخیراوي خالد مراكش EE49323

6 74 عثمان بن عفان التربیة اإلسالمیة 7 11,60 ایت عبال حسن مراكش E783924

12 65 تغبالت التربیة اإلسالمیة 7 11,50 خربوش عبد العظیم مراكش HA167162

1 16 سیدي عمرو التربیة البدنیة 7 12,14 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء بن مسعود زكریاء UC131584

1 3 ادریس األول التربیة البدنیة 7 11,80 تازة منار محمد P259527

1 4 الرازي التربیة البدنیة 7 11,80 تازة البرجي عبد العزیز PB121065

1 4 ثانویة المسیرة التأھیلیة التربیة البدنیة 7 11,60 تازة جریر عبد العزیز PB85606

1 54 ادریس األول التربیة البدنیة 7 11,40 تازة الحجام عبد الرحمان GB36577

2 3 الجاحظ التربیة البدنیة 7 11,20 تازة بابا عبد القادر P244102
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النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي التأھیلي 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 62 ثانویة المسیرة التأھیلیة التربیة البدنیة 7 11,00 تازة ھرویت اسماعیل U147819

3 64 سیدي احمد بناصر التربیة البدنیة 7 10,60 تازة الشیكر عبد الواحد ZG82702

3 7 المجد التربیة البدنیة 7 10,60 تازة فنیدي عبد الحكیم JC366331

9 8 ثانویة عمر بن الخطاب 
التأھیلیة

التربیة البدنیة 7 10,40 تازة القاسمي ادریس UA56831

6 70 ابن المھدي الجراري التربیة البدنیة 7 10,40 تازة دحماني خالد F402438

11 42 عثمان بن عفان التربیة البدنیة 7 10,20 تازة بوسة عمر JB423865

10 72 موالي المھدي الصالحي التربیة البدنیة 7 10,20 تازة زینون جمال Z208049

10 13 سیدي صالح التربیة البدنیة 7 10,20 تازة بن الحاج یوسف UC52945

1 70 سیدي احمد بناصر المعلومیات 7 14,60 فاس عزالدین الزیاني D570346

2 66 ثانویة عمر بن الخطاب 
التأھیلیة

المعلومیات 7 14,30 فاس یونس عبد المولى CD505045

3 60 بوزروال المعلومیات 7 14,10 سطات جعفر عصام D724941

1 1 ثانویة عمر بن الخطاب 
التأھیلیة

الفلسفة 6 13,60 انزكان ـ أیت ملول النعماني حسناء PB132525

1 1 سیدي عمرو الفلسفة 7 15,20 مكناس االدریسي حسن PB139414

1 70 الخوارزمي الفلسفة 7 11,80 الدار البیضاء- أنفا الوالي عبد الرحیم BH95102

1 61 ادریس األول الفلسفة 7 11,80 تطوان لقبیبي عبد الكریم GN132916

3 63 الرازي الفلسفة 7 11,70 الدار البیضاء- أنفا لھنا ســــعید BH293474
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النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي التأھیلي 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 58 بوزروال الفلسفة 7 11,60 بوخریس أیوب مراكش BB58712

2 50 صالح الدین االیوبي الفلسفة 7 11,60 بني مالل عماري ھشام X276452

5 66 اوالد یحیى لكرایر الفلسفة 7 11,50 الدار البیضاء- أنفا الیطراوي نبیل BB13841

3 67 ابن سینا الفلسفة 7 11,50 انزكان ـ أیت ملول ایت یوب حمید PB157941

4 64 سیدي صالح الفلسفة 7 11,40 االماوي لحسن مراكش BK342021

6 72 اوالد یحیى لكرایر الفلسفة 7 11,40 بوجاج عبد الغني مراكش C914745

10 70 تغبالت الفلسفة 7 11,40 بوستیك علي القنیطرة GK102319

11 44 سیدي صالح الفلسفة 7 11,40 الدار البیضاء- أنفا دیناني نورالدین BH344381

2 64 ابن سینا الفلسفة 7 11,40 الدار البیضاء- أنفا ایت ھمو مصطفى BB63760
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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 التأھیلي 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 15 الثانویة التاھیلیة یوسف بن 
تاشفین

اللغة العربیة 7 16,60 مكناس بغي محمد UA62774

1 5 الثانویة التاھیلیة سیدي 
احساین

اللغة العربیة 7 15,80 فاس أنس محاسن CD86796

3 68 التانویة االعدادیة عبدهللا بن 
الیزید السعدي

اللغة العربیة 7 15,40 أسفي الھربولي محمد Z433751

3 15 الثانویة التاھیلیة ایت 
بعمران

اللغة العربیة 7 15,30 انزكان ـ أیت ملول الدیناري محمد PB130214

2 51 الثانویة االعدادیة المغرب 
العربي

اللغة العربیة 7 15,20 بني مالل بغي رشید UA34457

3 69 الثانویة االعدادیة محمد 
الیزیدي

اللغة العربیة 7 15,10 الرباط احبشان الحبیب X133020

3 72 الثانویة التاھیلیة ایت 
بعمران

اللغة العربیة 7 15,00 مكناس السباعي عبد اللطیف UC125361

3 42 الثانویة التاھیلیة ایت 
بعمران

اللغة العربیة 7 15,00 انزكان ـ أیت ملول ایت عبدي محمد PA76498

1 40 الثانویة التاھیلیة ایت 
بعمران

اللغة الفرنسیة 6 11,40 فاس بوشرى العیاشي IA43310

1 55 الثانویة التاھیلیة سیدي 
احساین

اللغة الفرنسیة 6 11,20 الرباط لودى ھناء BL79980
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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 التأھیلي 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

3 43 التانویة االعدادیة عبدهللا بن 
الیزید السعدي

اللغة الفرنسیة 6 09,00 الدیباني اسماء مراكش E496193

4 55 الثانویة االعدادیة محمد 
الیزیدي

اللغة الفرنسیة 7 15,60 الرباط القصیري أناس QA151189

1 5 الثانویة التاھیلیة موالي عبد 
هللا

اللغة اإلنجلیزیة 5 14,60 انزكان ـ أیت ملول حیجوب عبد العزیز JB192709

2 5 الثانویة التاھیلیة موالي 
ادریس

اللغة اإلنجلیزیة 6 15,60 انزكان ـ أیت ملول قاسم خلیجة JB403376

2 5 الثانویة االعدادیة محمد 
الیزیدي

اللغة اإلنجلیزیة 6 15,00 انزكان ـ أیت ملول المھطاط وداد JM4740

3 4 الثانویة التاھیلیة موالي 
ادریس

اللغة اإلنجلیزیة 6 13,80 انزكان ـ أیت ملول أكاینة إكرام JE242800

1 الثانویة االعدادیة محمد 
الیزیدي

االجتماعیات 5 13,20 أسفي المشیشي موالي ادریس JE130614

1 1 الثانویة االعدادیة محمد 
الیزیدي

االجتماعیات 7 16,80 أسفي مالل رشید J452542

1 23 الثانویة التاھیلیة موالي عبد 
هللا

الریاضیات 7 16,50 الجدیدة أبو فارس ھیشام HA55131

2 3 الثانویة التاھیلیة موالي 
ادریس

الریاضیات 7 16,30 انزكان ـ أیت ملول بنسودان عبد الحق JC314586

3 30 التانویة االعدادیة عبدهللا بن 
الیزید السعدي

الریاضیات 7 15,20 الدار البیضاء- أنفا بنشكرة عبد الصمد BB77268
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النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي التأھیلي 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

4 38 الثانویة االعدادیة محمد 
الیزیدي

الریاضیات 7 15,20 الدار البیضاء- أنفا لعزیز سمیح BH440265

4 44 الثانویة االعدادیة محمد 
الیزیدي

الریاضیات 7 15,10 الجدیدة اكریم ھشام MA107043

1 1 الثانویة التاھیلیة موالي 
ادریس

علوم الحیاة واألرض 1 13,40 انزكان ـ أیت ملول الخیاطي مینة JC463874

1 41 الثانویة التاھیلیة موالي 
ادریس

علوم الحیاة واألرض 4 14,00 الجدیدة الضاوي نجاة I651020

2 67 الثانویة التاھیلیة سیدي 
احساین

علوم الحیاة واألرض 6 14,00 قرموني كنزة القنیطرة CD99809

3 46 التانویة االعدادیة عبدهللا بن 
الیزید السعدي

علوم الحیاة واألرض 6 12,60 انزكان ـ أیت ملول شرو الھام I620604

1 31 الثانویة التاھیلیة موالي عبد 
هللا

الفیزیاء والكیمیاء 7 16,65 الجدیدة طاھر عبد الواحد HA149200

2 52 الثانویة االعدادیة محمد 
الیزیدي

الفیزیاء والكیمیاء 7 15,20 الجدیدة بسطاوي معاد Q275504

1 2 الثانویة التاھیلیة موالي عبد 
هللا

التربیة اإلسالمیة 7 16,70 الرباط واكیك ادریسي عبد هللا BK166512

3 1 الثانویة االعدادیة محمد 
الیزیدي

التربیة اإلسالمیة 7 16,40 مكناس ابلعید علي JD43742

2 6 الثانویة التاھیلیة سیدي 
احساین

التربیة اإلسالمیة 7 16,40 مكناس ایوب احمد X222132

70/221

 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 التأھیلي 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 55 الثانویة التاھیلیة موالي عبد 
هللا

التربیة البدنیة 7 11,60 تازة الشھدي محمد أمین I647790

2 36 الثانویة التاھیلیة ایت 
بعمران

التربیة البدنیة 7 11,40 تازة إبراھیم أسامة D983445

2 35 الثانویة االعدادیة المغرب 
العربي

التربیة البدنیة 7 11,00 تازة الطوسي أحمد Y129720

4 63 الثانویة االعدادیة محمد 
الیزیدي

التربیة البدنیة 7 10,80 تازة غزاوي عزیز D938643

1 39 الثانویة التاھیلیة ایت 
بعمران

المعلومیات 7 15,90 الدار البیضاء- أنفا البرق أیوب BL89063

2 55 الثانویة االعدادیة محمد 
الیزیدي

المعلومیات 7 15,20 الدار البیضاء- أنفا عروب ایوب I686038

1 2 الثانویة التاھیلیة موالي 
ادریس

الفلسفة 7 13,90 انزكان ـ أیت ملول أمخلوف الحسن JY6294

2 4 الثانویة التاھیلیة سیدي 
احساین

الفلسفة 7 13,40 انزكان ـ أیت ملول الطالب مصطفى JF39318

1 7 الثانویة االعدادیة المغرب 
العربي

الفلسفة 7 13,20 ابو الفضل ادریس مراكش EB87677

3 1 الثانویة التاھیلیة ایت 
بعمران

الفلسفة 7 12,40 التابتي محمد مراكش JA129412

5 11 الثانویة االعدادیة محمد 
الیزیدي

الفلسفة 7 12,00 بوریقي حسن مراكش N134045
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النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي التأھیلي 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 63 الثانویة التاھیلیة ایت 
بعمران

الفلسفة 7 12,00 بن المكي یوسف مراكش BK259740
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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 التأھیلي 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 2 صالح الدین األیوبي اللغة العربیة 1 15,00 انزكان ـ أیت ملول آیت رزوق سكینة JB187070

2 2 م,عبد هللا بن حساین اللغة العربیة 1 14,40 مكناس تیسیر اسماء UA83195

2 7 م,عبد هللا بن حساین اللغة العربیة 1 13,60 بني مالل الحمداوي مریم U83946

3 3 عسو باسالم اللغة العربیة 2 16,40 بني مالل عزیزي ابراھیم UA72731

3 2 محمد السادس النیف اللغة العربیة 6 14,70 انزكان ـ أیت ملول عباد بھیجة UA82207

3 5 یوسف بن تاشفین اللغة العربیة 6 14,40 مكناس اوھامي كریمة UA81583

3 12 یوسف بن تاشفین اللغة العربیة 6 14,20 مكناس احنیني حوریة U159018

1 11 محمد السادس النیف اللغة الفرنسیة 4 11,20 مكناس بوشعال وفاء U136485

1 68 الورود اللغة الفرنسیة 5 14,40 مكناس تیسیر أنس D615842

1 1 عبد الكریم الخطابي اللغة الفرنسیة 6 13,60 فرع وجدة العزاوي وردة PA130283

1 50 الورود اللغة الفرنسیة 6 11,80 مكناس الطلبوي ایمان UB68347

2 47 موالي باعمران اللغة الفرنسیة 6 10,30 مكناس عطى فاطمة UA86409

2 48 موالي باعمران اللغة الفرنسیة 6 10,20 طنجة وكیدیر عایدة فرح V266837

1 14 محمد السادس النیف اللغة الفرنسیة 6 10,10 مكــوري نعیمــة مراكش U165777

1 28 طارق إبن زیاد اللغة الفرنسیة 6 09,00 دحمان أحالم مراكش EE321039

6 11 یوسف بن تاشفین اللغة الفرنسیة 6 08,00 مكناس معتظیظ حسناء UA86410

5 66 یوسف بن تاشفین اللغة الفرنسیة 7 16,60 فاس رشید محبوب I234840
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النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي التأھیلي 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 1 عسو باسالم اللغة الفرنسیة 7 15,30 فاس مصطفى رامي UA78925

6 48 عسو باسالم اللغة الفرنسیة 7 13,95 فرع وجدة زرول عمر ZG86335

1 1 الثانویة التأھیلیة بومالن 
دادس

اللغة اإلنجلیزیة 7 15,80 انزكان ـ أیت ملول جبور یونس PA124996

1 17 سیدي بویحیى اللغة اإلنجلیزیة 7 14,60 انزكان ـ أیت ملول العرفاوي معاد P280041

1 41 الثانویة التأھیلیة بومالن 
دادس

اللغة اإلنجلیزیة 7 14,40 انزكان ـ أیت ملول واكرا حفیظ JC404602

3 6 ابو ذر الغفاري اللغة اإلنجلیزیة 7 14,00 انزكان ـ أیت ملول موجان لحسن PA120353

4 64 م,عبد هللا بن حساین اللغة اإلنجلیزیة 7 13,90 الرباط حسباني ابراھیم اسماعیل BK350319

3 69 م,عبد هللا بن حساین اللغة اإلنجلیزیة 7 13,40 فاس عادل عمراني CD16696

5 60 عسو باسالم اللغة اإلنجلیزیة 7 13,40 فاھیم عبدالحمید مراكش IB195118

6 25 یوسف بن تاشفین اللغة اإلنجلیزیة 7 13,20 أسفي العلمي عز الدین M313541

5 69 محمد السادس النیف اللغة اإلنجلیزیة 7 13,00 الدار البیضاء- أنفا حامدي محمد TA76916

5 64 الشریف االدریسي اللغة اإلنجلیزیة 7 13,00 الدار البیضاء- أنفا ناھض محمد IB45311

2 54 محمد السادس النیف اللغة اإلنجلیزیة 7 12,80 الرباط شوریح محمد امین AE1602

1 1 الثانویة التأھیلیة بومالن 
دادس

االجتماعیات 6 16,60 مكناس بوسكري حیاة PA84297

2 6 محمد السادس النیف االجتماعیات 7 15,80 مكناس الخلفي لخالفة UC118695

2 1 طارق إبن زیاد االجتماعیات 7 15,60 أسفي معتصم اسماعیل PA113671
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النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي التأھیلي 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 طارق إبن زیاد االجتماعیات 7 15,50 مكناس ایت الطالب جمال PA72026

4 15 یوسف بن تاشفین االجتماعیات 7 15,30 فرع وجدة المسعودي محمد الصغیر ZG88732

3 4 الشریف االدریسي االجتماعیات 7 15,30 مكناس بودي عبد الرحمن UA45836

4 5 یوسف بن تاشفین االجتماعیات 7 15,10 مكناس منصف عبد الرحیم UC96806

4 28 عسو باسالم االجتماعیات 7 14,80 تطوان بنعامر یوسف L372996

1 14 الورود الریاضیات 7 14,80 مكناس مرضي عبدهللا UC19180

1 68 الورود الریاضیات 7 14,00 سطات المامون مصطفى WA39707

2 44 ابو ذر الغفاري الریاضیات 7 14,00 الدار البیضاء- أنفا شارا عزیز BJ359232

3 64 طارق إبن زیاد الریاضیات 7 13,70 فرع وجدة حمدوني عبد الواحد S409211

2 33 الشریف االدریسي الریاضیات 7 13,60 فرع وجدة بورمضان علي Z146569

1 70 محمد السادس النیف الریاضیات 7 13,60 مكناس جایل عبد الكبیر MA28690

3 67 الشریف االدریسي الریاضیات 7 13,40 الرباط الخیري الكبیر AB194579

5 70 عسو باسالم الریاضیات 7 13,20 مكناس طباش النور X258487

5 64 محمد السادس النیف الریاضیات 7 13,00 فرع وجدة مومن احمد F382995

6 71 یوسف بن تاشفین الریاضیات 7 13,00 مكناس العمراوي كمال XA88271

6 64 عسو باسالم الریاضیات 7 12,80 الدار البیضاء- أنفا نمساوي محمد IB25221

1 44 محمد السادس النیف علوم الحیاة واألرض 5 14,80 الجدیدة حماد هللا عمار IA91895
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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 التأھیلي 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 66 عبد الكریم الخطابي علوم الحیاة واألرض 6 13,20 الرباط المغبر عزیزة Z449346

2 22 محمد السادس النیف علوم الحیاة واألرض 6 12,70 الدار البیضاء- أنفا ایت اوكرام ملیكة BB34536

3 19 عسو باسالم علوم الحیاة واألرض 7 16,20 انزكان ـ أیت ملول القلموني رضوان PB180781

2 65 یوسف بن تاشفین علوم الحیاة واألرض 7 15,60 الرباط اسمعیني محمد أمین IB180218

2 60 یوسف بن تاشفین علوم الحیاة واألرض 7 15,00 الجدیدة البویري عصام H451453

2 68 الشریف االدریسي علوم الحیاة واألرض 7 15,00 العزاوي سمیر القنیطرة K401211

4 67 عسو باسالم علوم الحیاة واألرض 7 14,90 الدار البیضاء- أنفا ھضوضي أیوب BH341993

67 الثانویة التأھیلیة بومالن 
دادس

العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

6 11,80 سطات العلوي كوثر WA189619

1 24 صالح الدین األیوبي الفیزیاء والكیمیاء 7 15,50 فاس عمر عمري علوي UC117373

1 12 س,م,بن عبد هللا الفیزیاء والكیمیاء 7 15,30 فرع وجدة بلغیت منیر FL65463

1 42 صالح الدین األیوبي الفیزیاء والكیمیاء 7 15,30 فاس محمد رحماوي CB226041

1 54 صالح الدین األیوبي الفیزیاء والكیمیاء 7 14,66 الدار البیضاء- أنفا منیفي عصام BH341928

2 17 طارق إبن زیاد الفیزیاء والكیمیاء 7 14,50 الجدیدة حمریش حسن IC40839

3 68 عبد الكریم الخطابي الفیزیاء والكیمیاء 7 14,40 فرع وجدة الھزاط یونس Z433293

3 64 عبد الكریم الخطابي الفیزیاء والكیمیاء 7 14,40 فاس محمد ایتكنون GK116633

1 46 عبد الكریم الخطابي الفیزیاء والكیمیاء 7 14,30 الرباط العسول العرابي EE251436

4 67 طارق إبن زیاد الفیزیاء والكیمیاء 7 14,25 فرع وجدة غللوت حفیظ CD410089
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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 التأھیلي 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

5 67 محمد السادس النیف الفیزیاء والكیمیاء 7 14,20 فرع وجدة الشنتوفي احمد CD148537

5 17 عسو باسالم الفیزیاء والكیمیاء 7 14,10 الجدیدة ھیسوف محمد IC47640

3 64 یوسف بن تاشفین الفیزیاء والكیمیاء 7 14,10 طنجة الحجام رضوان CB201184

5 44 عسو باسالم الفیزیاء والكیمیاء 7 14,00 الجدیدة النصراوي ابراھیم HA154690

5 59 محمد السادس النیف الفیزیاء والكیمیاء 7 14,00 فاس حمید خلفاوي CD310175

1 1 التربیة اإلسالمیة ابراھیم بن االدھم 5 15,20 احدى عبد الھادي مراكش PA49272

2 36 الثانویة التأھیلیة بومالن 
دادس

التربیة اإلسالمیة 7 13,90 مكناس العباس المصطفى K429167

2 11 عسو باسالم التربیة اإلسالمیة 7 13,60 العبادي عثمان مراكش JB433911

4 11 یوسف بن تاشفین التربیة اإلسالمیة 7 13,20 موفتیح محمد مراكش JB92328

3 36 طارق إبن زیاد التربیة اإلسالمیة 7 13,20 ایت لھري عبدالغني مراكش E613239

4 22 یوسف بن تاشفین التربیة اإلسالمیة 7 12,40 بعود محمد مراكش J385644

1 1 موالي باعمران التربیة البدنیة 6 12,25 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء حماص لبنى U166631

1 1 ابو ذر الغفاري التربیة البدنیة 7 13,80 تازة ازطاطو حكیم UA64687

1 5 الورود التربیة البدنیة 7 13,43 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء فرجي ابراھیم U166803

1 1 الورود التربیة البدنیة 7 13,15 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء السفولي حسن UC132788

1 2 التربیة البدنیة ابراھیم بن االدھم 7 13,00 تازة ترزاوي رشید UA30980

1 4 طارق إبن زیاد التربیة البدنیة 7 12,80 تازة بوستى حمید U136375
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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 التأھیلي 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

5 3 عسو باسالم التربیة البدنیة 7 12,79 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء اجھبــلي حمــزة UB72257

5 4 محمد السادس النیف التربیة البدنیة 7 12,77 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء یعقوبي سعید UC132246

6 2 عسو باسالم التربیة البدنیة 7 12,60 تازة بوشام سعید U121812

6 5 یوسف بن تاشفین التربیة البدنیة 7 12,41 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء الفـارسي مــروان U163490

6 2 محمد السادس النیف التربیة البدنیة 7 12,40 تازة ایت عمر مصطفى U117081

1 1 الثانویة التأھیلیة بومالن 
دادس

الفلسفة 5 15,00 انزكان ـ أیت ملول ناصري محمد PB22543

1 59 الورود الفلسفة 5 11,80 انزكان ـ أیت ملول شادلي یوسف C495262

1 1 موالي باعمران الفلسفة 7 13,80 انزكان ـ أیت ملول ایت احمید عبد الواحد PA205413

1 6 محمد السادس النیف الفلسفة 7 13,60 مكناس حافضي یونس UC95503

1 2 موالي باعمران الفلسفة 7 12,20 انزكان ـ أیت ملول المنصوري عبد القادر P253965

2 3 الورود الفلسفة 7 12,10 انزكان ـ أیت ملول بوزكراوي علوي محمد U136102

4 2 م,عبد هللا بن حساین الفلسفة 7 11,80 انزكان ـ أیت ملول أوراس عبد الرحیم PA104005

3 21 الثانویة التأھیلیة بومالن 
دادس

الفلسفة 7 11,80 انزكان ـ أیت ملول ابرجي عبد القادر PB108951

6 47 یوسف بن تاشفین الفلسفة 7 11,60 البجیري عبد السالم القنیطرة GJ9874

5 28 عسو باسالم الفلسفة 7 11,60 انزكان ـ أیت ملول احدو إیشو محمد PA112607

7 7 الشریف االدریسي الفلسفة 7 11,50 انزكان ـ أیت ملول ایت لخلفت عبد هللا JM2914
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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 التأھیلي 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 سیدي عیسى التربیة البدنیة 1 12,20 تازة الكمیتي لیلى CD14640

2 6 األمیرة لال خدیجة التربیة البدنیة 5 15,60 تازة الوزاني عبد الحمید Z420975

2 4 األمیرة لال خدیجة التربیة البدنیة 6 16,80 تازة گریگر ایمان ریم D792453
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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 التأھیلي 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 21 التربیة البدنیة ثانویة فلسطین 6 10,80 تازة الصغیور امال Z437416

1 5 الوحدة التربیة البدنیة 6 10,80 تازة بوعرف فاطمة Q229601

3 3 المتنبي التربیة البدنیة 7 16,60 تازة حباب سفیان G550985
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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 التأھیلي 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 3 عالل الفاسي التربیة البدنیة 5 13,20 تازة وادرو یوسف UC89723

2 2 قاسم أمین التربیة البدنیة 6 12,74 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء لمفضل إكرام G612266

1 5 القصیبیة التربیة البدنیة 6 12,70 تازة باطي صفاء G616015
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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 التأھیلي 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 8 الثانویة التأھیلیة المنصوریة اللغة العربیة 1 16,00 الرباط الكرت زینب G400351

1 13 الثانویة التأھیلیة المنصوریة اللغة الفرنسیة 1 16,80 الرباط العكیدي یامنة T97096

2 11 الثانویة التأھیلیة ابن خلدون اللغة الفرنسیة 1 13,30 طنجة زوان فاطمة الزھراء Q257488

13 الثانویة التأھیلیة محمد بن 
عبد الكریم الخطابي

اللغة الفرنسیة 1 12,80 الرباط خلیل مینة BH446669

3 5 الثانویة التأھیلیة محمد بن 
عبد الكریم الخطابي

اللغة الفرنسیة 1 12,30 الرباط ناجیم حسان نادیة I397303

3 13 الثانویة التأھیلیة محمد بن 
عبد الكریم الخطابي

اللغة الفرنسیة 2 17,00 الرباط ھاني مصطفى BH520002

1 12 الثانویة التأھیلیة محمد بن 
عبد الكریم الخطابي

اللغة اإلنجلیزیة 1 15,00 الدار البیضاء- أنفا تمیم فاطمة BH578297

1 13 الثانویة التأھیلیة محمد بن 
عبد الكریم الخطابي

اللغة اإلنجلیزیة 1 13,40 الدار البیضاء- أنفا صنیر نادیة BB29563

1 13 الثانویة التأھیلیة محمد بن 
عبد الكریم الخطابي

اللغة اإلنجلیزیة 1 13,20 الدار البیضاء- أنفا الغواصي بشرى BK366698

7 الثانویة التأھیلیة محمد بن 
عبد الكریم الخطابي

اللغة اإلسبانیة 6 14,10 طنجة السطیع كمیلیة BJ397919

1 12 الثانویة التأھیلیة ابن خلدون اللغة اإلسبانیة 6 14,00 طنجة الزعیم نزھة BK357976

12 الثانویة التأھیلیة محمد بن 
عبد الكریم الخطابي

االجتماعیات 1 16,40 الجدیدة مكرط خدیجة BH254827

82/221

 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 التأھیلي 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 7 الثانویة التأھیلیة محمد بن 
عبد الكریم الخطابي

الفیزیاء والكیمیاء 1 16,40 الرباط امزار منیة AB250376

1 11 الثانویة التأھیلیة محمد بن 
عبد الكریم الخطابي

الفیزیاء والكیمیاء 1 14,20 فاس فدوى بوزید CD230915

1 6 الثانویة التأھیلیة المنصوریة التربیة اإلسالمیة 1 15,90 الرباط أنوار أم كلثوم HA58090

2 4 الثانویة التأھیلیة محمد بن 
عبد الكریم الخطابي

التربیة اإلسالمیة 6 16,90 الرباط نجمي سمیة A331169

1 13 الثانویة التأھیلیة محمد بن 
عبد الكریم الخطابي

التربیة البدنیة 6 14,46 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء األزھري حسناء BK264789

1 8 الثانویة التأھیلیة المنصوریة الفلسفة 1 16,60 بني مالل غوفیري زھیرة W356995

2 8 الثانویة التأھیلیة محمد بن 
عبد الكریم الخطابي

الفلسفة 1 14,00 بني مالل شوقي رجاء AB518732

1 1 الثانویة التأھیلیة محمد بن 
عبد الكریم الخطابي

الفلسفة 1 12,40 الدار البیضاء- أنفا اإلدریسي المشیشي یاسمین BL87849
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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 التأھیلي 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 3 الفارابي اللغة العربیة 4 14,60 بني مالل بودرار صالحة I349724

1 16 ابن  طفیل اللغة العربیة 6 15,60 مكناس حجاجي نادیة D942930

1 16 ابن  طفیل اللغة العربیة 6 15,40 انزكان ـ أیت ملول حسوني أسماء UB71947

2 13 المقاومة اللغة العربیة 6 15,40 مكناس صابري فاطمة DN1140

2 2 المختار   السوسي اللغة العربیة 6 15,40 فاس خدیجة مسعودي G236845

3 13 الحسن  الثاني اللغة العربیة 6 14,10 الرباط اجالیلة نعیمة AB323788

3 24 المقاومة اللغة العربیة 6 13,60 الرباط بنجواد غزالن AB536915

3 13 الحسن  الثاني اللغة العربیة 6 13,40 بني مالل شعطیط رجاء QA111925

6 29 ثانویة تاشرافت التأھیلیة اللغة العربیة 6 13,20 الرباط افكار ملیكة AB502570

4 23 الداخلة اللغة العربیة 6 13,20 بني مالل أفقیر فاطمة G246459

5 19 ثانویة تاشرافت التأھیلیة اللغة العربیة 6 13,20 بني مالل حفیض فاطمة U167167

1 36 االمام  علي اللغة العربیة 6 13,10 الرباط حیمري فایزة FK6421

9 22 ابن  تومرت اللغة العربیة 6 12,40 بني مالل ابراھیمي بشرى UC128727

1 4 الفارابي اللغة الفرنسیة 1 10,20 الرباط برحیل منال I668259

1 6 ابو  بكر  الصدیق اللغة الفرنسیة 4 13,65 احباش حیاة مراكش I535442

2 3 ابن  رشد اللغة الفرنسیة 4 12,40 الرباط بوملیك فاطمة الزھراء I499574

2 18 ابن  طفیل اللغة الفرنسیة 4 11,60 الرباط یافعي حكیمة BK234251
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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 التأھیلي 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

2 30 المقاومة اللغة الفرنسیة 5 15,50 الرباط اندى سعید A678936

4 9 الحسن  الثاني اللغة الفرنسیة 5 14,70 الرباط الفقیر إسماعیل I405232

4 7 المقاومة اللغة الفرنسیة 5 14,30 ایت مبارك صالح الدین مراكش JC170986

1 20 ابن  طفیل اللغة اإلنجلیزیة 6 14,40 أسفي دوقي خدیجة M514006

1 4 الداخلة اللغة اإلنجلیزیة 6 14,40 الدار البیضاء- أنفا وھابي ناھلة المجد TK16894

4 15 ابن  تومرت اللغة اإلنجلیزیة 6 14,20 الدار البیضاء- أنفا الناعومي ھناء BK403091

2 1 االمام  علي اللغة اإلنجلیزیة 6 14,20 الدار البیضاء- أنفا حواص أسیة Q268022

5 9 ابن  رشد اللغة اإلنجلیزیة 6 14,10 الدار البیضاء- أنفا الحكیمي مریم W321763

1 3 المغرب الكبیر اللغة اإلسبانیة 4 13,60 طنجة خبازي حسناء W293299

2 37 ابن  طفیل اللغة اإلسبانیة 7 14,50 طنجة موعتكف فتح هللا LA76501

3 23 المقاومة اللغة اإلسبانیة 7 13,80 طنجة الوسیط ھشام AB120554

1 9 ابن  طفیل االجتماعیات 1 15,00 مكناس بوكرین رقیة GA134213

1 9 ابن  رشد االجتماعیات 6 16,00 مكناس رمضان صفاء G900523

2 20 الحسن  الثاني االجتماعیات 6 15,50 مكناس الجوھري فتیحة AD80612

2 26 المقاومة االجتماعیات 6 15,40 الجدیدة بنعلي فاطمة OD36364

3 4 المقاومة االجتماعیات 6 14,60 أسفي االیوبي عطیفة W307606

4 4 ابن  رشد االجتماعیات 6 14,60 أسفي المزروعي نادیة WA161164
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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 التأھیلي 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 7 االجتماعیات عبد هللا كنون  6 14,10 طنجة بولعیش حسناء AB632955

1 15 الحسن  الثاني الریاضیات 1 15,80 الدار البیضاء- أنفا حرودي سناء BL83830

1 19 ابن  طفیل الریاضیات 1 14,20 الرباط شریف حنان BE799971

1 1 ابن  تومرت علوم الحیاة واألرض 1 13,00 الجدیدة اجروب حنان Q259853

1 19 المقاومة علوم الحیاة واألرض 1 12,20 الدار البیضاء- أنفا البوقداوي كریمة W190832

1 31 ابن  طفیل علوم الحیاة واألرض 1 12,00 الدار البیضاء- أنفا الخیاطي جھان G410531

1 31 الحسن  الثاني علوم الحیاة واألرض 2 16,20 فاس عزیز تیكنت FH36078

1 1 ابن  رشد علوم الحیاة واألرض 4 16,40 انزكان ـ أیت ملول الھشیمي سناء QA120453

1 33 الحسن  الثاني علوم الحیاة واألرض 4 15,40 الرباط الصغیور سعودة Z378988

3 27 ابن  طفیل علوم الحیاة واألرض 4 15,00 بدوش ھدى القنیطرة GA123466

5 33 الفارابي علوم الحیاة واألرض 6 16,60 كلیولة فردوس القنیطرة GY9917

5 22 ابن  رشد علوم الحیاة واألرض 6 16,60 الجدیدة معروف زینب BH448140

4 العلوم االقتصادیة  عبد هللا كنون 
والتدبیر

1 13,67 سطات ابرابیج ماجدة BL79960

1 37 ابن  طفیل الفیزیاء والكیمیاء 2 17,00 الرباط بن عدو حفصة UB73261

2 1 المختار   السوسي الفیزیاء والكیمیاء 2 16,23 الدار البیضاء- أنفا سمیر صالح QA139070

2 5 المختار   السوسي الفیزیاء والكیمیاء 5 15,78 الدار البیضاء- أنفا لمتوني صالح الدین BL50120

1 1 ابن  تومرت الفیزیاء والكیمیاء 5 14,79 الدار البیضاء- أنفا كرباني حسن Q201174
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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 التأھیلي 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 2 الحسن  الثاني الفیزیاء والكیمیاء 5 14,20 فرع وجدة اوراغ عادل ZG72231

2 29 الحسن  الثاني الفیزیاء والكیمیاء 6 15,80 طنجة حوضیقي صوفیا T214798

5 12 الفیزیاء والكیمیاء عبد هللا كنون  6 15,20 الجدیدة موفق صارة M437487

6 31 ابن  رشد الفیزیاء والكیمیاء 6 15,18 الدار البیضاء- أنفا إدطالب زھرة JC437749

7 47 ثانویة تاشرافت التأھیلیة الفیزیاء والكیمیاء 6 15,00 فاس ماجدة الغماري CD174545

1 7 المختار   السوسي التربیة اإلسالمیة 5 11,40 فرع وجدة یحمدي یوسف ZG65785

2 17 الحسن  الثاني التربیة اإلسالمیة 7 16,40 فرع وجدة القبي عبد الحلیم ZT19414

1 17 المقاومة التربیة اإلسالمیة 7 15,90 فرع وجدة بن دحمان جابیر Z374939

1 1 ابن  طفیل التربیة البدنیة 7 16,50 تازة اوبیھ ولید Q277864

1 20 المختار   السوسي التربیة البدنیة 7 14,00 تازة رودان یاسین BJ367215

1 14 الحسن  الثاني التربیة البدنیة 7 13,21 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء شــافــر محمــد BH456726

1 12 ابن  طفیل التربیة البدنیة 7 13,20 تازة العروصي جالل X309521

4 6 الفارابي التربیة البدنیة 7 13,03 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء بوزیان یونس IC60136

5 17 التربیة البدنیة عبد هللا كنون  7 13,00 تازة نشافة محمد BH98091

1 1 ابن  عبدون الفلسفة 1 13,80 بني مالل لیاسین نورة Q233819

1 19 الفلسفة عبد هللا كنون  5 14,20 مكناس الروضي عزیز CB151747

1 11 الحسن  الثاني الفلسفة 7 16,00 بني مالل عثماني بوعمرو X279203
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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 التأھیلي 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

2 22 الداخلة الفلسفة 7 14,80 تطوان التھامي لطفي LC168731

2 20 الداخلة الفلسفة 7 13,80 المعانید الشرقي مراكش Q150728

3 10 المقاومة الفلسفة 7 13,80 بني مالل عنتار عبد هللا TA118970

3 19 المختار   السوسي الفلسفة 7 13,60 مكناس افتیش كمال C414397

3 25 الحسن  الثاني الفلسفة 7 13,60 أزمي حسني یوسف مراكش CD123215

6 32 ابن  طفیل الفلسفة 7 13,40 بني مالل احمیداني عبد الفتاح UC128401

4 7 ابن  طفیل الفلسفة 7 13,20 انزكان ـ أیت ملول دحماني لحسن CB242128

1 2 العلوم والتكنولوجیات  عبد هللا كنون 
الكھربائیة

6 14,30 سطات منیاني نورة WB144430
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النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي التأھیلي 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 15 الثانویة التأھیلیة البروج اللغة العربیة 1 15,60 مكناس عبداوي رجاء U161249

1 18 الثانویة التأھیلیة العیون اللغة العربیة 1 14,80 الرباط العطواني بشرى G332413

2 10 الثانویة التأھیلیة البروج اللغة العربیة 6 16,80 مكناس شقیربان أسماء D736888

3 17 الثانویة اإلعدادیة أوالد 
فارس

اللغة العربیة 6 15,80 مكناس كساب فاطمة D726634

1 1 الثانویة التأھیلیة البروج اللغة الفرنسیة 1 13,80 مكناس الشیعل كوثر D724216

1 3 الثانویة التأھیلیة سیدي 
حجاج

اللغة الفرنسیة 1 12,90 مكناس البھلول كریمة GN33001

1 15 الثانویة التأھیلیة البروج اللغة الفرنسیة 1 12,70 مكناس وسكیط مینة BE552272

1 5 الثانویة التأھیلیة البروج اللغة الفرنسیة 4 14,40 الرباط الرامي نعیمة I287563

2 2 الثانویة التأھیلیة رحال 
المسكني

اللغة الفرنسیة 4 12,00 الرباط الوردي فتیحة I593651

1 1 الثانویة التأھیلیة باجة اللغة اإلنجلیزیة 1 14,00 الدار البیضاء- أنفا جرار ھاجر JC337380

2 15 الثانویة التأھیلیة البروج اللغة اإلنجلیزیة 2 16,60 الدار البیضاء- أنفا بوریس محمد BL89252

2 6 الثانویة التأھیلیة سیدي 
حجاج

اللغة اإلنجلیزیة 6 15,40 أسفي شفیقي سعاد M377752

2 5 الثانویة التأھیلیة البروج اللغة اإلنجلیزیة 6 15,20 الدار البیضاء- أنفا نصري فاطمة الزھراء TA112377

4 10 الثانویة اإلعدادیة أوالد 
فارس

اللغة اإلنجلیزیة 6 15,00 الدار البیضاء- أنفا العساوي ھنیة M476698
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النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي التأھیلي 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 14 الثانویة التأھیلیة كیسر االجتماعیات 4 17,00 الجدیدة الشرقاوي حوریة BH560363

1 14 الثانویة اإلعدادیة أنس بن 
مالك

االجتماعیات 6 17,80 الجدیدة عاطف سھام BE805533

1 5 الثانویة اإلعدادیة أنس بن 
مالك

االجتماعیات 6 17,40 مكناس لمغاري نعیمة TA115621

3 13 الثانویة التأھیلیة راس العین االجتماعیات 6 17,00 الجدیدة باكر وردة BH253685

3 12 الثانویة التأھیلیة البروج االجتماعیات 6 16,20 طنجة درقاوي سومیة X229508

4 14 الثانویة التأھیلیة البروج االجتماعیات 6 16,20 الجدیدة فتاح ھند BE790139

5 17 الثانویة التأھیلیة رحال 
المسكني

االجتماعیات 6 16,00 الجدیدة افتاحي نادیة BH331089

6 3 الثانویة اإلعدادیة أوالد 
فارس

االجتماعیات 6 16,00 الجدیدة بلخدیم فاطمة الزھراء BE842189

13 الثانویة التأھیلیة العیون الریاضیات 1 15,80 الدار البیضاء- أنفا الفاضل كریمة BE809831

1 24 الثانویة التأھیلیة راس العین علوم الحیاة واألرض 1 15,80 فاس سھیلة الراشیدي ZT21348

1 1 الثانویة ةالتأھیلیة اوالد سعید علوم الحیاة واألرض 1 15,60 الجدیدة نصراوي الغزال BJ356140

3 17 الثانویة اإلعدادیة أوالد 
فارس

علوم الحیاة واألرض 1 14,00 الرباط الكدي لبنى EE59943

3 17 الثانویة اإلعدادیة أوالد 
فارس

علوم الحیاة واألرض 1 12,40 الدار البیضاء- أنفا دیحي حسناء G532828
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النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي التأھیلي 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

17 الثانویة اإلعدادیة أوالد 
فارس

الفیزیاء والكیمیاء 1 14,80 الدار البیضاء- أنفا یحیى رجاء BE724255

1 27 الثانویة التأھیلیة سیدي 
حجاج

التربیة اإلسالمیة 7 17,10 مكناس التمسماني بوجنان یونس K456571

2 5 الثانویة التأھیلیة البروج التربیة اإلسالمیة 7 16,50 الرباط المرابط الحاج UC56864

2 8 الثانویة التأھیلیة البروج التربیة اإلسالمیة 7 16,40 الرباط ھنان محمد X268838

3 2 الثانویة اإلعدادیة أوالد 
فارس

التربیة اإلسالمیة 7 16,10 مكناس المریسي عبد النبي WA174218

1 13 الثانویة ةالتأھیلیة اوالد سعید التربیة البدنیة 6 14,60 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء الودان فاطمة الزھراء CB266119

1 14 الثانویة التأھیلیة راس العین التربیة البدنیة 6 14,36 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء زمزم مریم BK260358

1 3 البحتري التربیة البدنیة 6 10,20 تازة اجنیدات حلیمة EE449245

4 1 الثانویة التأھیلیة كیسر التربیة البدنیة 6 08,40 تازة لھو الحسنیة W313683

5 14 الثانویة اإلعدادیة أوالد 
فارس

التربیة البدنیة 7 16,00 تازة العمراوي عبد العالي BH240945

5 2 الثانویة التأھیلیة البروج التربیة البدنیة 7 15,40 تازة سحباني عبد الحق WA111126

1 12 الثانویة التأھیلیة رحال 
المسكني

المعلومیات 1 16,00 سطات اإلسیكي ھاجر J454426

2 19 الثانویة اإلعدادیة أوالد 
فارس

المعلومیات 1 15,40 الدار البیضاء- أنفا الحسناوي ھاجر AB639653

1 10 الثانویة التأھیلیة كیسر الفلسفة 6 15,80 مكناس الفطري نوال Z500529
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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 التأھیلي 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 8 الثانویة التأھیلیة سیدي 
حجاج

الفلسفة 6 14,60 بلعضیلي فاطمة الزھراء القنیطرة AB345794

2 10 الثانویة التأھیلیة باجة الفلسفة 6 14,40 مكناس بنجلون زینب CD134423

1 9 الثانویة التأھیلیة باجة الفلسفة 6 14,20 العزوزي ابتسام القنیطرة AB628775

3 10 الثانویة التأھیلیة البروج الفلسفة 6 13,50 مكناس الوریدي مریم Z500423

3 21 الثانویة التأھیلیة البروج الفلسفة 7 16,60 اد احماد حسین القنیطرة AD153018

2 8 الثانویة اإلعدادیة أوالد 
فارس

الفلسفة 7 16,60 بني مالل أومرجیج عادل FL67610

4 22 الثانویة التأھیلیة رحال 
المسكني

الفلسفة 7 16,00 صدوكي عبد العالي القنیطرة AB520899

1 14 الثانویة التقنیة الفنون التطبیقیة 7 16,50 طنجة الحیاني أحمد C677052

1 10 الثانویة التقنیة الفنون التطبیقیة 7 14,40 طنجة الربیعي وئام IA86777

1 1 الثانویة اإلعدادیة أنس بن 
مالك

العلوم والتكنولوجیات 
الكھربائیة

5 15,00 سطات القاسمي أنس W313269
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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 التأھیلي 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 14 الثانویة التأھیلیة اوالد حریز 
الغربیة

اللغة العربیة 1 14,60 أسفي بوھدید نورة BH289087

2 1 الثانویة التأھیلیة عثمان بن 
عفان

اللغة العربیة 1 13,90 انزكان ـ أیت ملول العمراني عواطف CB233970

1 12 الثانویة التأھیلیة عثمان بن 
عفان

اللغة اإلنجلیزیة 1 15,00 الرباط ھبوش سارة AB538904

1 1 الثانویة التأھیلیة الغنیمیین اللغة اإلنجلیزیة 1 13,80 الدار البیضاء- أنفا درواح مریم BL64323

1 14 الثانویة التأھیلیة اوالد حریز 
الغربیة

االجتماعیات 1 15,40 الجدیدة الصدقي مجیدة BK500038

1 9 الثانویة التأھیلیة الحسن 
الثاني

االجتماعیات 1 13,70 فاس الھام النحیلي A772293

1 19 الخوارزمي االجتماعیات 1 13,70 فاس عزیزة ابن العراب W250805

1 12 الثانویة التأھیلیة عثمان بن 
عفان

االجتماعیات 2 18,10 الجدیدة بن دراعو زكریاء TK7135

1 18 الثانویة التأھیلیة عثمان بن 
عفان

الریاضیات 1 17,40 الدار البیضاء- أنفا اناصر سومیة BB44933

16 الثانویة التأھیلیة عثمان بن 
عفان

الریاضیات 1 16,20 الدار البیضاء- أنفا سنبل حنان BJ353126

1 1 الثانویة التأھیلیة عثمان بن 
عفان

علوم الحیاة واألرض 1 16,20 الرباط بوزیان ابتسام T203312
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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 التأھیلي 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 الثانویة التأھیلیة عثمان بن 
عفان

علوم الحیاة واألرض 1 14,60 اإلبراھیمي الخنساء القنیطرة WA151459

1 29 الخوارزمي الفیزیاء والكیمیاء 2 17,00 الرباط لعظم غزالن Z430180

2 12 الثانویة التأھیلیة عثمان بن 
عفان

الفیزیاء والكیمیاء 2 16,80 الجدیدة اتقبلیت خالد EE7602

1 32 الثانویة التأھیلیة عثمان بن 
عفان

الفیزیاء والكیمیاء 2 15,60 فرع وجدة الزعیم ملیكة C535682

1 5 الثانویة التأھیلیة عثمان بن 
عفان

التربیة اإلسالمیة 6 16,20 فرع وجدة ازرینح فتیحة C947296

1 8 الثانویة التأھیلیة خالد بن 
الولید

التربیة اإلسالمیة 7 16,80 الرباط اوالد خوي عبد الرحمان AB539401

1 13 الثانویة التأھیلیة عثمان بن 
عفان

التربیة البدنیة 5 15,60 تازة مساعد مصطفى C638513

1 9 الثانویة التأھیلیة عثمان بن 
عفان

الفلسفة 6 15,80 بني مالل جنوح كلثوم H696273

1 14 الثانویة التأھیلیة عثمان بن 
عفان

الفلسفة 6 15,00 مكناس رزوق امال ZT69398

1 9 الثانویة التأھیلیة خالد بن 
الولید

الفلسفة 6 12,80 الخرمودي الھام مراكش AD200611

2 7 الثانویة التأھیلیة عثمان بن 
عفان

الفلسفة 6 11,30 الواصف ابتسام مراكش EA112524
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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 التأھیلي 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 1 الثانویة التأھیلیة أسنــي اللغة العربیة 2 15,00 بن الزاھر توفیق مراكش EE31739

2 1 الثانویة اإلعدادیة سد موالي 
یوسف

اللغة العربیة 5 15,40 انزكان ـ أیت ملول السكوري ابراھیم PB65522

1 2 الثانویة التأھیلیة أسنــي اللغة الفرنسیة 1 13,00 تیبا فاطمة الزھراء مراكش EE196360

2 1 الثانویة اإلعدادیة سد موالي 
یوسف

اللغة الفرنسیة 1 12,80 الرباط حیبوط سعیدة I420355

1 2 الثانویة التأھیلیة أسنــي اللغة اإلنجلیزیة 1 16,00 حسینة فردوس مراكش pb110326

1 2 الثانویة التأھیلیة التوامة اللغة اإلنجلیزیة 1 12,00 تایزوكت حیاة مراكش EE77094

1 1 الثانویة التأھیلیة أسنــي االجتماعیات 5 16,00 أسفي بوالي یوسف EE157660

1 1 الثانویة التأھیلیة التوامة االجتماعیات 7 16,60 الجدیدة أوبال عبد العالي EE154116

1 1 الثانویة اإلعدادیة عالل 
الفاسي

االجتماعیات 7 16,20 الجدیدة سوھل یدار PB148240

1 2 الثانویة التأھیلیة غمات االجتماعیات 7 16,20 أسفي الرجراجي عبداللطیف EE356774

3 1 الثانویة التأھیلیة الفراھیدي االجتماعیات 7 16,20 الجدیدة نمغرن عبد الصمد JB400311

3 49 الثانویة التأھیلیة الفراھیدي االجتماعیات 7 15,20 مكناس البروضي رضوان D438774

3 2 الثانویة التأھیلیة الفراھیدي االجتماعیات 7 15,20 أسفي بن احساین عبدالرزاق EE356110

6 23 الثانویة اإلعدادیة سد موالي 
یوسف

االجتماعیات 7 15,00 الجدیدة الفیجاوي حمید BH235168
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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 التأھیلي 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 عالل 
الفاسي

الریاضیات 1 14,10 انزكان ـ أیت ملول بلعالیة ابتسام E481277

2 2 الثانویة التأھیلیة التوامة الریاضیات 5 17,80 سطات الكحلة توفیق EE272320

2 2 الثانویة التأھیلیة التوامة الریاضیات 6 16,80 سطات إیزام رجاء D938650

2 2 الثانویة التأھیلیة ابن ماجة الریاضیات 6 16,00 مكناس بلقاس فاطمة الزھراء EE364245

5 25 الثانویة اإلعدادیة سد موالي 
یوسف

الریاضیات 6 13,60 ربوح مینة القنیطرة M444157

1 1 الثانویة التأھیلیة أسنــي الریاضیات 6 13,60 انزكان ـ أیت ملول ناصف سارة EE372865

1 9 الثانویة التأھیلیة ابن ماجة التربیة اإلسالمیة 7 16,00 مكناس ایت موالي موالي  یوسف JC396127

1 45 الثانویة التأھیلیة التوامة التربیة اإلسالمیة 7 15,70 مكناس الریفي احمد LC89968

1 14 الثانویة التأھیلیة أسنــي التربیة اإلسالمیة 7 15,55 الرباط اكنو عبد الكریم BE834075

1 1 الثانویة التأھیلیة ابن ماجة التربیة اإلسالمیة 7 15,30 بقشیش الحسن مراكش P205447

3 2 الثانویة التأھیلیة التوامة التربیة اإلسالمیة 7 15,30 سماع لحسن مراكش EE103376

4 27 الثانویة اإلعدادیة سد موالي 
یوسف

التربیة اإلسالمیة 7 14,40 الرباط ایت محمد عمر BK256046

1 2 الثانویة التأھیلیة أسنــي التربیة البدنیة 1 10,60 تازة الرحیبي زینب EE55533

2 1 الثانویة اإلعدادیة عالل 
الفاسي

التربیة البدنیة 5 16,40 تازة اوالد المعلم علي محمود E781051

1 2 الثانویة التأھیلیة التوامة التربیة البدنیة 5 14,79 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء أتنغرین عبد الرحیم EE67637
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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 التأھیلي 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 1 الثانویة التأھیلیة التوامة الفلسفة 2 17,60 تطوان بوسلھام سمیر JM6890

2 2 الثانویة التأھیلیة أسنــي الفلسفة 5 13,10 منسوم عبد العزیز مراكش E572374

3 2 الثانویة اإلعدادیة سد موالي 
یوسف

الفلسفة 5 13,00 تشا موالي المھدي مراكش EE4123
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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 التأھیلي 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 13 الثانویة التأھیلیة اإلمام 
البخاري

اللغة العربیة 6 15,60 فاس فتیحة وراد CB88575

1 2 الثانویة التأھیلیة اإلمام 
البخاري

اللغة العربیة 6 14,60 انزكان ـ أیت ملول العماري سعیدة PB83068

2 2 الثانویة التأھیلیة لمزوضیة اللغة العربیة 6 14,30 بني مالل الحایل ازھور IB196626

3 30 الثانویة التأھیلیة ایت ھادي اللغة العربیة 6 12,30 بني مالل عزابي فاطمة IB175187

1 3 الثانویة اإلعدادیة الفارابي اللغة الفرنسیة 1 12,70 حردیزي ھناء مراكش E592111

2 3 الثانویة التأھیلیة األطلس اللغة الفرنسیة 1 12,70 معرب لطیفة مراكش EA14882

2 4 الثانویة التأھیلیة ابن رشد اللغة الفرنسیة 5 15,30 ایت افراضن محمد مراكش EE10469

1 2 الثانویة التأھیلیة ابن الھیثم اللغة اإلنجلیزیة 2 16,20 صبار كلتوم مراكش EE334038

1 1 الثانویة التأھیلیة ایت ھادي اللغة اإلنجلیزیة 5 09,00 دھیبة توفیق الحكیم مراكش HA69964

2 6 الثانویة التأھیلیة ابن رشد اللغة اإلنجلیزیة 6 15,00 أسفي توبیھ نعیمة JB116768

1 6 الثانویة التقنیة شیشاوة اللغة اإلسبانیة 7 14,80 طنجة حمان علي JB421307

1 25 الثانویة التأھیلیة ایت ھادي االجتماعیات 7 15,20 مكناس ازریرة عبد الحق GK99761

2 22 الثانویة التأھیلیة الخوارزمي االجتماعیات 7 14,80 فاس امین الودیال Q239698

1 6 الثانویة التأھیلیة ابن رشد االجتماعیات 7 14,80 أسفي ھما عمر J352252

1 27 الثانویة اإلعدادیة الفارابي الریاضیات 7 15,80 الدار البیضاء- أنفا برغوت محمد BH297252
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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 التأھیلي 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 4 الثانویة اإلعدادیة الفارابي الریاضیات 7 15,60 مكناس الرامي یونس EE338064

1 5 الثانویة التقنیة شیشاوة العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

6 14,27 سطات البلول سلوى Y356941

1 3 الثانویة التأھیلیة الخوارزمي التربیة البدنیة 6 12,62 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء صبــاح مـریـــم EE355983

1 3 الثانویة التأھیلیة ابن رشد التربیة البدنیة 7 16,30 تازة كریمو یوسف EE58000

2 1 الثانویة التأھیلیة األطلس التربیة البدنیة 7 15,70 تازة أمنصور نور الدین EB151494

1 2 الثانویة التأھیلیة ابن رشد التربیة البدنیة 7 14,20 تازة الدیاني عبد الفتاح EE422371

3 15 الثانویة التأھیلیة ایت ھادي التربیة البدنیة 7 13,40 تازة مدغري علوي أشرف CB150603

1 1 الثانویة التأھیلیة ابن الھیثم الفلسفة 1 14,20 انزكان ـ أیت ملول قصبي اللة خدیجة V124941

1 1 الثانویة التأھیلیة ابن الھیثم الفلسفة 2 16,10 عكروش العربي مراكش EB39601

1 2 الثانویة التأھیلیة الخوارزمي الفلسفة 6 13,20 انزكان ـ أیت ملول الوفیر لبنى J454121

2 2 الثانویة التأھیلیة ابن رشد الفلسفة 6 12,80 انزكان ـ أیت ملول جوران لیلى JT13932

1 23 الثانویة التقنیة شیشاوة العلوم والتكنولوجیات 
المیكانیكیة

7 12,18 سطات شریف یوسف M501134

1 1 الثانویة التقنیة شیشاوة العلوم والتكنولوجیات 
الكھربائیة

7 14,80 سطات اربع عبد الجلیل EE383532

1 41 الثانویة التقنیة شیشاوة العلوم والتكنولوجیات 
الكھربائیة

7 14,20 سطات المرابط بوعزة QA131036
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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 التأھیلي 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 8 الثانویة اإلعدادیة واركي اللغة العربیة 4 12,00 بني مالل سبیك لیلى IB179254

1 24 الثانویة اإلعدادیة لوناسدة اللغة العربیة 6 14,80 مكناس توفیق سمیرة D734382

1 11 االثانویة التأھیلیة الرحالي 
الفاروق

اللغة العربیة 6 12,90 بني مالل الھادي سھام U158652

1 7 الثانویة اإلعدادیة واركي اللغة العربیة 6 12,80 بني مالل خویا خدیجة UA85599

3 37 الثانویة اإلعدادیة الرازي اللغة العربیة 6 12,40 طنجة الماحي عتیقة F745495

2 26 الثانویة التاھیلیة ابن سینا اللغة العربیة 6 12,40 كریمي كنزة مراكش UB70866

1 3 الثانویة التاھیلیة الخوارزمي اللغة الفرنسیة 4 13,70 أمي خدیجة مراكش EE39716

1 9 الثانویة اإلعدادیة لوناسدة اللغة الفرنسیة 5 13,30 نوحي احمد مراكش IB84200

1 1 الثانویة اإلعدادیة واركي اللغة الفرنسیة 5 12,40 الرباط بوقراب محمد Y124109

1 1 الثانویة التاھیلیة الخوارزمي اللغة الفرنسیة 5 10,90 فاس عثمان اكریري Y284618

3 4 الثانویة اإلعدادیة اوالد 
زراد

اللغة الفرنسیة 5 10,60 طاھین محمد مراكش EE48515

3 2 االثانویة التأھیلیة العامریة اللغة الفرنسیة 5 10,10 الشفري نبیل مراكش Y197604

3 4 االثانویة التأھیلیة العامریة اللغة الفرنسیة 6 14,65 فرع وجدة اخیا حفیظة I320708

3 30 االثانویة اإلعدادیة اللدشرة اللغة الفرنسیة 6 13,90 مكناس بریشي مریم BJ94178

5 36 الثانویة اإلعدادیة سیدي 
موسى

اللغة الفرنسیة 6 13,90 طنجة كممن زینب BK131709
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النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي التأھیلي 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 23 الثانویة اإلعدادیة سیدي 
موسى

اللغة الفرنسیة 6 13,40 الرباط بوزیدة عواطف I425433

1 1 الثانویة اإلعدادیة لوناسدة اللغة اإلنجلیزیة 5 14,80 الدار البیضاء- أنفا لفسحل جواد IB75674

1 2 الثانویة التأھیلیة تماللت اللغة اإلنجلیزیة 6 14,40 شرقاوي نوال مراكش MC145343

2 30 الثانویة التأھیلیة سیدي  
رحال

اللغة اإلنجلیزیة 6 14,00 الدار البیضاء- أنفا أیوبي نادیة BH443816

3 27 االثانویة التأھیلیة العامریة اللغة اإلنجلیزیة 6 13,80 الدار البیضاء- أنفا الصدقي حسناء BL95040

4 13 الثانویة اإلعدادیة الرازي اللغة اإلنجلیزیة 6 13,60 الدار البیضاء- أنفا اموادني زینب BB78164

3 19 الثانویة التاھیلیة الخوارزمي اللغة اإلنجلیزیة 6 13,20 الرباط اغریس آمنة AB535506

2 26 الثانویة اإلعدادیة سیدي 
موسى

اللغة اإلنجلیزیة 6 13,20 یغرتن زینب مراكش W346741

6 26 الثانویة اإلعدادیة اوالد 
زراد

اللغة اإلنجلیزیة 6 13,00 الدار البیضاء- أنفا تیلیجي سناء BK341622

1 23 الثانویة التأھیلیة تساوت اللغة اإلسبانیة 7 13,20 طنجة راجي ادریس BH131243

1 14 الثانویة التأھیلیة تساوت اللغة اإلسبانیة 7 12,80 طنجة خلید محمد V251682

1 1 الثانویة اإلعدادیة اوالد 
زراد

االجتماعیات 6 15,80 أسفي السماللي خدیجة Y248321

1 27 الثانویة اإلعدادیة لوناسدة االجتماعیات 7 18,00 تطوان الحجوي خشان GN116946

3 1 الثانویة اإلعدادیة واركي االجتماعیات 7 17,10 مكناس بوعاللة رضوان Y107857
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النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي التأھیلي 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 35 الثانویة اإلعدادیة سیدي 
موسى

االجتماعیات 7 15,40 فرع وجدة الصغیوري االدریسي عدنان Z423552

3 35 الثانویة التاھیلیة الخوارزمي االجتماعیات 7 15,30 مكناس الحیرش میلود GB145402

1 20 االثانویة اإلعدادیة اللدشرة االجتماعیات 7 15,20 فرع وجدة ازیاش محمد ZG78651

4 26 الثانویة اإلعدادیة واركي االجتماعیات 7 15,20 مكناس امرابطي عبد المالك UC125695

1 11 الثانویة اإلعدادیة واركي االجتماعیات 7 15,20 فرع وجدة لعور عماد Z434556

1 26 االثانویة التأھیلیة الرحالي 
الفاروق

الریاضیات 5 17,00 الجدیدة حقیق أمین MC147397

2 24 الثانویة اإلعدادیة اوالد 
زراد

الریاضیات 6 15,20 الدار البیضاء- أنفا حبشي نورى BB65704

2 5 االثانویة التأھیلیة العامریة الریاضیات 6 14,20 مركزي الھام القنیطرة I665716

2 25 الثانویة اإلعدادیة الرازي الریاضیات 6 12,60 الرباط رودان حفصة JC437948

5 28 الثانویة التاھیلیة ابن سینا الریاضیات 7 17,70 سطات العمري نور الدین CB229213

1 3 الثانویة التأھیلیة سیدي  
رحال

الریاضیات 7 17,40 انزكان ـ أیت ملول راغب عز الدین I271057

3 1 الثانویة التاھیلیة الخوارزمي الریاضیات 7 16,80 مكناس البشیري محمد Y200351

6 4 الثانویة اإلعدادیة واركي الریاضیات 7 16,55 سطات لحسیني الجیاللي M498550

9 3 االثانویة اإلعدادیة اللدشرة الریاضیات 7 16,20 سطات أیت وتلبون السعید P253407

1 5 الثانویة التأھیلیة تساوت العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

5 15,43 سطات الضرقاوي عبد الھادي I504183
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النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي التأھیلي 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 1 الثانویة التأھیلیة تماللت التربیة اإلسالمیة 6 14,00 الغنضور حنان مراكش Y129108

1 38 االثانویة التأھیلیة الرحالي 
الفاروق

التربیة اإلسالمیة 7 15,65 الرباط اشراط نور الدین LC112949

2 43 االثانویة التأھیلیة الرحالي 
الفاروق

التربیة اإلسالمیة 7 15,60 فرع وجدة ازدان زاد الخیر R311606

2 35 الثانویة التأھیلیة سیدي  
رحال

التربیة اإلسالمیة 7 14,90 مكناس الحیحي سعید Y154139

4 27 االثانویة التأھیلیة العامریة التربیة اإلسالمیة 7 14,80 الرباط نصرهللا محمد BH165428

4 39 الثانویة اإلعدادیة واركي التربیة اإلسالمیة 7 14,60 مكناس األحمدي الحسن KB8058

5 37 الثانویة التاھیلیة الخوارزمي التربیة اإلسالمیة 7 14,60 فرع وجدة بوشبوع عزیز CB247936

5 51 االثانویة اإلعدادیة اللدشرة التربیة اإلسالمیة 7 14,40 الرباط امراي عبد الصمد BB38590

5 10 الثانویة التاھیلیة الخوارزمي التربیة اإلسالمیة 7 14,20 الرباط بلعطار أمین H433231

1 3 الثانویة التأھیلیة تماللت التربیة البدنیة 6 12,64 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء رشید شناز EE437344

1 6 االثانویة التأھیلیة العامریة التربیة البدنیة 7 14,40 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء العماري محمد W354296

2 4 الثانویة اإلعدادیة واركي التربیة البدنیة 7 12,60 تازة الوالي عادل C789284

7 الثانویة اإلعدادیة واركي التربیة البدنیة 7 12,40 تازة بناني فیصل K399557

2 1 الثانویة التاھیلیة الخوارزمي التربیة البدنیة 7 12,40 تازة فاضل عمر Y325753

2 2 الثانویة اإلعدادیة الرازي التربیة البدنیة 7 12,10 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء لوریاض محمد أمین Y356360

2 30 الثانویة التاھیلیة الخوارزمي التربیة البدنیة 7 12,04 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء ازكــي عبد الواحــد BH342843
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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 التأھیلي 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 34 االثانویة اإلعدادیة اللدشرة التربیة البدنیة 7 11,89 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء العتاوي الیاس QA142756

1 11 الثانویة التاھیلیة الخوارزمي المعلومیات 6 12,60 سطات العرفان جھاد P259106

1 1 ثانویة المغرب العربي 
التأھیلیة

الفلسفة 5 14,00 الھاني عبد المطلب مراكش Y189321

1 1 االثانویة التأھیلیة الرحالي 
الفاروق

الفلسفة 6 14,40 الماحي خدیجة مراكش Y112502

1 3 الثانویة التأھیلیة تماللت الفلسفة 6 13,80 بن عطوش سمیرة مراكش EE246077

3 1 الثانویة التأھیلیة موالي 
اسماعیل

الفلسفة 6 12,60 بنحمزة زھرة مراكش EE418626

1 2 الثانویة التأھیلیة سیدي  
رحال

الفلسفة 6 11,30 اكتو سعاد مراكش EE369812

1 7 الثانویة التأھیلیة تماللت الفلسفة 7 13,60 البغلي محمد مراكش M508969

3 32 الثانویة التأھیلیة تساوت الفلسفة 7 13,20 تطوان ابطوي عزیز R313861

6 29 الثانویة اإلعدادیة واركي الفلسفة 7 13,00 تطوان الفرشوني رشید LE16052

7 1 الثانویة اإلعدادیة الرازي الفلسفة 7 13,00 لعریني یوسف مراكش Y290954

7 12 الثانویة التاھیلیة الخوارزمي الفلسفة 7 12,90 مستقیم المھدي مراكش M501025

8 17 االثانویة التأھیلیة العامریة الفلسفة 7 12,80 انزكان ـ أیت ملول دونخار علي JY2822

11 52 االثانویة اإلعدادیة اللدشرة الفلسفة 7 12,60 مكناس الشطیني فیصل C934240

9 29 الثانویة اإلعدادیة سیدي 
موسى

الفلسفة 7 12,40 الدار البیضاء- أنفا كراد سعید BB35919
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النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي التأھیلي 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 التأھیلي 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 األمیر موالي رشید اللغة العربیة 6 16,30 مكناس لعرج امال Z425292

2 30 الثانویة التأھیلیة األمل اللغة العربیة 6 14,40 فاس جمیلة القاللي CC7059

2 26 أركان اللغة العربیة 6 13,00 بني مالل الشبابي زھرة ZT25035

1 32 الثانویة التاھیلیة الخوارزمي اللغة العربیة 6 12,60 طنجة أشوخي نور S527342

1 34 الثانویة التاھیلیة الخوارزمي اللغة العربیة 6 12,20 طنجة أشوخي احسان S635368

3 47 الثانویة التأھیلیة األمل اللغة العربیة 6 11,80 الرباط عاصم عزیزة A692964

1 1 األمیر موالي رشید اللغة الفرنسیة 1 15,90 فرع وجدة البركاني نبیلة S622201

2 3 الثانویة التاھیلیة المجد اللغة الفرنسیة 5 14,80 فرع وجدة بنسالم احمد R166891

2 3 تالمست اللغة الفرنسیة 6 14,80 إراوي حلیمة مراكش MC177644

30 الثانویة التأھیلیة األمل اللغة الفرنسیة 6 14,60 طنجة غنضوري خدیجة BE561013

2 24 الثانویة التاھیلیة الخوارزمي اللغة الفرنسیة 6 13,80 فرع وجدة الشخي سمیرة BL100230

1 37 الثانویة التاھیلیة الخوارزمي اللغة الفرنسیة 6 13,50 مكناس الدمناتي عذراء AB271176

4 24 الثانویة التأھیلیة األمل اللغة الفرنسیة 6 13,40 طنجة الطالبي سعاد I342654

1 1 الثانویة التاھیلیة الخوارزمي اللغة اإلنجلیزیة 5 16,20 أسفي تامراوي یاسین J399563

1 3 الثانویة التاھیلیة المجد اللغة اإلنجلیزیة 6 16,00 أسفي نایت كروم مریم JC465467

2 4 الثانویة التأھیلیة األمل اللغة اإلنجلیزیة 6 15,60 أسفي زیدوح سارة JA138681

2 4 الثانویة التاھیلیة الخوارزمي اللغة اإلنجلیزیة 6 14,80 انزكان ـ أیت ملول اباتراب خدیجة J417327
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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 التأھیلي 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 4 الثانویة التاھیلیة الخوارزمي االجتماعیات 4 15,60 فاس ناصر بنیوت I468866

1 7 الثانویة التاھیلیة الخوارزمي االجتماعیات 6 15,00 مكناس زروال نوال D954057

1 3 األمیر موالي رشید االجتماعیات 6 14,40 أسفي الباز وفاء Y327817

3 15 أركان االجتماعیات 6 14,10 فاس فاطمة الزھراء العالم CD200620

1 10 أركان االجتماعیات 6 14,00 طنجة ایت والحاج الزوھرة AB266408

1 10 تالمست الریاضیات 6 15,80 الجدیدة لھدادي سھام IC13761

2 16 الثانویة التأھیلیة األمل الریاضیات 6 15,20 الجدیدة زائر حلیمة M443524

3 15 أركان الریاضیات 6 14,80 سطات مستقیم فاتحة M486286

1 25 محمد الخامس العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

6 14,63 سطات بوھاوي سلوى IB152083

1 1 أركان التربیة اإلسالمیة 7 16,30 مكناس اوزدي الطیب JB399569

1 13 الثانویة التاھیلیة الخوارزمي التربیة اإلسالمیة 7 15,60 الرباط الوزاني التھامي عبد القادر GK98980

1 20 الثانویة التأھیلیة األمل التربیة اإلسالمیة 7 14,90 فرع وجدة السبراري محمد CB241465

1 20 الثانویة التأھیلیة األمل التربیة اإلسالمیة 7 14,90 مكناس الفتوح الخلیل L375503

1 29 األمیر موالي رشید التربیة البدنیة 7 12,80 تازة لعیوني رضوان F631271

2 28 الثانویة التاھیلیة الخوارزمي التربیة البدنیة 7 12,54 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء المسطاسي صالح الدین BE834336

3 11 الثانویة التأھیلیة األمل التربیة البدنیة 7 12,44 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء جمالوي محماد QA151555

3 2 الثانویة التاھیلیة المجد التربیة البدنیة 7 12,26 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء التاقي رفیق EE283160
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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 التأھیلي 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 20 تالمست التربیة البدنیة 7 12,21 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء دودوح محمد GA143162

1 2 الثانویةالتأھیلیة سیدي محمد 
بن عبدهللا

الفلسفة 6 13,60 انزكان ـ أیت ملول اشنا الھام P220430

2 9 محمد الخامس الفلسفة 6 12,80 اشتوك یاسمینة القنیطرة A687335

3 15 الفلسفة      نورس موكادور 6 12,00 انزكان ـ أیت ملول ابریجا خدیجة PA132694

4 13 األمیر موالي رشید الفلسفة 7 15,80 الزاھد منیر القنیطرة G537313

4 10 الثانویة التاھیلیة الخوارزمي الفلسفة 7 15,70 سیوري محسن القنیطرة ZT59638

4 21 الثانویة التاھیلیة الخوارزمي الفلسفة 7 15,50 بني مالل تیار إلیاس CD96946

4 5 تالمست الفلسفة 7 15,20 مكناس صدقي محمد UA14921

5 20 األمیر موالي رشید الفلسفة 7 15,20 تطوان اغاللو یاسین GM132251

7 14 الثانویة التاھیلیة المجد الفلسفة 7 15,00 تطوان ألنتي ربیع LG25663
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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 التأھیلي 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 الخوارزمي 2 اللغة العربیة 1 13,60 البندوقي ھند مراكش EE72312

1 1 الواحة اللغة العربیة 4 14,40 المصباحي إلھام مراكش E597314

1 1 الواحة اللغة الفرنسیة 1 15,80 الرباط لمري نادیة HA97876

2 1 الوفاق اللغة الفرنسیة 1 15,60 عربتشو امنة مراكش E686078

1 1 ابن عباد اللغة اإلسبانیة 2 17,80 طنجة سفساوي محمد EE187091

1 1 الثانویة التأھیلیة الموحدین االجتماعیات 6 17,00 مكناس المدیشي فاطمة EE437773

1 13 العزوزیة االجتماعیات 6 16,60 الجدیدة المالكي حنان BH296208

2 21 الثانویة التأھیلیة الموحدین االجتماعیات 6 13,90 فاس عزیزة العماري CD384908

3 21 الوفاق االجتماعیات 6 13,60 طنجة فناني رجاء D992429

3 24 الواحة االجتماعیات 7 16,60 الجدیدة بوقالل الحسین MA110452

3 49 الوفاق االجتماعیات 7 16,40 تطوان أكناو جمال L456951

1 3 الواحة التربیة اإلسالمیة 1 15,50 زخنیني مریـم مراكش JE248757

1 1 لمحامید 9 الفلسفة 1 13,00 انزكان ـ أیت ملول سراخي عائشة JT6938

2 1 تسلطانت الفلسفة 5 13,50 انزكان ـ أیت ملول المامون لحسن PB31510

3 1 الوفاق الفلسفة 5 13,20 التریدي عبد الخالق مراكش E430879
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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 التأھیلي 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 2 االمام البخاري اللغة العربیة 5 10,90 حكم یسین مراكش EE152166

2 3 الثانویة التأھیلیة السالم اللغة العربیة 6 12,40 التادلي زینب مراكش EB110046

1 47 الثانویة التأھیلیة السالم اللغة العربیة 6 11,60 طنجة الجبري مریم L459556

2 6 الصخور اللغة العربیة 6 11,60 مصات زكیة مراكش EE28592

4 3 بوشان اللغة العربیة 6 10,70 فنیكیر غزالن مراكش EE235590

1 2 االمام البخاري اللغة الفرنسیة 1 13,40 دوالنورین دنیا مراكش E508474

1 3 الثانویة التأھیلیة السالم اللغة الفرنسیة 1 12,60 محم مریم مراكش PT802960

1 3 الثانویة التأھیلیة السالم اللغة الفرنسیة 1 12,40 شوباني نعیمة مراكش E486678

3 2 بوشان اللغة الفرنسیة 4 13,50 الدفري مریم مراكش HA41823

3 3 بوشان اللغة الفرنسیة 4 11,70 جمر حیاة مراكش EE219657

1 1 الثانویة التأھیلیة السالم اللغة اإلنجلیزیة 1 14,40 أسفي اوشرو سومیة X259715

2 1 بوشان اللغة اإلنجلیزیة 6 14,80 وردي كریمة مراكش EA81506

2 2 بوشان اللغة اإلنجلیزیة 6 14,60 أزمور حسناء مراكش IB155976

1 6 بوشان اللغة اإلنجلیزیة 6 14,00 سیفدین حسنى مراكش HA109099

1 23 الصخور االجتماعیات 6 13,60 أسفي مكوار كریمة T236163

1 8 بوشان االجتماعیات 7 16,20 الجدیدة عاب محمد M472212

1 9 بوشان االجتماعیات 7 15,80 الجدیدة مھتمي عمر JA88586
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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 التأھیلي 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 20 االمام البخاري االجتماعیات 7 14,90 فاس عبد الكریم بن التومي AD76268

1 26 االمام البخاري االجتماعیات 7 14,80 فاس خالد حاتمي CC16608

1 16 الثانویة التأھیلیة السالم التربیة اإلسالمیة 7 14,70 اوسیدحم مصطفى مراكش JC431333

1 44 الثانویة التأھیلیة السالم التربیة اإلسالمیة 7 14,55 الرباط بنقاسم عادل A789174

2 23 االمام البخاري التربیة اإلسالمیة 7 14,45 الرباط زحال عبد الرحمان BK232295

3 56 سیدي بوعثمان التربیة اإلسالمیة 7 14,44 الرباط غیالن محمد KB59028

4 8 بوشان التربیة اإلسالمیة 7 14,40 بوجرى ابراھیم مراكش EB80711

1 3 االمام البخاري التربیة البدنیة 6 13,79 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء أوزید مریم EE435045

1 1 عبدهللا ابراھیم التربیة البدنیة 7 12,04 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء حــافظ یـاسیـن Y358426

3 52 بوشان التربیة البدنیة 7 11,80 تازة اشیشى عبد الرحیم Z344699

1 4 بوشان المعلومیات 6 15,60 فاس رجاء تمري C977593

1 1 الثانویة التأھیلیة السالم الفلسفة 1 11,40 انزكان ـ أیت ملول كرومي خدیجة JF40538

1 3 راس العین الفلسفة 6 12,00 الكرني فوزیة مراكش EE435494

2 3 بوشان الفلسفة 6 11,30 انزكان ـ أیت ملول لھور زھیرة JA142759

1 9 االمام البخاري الفلسفة 7 13,80 انزكان ـ أیت ملول بجاري احمد JM3413

2 7 الصخور الفلسفة 7 13,70 مكناس الھیباوي ابراھیم UC117437

4 3 بوشان الفلسفة 7 13,40 الودود اخلیفة مراكش EA112334
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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 التأھیلي 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

5 1 راس العین الفلسفة 7 13,30 ربیع عزالدین مراكش EA118236

1 42 الرحامنة العلوم والتكنولوجیات 
الكھربائیة

7 14,80 سطات حسناوي ھشام WB126689

1 37 الرحامنة العلوم والتكنولوجیات 
الكھربائیة

7 13,80 سطات فكري مروان WA184815

1 10 الرحامنة العلوم والتكنولوجیات 
الكھربائیة

7 13,80 سطات موماني یوسف JC477174
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النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي التأھیلي 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 2 ابن بطوطة اللغة اإلنجلیزیة 6 15,00 فاس خولة بختاوي F537783

1 2 ابن سینا التربیة البدنیة 1 17,60 تازة زرقیت حنان F462542

2 2 ثانویة الكندي التأھیلیة التربیة البدنیة 1 13,60 تازة أوھني سارة I669914

1 6 ثانویة الكندي التأھیلیة الفلسفة 6 13,40 احرم تلي زینب القنیطرة CD504093

1 2 أبي الخیر الفلسفة 6 12,30 مكناس دین إیمان F525211

1 9 ثانویة الكندي التأھیلیة الفلسفة 7 15,50 ھاللي مراد القنیطرة CB72675

2 7 أبي الخیر الفلسفة 7 15,20 بني مالل اإلدریسي محمد MC209827

2 17 اللیمون الفلسفة 7 15,10 مكناس طاھري رشید CB245838

1 19 اللیمون الفلسفة 7 14,80 بني مالل الطبال محمد CD151485

4 9 ابن سینا الفلسفة 7 14,70 خالدي سوفیان القنیطرة CB174275

1 12 اللیمون العلوم والتكنولوجیات 
المیكانیكیة

7 12,73 سطات بوعزاوي أسامة GK108011

1 53 اللیمون العلوم والتكنولوجیات 
الكھربائیة

7 11,80 سطات اعریش محسن Q281959

1 67 اللیمون العلوم والتكنولوجیات 
الكھربائیة

7 11,60 سطات عاصم أكرم Q288718

64 اللیمون العلوم والتكنولوجیات 
الكھربائیة

7 11,40 سطات اسكیك نور الدین JB404580
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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 التأھیلي 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 56 موالي رشید اللغة الفرنسیة 6 12,75 فرع وجدة اغمیر لطیفة Z520746

1 33 ثانویة محمد عابد الجابري 
التقنیة

اللغة الفرنسیة 6 12,25 فاس أسماء افطیمي CD320792

1 56 ابن خلدون اللغة الفرنسیة 6 11,50 طنجة شقور وفاء C672951

1 54 بدر اللغة الفرنسیة 6 11,40 مكناس اغربي حنان DA59278

4 44 بدر اللغة الفرنسیة 6 11,40 فاس ھدى وكناز CD231797

1 33 ثانویة محمد عابد الجابري 
التقنیة

اللغة اإلنجلیزیة 7 14,30 الدار البیضاء- أنفا تسواري أمین BE833853

1 62 ثانویة محمد عابد الجابري 
التقنیة

اللغة اإلنجلیزیة 7 14,20 فاس محسن نصیح CC35971

2 60 القاضي عیاض اللغة اإلنجلیزیة 7 14,20 الدار البیضاء- أنفا صابر محمد I681309

3 62 بدر اللغة اإلنجلیزیة 7 13,80 الرباط الكامل عبد الغفور AA31542

3 63 ابن البناء المراكشي اللغة اإلنجلیزیة 7 13,80 ساكن عبد الحكیم مراكش EE267205

4 62 بدر اللغة اإلنجلیزیة 7 13,00 الدجیمي عبد المنعم مراكش EE417319

61 أبي عنان اللغة اإلنجلیزیة 7 13,00 الدار البیضاء- أنفا سكتیوي إمام BE759250

5 63 ابن خلدون اللغة اإلنجلیزیة 7 12,80 الكاعة سمیر مراكش HA154479

1 1 القاضي عیاض االجتماعیات 7 16,40 فرع وجدة مروان علي UC91197

1 48 القاضي عیاض االجتماعیات 7 15,50 فاس نوفل بووشن CB178030
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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 التأھیلي 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 48 ابن البناء المراكشي االجتماعیات 7 14,60 مكناس میرة یوسف GA129836

2 31 ابن خلدون االجتماعیات 7 14,50 فرع وجدة اقشار معاد Z392452

2 66 بدر االجتماعیات 7 14,00 أسفي ماللي داود p200963

3 66 بدر االجتماعیات 7 14,00 تطوان بنادي یوسف L443929

3 51 أبي عنان االجتماعیات 7 13,70 فرع وجدة بندودة عبد الكریم FG9607

1 64 بدر الریاضیات 7 14,40 فاس بوجمعة جناتي إدریسي C786651

2 63 ثانویة محمد عابد الجابري 
التقنیة

الریاضیات 7 14,20 فاس محمد طویلي CD501769

3 45 ابن خلدون الریاضیات 7 14,10 ھدي احمد القنیطرة GB154761

1 66 ثانویة محمد عابد الجابري 
التقنیة

العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

7 12,40 سطات المرابط ھشام FB59246

1 11 ثانویة محمد عابد الجابري 
التقنیة

التربیة اإلسالمیة 7 15,90 مكناس كنون عبد الحمید LC167535

1 34 القاضي عیاض التربیة اإلسالمیة 7 15,10 مكناس الطریبق یونس LA122895

1 21 ثانویة محمد عابد الجابري 
التقنیة

التربیة اإلسالمیة 7 14,70 مكناس الوھابي احمد K372678

1 31 القاضي عیاض التربیة اإلسالمیة 7 14,50 مكناس اقبیب عبد النبي L356495

2 63 القاضي عیاض التربیة اإلسالمیة 7 13,90 مكناس بنحمو محمد K361210

3 59 ابن البناء المراكشي التربیة اإلسالمیة 7 13,80 فرع وجدة كرم عبد الواحد C759042
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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 التأھیلي 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

4 58 بدر التربیة اإلسالمیة 7 13,50 الرباط المناني محمد BJ345471

5 68 أبي عنان التربیة اإلسالمیة 7 13,20 بنخي زبیر مراكش EA115249

6 51 ابن خلدون التربیة اإلسالمیة 7 12,60 شھید خلیل مراكش M411075

1 34 القاضي عیاض التربیة البدنیة 7 12,60 تازة عالوي احمد F352489

1 56 القاضي عیاض التربیة البدنیة 7 11,80 تازة حوري محمد D814547

2 49 بدر التربیة البدنیة 7 11,80 تازة قرطیبو احمد Z340913

2 61 ابن البناء المراكشي التربیة البدنیة 7 11,40 تازة مفضال حاتم BH352986

2 65 بدر التربیة البدنیة 7 11,24 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء الخمسي الخمار CD352502

1 63 ابن خلدون المعلومیات 7 14,60 فاس ھشام المرابط S622338

1 30 موالي رشید الفلسفة 7 13,30 النجاعي رضوان القنیطرة GA89405

1 18 ابن خلدون الفلسفة 7 12,20 مكناس بن عمران محسن Z446516

1 47 أبي عنان الفلسفة 7 12,10 مكناس الزنبوع عادل D698622

4 48 القاضي عیاض الفلسفة 7 12,00 بني مالل ازویتیني خالد I638571

1 38 ابن خلدون الفلسفة 7 12,00 مكناس االدریسي عبد الجبار UC110375

1 63 القاضي عیاض الفلسفة 7 12,00 مكناس الحجوجي مصطفى ZT3643

2 67 القاضي عیاض الفلسفة 7 12,00 الشدادي عز الدین مراكش HA133087

4 64 بدر الفلسفة 7 12,00 تطوان الحیاني یاسین S647473
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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 التأھیلي 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

4 47 بدر الفلسفة 7 11,90 مكناس باكوك میمون Z395134

55 ثانویة محمد عابد الجابري 
التقنیة

العلوم والتكنولوجیات 
المیكانیكیة

7 11,18 سطات تشاكو أنوار JA126976

1 63 ثانویة محمد عابد الجابري 
التقنیة

العلوم والتكنولوجیات 
الكھربائیة

7 10,90 سطات رخصان خالید Q263730
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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 التأھیلي 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 ثانویة جابر بن حیان 
التأھیلیة

اللغة الفرنسیة 1 16,50 فرع وجدة المقریني سھام R241198

1 3 ثانویة جابر بن حیان 
التأھیلیة

اللغة الفرنسیة 1 15,40 فرع وجدة ساحة زینب I533900

1 3 ثانویة جابر بن حیان 
التأھیلیة

اللغة اإلنجلیزیة 7 15,80 فاس محمد فراجي CB221971

2 60 ثانویة ابن خلدون التأھیلیة اللغة اإلنجلیزیة 7 14,60 أسفي اسماعیلي ابرھیم D737120

1 10 ثانویة الزرقطوني التأھیلیة االجتماعیات 1 14,60 فرع وجدة رمال دلیلة Z428095

1 2 ثانویة جابر بن حیان 
التأھیلیة

االجتماعیات 6 16,30 فرع وجدة بن ثابت سناء F416947

1 24 ثانویة الزرقطوني التأھیلیة االجتماعیات 7 16,60 طنجة بودالل حسن FC46298

3 31 ثانویة ابن خلدون التأھیلیة االجتماعیات 7 16,20 فرع وجدة المرصعي محمد Z437806

1 3 ثانویة الزرقطوني التأھیلیة الریاضیات 2 17,80 فرع وجدة محجوبي فاطمة الزھراء F531813

1 19 ثانویة الزرقطوني التأھیلیة التربیة اإلسالمیة 7 16,15 الرباط البزور عبدالرحمان Z369963

1 4 ثانویة جابر بن حیان 
التأھیلیة

التربیة البدنیة 6 10,00 تازة الواي سعدیة Z412086

1 63 ثانویة جابر بن حیان 
التأھیلیة

المعلومیات 7 14,80 سطات السبیطي أسامة LA122816

2 13 ثانویة ابن خلدون التأھیلیة المعلومیات 7 14,60 فاس رضوان قرشاوي الیعقوبي Z457785
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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 التأھیلي 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 23 ثانویة جابر بن حیان 
التأھیلیة

الفلسفة 7 13,80 مكناس العمراني محمد ZT42124

1 28 ثانویة جابر بن حیان 
التأھیلیة

الفلسفة 7 13,60 مكناس الیوسي ھشام CB152818

2 15 ثانویة ابن خلدون التأھیلیة الفلسفة 7 12,80 مكناس العیساوي ھشام CD124505

2 35 ثانویة ابن خلدون التأھیلیة الفلسفة 7 12,80 تطوان شربوب رشید FL68126

3 33 ثانویة القدس التأھیلیة الفلسفة 7 12,70 مكناس عرسي زھیر D636491

2 44 ثانویة القدس التأھیلیة الفلسفة 7 12,40 محفوظ طارق مراكش WA176552
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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 التأھیلي 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 3 فرخانة اللغة الفرنسیة 1 12,00 فرع وجدة قرشي صفاء Z371569

1 16 فرخانة اللغة الفرنسیة 5 14,14 فاس عبد الصمد الحیاني C905579

1 3 حسان بن ثابت اللغة الفرنسیة 6 15,50 فرع وجدة عـدو كوثر F382942

1 22 فرخانة اللغة الفرنسیة 6 14,40 الرباط مفتوح زینب BE810813

1 3 حسان بن ثابت اللغة الفرنسیة 6 14,30 فرع وجدة عسال حوریة F600756

1 2 فرخانة اللغة الفرنسیة 6 14,20 فرع وجدة الكضماني زینب FJ12168

2 18 حسان بن ثابت اللغة الفرنسیة 6 13,60 فاس حسناء المستاري C285250

1 3 طھ حسین اللغة اإلنجلیزیة 6 14,40 فاس لیلى أنھاري FA53253

1 30 ابن سینا اللغة اإلنجلیزیة 6 13,60 الرباط ابومراض ملیكة AB349700

3 1 ثانویة عثمان بن عفان 
التاھیلیة

اللغة اإلنجلیزیة 7 16,20 فاس رضوان أمغار S633606

1 10 مقدم بوزیان اللغة اإلنجلیزیة 7 16,20 فاس زكریا البكوري R302504

2 17 ثانویة عثمان بن عفان 
التاھیلیة

اللغة اإلنجلیزیة 7 15,60 أسفي بنرخلة یوسف H434763

4 1 مقدم بوزیان اللغة اإلنجلیزیة 7 15,40 فاس أحمد سعلي S479271

4 1 فرخانة اللغة اإلنجلیزیة 7 15,40 فاس محمد عقیل S509502

5 8 فرخانة اللغة اإلنجلیزیة 7 15,20 فاس ھشام الغراب CC20516
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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 التأھیلي 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 8 ابن سینا اللغة اإلسبانیة 1 15,40 طنجة العوني مریم K384252

1 1 فرخانة اللغة اإلسبانیة 6 14,80 طنجة الدودي نبیلة SA5386

1 1 ابن الھیثم اللغة اإلسبانیة 6 13,60 طنجة رحموني رفیقة CD167074

4 47 حسان بن ثابت اللغة اإلسبانیة 7 12,80 طنجة منصوري عمر V272408

1 16 سلوان الحساني االجتماعیات 5 16,50 فاس محمد صفور ZG76163

1 1 طھ حسین االجتماعیات 5 16,00 فرع وجدة كلخة منیر S495107

2 29 الفیض االجتماعیات 6 14,00 فرع وجدة المغاري أسماء ZG80636

2 34 طھ حسین االجتماعیات 6 14,00 فاس لمیاء الصبور C545578

4 38 الناظور االجتماعیات 6 13,60 فاس شادیة المرابط الخمسي L514277

5 12 فرخانة االجتماعیات 7 17,20 تطوان الدیب سعید LC162529

1 3 ابن سینا الریاضیات 5 17,00 فرع وجدة العساوي عبد اللطیف FH22009

2 16 ابن الھیثم الریاضیات 6 12,60 الرباط المصباحي فاطمة S642556

2 36 ابن الھیثم الریاضیات 7 15,80 الدار البیضاء- أنفا إماس عماد BK239835

3 3 فرخانة الریاضیات 7 15,50 فرع وجدة وھابي المیلود FA135478

3 31 فرخانة الریاضیات 7 15,30 الجدیدة منكوش عبد الرزاق M445774

1 3 طھ حسین التربیة البدنیة 5 14,20 تازة كرزازي محمد F622772

1 1 طھ حسین التربیة البدنیة 6 11,03 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء ابراھیم بشرى F747132
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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 التأھیلي 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 3 طھ حسین التربیة البدنیة 6 10,60 تازة بعالوي نوال U163118

1 45 مقدم بوزیان المعلومیات 7 15,30 الدار البیضاء- أنفا خدري بوبكر BK224001

1 5 الشریف محمد أمزیان الفلسفة 1 11,80 مكناس بحقي سمیا V212031

1 5 الفیض الفلسفة 6 13,50 مكناس سالمي سھام CD403842

1 13 ابن الھیثم الفلسفة 6 12,70 مكناس العزوزي عزیزة CD78121

1 3 الناظور الفلسفة 7 16,40 تطوان الرازقي محمد S668455

2 25 الناظور الفلسفة 7 16,00 بوخریص ھشام القنیطرة ZT4821

2 9 ثانویة عثمان بن عفان 
التاھیلیة

الفلسفة 7 16,00 المنادي االدریسي عبد االاله القنیطرة CD179827

4 8 الثانویة التأھیلیة المطار الفلسفة 7 15,90 ولد منصور مروان القنیطرة Z429781

7 9 فرخانة الفلسفة 7 14,80 بني مالل الطھري عادل GM127550

2 15 الثانویة التأھیلیة المطار الفلسفة 7 14,80 بني مالل بلكاسم عمر QA64775

1 26 المطار العلوم والتكنولوجیات 
الكھربائیة

7 14,60 سطات عینوس حمزة DO11998

1 61 المطار العلوم والتكنولوجیات 
الكھربائیة

7 13,40 سطات الخلیفي یونس AB636504
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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 التأھیلي الئحة



وجدة انجاد 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 13 ثا. الشریف اإلدریسي الفلسفة 5 16,60 بورزوز عماد القنیطرة ZG69990

1 2 ثا. المھدي بنبركة الفنون التطبیقیة 6 14,00 طنجة حلي سھام S412708

1 5 ثا. المھدي بنبركة الفنون التطبیقیة 7 14,60 طنجة بنحمو محمد R257209
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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 التأھیلي 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 4 لثانویة التاھیلیة المرینیین اللغة الفرنسیة 2 16,90 فرع وجدة الحمري فاطمة الزھراء F742345

1 3 صالح الدین االیوبي اللغة الفرنسیة 4 15,70 فرع وجدة قاسمي علوي ملیكة CB200044

2 3 صالح الدین االیوبي اللغة الفرنسیة 5 15,10 فاس رشید العكلي Z371204

2 27 صالح الدین االیوبي اللغة الفرنسیة 6 17,50 فاس فاطمة الزھراء خربوش CD126621

3 3 ثانویة دبدو اللغة الفرنسیة 6 14,30 فرع وجدة فناخ لطیفة ZG87070

1 1 صالح الدین االیوبي اللغة اإلنجلیزیة 5 14,60 فاس المولود ماحي F717156

2 1 ثانویة دبدو اللغة اإلنجلیزیة 6 15,80 فاس فاطمة الزھراء بوعقلین FC45810

1 3 الزیتون الریاضیات 2 17,80 فرع وجدة بوحیس اسماء F468715

2 2 ثانویة دبدو الریاضیات 6 17,30 فرع وجدة لشقر زینب F413875

1 58 الفتح العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

6 12,27 سطات بودھین ھجر CB262181

1 1 الفتح التربیة البدنیة 5 14,48 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء بعصــي ابـراھیــم F455358

2 3 ثانویة دبدو التربیة البدنیة 5 12,40 تازة بایبو جمال ZG61271

1 4 لثانویة التاھیلیة المرینیین الفلسفة 5 17,00 تطوان بوكدیرة ھشام Z344983

2 2 الزیتون الفلسفة 5 15,80 تطوان امسالي إبراھیم JA82041

2 5 الزیتون الفلسفة 5 15,00 مكناس الیسناسي البشیر Z291373
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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 التأھیلي 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

10 الفتح العلوم والتكنولوجیات 
المیكانیكیة

2 13,58 سطات عابد خالد FB57681

1 11 الفتح العلوم والتكنولوجیات 
الكھربائیة

7 14,30 سطات شكري زكریاء DJ10947

71 الفتح العلوم والتكنولوجیات 
الكھربائیة

7 12,50 سطات سركان بشیر Y346912

1 21 الفتح العلوم والتكنولوجیات 
الكھربائیة

7 12,00 سطات العلمي عدنان U168383
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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 التأھیلي 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 7 ثا. محمد السادس اللغة الفرنسیة 6 13,55 فرع وجدة مومن سھام F400683

1 21 ثا. محمد السادس اللغة الفرنسیة 6 13,40 الرباط بنسعید ایمان AD168703

2 22 ثا. تفرسیت اللغة الفرنسیة 6 13,20 فرع وجدة نعیمي كریمة F716470

3 3 الثانویة التأھیلیة قسیطة اللغة الفرنسیة 6 13,10 فرع وجدة الكموني ایمان S621922

4 11 ثا. بودینار اللغة الفرنسیة 6 13,10 فرع وجدة سافو وفاء Z462810

1 19 ثا. تمسمان اللغة الفرنسیة 6 12,90 فرع وجدة البوبكاري عزیزة Z377396

4 8 ثا. بودینار اللغة الفرنسیة 6 12,90 مكناس التازي سناء Z439794

4 7 ثا. بودینار اللغة الفرنسیة 6 12,80 مكناس بكبوطي نادیة F458417

5 41 ثا. تمسمان اللغة الفرنسیة 6 12,60 مكناس ھدي بشرى D408978

1 1 ثا. تمسمان اللغة اإلنجلیزیة 1 17,00 أسفي فاضل خدیجة D446149

1 1 ثا. موالي اسماعیل اللغة اإلنجلیزیة 7 16,00 فاس رشید بلمكي F401889

1 51 ثا. موالي اسماعیل اللغة اإلنجلیزیة 7 14,90 الرباط صالحاوي یوسف AA29052

1 51 الثانویة التأھیلیة قسیطة اللغة اإلنجلیزیة 7 14,80 فاس نجیب بوحوت C937190

1 37 ثا. موالي اسماعیل اللغة اإلنجلیزیة 7 14,60 فاس عبد المجید عبیدي CD231934

2 26 ثا. محمد السادس اللغة اإلنجلیزیة 7 14,60 فاس عبد المولى بلكشة UC96177

1 57 ثا. محمد السادس اللغة اإلنجلیزیة 7 14,40 الدار البیضاء- أنفا مخلوف یاسین BJ309389

4 28 ثا. تفرسیت اللغة اإلنجلیزیة 7 14,20 فاس عبد الحفیظ مكیك CD970
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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 التأھیلي 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

6 48 ثانویة الفرابي التاھیلیة اللغة اإلنجلیزیة 7 14,00 فاس ھشام الریفي CD370055

1 2 ثا. االمل اللغة اإلسبانیة 7 12,80 طنجة أشن عبد اللطیف S580613

1 9 ثا. تمسمان االجتماعیات 7 17,60 تطوان الھرموش بالل L441954

2 12 ثا. بودینار االجتماعیات 7 17,20 تطوان الفروج عادل L397852

1 41 ثانویة الفرابي التاھیلیة االجتماعیات 7 16,80 تطوان الزغاري عبد الغفور GM85191

1 3 ثا. موالي اسماعیل الریاضیات 7 17,70 فرع وجدة العزماني عبد الغني FA145968

1 5 ثا. موالي اسماعیل الریاضیات 7 17,60 فرع وجدة الحلفة سفیان F383507

2 5 ثا. محمد السادس الریاضیات 7 17,10 فرع وجدة مساوي كمال FA140973

2 50 ثا. االمل الریاضیات 7 15,20 محزي سفیان القنیطرة EE234426

1 6 ثا. موالي اسماعیل التربیة البدنیة 7 17,20 تازة گنوف فیصل F528293

3 7 ثا. محمد السادس التربیة البدنیة 7 14,60 تازة المنیعي ادریس Z204852

2 6 ثانویة الفرابي التاھیلیة التربیة البدنیة 7 14,60 تازة علو جمال FC16435

2 6 ثا. االمل التربیة البدنیة 7 14,60 تازة بن بوشتة رفیق FA143777

5 7 ثا. تفرسیت التربیة البدنیة 7 13,40 تازة العیساوي محمد CD452482

4 12 ثا. تمسمان التربیة البدنیة 7 13,40 تازة الناصري أشرف Z330384

1 2 ثا. بودینار المعلومیات 6 14,60 فاس ابتسام أفاسي R301891

1 41 ثا. محمد السادس المعلومیات 7 14,90 الدار البیضاء- أنفا اشویط المھدي BL93063

127/221

 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 التأھیلي 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 6 ثا. موالي اسماعیل الفلسفة 5 14,40 مكناس شنوفي احمد Z263440

1 3 ثا. تمسمان الفلسفة 7 16,10 تطوان الیوسفي محمد S681667

1 4 ثا. موالي اسماعیل الفلسفة 7 14,20 مكناس شقراوي عبد السالم ZG80489

2 26 ثا. االمل الفلسفة 7 13,80 مكناس سالمة عبد الحق C673662

2 9 ثانویة الفرابي التاھیلیة الفلسفة 7 13,60 مكناس الناصري محمد F738121

2 15 ثا. محمد السادس الفلسفة 7 13,60 مكناس قرسیس الخدیر ZG86046

4 14 ثانویة الفرابي التاھیلیة الفلسفة 7 13,40 مكناس التزاني سلیم ZT24753

4 33 ثا. بودینار الفلسفة 7 13,40 مكناس سوفان خالید C993518

1 34 ثا. بودینار الفلسفة 7 13,30 مكناس االدریسي مصطفى CB250046
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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 التأھیلي الئحة



عین السبع الحي المحمدي 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 7 ابن العوام الفلسفة 1 14,40 ذھبي نبیلة القنیطرة M5O2886

2 10 البحتري الفلسفة 6 14,30 الحسناوي حسناء القنیطرة G424340

2 1 ابن سینا الفلسفة 6 13,00 غایت سمیرة القنیطرة G613320

1 2 ابن سینا الفلسفة 6 12,90 الدار البیضاء- أنفا راسید فاطمة الزھراء BL77483

2 10 البحتري الفلسفة 6 12,60 علوش شفیقة مراكش AB628788

2 1 عبد الكریم الخطابي الفلسفة 6 12,50 الدار البیضاء- أنفا معروفي فاطمة الزھراء BB72866
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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 التأھیلي الئحة



عین الشق 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 2 المصلى الفلسفة 1 13,60 مكناس اسحیسح نادیة CD232891

2 2 ابن عربي الفلسفة 6 16,20 بني مالل بغدادي ھناء BH347967

2 2 عبدهللا العیاشي الفلسفة 6 14,60 بني مالل أشحم فاطمة الزھراء BH339351

1 13 عبدالخالق الطریس الفلسفة 6 12,60 الشبة فاطمة القنیطرة GN55547

2 13 عبدالخالق الطریس الفلسفة 6 12,00 براھمي یامنة القنیطرة CD25507

1 5 عثمان ابن عفان الفلسفة 6 11,70 الدار البیضاء- أنفا تربیلي سعاد BB78476

3 2 ابن زیدون الفلسفة 6 10,80 الدار البیضاء- أنفا براج ابتسام BH447714

3 5 عثمان ابن عفان الفلسفة 6 09,90 الدار البیضاء- أنفا حنظلة ایمان BL46620

4 2 عبدهللا العیاشي الفلسفة 7 17,00 بني مالل انصالي مصطفى BH276550
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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 التأھیلي الئحة



الحي الحسني 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 2 ابن الیاسمین الفلسفة 2 14,10 الدار البیضاء- أنفا الدقون عبد الرحیم BL48791

2 9 طارق ابن زیاد الفلسفة 6 12,60 صبحي كوثر القنیطرة AE5O174

2 2 بــدر الفلسفة 6 11,90 الدار البیضاء- أنفا مزیوقا زكیة BM7594

3 12 الھناء الفلسفة 7 15,60 بریكا رشید القنیطرة AB537388

1 24 ابن الخطیب الفلسفة 7 15,20 تطوان النجار عثمان LC225356

4 3 عمر الخیام الفلسفة 7 15,00 بني مالل مستاوي خالد BH569901

4 21 المختار السوسي الفلسفة 7 15,00 بني مالل رفیع جمال AD121122

4 ابن خلدون الفلسفة 7 14,60 بني مالل سدجاري أشرف BK502804
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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 التأھیلي الئحة



موالي رشید سیدي عثمان 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 1 المكي الناصري علوم الحیاة واألرض 1 15,60 العیاشي مریم القنیطرة G529115

1 2 عبد الرحمان بلقرشي الفلسفة 1 11,40 الدار البیضاء- أنفا اإلدریسي ھند BH273829

1 15 المختار السوسي الفلسفة 4 13,10 مكناس الكرموح غزالن C949543

1 1 عبد الرحمان بلقرشي الفلسفة 6 11,90 الدار البیضاء- أنفا فتحي زینب BH351409

3 21 المكي الناصري الفلسفة 7 14,80 مكناس علمي شنتوفي محمد C548282

1 12 المكي الناصري الفلسفة 7 14,30 تطوان المرابط عامر LC154959
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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 التأھیلي الئحة



سیدي البرنوصي 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

7 والدة اللغة العربیة 1 16,80 الرباط امسعدي لبنى AD156914

1 16 زینب النفزاویة اللغة العربیة 1 16,10 الرباط بودالح سعیدة AB259105

1 11 عالل بن عبد هللا اللغة العربیة 1 16,00 فاس بشرى بنبوطاھر CB226742

1 8 فاطمة الفھریة التربیة اإلسالمیة 1 16,60 الرباط برغاز لطیفة BK239350

1 1 موالي یوسف التربیة اإلسالمیة 1 16,40 الرباط ازوكنان مریم BB81082

1 8 ابن الھیثم التربیة اإلسالمیة 1 16,10 الرباط العماري حنان BK258702

2 10 والدة التربیة اإلسالمیة 1 15,40 الرباط غباري رجاء C439682

5 8 الداخلة التربیة اإلسالمیة 2 17,70 الرباط مرداس عبدالصمد BK52863

1 7 محمد السادس الفلسفة 1 15,60 الزموري صفاء القنیطرة AB346776

1 4 موالي یوسف الفلسفة 1 11,00 الدار البیضاء- أنفا قوام نزھة BB32012

1 14 المنصور الذھبي الفلسفة 5 15,00 مكناس كریفي محمد Z263043

2 1 فاطمة الفھریة الفلسفة 6 13,20 الدار البیضاء- أنفا الساخي مریم BB70109

1 1 موالي یوسف الفلسفة 6 13,20 بني مالل عناني سناء T223004

1 1 والدة الفلسفة 6 12,20 الدار البیضاء- أنفا طناني نجاة BJ354630

2 1 خدیجة أم المؤمنین الفلسفة 6 12,00 الدار البیضاء- أنفا بوعفیر سھام BB87716

2 8 العقاد الفلسفة 6 10,80 ھاشمي ابتسام القنیطرة GM107142

2 1 عالل بن عبد هللا الفلسفة 7 15,40 بني مالل أیوب اسلیمان BJ324167

133/221

 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 التأھیلي الئحة



سیدي البرنوصي 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

9 3 الداخلة الفلسفة 7 14,40 بني مالل المعطاوي عبد الحق BJ340025
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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 التأھیلي الئحة



مدیونة 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 16 خدیجة أم المؤمنین اللغة العربیة 1 13,50 الرباط جنان نجوى GN101903

1 15 المختار السوسي اللغة العربیة 1 11,20 الرباط السعداوي نعیمة A594179

3 10 حسان  بن ثابت اللغة العربیة 2 17,30 أسفي المعروفي محمد BK314459

1 8 خدیجة أم المؤمنین التربیة اإلسالمیة 5 15,40 الرباط لفروجي عزیز BJ243630

1 9 حسان  بن ثابت التربیة اإلسالمیة 6 16,40 الرباط خلیفي حفصة AD172511

2 13 ابن بطوطة التربیة اإلسالمیة 6 16,10 الرباط الزوین نجاة T233063

1 9 المختار السوسي التربیة اإلسالمیة 7 17,10 الرباط النحلي خلیل BJ307381

2 2 المختار السوسي التربیة اإلسالمیة 7 16,90 الرباط تربوح عبد هللا BH330007

1 2 المختار السوسي الفلسفة 6 13,10 بالل مریم مراكش BK125350

1 1 ابن بطوطة الفلسفة 6 11,30 الدار البیضاء- أنفا العبوبي سكینة BM6839

1 1 ابن خلدون الفلسفة 7 16,00 بني مالل أیت عزي یوسف BM897

2 38 األطلس الفلسفة 7 13,80 بني مالل بوحوص عبد العالي AD175308

2 29 زینب النفزاویة الفلسفة 7 13,80 مكناس ادریسي یحیاوي یوسف C912942

5 9 خدیجة أم المؤمنین الفلسفة 7 13,60 الدار البیضاء- أنفا الصوفي عبد الحمید BB72476

4 1 خدیجة أم المؤمنین الفلسفة 7 13,60 بني مالل الصوفي خالد BH253869

3 3 زینب النفزاویة الفلسفة 7 13,50 انزكان ـ أیت ملول مسكور ولید PB175469
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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 التأھیلي 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 32 اوالد صالح اللغة العربیة 5 16,90 مكناس لیمام مراد D667384

1 11 محمد الزرقطوني اللغة العربیة 5 16,20 أسفي روضي عبد الھادي BJ266855

1 14 اللغة العربیة الطیب الخمال 6 17,00 الرباط الیل الصافیة GM140517

1 11 الحاج محمد الناصري اللغة العربیة 6 16,50 أسفي عبلة سناء BJ400841

1 11 محمد الزرقطوني اللغة العربیة 6 16,40 أسفي مھوان غزالن BE815186

1 11 اوالد صالح اللغة العربیة 6 16,30 أسفي تغزوان الحسنیة BH276869

1 19 الحاج محمد الناصري اللغة العربیة 6 16,20 فاس كریمة النضیفي CB253888

1 17 الحاج محمد الناصري اللغة العربیة 6 16,20 الرباط معجوز وفاء AD91059

2 29 الحاج محمد الناصري اللغة العربیة 6 16,00 فاس خولة الجامعي أدیب CD302062

3 25 محمد الكغاط اللغة العربیة 6 15,80 بني مالل بوھالي فاطنة GM135804

3 11 اللغة العربیة الطیب الخمال 6 15,60 فاس دنیا حساین CD363089

3 36 محمد الكغاط اللغة العربیة 6 15,20 فاس سمیرة لكریط CB109878

4 18 محمد الكغاط اللغة العربیة 6 15,10 الرباط البجباجي سكینیة AE33149

4 15 محمد الكغاط اللغة العربیة 6 15,10 الرباط شكري نورة AA32406

4 25 محمد الكغاط اللغة العربیة 6 14,10 الرباط الھبري خدیجة GN174615

1 3 أبي حیان التوحیدي اللغة اإلسبانیة 1 14,10 طنجة وحید أسماء AB234142

1 11 اللغة اإلسبانیة الطیب الخمال 6 16,20 طنجة فدیل أمینة BL91996
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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 التأھیلي 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 12 عالل بن عبد هللا اللغة اإلسبانیة 6 16,00 طنجة سموال خدیجة BL58012

4 21 محمد الزرقطوني اللغة اإلسبانیة 6 14,40 طنجة فھمي سعاد J348849

1 11 عالل بن عبد هللا علوم الحیاة واألرض 1 15,50 الدار البیضاء- أنفا محاسین اسماء BH231579

1 24 عالل بن عبد هللا علوم الحیاة واألرض 1 15,40 اقضاض شیماء القنیطرة LA124732

1 21 أبي حیان التوحیدي علوم الحیاة واألرض 1 15,20 الجشوري نادیة القنیطرة G238268

1 29 عالل بن عبد هللا علوم الحیاة واألرض 1 15,20 الجدیدة الفتوح صفاء K411803

3 6 توفیق الحكیم علوم الحیاة واألرض 1 14,80 الدار البیضاء- أنفا فراح مریم BK236066

1 10 الحاج محمد الناصري علوم الحیاة واألرض 1 14,80 كجي جھان القنیطرة Z393671

1 10 حسان بن ثابث علوم الحیاة واألرض 1 14,60 الدار البیضاء- أنفا شھبون ابتسام BE769219

2 13 محمد الزرقطوني علوم الحیاة واألرض 1 14,20 الرباط ادریسي   قیطوني    حفصة C944664

3 6 الحاج محمد الناصري علوم الحیاة واألرض 1 14,00 الجدیدة زیوات ایمان CD96663

1 20 محمد الزرقطوني علوم الحیاة واألرض 1 14,00 الرباط الھشامي فاطمة الزھراء DA5711

3 12 الحاج محمد الناصري علوم الحیاة واألرض 1 13,60 الدار البیضاء- أنفا بازیر ھناء TA96455

4 4 محمد الكغاط علوم الحیاة واألرض 1 13,60 الدار البیضاء- أنفا فراح سمیرة BK247293

7 10 محمد الكغاط علوم الحیاة واألرض 1 13,60 الدار البیضاء- أنفا مكرم حسنیة BB21731

3 11 محمد الكغاط علوم الحیاة واألرض 1 13,40 الدار البیضاء- أنفا بن الخیاط ھاجر BL58107

1 3 الحاج محمد الناصري التربیة اإلسالمیة 5 14,20 الرباط العرویة خالد BH197449
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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 التأھیلي 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 5 التربیة اإلسالمیة الطیب الخمال 6 16,50 الرباط بعال مریم BE759855

1 9 أبي حیان التوحیدي التربیة اإلسالمیة 6 15,60 الرباط لفنون حسناء BH275479

1 22 محمد الزرقطوني التربیة اإلسالمیة 7 16,70 الرباط زكي عبد هللا GN147177

1 19 أبي حیان التوحیدي التربیة اإلسالمیة 7 16,70 مكناس عمور رشید K404210

2 25 حسان بن ثابث التربیة اإلسالمیة 7 16,70 مكناس یوسف عبد السالم LC109505

1 4 حسان بن ثابث التربیة اإلسالمیة 7 16,60 الرباط نایت تغلدین عبدهللا JC402798

2 2 التربیة اإلسالمیة الطیب الخمال 7 16,50 مكناس الترابي یوسف WA152490

2 22 محمد الزرقطوني التربیة اإلسالمیة 7 16,50 مكناس لشقار ایوب L456656

2 36 الحاج محمد الناصري التربیة اإلسالمیة 7 16,40 مكناس النصیري محمد L330436

1 9 محمد الزرقطوني التربیة اإلسالمیة 7 16,30 الرباط البداوي مصطفى BK151755

3 9 الحاج محمد الناصري التربیة اإلسالمیة 7 16,20 الرباط لحلو عبدالرزاق Z395784

4 8 الحاج محمد الناصري التربیة اإلسالمیة 7 16,10 الرباط اونینیس مبارك AB116557

5 18 الحاج محمد الناصري التربیة اإلسالمیة 7 16,00 الرباط خیاري عبدالرحیم UC110899

6 32 محمد الكغاط التربیة اإلسالمیة 7 15,90 مكناس األحمدي یاسین K335529

2 29 محمد الكغاط التربیة اإلسالمیة 7 15,90 مكناس السریفي أحمد KB58262

1 1 أبي حیان التوحیدي الفلسفة 1 15,60 بني مالل الشاوي سمیرة AD129198

1 9 محمد الزرقطوني الفلسفة 7 13,50 صمادي احمد مراكش QB230
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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 التأھیلي 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 36 عالل بن عبد هللا الفلسفة 7 13,40 مكناس الفزازي عبد الرحیم CD43704

1 13 محمد الزرقطوني الفلسفة 7 13,40 بني مالل كریم أحمد WA183986

1 19 عالل بن عبد هللا الفلسفة 7 13,30 تطوان زروال محمد GM118479

3 9 الحاج محمد الناصري الفلسفة 7 13,20 الدار البیضاء- أنفا الحوش محمد UC123271

1 39 الحاج محمد الناصري الفلسفة 7 13,20 مكناس سرحان عثمان ZT70464

2 37 محمد الكغاط الفلسفة 7 13,20 واو جواد القنیطرة GN1503O4

1 20 محمد الزرقطوني الفلسفة 7 13,00 العبودي یاسین القنیطرة GJ16178

3 14 محمد الكغاط الفلسفة 7 13,00 الدار البیضاء- أنفا معزوز عبد الھادي BB45746

1 16 الحاج محمد الناصري الفلسفة 7 12,90 مكناس حماني محمد CD230003

2 19 محمد الكغاط الفلسفة 7 12,80 رباح یونس مراكش AB530814

5 13 توفیق الحكیم الفلسفة 7 12,70 الدار البیضاء- أنفا الكالخي یوسف BH584093
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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 التأھیلي 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 8 المختار السوسي اللغة الفرنسیة 1 18,20 فاس إیمان الغازي CD95173

2 6 عبد الرحمان الزاكي اللغة الفرنسیة 1 13,40 الرباط ایت بن عال نعیمة N104245

2 5 نواة التاھیلي عین السبیت اللغة الفرنسیة 1 13,00 فرع وجدة اللبازي بشرى Z412729

2 4 نواة التاھیلي عین السبیت اللغة الفرنسیة 1 12,50 الرباط تیبا أسماء E526625

4 8 محمد السادس اللغة الفرنسیة 1 11,40 الرباط بنحادة ھاجر AB555094

5 6 فاطمة الزھراء اللغة الفرنسیة 1 09,60 الرباط الحادقي بھیجة H422151

3 4 فاطمة الزھراء اللغة الفرنسیة 1 09,20 برحو مریا مراكش M504187

1 1 االمیر موالي رشید اللغة اإلنجلیزیة 1 15,40 أسفي الراضي فدوى XA82860

1 4 عبد الرحمان الزاكي اللغة اإلنجلیزیة 1 12,60 الرباط یوسفي نبیلة AB267427

1 4 عبد الرحمان الزاكي اللغة اإلنجلیزیة 1 10,60 الرباط بوھیصى نور الھدى AD186260

2 15 احمد الطیب بن ھیمة اللغة اإلنجلیزیة 6 15,60 الدار البیضاء- أنفا حاكمي ابتسام BJ374869

3 25 نواة التاھیلي عین السبیت اللغة اإلنجلیزیة 6 14,90 الدار البیضاء- أنفا لبصیر سكینة BJ393323

3 8 محمد السادس اللغة اإلنجلیزیة 6 14,80 فاس نسرین الحمداني CD56583

2 8 نواة التاھیلي عین السبیت اللغة اإلنجلیزیة 6 14,80 أسفي زمزمي علوي سعاد D850714

4 14 محمد السادس اللغة اإلنجلیزیة 6 14,60 الدار البیضاء- أنفا السحمودي حیاة BH226772

1 12 الیاسمین اللغة اإلسبانیة 1 15,00 طنجة طویل خدیجة CD392872

2 14 واد الدھب اللغة اإلسبانیة 1 14,40 طنجة بلعربي لبنى K388711
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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 التأھیلي 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 عبد الرحمان الزاكي التربیة البدنیة 6 12,40 تازة البصراوي سعاد W316551

1 4 محمد السادس التربیة البدنیة 7 17,30 تازة مسكتو المھدي AD178638

1 4 نواة التاھیلي عین السبیت التربیة البدنیة 7 16,00 تازة نملي محمد نوفل A787129
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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 التأھیلي 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

7 اللیمون الفنون التطبیقیة 5 14,20 طنجة خراط محمد GM66042
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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 التأھیلي 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 1 ثانویة أحمد الحنصالي اللغة الفرنسیة 1 16,00 الرباط الحاسي عزیزة K302283

1 3 ثا, المتنبي اللغة الفرنسیة 1 14,70 فرع وجدة حامدي اسیة F614410

1 14 ثا,إبن ھاني اللغة الفرنسیة 1 14,00 الرباط راضي خدیجة E376989

2 2 ثانویة أحمد شوقي اللغة الفرنسیة 1 13,70 فاس لالسومیة قاسمي I415331

1 2 ثا, المتنبي اللغة اإلنجلیزیة 1 15,60 الرباط الحناوي اسیة EE273662

1 1 ثانویة أحمد شوقي اللغة اإلنجلیزیة 1 14,20 الرباط الحوات ھند AD144364

1 8 ثانویة والدة اللغة اإلسبانیة 1 15,00 طنجة الوعزیزي شیماء L471994

1 3 غاندي التربیة البدنیة 5 14,35 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء ابریر ھشام A779399

2 1 تأھیلیة السھول التربیة البدنیة 5 13,50 تازة شبانة حسن GM76807
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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 التأھیلي 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 2 أحمد البوعناني اللغة اإلنجلیزیة 1 14,00 الدار البیضاء- أنفا بزیوي لیلى AA33063

1 11 المنصور الدھبي اللغة اإلسبانیة 1 15,60 طنجة المشھور إحسان L328563

1 محمد السراج التربیة البدنیة 1 12,91 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء الشیخي إحسا ن L469429
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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 التأھیلي 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 15 الجرف االصفر اللغة العربیة 1 14,10 الرباط الوزاني الشاھدي فاطمة AD178587

1 1 الجرف االصفر اللغة العربیة 5 16,90 أسفي بنعطیبة عبد الكریم M447877

1 11 المسیرة اللغة العربیة 6 17,00 فاس فاطمة حرابي C498682

2 15 نونبر 6 اللغة العربیة 6 16,20 فاس عائشة بدیع GK71563

2 13 نونبر 6 اللغة العربیة 6 15,70 مكناس الشیخي مریم UC116315

2 23 نونبر 6 اللغة العربیة 6 15,60 مكناس مواج سھام V245675

1 1 نونبر 6 اللغة الفرنسیة 1 13,00 الرباط حباشي ھند BL91747

1 11 نونبر 6 اللغة الفرنسیة 1 12,20 فاس مریم عویش C948306

1 1 نونبر 6 اللغة اإلنجلیزیة 1 15,00 أسفي بركاوي ایمان M504654

1 1 نونبر 6 اللغة اإلنجلیزیة 1 14,20 الدار البیضاء- أنفا التمسناوي مریم BJ331938

1 1 نونبر 6 اللغة اإلنجلیزیة 2 18,20 أسفي صفوح سناء M463252

1 2 عقبة بن نافع اللغة اإلسبانیة 6 15,60 طنجة بزوي لیلى BL108043

1 19 نونبر 6 الریاضیات 1 14,30 الدار البیضاء- أنفا طیان السعدیة BH116478

1 15 نونبر 6 الریاضیات 1 12,80 الرباط المدھوس أسماء BK254260

2 3 المسیرة الریاضیات 2 18,75 سطات فارس رشید JA91411

1 19 محمد الرافعي العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

1 15,53 سطات بن الطالب إیمان T214559
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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 التأھیلي 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 18 الجرف االصفر التربیة اإلسالمیة 7 17,40 مكناس المودن نور الدین LC158906

1 31 نونبر 6 التربیة اإلسالمیة 7 16,20 فرع وجدة الملیاني االدریسي عبد الرحمن C480087

2 16 المسیرة التربیة اإلسالمیة 7 16,10 مكناس ودان فرید L456708

2 28 نونبر 6 التربیة اإلسالمیة 7 15,90 فرع وجدة دھرة عادل C395722

1 1 الورد التربیة البدنیة 1 15,40 تازة البور فاطمة الزھراء FA141147

2 12 الجرف االصفر التربیة البدنیة 6 14,20 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء الكیـــري إكــرام CB264775

2 7 المسیرة التربیة البدنیة 6 14,20 تازة بوجیدة ھناء AE26269

2 1 نونبر 6 التربیة البدنیة 6 14,06 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء سیدي حیدة سارة EE464244

1 7 موالي عبد هللا الفلسفة 5 12,90 مكناس العمراني الزریفي محمد C902239

2 2 الجرف االصفر الفلسفة 5 12,60 انزكان ـ أیت ملول بن احماد احمد PB119982

2 7 الورد الفلسفة 6 16,20 جباري سناء القنیطرة S681955

2 11 الجرف االصفر الفلسفة 6 15,80 بني مالل النعیم ازھور XA77131

3 1 المسیرة الفلسفة 6 15,80 بني مالل مبشور نجات MA62418

2 1 المسیرة الفلسفة 6 15,10 بني مالل مكتال حلیمة BB85657

5 1 نونبر 6 الفلسفة 6 14,70 بني مالل رخاوي زینة BH352802

4 8 نونبر 6 الفلسفة 6 14,60 عزیز سكینة القنیطرة CB261203

3 12 نونبر 6 الفلسفة 6 14,40 مكناس الحبیب عزیزة CD332213
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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 التأھیلي 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

3 12 نونبر 6 الفلسفة 6 14,00 مكناس اغشوي لبنى CD222755
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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 التأھیلي 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 المتنبي اللغة العربیة 6 16,30 أسفي جنان عائشة H578239

2 5 موالي اسماعیل اللغة العربیة 6 15,30 الرباط ادبوالزیت السعدیة AD107999

1 1 موالي اسماعیل اللغة الفرنسیة 1 13,10 الشقیف سمیحة مراكش H414292

1 1 موالي اسماعیل اللغة الفرنسیة 4 14,40 اللیفري ایمان مراكش H442765

1 2 موالي اسماعیل اللغة الفرنسیة 4 12,30 العدراوي امال مراكش HA121331

1 1 موالي اسماعیل اللغة الفرنسیة 4 11,90 طنجة مكافح جھان EA82634

1 26 المعتمد بن عباد اللغة الفرنسیة 5 13,90 الرباط شرفي یوسف BK159962

1 22 موالي اسماعیل اللغة الفرنسیة 6 14,60 فرع وجدة كزول دونیة BK261544

1 25 ابن سینا اللغة الفرنسیة 6 14,30 فاس فدوى الطالب CD83919

1 1 الھدایة االسالمیة اللغة اإلنجلیزیة 1 13,40 أسفي رحال سامیة GB100068

2 1 المعتمد بن عباد اللغة اإلنجلیزیة 6 17,60 أسفي مازي مریم WB139988

2 1 المعتمد بن عباد اللغة اإلنجلیزیة 6 17,40 أسفي روسطوم سكینة H511736

1 3 موالي اسماعیل اللغة اإلسبانیة 7 16,80 طنجة وكاد أسامة W264497

1 2 الجاحظ الریاضیات 2 18,50 الجدیدة غزالن شرف الدین H228283

2 20 موالي اسماعیل الریاضیات 6 17,40 سطات بدراوي سارة MA77728

1 4 صالح الدین االیوبي علوم الحیاة واألرض 1 15,80 الجدیدة بوایخف نوال I639539

2 19 موالي اسماعیل علوم الحیاة واألرض 1 15,00 الكبش ابتسام القنیطرة G449643
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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 التأھیلي 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

2 20 الجاحظ علوم الحیاة واألرض 1 11,80 الرباط القصیري الھام ZT23945

4 34 المعتمد بن عباد علوم الحیاة واألرض 2 17,20 زریول جوھرة القنیطرة CD230764

3 الخوارزمي العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

1 11,27 سطات انكیو مریم EE459050

1 1 محمد بلحسن الوزاني التربیة اإلسالمیة 6 13,10 امھوض ملیكة مراكش JB404136

2 24 الھدایة االسالمیة التربیة اإلسالمیة 7 15,60 مكناس مدراري یوسف D721113

3 48 المتنبي التربیة اإلسالمیة 7 15,60 الرباط مستقیم جواد GN97806

4 30 موالي اسماعیل التربیة اإلسالمیة 7 15,30 مكناس احنین یاسین L419727

5 46 المعتمد بن عباد التربیة اإلسالمیة 7 15,00 مكناس الخطیب یاسین LB124595

1 2 صالح الدین االیوبي التربیة البدنیة 6 12,59 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء مكریني بوشرى QA150981

1 3 التربیة البدنیة ابن موالي الحاج 6 11,40 تازة جناني ھدى CD119153

2 1 محمد بلحسن الوزاني التربیة البدنیة 7 14,40 تازة الیمني عالء H575078

1 3 ابن سینا التربیة البدنیة 7 14,20 تازة قرار العاطي هللا M367729

3 22 نجیب محفوظ التربیة البدنیة 7 13,80 تازة أوكري عماد BH575863

6 3 المعتمد بن عباد التربیة البدنیة 7 13,53 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء اعبیدة نور االسالم M502044

7 3 الجاحظ التربیة البدنیة 7 12,92 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء عاطبي یاسین M462318

6 27 موالي اسماعیل التربیة البدنیة 7 12,91 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء قـرواش یــونس W347699

1 14 الھدایة االسالمیة الفلسفة 6 15,50 بني مالل سالي ھودى H492926
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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 التأھیلي 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 9 الفلسفة ابن موالي الحاج 6 13,60 الشفناج ابتسام مراكش ID35562

1 1 المعتمد بن عباد الفلسفة 6 11,50 روان سمیة مراكش M515754

4 10 ابن سینا الفلسفة 7 16,00 المستاري محمد القنیطرة G658082

1 10 الخوارزمي الفنون التطبیقیة 7 14,60 طنجة خراط زكریاء GM115712

1 12 الخوارزمي الفنون التطبیقیة 7 14,20 طنجة تیریزت سعید R143097
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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 التأھیلي 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 21 ثانویة 30 یولیوز التأھیلیة اللغة العربیة 6 14,80 فاس سھام بولندا V265224

2 33 ثانویة أوالد عمران التأھیلیة اللغة العربیة 6 14,20 فاس خدیجة التوزاني FA134235

2 23 ثانویة النصر التأھیلیة اللغة العربیة 6 14,00 فاس أمینة رحبان CC22547

2 14 ثانویة النصر التأھیلیة اللغة العربیة 6 14,00 درو سكینة مراكش X311798

2 22 ثانویة النصر التأھیلیة اللغة العربیة 6 13,60 طنجة الھواري وفاء GJ9197

2 9 ثانویة دكالة االتأھیلیة اللغة العربیة 6 13,00 الرباط طریق زھور G330859

1 13 ثانویة 30 یولیوز التأھیلیة اللغة الفرنسیة 1 13,30 فاس فاطمة الزھراء دیالو BJ390423

2 15 ثانویة دكالة االتأھیلیة اللغة الفرنسیة 4 10,60 طنجة ظاھر امال BK315698

3 19 ثانویة عمر بن عبدالعزیز   
 التأھیلیة

اللغة الفرنسیة 4 10,30 طنجة الصالحي فاطمة BH273780

3 20 ثانویة النصر التأھیلیة اللغة الفرنسیة 5 15,10 الرباط ھزیني عبد اللطیف BH535874

3 20 ثانویة النصر التأھیلیة اللغة الفرنسیة 5 14,90 الرباط محفاظ عادل BL15861

1 2 ثانویة 30 یولیوز التأھیلیة اللغة اإلنجلیزیة 6 17,20 أسفي نظیري فاطمة الزھراء M484507

2 2 اللغة اإلنجلیزیة ثانویة ابن عربي التأھیلیة 6 16,00 أسفي غویلة حوریة M384884

1 19 ثانویة دكالة االتأھیلیة اللغة اإلنجلیزیة 6 15,40 أسفي داللي محاسن T177745

1 21 ثانویة عمر بن عبدالعزیز   
 التأھیلیة

اللغة اإلسبانیة 6 13,40 طنجة البكري سلیمة BE844986
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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 التأھیلي 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 21 الریاضیات ثانویة ابن عربي التأھیلیة 5 15,20 الدار البیضاء- أنفا الصابر عثمان BE756621

1 9 ثانویة أوالد عمران التأھیلیة الریاضیات 5 13,80 الرباط أموش ابراھیم JA61778

1 13 ثانویة النصر التأھیلیة علوم الحیاة واألرض 1 11,20 الدار البیضاء- أنفا تحیف فاطمة M282031

1 17 ثانویة أوالد عمران التأھیلیة علوم الحیاة واألرض 1 10,60 الدار البیضاء- أنفا اجمار نادیة BJ168932

1 20 ثانویة 30 یولیوز التأھیلیة علوم الحیاة واألرض 2 15,80 الدار البیضاء- أنفا مصوم فاطمة الزھراء BB72370

4 5 علوم الحیاة واألرض ثانویة ابن عربي التأھیلیة 4 14,20 منان فدوى القنیطرة MC140720

2 1 علوم الحیاة واألرض ثانویة ابن عربي التأھیلیة 5 16,20 الجدیدة المعضور موراد M395776

1 22 ثانویة االمام الغزالي  
التأھیلیة

العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

2 16,07 سطات أدواب أسماء BJ380327

1 23 ثانویة 30 یولیوز التأھیلیة التربیة اإلسالمیة 7 16,20 مكناس مندیل عبد اللطیف L329289

1 2 ثانویة 30 یولیوز التأھیلیة التربیة اإلسالمیة 7 16,10 الرباط الكشتاف عبد الصمد BE802446

3 24 ثانویة دكالة االتأھیلیة التربیة اإلسالمیة 7 15,80 الرباط تورة البشیر GB93849

2 33 ثانویة عمر بن عبدالعزیز   
 التأھیلیة

التربیة اإلسالمیة 7 15,80 مكناس دیدي علوي ھشام DA31371

3 14 ثانویة دكالة االتأھیلیة التربیة اإلسالمیة 7 15,80 الرباط عكاشة إدریس GA63036

5 22 التربیة اإلسالمیة ثانویة ابن عربي التأھیلیة 7 15,70 الرباط اسمایو محمد P223821

4 2 ثانویة أوالد عمران التأھیلیة التربیة اإلسالمیة 7 15,70 الرباط نصیر عبد الرحمان BE797731

2 2 ثانویة محمد الخامس 
 التأھیلیة

التربیة البدنیة 6 14,00 تازة البھالي رشیدة WB141366
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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 التأھیلي 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 30 یولیوز التأھیلیة التربیة البدنیة 6 14,00 تازة الشافعي غزالن M418553

3 2 ثانویة النصر التأھیلیة التربیة البدنیة 7 16,40 تازة مفتاح یاسین M420763

4 2 ثانویة دكالة االتأھیلیة التربیة البدنیة 7 14,32 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء كنز الدین یوسف BJ373112

5 6 ثانویة أوالد عمران التأھیلیة التربیة البدنیة 7 14,30 تازة التیال عبد الكریم W295699

18 ثانویة النصر التأھیلیة المعلومیات 2 17,20 الدار البیضاء- أنفا نشیط ھدى A684100

1 3 الفلسفة   ثانویة سیدي بنور التأھیلیة 7 16,70 الكراز كبیر القنیطرة GY3668

2 4 ثانویة 30 یولیوز التأھیلیة الفلسفة 7 16,00 بني مالل بنونة حمزة M463176

2 7 ثانویة االمام الغزالي  
التأھیلیة

الفلسفة 7 15,40 بني مالل حسیني عثمان UC118355

3 7 ثانویة عمر بن عبدالعزیز   
 التأھیلیة

الفلسفة 7 15,00 بني مالل البحاطي ھشام GM101672

1 12 ثانویة االمام الغزالي  
التأھیلیة

الفلسفة 7 14,80 ادریسي مصطفى القنیطرة G235507

1 25 ثانویة االمام الغزالي  
التأھیلیة

الفلسفة 7 14,70 مكناس العیسي عثمان LC203058

4 2 ثانویة النصر التأھیلیة الفلسفة 7 14,50 بني مالل توتى عبد المجید M463175

4 17 ثانویة عمر بن عبدالعزیز   
 التأھیلیة

الفلسفة 7 14,40 تطوان اشطیبي عثمان LC121482

4 25 ثانویة النصر التأھیلیة الفلسفة 7 14,00 بني مالل محداش جمال IC46578

6 29 الفلسفة ثانویة ابن عربي التأھیلیة 7 14,00 المرابط محمد القنیطرة ZT18436
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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 التأھیلي 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

6 4 ثانویة أوالد عمران التأھیلیة الفلسفة 7 14,00 انزكان ـ أیت ملول مستور عبدالحلیم PB117216

1 14 ثانویة االمام الغزالي  
التأھیلیة

العلوم والتكنولوجیات 
الكھربائیة

6 14,50 سطات شطاحي سومیة T234758

1 5 ثانویة االمام الغزالي  
التأھیلیة

العلوم والتكنولوجیات 
الكھربائیة

6 14,00 سطات فارسي فاطمة الزھراء H579405
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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 التأھیلي 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 7 اللغة العربیة الثانویة التأھیلیة االندلس 6 15,20 فاس غزالن العرشاني C545714

1 30 اللغة العربیة الثانویة التأھیلیة القدس 6 13,80 طنجة السدوري لطیفة L483158

2 23 اللغة العربیة الثانویة التأھیلیة القدس 6 13,60 طنجة الحداد انتصار L501670

2 23 اللغة العربیة الثانویة التأھیلیة القدس 6 13,20 طنجة حمحم اكرام L465109

2 37 اللغة العربیة الثانویة التأھیلیة القدس 6 12,80 طنجة العمراني ریھام L486189

1 3 اللغة الفرنسیة الثانویة التأھیلیة االندلس 5 13,80 الرباط معتضد با یاسین MC74784

2 3 اللغة الفرنسیة الثانویة التأھیلیة القدس 5 09,20 داكیر المصطفى مراكش MA60355

2 28 اللغة الفرنسیة الثانویة التأھیلیة القدس 6 14,20 طنجة ابزیك ربیعة BE688614

1 4 اللغة الفرنسیة الثانویة التأھیلیة القدس 6 14,10 فرع وجدة ملوك الھام M515045

2 5 اللغة الفرنسیة الثانویة التأھیلیة القدس 6 14,00 اصواب سعیدة مراكش I439303

1 3 اللغة اإلنجلیزیة الثانویة التأھیلیة القدس 6 15,80 أسفي خلیل وفاء H470043

1 4 اللغة اإلنجلیزیة الثانویة التأھیلیة القدس 6 15,40 كیدن زكیة مراكش HA126786

1 28 الثانویة التأھیلیة االجتھاد اللغة اإلسبانیة 7 14,60 طنجة امنار بوجمعة AA6862

2 26 اللغة اإلسبانیة الثانویة التأھیلیة االندلس 7 14,50 طنجة بن قدور عبد الرحیم C943792

1 21 الریاضیات الثانویة التأھیلیة القدس 2 14,80 الرباط الخالقي سلیم AD124726

1 4 الریاضیات الثانویة التأھیلیة القدس 6 16,60 سطات اصبیرو سلیمة M431135

1 11 علوم الحیاة واألرض الثانویة التأھیلیة االندلس 4 14,40 فاس سناء العیساوي Z395197
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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 التأھیلي 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

2 31 علوم الحیاة واألرض الثانویة التأھیلیة القدس 5 15,80 فاس محمد الدھیسة Z133428

1 8 علوم الحیاة واألرض الثانویة التأھیلیة القدس 6 17,20 انزكان ـ أیت ملول ابوفوزیة فاتحة الخیر H640572

1 18 علوم الحیاة واألرض الثانویة التأھیلیة القدس 6 15,80 انزكان ـ أیت ملول لمرابیح زینب Q263482

2 11 علوم الحیاة واألرض الثانویة التأھیلیة القدس 6 15,40 الجدیدة العربي لبنى EA154298

2 35 علوم الحیاة واألرض الثانویة التأھیلیة القدس 6 15,40 المنصوري صارة القنیطرة G527595

1 9 الثانویة التأھیلیة جابر ابن 
حیان

العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

6 13,67 سطات جال خولة EE372205

1 16 الثانویة التأھیلیة االجتھاد التربیة اإلسالمیة 7 15,20 فرع وجدة قارى محمد Z355825

2 28 التربیة اإلسالمیة الثانویة التأھیلیة القدس 7 15,10 الرباط الزیتي محمد GM78200

3 23 التربیة اإلسالمیة الثانویة التأھیلیة االندلس 7 15,10 الرباط الحمیدي نور الدین BK352559

2 15 التربیة اإلسالمیة الثانویة التأھیلیة االندلس 7 15,00 الرباط كنون جواد BJ372242

1 1 التربیة البدنیة الثانویة التأھیلیة القدس 6 12,28 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء آیت بنشو مھا HA145979

1 24 التربیة البدنیة الثانویة التأھیلیة القدس 7 13,00 تازة ادعیسة ربیع AB810120

1 12 التربیة البدنیة الثانویة التأھیلیة القدس 7 12,60 تازة أزناتي زكریاء GN177023

1 24 التربیة البدنیة الثانویة التأھیلیة القدس 7 12,40 تازة الشیبي مراد X258134

1 19 الثانویة التأھیلیة االجتھاد المعلومیات 6 14,90 الدار البیضاء- أنفا السعداوي فاطمة الزھراء BK264442

1 8 الفلسفة الثانویة التأھیلیة االندلس 6 12,00 انزكان ـ أیت ملول بكار رشیدة JE96318

1 13 الفلسفة الثانویة التأھیلیة القدس 7 16,00 رحیوي عبد الحق القنیطرة ZT13092
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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 التأھیلي 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

2 16 الفلسفة الثانویة التأھیلیة القدس 7 15,90 تطوان جلیط عبد السالم LC211484

1 22 الثانویة التأھیلیة جابر ابن 
حیان

العلوم والتكنولوجیات 
المیكانیكیة

7 13,04 سطات غالمي أمین I665974

1 2 الثانویة التأھیلیة جابر ابن 
حیان

العلوم والتكنولوجیات 
الكھربائیة

6 14,40 سطات المرة ھدى H642515

1 3 الثانویة التأھیلیة جابر ابن 
حیان

العلوم والتكنولوجیات 
الكھربائیة

7 15,20 سطات الشتواني المصطفى MC203114
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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 التأھیلي 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 دمنات التاھیلیة اللغة العربیة 5 15,00 بني مالل قرقاش یاسین I479244

1 2 ثا,واد العبید اللغة العربیة 6 15,60 مكناس الیوسفي رشیدة D611070

1 35 ثانویة أزود التأھیلیة اللغة العربیة 6 15,20 فاس فاطمة اسطایب FA139032

1 16 ثانویة أزود التأھیلیة اللغة العربیة 6 14,80 فاس مریم الوردي CD396548

1 18 ثانویة دمنات التاھیلیة اللغة العربیة 6 14,60 بني مالل علوش سعاد GM106425

1 16 ثانویة عمر بن عبد العزیز 
التأھیلیة

اللغة العربیة 6 14,40 بني مالل منصوري مریم UC123380

2 27 ثانویة محمد السادس التقنیة اللغة العربیة 6 14,00 فاس وفاء المداوبي CD394036

3 36 ثانویة دمنات التاھیلیة اللغة العربیة 6 13,80 طنجة خنتاش نعیمة F730804

4 18 ثانویة الزرقطوني التأھیلیة اللغة العربیة 6 13,80 الرباط موعاد فاطمة الزھراء W315418

1 26 ثانویة  واویرغت التاھیلیة اللغة العربیة 6 13,60 طنجة بدیابة ابتسام FL67071

5 3 تانویة القاضي عیاض  
الناھیلیة

اللغة العربیة 6 13,00 بني مالل ملیلة بوشرة I687352

4 13 تانویة القاضي عیاض  
الناھیلیة

اللغة العربیة 6 12,60 أیدیر حسناء مراكش UA90788

4 21 ثانویة  واویرغت التاھیلیة اللغة العربیة 6 12,20 طنجة التلیدي نعیمة LB43000

3 19 ثانویة  واویرغت التاھیلیة اللغة العربیة 6 12,00 طنجة الوجكالي مریم LE10553

9 26 ثانویة تبانت التأھیلیة اللغة العربیة 6 11,90 الرباط الحاجي رجاء AB815887
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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 التأھیلي 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

10 28 ثانویة أیت امحمد اإلعدادیة اللغة العربیة 6 11,60 طنجة الرواس نادیة L515352

1 25 ثانویة محمد السادس التقنیة اللغة اإلنجلیزیة 6 13,20 الدار البیضاء- أنفا قربال خولة BB55557

1 42 ثانویة دمنات التاھیلیة اللغة اإلنجلیزیة 6 12,60 بل المودان ابتسام مراكش EE313109

1 27 ثانویة دمنات التاھیلیة اللغة اإلنجلیزیة 6 09,60 أسفي فاصلة لطیفة M234799

2 13 ثانویة أزود التأھیلیة اللغة اإلنجلیزیة 7 17,20 أسفي تیشوة مصطفى PA41876

1 23 ثانویة أزود التأھیلیة اللغة اإلنجلیزیة 7 17,00 أسفي قصار رضى M437159

3 2 ثانویة المسیرة التاھیلیة اللغة اإلنجلیزیة 7 15,60 أسفي الشوبي أیوب M440141

1 35 ثانویة دمنات التاھیلیة اللغة اإلنجلیزیة 7 15,40 البعقیلي محمد مراكش EE107516

4 24 ثانویة اتیفاریتي التأھیلیة اللغة اإلنجلیزیة 7 15,20 الدار البیضاء- أنفا طكوشي عبد الھادي GN109466

6 11 ثانویة تبانت التأھیلیة اللغة اإلنجلیزیة 7 15,00 الزیادي عبد الرحیم مراكش EE392418

14 ثانویة اتیفاریتي التأھیلیة اللغة اإلسبانیة 7 14,00 طنجة اضباني محمد KB72793

1 26 ثانویة محمد السادس التقنیة اللغة اإلسبانیة 7 13,00 طنجة ادبالعلي رشید J444489

2 4 تانویة القاضي عیاض  
الناھیلیة

اللغة اإلسبانیة 7 13,00 طنجة رفیق یونس CD105954

1 41 ثانویة عمر بن عبد العزیز 
التأھیلیة

االجتماعیات 6 13,60 مكناس كدة حمیدة G419986

2 36 ثانویة الزرقطوني التأھیلیة االجتماعیات 6 13,20 طنجة الشدادي حیاة G451905

1 13 ثانویة اتیفاریتي التأھیلیة االجتماعیات 7 17,00 تطوان فایز یاسین GM110992
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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 التأھیلي 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 االجتماعیات 7 16,60 الجدیدة مصدق جمال WA144236

1 20 ثانویة اتیفاریتي التأھیلیة االجتماعیات 7 16,20 تطوان المصباحي عادل GM121109

2 28 ثانویة  واویرغت التاھیلیة االجتماعیات 7 16,20 مكناس لفقیھي یسین GB98019

2 33 تانویة القاضي عیاض  
الناھیلیة

االجتماعیات 7 16,00 مكناس الحجامي الحبیب DC15461

2 22 ثانویة  واویرغت التاھیلیة االجتماعیات 7 16,00 فرع وجدة الخنتاش مراد Z427821

2 44 ثانویة  واویرغت التاھیلیة االجتماعیات 7 15,80 فرع وجدة المعلم یوسف Z520778

3 29 ثا,واد العبید االجتماعیات 7 15,50 فرع وجدة بوعبید جواد Z435751

4 55 ثا,واد العبید االجتماعیات 7 15,40 طنجة المكناسي الدخیسي نور الدین K172372

1 30 تانویة القاضي عیاض  
الناھیلیة

االجتماعیات 7 15,40 الجدیدة صبار عبد الفتاح BB73643

6 23 ثانویة تبانت التأھیلیة االجتماعیات 7 15,30 فرع وجدة الحمداني منصف CB225573

7 44 ثانویة أیت امحمد اإلعدادیة االجتماعیات 7 15,20 فرع وجدة المھیاوي ھشام Z444457

6 32 ثانویة أیت امحمد اإلعدادیة االجتماعیات 7 15,20 طنجة بورزة محمد یاسین KB30855

8 26 ثانویة تبانت التأھیلیة االجتماعیات 7 14,90 طنجة الزاوي ایوب GA130923

1 12 ثانویة اتیفاریتي التأھیلیة الریاضیات 6 14,40 سطات مازیغ ھدى WA158264

1 30 ثانویة أزود التأھیلیة الریاضیات 6 12,90 الجدیدة امكن اكرام Q262526

1 21 ثانویة  واویرغت التاھیلیة الریاضیات 7 17,00 الدار البیضاء- أنفا مبرور مدني BK333560
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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 التأھیلي 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

3 3 تانویة القاضي عیاض  
الناھیلیة

الریاضیات 7 17,00 فرع وجدة الورصاني رشید I389921

2 3 ثانویة  واویرغت التاھیلیة الریاضیات 7 17,00 سطات بزدوز ابراھیم PA76454

2 3 تانویة القاضي عیاض  
الناھیلیة

الریاضیات 7 16,20 مكناس بورحیم احمد IA99845

1 2 ثانویة اتیفاریتي التأھیلیة الریاضیات 7 16,10 الدار البیضاء- أنفا مصلوح محمد I255505

3 4 ثا,واد العبید الریاضیات 7 16,00 الجدیدة مكایسي المھدي I637234

4 52 ثا,واد العبید الریاضیات 7 15,50 سطات نادي منیر M460481

3 22 ثا,واد العبید الریاضیات 7 15,30 انزكان ـ أیت ملول بن العجین حسن EE115918

6 44 ثانویة الحسن األول التأھیلیة
 

الریاضیات 7 15,00 الدار البیضاء- أنفا مزیان عبد العزیز BJ310170

6 22 ثانویة الحسن األول التأھیلیة
 

الریاضیات 7 15,00 سطات الكطاي صالح الدین ID11115

5 46 ثانویة تبانت التأھیلیة الریاضیات 7 15,00 الدار البیضاء- أنفا خیار عمر R148672

6 29 ثانویة أیت امحمد اإلعدادیة الریاضیات 7 15,00 الدار البیضاء- أنفا الرجراجي حمزة BL74665

1 1 ثانویة أزود التأھیلیة علوم الحیاة واألرض 2 17,40 الجدیدة كیرو نور الدین I674730

2 10 ثانویة المسیرة التاھیلیة علوم الحیاة واألرض 6 15,65 انزكان ـ أیت ملول رشید عائشة IA18937

3 3 ثانویة  واویرغت التاھیلیة علوم الحیاة واألرض 6 15,60 الجدیدة شھبي ھند I648453

3 1 ثانویة  واویرغت التاھیلیة علوم الحیاة واألرض 6 15,40 الجدیدة ایت أبا زھرة IC16742
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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 التأھیلي 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

3 49 تانویة القاضي عیاض  
الناھیلیة

علوم الحیاة واألرض 6 15,40 الرباط بھیج خدیجة AA8264

2 20 ثانویة الزرقطوني التأھیلیة علوم الحیاة واألرض 6 15,20 الرباط بلخرشاش زھیرة MC186554

4 40 ثا,واد العبید علوم الحیاة واألرض 6 15,10 الرباط المخفي فاطمة AD133666

4 48 ثانویة  واویرغت التاھیلیة علوم الحیاة واألرض 6 14,80 الرباط أفروش رجاء AA15925

3 39 ثا,واد العبید علوم الحیاة واألرض 6 14,60 الدار البیضاء- أنفا الرافعي حنان BK321461

5 3 ثانویة الحسن األول التأھیلیة
 
علوم الحیاة واألرض 6 14,60 الجدیدة عبد الجلیل حیاة IA123727

1 39 ثانویة الحسن األول التأھیلیة
 
علوم الحیاة واألرض 6 14,50 الدار البیضاء- أنفا قرشي مریم BB77054

8 45 ثانویة أیت امحمد اإلعدادیة علوم الحیاة واألرض 6 14,40 الرباط حموتو سعاد AD144403

1 25 ثانویة أزود التأھیلیة الفیزیاء والكیمیاء 2 16,60 طنجة عاللي كریمة GM136038

1 55 ثانویة أزود التأھیلیة الفیزیاء والكیمیاء 6 14,80 فاس بشرى العزیزي C922115

2 34 ثانویة الزرقطوني التأھیلیة الفیزیاء والكیمیاء 6 14,65 الجدیدة ایت یوسف مالكة E441044

2 36 ثانویة  واویرغت التاھیلیة الفیزیاء والكیمیاء 6 14,49 الدار البیضاء- أنفا بلیماني حسناء BL86896

3 19 تانویة القاضي عیاض  
الناھیلیة

الفیزیاء والكیمیاء 6 14,31 الدار البیضاء- أنفا الكوبي نبیلة Q258580

4 33 ثا,واد العبید الفیزیاء والكیمیاء 6 13,00 الرباط االدریسي حسني لعزیزة E346039

2 50 ثانویة الزرقطوني التأھیلیة الفیزیاء والكیمیاء 7 16,10 الرباط بوعیاد جالل XA82999
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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 التأھیلي 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 15 ثانویة اتیفاریتي التأھیلیة التربیة اإلسالمیة 7 16,10 مكناس فتح هللا علي UC38019

1 47 ثانویة  واویرغت التاھیلیة التربیة اإلسالمیة 7 14,80 الرباط افقیر سعید BE806199

1 37 ثانویة الحسن األول التأھیلیة
 

التربیة اإلسالمیة 7 14,80 مكناس المحمودي البشیر LG23345

3 55 ثانویة تبانت التأھیلیة التربیة اإلسالمیة 7 14,80 مكناس فاسي فھري عبد الرحیم CD124873

1 1 ثانویة  واویرغت التاھیلیة التربیة البدنیة 1 13,84 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء أمعطي حسناء IA136813

1 1 ثانویة دمنات التاھیلیة التربیة البدنیة 5 13,60 تازة عواج رضوان I506381

1 8 ثانویة   سد بین الویدان 
التأھیلیة

التربیة البدنیة 7 12,60 تازة عبد العالي محمد VA48618

3 5 ثانویة  واویرغت التاھیلیة التربیة البدنیة 7 11,92 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء أمزیل ھشام D736675

4 23 تانویة القاضي عیاض  
الناھیلیة

التربیة البدنیة 7 11,91 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء البقــالي عبد العزیــز V262930

4 13 ثا,واد العبید التربیة البدنیة 7 11,83 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء میشـور محمـد Z461768

6 33 ثانویة الزرقطوني التأھیلیة التربیة البدنیة 7 11,80 تازة الدیب مصطفى ZG86972

2 12 ثانویة اتیفاریتي التأھیلیة التربیة البدنیة 7 11,80 تازة بوكطاوي الحبیب QA26266

7 11 ثانویة الزرقطوني التأھیلیة التربیة البدنیة 7 11,80 تازة فاریح عبد المجید UB60181

7 47 ثانویة تبانت التأھیلیة التربیة البدنیة 7 11,76 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء بومـدیان احمــد ZG97570

8 19 ثانویة الحسن األول التأھیلیة
 

التربیة البدنیة 7 11,75 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء محیضر أنوار M447262
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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 التأھیلي 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

6 57 ثانویة الحسن األول التأھیلیة
 

التربیة البدنیة 7 11,70 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء بـوجنفیـة حمــزة CD205162

1 1 ثانویة المسیرة التاھیلیة الفلسفة 6 11,60 بني مالل الحوزي مریم ID20928

1 7 ثانویة   سد بین الویدان 
التأھیلیة

الفلسفة 7 15,20 بني مالل مراش سعید CB217995

3 4 ثانویة أزود التأھیلیة الفلسفة 7 14,70 مكناس العزاوي جمال CB240743

2 7 ثانویة دمنات التاھیلیة الفلسفة 7 13,60 انزكان ـ أیت ملول اطیر سفیان UA84282

3 34 ثانویة دمنات التاھیلیة الفلسفة 7 13,30 مكناس البدوي جواد CD38197

1 1 ثانویة الزرقطوني التأھیلیة الفلسفة 7 13,30 المھدبة عبد اال اله مراكش CD102929

3 43 ثانویة دمنات التاھیلیة الفلسفة 7 13,30 مكناس صدراتي معروف محمد CD122051

5 18 ثانویة  واویرغت التاھیلیة الفلسفة 7 13,10 مكناس زویتن كمال ZT45272

1 9 ثانویة عمر بن عبد العزیز 
التأھیلیة

الفلسفة 7 12,60 الروزي العربي القنیطرة CB188026

7 51 ثانویة الزرقطوني التأھیلیة الفلسفة 7 12,40 مكناس األخضري عمر C904596

7 20 ثا,واد العبید الفلسفة 7 12,20 الحلوي عبد االلھ مراكش Q285664

9 52 ثانویة تبانت التأھیلیة الفلسفة 7 12,10 الدار البیضاء- أنفا بن بانو عبدالرحیم BH539116
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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 التأھیلي 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 9 ثانویة التفاح التأھیلیة اللغة العربیة 1 15,80 مكناس النوري سعاد PA87310

1 1 الثانویة التأھیلیة إغرم لعالم اللغة اإلنجلیزیة 5 14,80 الدار البیضاء- أنفا سماللي صدیق I639643

2 1 اللغة اإلنجلیزیة ثانویة األطلس الـتأھیلیة 6 16,00 فضیل كریمة مراكش I640240

2 1 اللغة اإلنجلیزیة ثانویة األطلس الـتأھیلیة 6 14,20 مونجي لیلة مراكش i379963

3 32 ثانویة سیدي اعمر أوحلي 
التأھیلیة

اللغة اإلنجلیزیة 6 13,80 الدار البیضاء- أنفا صدقاوي إلھام T225255

3 33 ثانویة التفاح التأھیلیة اللغة اإلنجلیزیة 6 12,80 شوعا أسماء مراكش EE332175

1 6 ثانویة الزیتون اإلعدادیة اللغة اإلسبانیة 7 14,00 طنجة الحداد رضوان CD163970

1 4 ثانویة تاكزیرت التأھیلیة االجتماعیات 2 17,80 مكناس لطیف رشید UA47284

1 11 ثانویة طارق بن زیاد 
التأھیلیة

االجتماعیات 6 14,00 أسفي العابدي كلثوم M504011

3 27 الثانویة التأھیلیة إغرم لعالم االجتماعیات 6 14,00 مكناس المسعودي مونیة AD156903

4 22 ثانویة سیدي اعمر أوحلي 
التأھیلیة

االجتماعیات 6 14,00 أسفي العشاوي ھند T235384

1 21 ثانویة التفاح التأھیلیة الریاضیات 6 17,80 سطات الفتحي زینب X282351

1 1 ثانویة سیدي اعمر أوحلي 
التأھیلیة

علوم الحیاة واألرض 1 16,50 انزكان ـ أیت ملول حقاوي سھام I657851

1 44 ثانویة موالي رشید التأھیلیة الفیزیاء والكیمیاء 1 12,60 فرع وجدة الصوفي سعیدة FC39853
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النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي التأھیلي 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 27 ثانویة سیدي اعمر أوحلي 
التأھیلیة

الفیزیاء والكیمیاء 6 15,10 فاس سلیمة عماتي ZT26651

1 1 ثانویة أم الرمان التأھیلیة التربیة اإلسالمیة 1 13,30 اعبیل فاطمة الزھراء مراكش JB291922

2 15 التربیة اإلسالمیة ثانویة األطلس الـتأھیلیة 6 13,60 فرع وجدة األجواد ربیعة CD131281

3 3 ثانویة التفاح التأھیلیة التربیة اإلسالمیة 7 17,00 مكناس لحیاني لحسن P155362

1 1 ثانویة أم الرمان التأھیلیة التربیة البدنیة 5 11,40 تازة ناصري سعید I538766

1 20 ثانویة أم الرمان التأھیلیة التربیة البدنیة 7 14,20 تازة الرازي حمزة JF41919

2 1 التربیة البدنیة ثانویة األطلس الـتأھیلیة 7 12,95 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء بـداوي رشیــد JY1665

1 9 المعلومیات ثانویة األطلس الـتأھیلیة 6 16,00 الدار البیضاء- أنفا نویري فاطمة BH349494

1 1 ثانویة الحسن الثاني التأھیلیة الفلسفة 6 14,70 بني مالل سقراط نجاة QA136451

1 10 ثانویة الحسن الثاني التأھیلیة الفلسفة 6 12,60 داودیم غزالن القنیطرة AE5O629

2 1 ثانویة موحى وحمو التأھیلیة الفلسفة 7 15,80 بني مالل عقة عادل GY1898

3 7 الفلسفة ثانویة األطلس الـتأھیلیة 7 14,70 بني مالل السھلي ابراھیم CD340490

3 8 ثانویة موالي اسماعیل 
التأھیلیة

الفلسفة 7 14,00 بني مالل بنزروالة مصطفى X305488

6 15 ثانویة ابن العوام التأھیلیة الفلسفة 7 14,00 النظوري طارق القنیطرة ZT9953

3 27 ثانویة طارق بن زیاد 
التأھیلیة

الفلسفة 7 14,00 مكناس بوطاھر ھشام CB233328
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النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي التأھیلي 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 5 ثانویة سیدي اعمر أوحلي 
التأھیلیة

الفلسفة 7 14,00 بني مالل ایت المقدم نور الدین VA81976

4 3 ثانویة وادي الدھب 
اإلعدادیة

الفلسفة 7 13,80 انزكان ـ أیت ملول لھبوط حمید UA79154

1 4 ثانویة محمد الخامس التقنیة العلوم والتكنولوجیات 
الكھربائیة

6 11,20 سطات علمني فدوى Q295096
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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 التأھیلي 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 2 ثانویة عالل بن عبد هللا 
التأھیلیة

اللغة العربیة 1 14,60 بني مالل عزى فاطمة I455896

2 8 ثانویة أم الربیع اإلعدادیة اللغة العربیة 2 16,20 انزكان ـ أیت ملول بلبال عبدالكریم U143116

2 15 ثانویة یوسف بن تاشفین 
اإلعدادیة

اللغة العربیة 6 15,40 فاس حنان اللبازي CD397333

1 4 ثانویة بئر انزران اللغة اإلنجلیزیة 4 13,60 الدار البیضاء- أنفا غالم سمیرة IB105856

2 1 ثانویة التغناري اإلعدادیة اللغة اإلنجلیزیة 5 16,00 فاس عثمان الخرافي IB76210

1 1 ثانویة عالل بن عبد هللا 
التأھیلیة

اللغة اإلنجلیزیة 6 15,80 الدار البیضاء- أنفا التوفیق حنان I481420

4 12 ثانویة الحسن األول التأھیلیة اللغة اإلنجلیزیة 6 14,00 الدار البیضاء- أنفا خنیرة شیماء Q289125

5 12 ثانویة الفارابي التأھیلیة اللغة اإلنجلیزیة 6 13,60 الدار البیضاء- أنفا عساسي إیمان Q277821

1 5 ثانویة الفارابي التأھیلیة اللغة اإلسبانیة 7 13,20 طنجة محجوبي جھاد W346551

1 14 ثانویة بئر انزران االجتماعیات 6 16,00 فرع وجدة ابرور كریمة Z379388

1 16 ثانویة 30 یولیوز التأھیلیة االجتماعیات 6 14,00 تطوان العمراني فاطمة GM79761

2 26 ثانویة الخوارزمي االجتماعیات 6 13,70 طنجة الزیاني یسمینة AD163424

2 21 ثانویة یوسف بن تاشفین 
اإلعدادیة

االجتماعیات 6 13,60 تطوان امریزیق ھند GN152247

3 4 ثانویة عالل بن عبد هللا 
التأھیلیة

االجتماعیات 7 18,00 الجدیدة فایدي عز الدین WB136649
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النتائج النھائیة (المرحلة الثانیة)  
لتعیینات الخریجین من المراكز الجھویة 

 لمھن التربیة و التكوین
07/08/2013 التاریخ:

الثانوي التأھیلي 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

4 9 ثانویة الفارابي التأھیلیة االجتماعیات 7 17,20 الجدیدة لمخربش حسن BK402439

4 22 ثانویة الفارابي التأھیلیة االجتماعیات 7 17,00 الجدیدة تالحوت لحسن BH603017

4 12 ثانویة الفارابي التأھیلیة االجتماعیات 7 16,60 مكناس اذغیر میمون DA63973

4 7 ثانویة الفارابي التأھیلیة االجتماعیات 7 16,60 فرع وجدة زھیني علي Z428362

4 12 ثانویة عالل بن عبد هللا 
التأھیلیة

االجتماعیات 7 16,60 الجدیدة سائح محمد BJ286083

1 35 ثانویة التغناري اإلعدادیة االجتماعیات 7 16,00 فرع وجدة الزریوحي محمد FA137079

3 16 ثانویة التغناري اإلعدادیة االجتماعیات 7 15,90 فاس كریم القادري DA64454

2 20 ثانویة التغناري اإلعدادیة االجتماعیات 7 15,70 طنجة االدریسي حمید AB195780

8 3 ثانویة الموحدین اإلعدادیة االجتماعیات 7 15,60 مكناس جیبجیب سعید V208061

7 15 ثانویة أم الربیع اإلعدادیة االجتماعیات 7 15,60 طنجة عابید جواد AD137821

1 1 ثانویة الفارابي التأھیلیة الریاضیات 5 16,80 سطات الكمیري عبد الرحمان QA53411

1 2 ثانویة عالل بن عبد هللا 
التأھیلیة

الریاضیات 6 16,80 الجدیدة الشادولي فدوى I668925

1 2 ثانویة الفارابي التأھیلیة الریاضیات 6 16,40 سطات أمزار غزالن I665332

3 2 ثانویة یوسف بن تاشفین 
اإلعدادیة

الریاضیات 6 16,20 الجدیدة صھیر ھدى I658191

1 34 ثانویة الموحدین اإلعدادیة الریاضیات 6 14,70 حسني كوثر القنیطرة T214649

1 2 ثانویة بئر انزران علوم الحیاة واألرض 1 14,20 الجدیدة میوسي ابتسام I642395

169/221

 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 التأھیلي 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 2 ثانویة 30 یولیوز التأھیلیة علوم الحیاة واألرض 1 13,80 الجدیدة عربي امل W349244

2 2 ثانویة 30 یولیوز التأھیلیة علوم الحیاة واألرض 5 11,00 الدار البیضاء- أنفا شواري محمد IA99468

2 2 ثانویة الفارابي التأھیلیة علوم الحیاة واألرض 6 17,60 انزكان ـ أیت ملول لوطفي فاطمة الزھراء I685201

4 7 ثانویة الحسن األول التأھیلیة علوم الحیاة واألرض 6 16,20 الجدیدة الزیتوني رجاة Y187368

4 28 ثانویة الحسن األول التأھیلیة علوم الحیاة واألرض 6 16,00 فاس دالل لحنافي DA70994

4 25 ثانویة الحسن األول التأھیلیة علوم الحیاة واألرض 6 15,80 التومي دونیة القنیطرة GN169095

1 1 ثانویة الكندي التأھیلیة التربیة اإلسالمیة 2 15,80 شفیق طارق مراكش IB168362

2 4 ثانویة التغناري اإلعدادیة التربیة اإلسالمیة 5 15,10 مكناس الكھاري مراد Q240141

3 4 ثانویة الموحدین اإلعدادیة التربیة اإلسالمیة 7 16,50 مكناس بوبكري عبد هللا UC107483

3 12 ثانویة یوسف بن تاشفین 
اإلعدادیة

التربیة اإلسالمیة 7 16,20 مكناس بن جانف محسن LC173061

1 24 ثانویة الخوارزمي التربیة اإلسالمیة 7 15,84 الرباط تغیدة المصطفى TA74561

6 11 ثانویة الحسن األول التأھیلیة التربیة اإلسالمیة 7 15,30 مكناس البیضاوي سعید Q274065

3 19 ثانویة عالل بن عبد هللا 
التأھیلیة

التربیة اإلسالمیة 7 15,30 الرباط شمیشي محمد Q193339

5 2 ثانویة أم الربیع اإلعدادیة التربیة اإلسالمیة 7 15,20 نحوا محمد مراكش I526823

1 1 ثانویة الكندي التأھیلیة التربیة البدنیة 7 14,60 تازة الراوي عبدهللا IA87403

2 7 ثانویة 30 یولیوز التأھیلیة التربیة البدنیة 7 13,40 تازة تورى جمال UA42731
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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 التأھیلي 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

2 15 ثانویة الخوارزمي التربیة البدنیة 7 12,80 تازة بلحسن محمد V246266

4 2 ثانویة عالل بن عبد هللا 
التأھیلیة

التربیة البدنیة 7 12,51 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء لبرینـي الیــاس ID4593

5 1 ثانویة النصر التربیة البدنیة 7 12,46 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء القادري أیوب IB197061

6 1 ثانویة الحسن األول التأھیلیة التربیة البدنیة 7 12,36 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء الطاروق عمر UC132201

7 1 ثانویة التغناري اإلعدادیة التربیة البدنیة 7 12,24 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء دحى فؤاد ID13854

7 31 ثانویة یوسف بن تاشفین 
اإلعدادیة

التربیة البدنیة 7 12,12 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء لروز داوود L520902

9 36 ثانویة أم الربیع اإلعدادیة التربیة البدنیة 7 12,00 تازة برگوگ جمال Z358566

1 1 ثانویة الحسن األول التأھیلیة المعلومیات 2 16,40 سطات حفیاني سمیرة I676036

1 52 ثانویة یوسف بن تاشفین 
اإلعدادیة

الفلسفة 5 12,60 مكناس بخ بخ میلود U132945

1 1 ثانویة الخوارزمي الفلسفة 7 16,00 تطوان الزاھید مصطفى I653931

1 3 ثانویة الخوارزمي الفلسفة 7 15,50 بني مالل تزوضى حسن IC12401

1 27 ثانویة بئر انزران الفلسفة 7 14,60 خلوق السرغیني القنیطرة ZT39201

2 29 ثانویة الفارابي التأھیلیة الفلسفة 7 13,40 مكناس بوشفة جمال ZT65434

1 32 ثانویة الكندي التأھیلیة الفلسفة 7 13,20 فریطط حمید القنیطرة ZT21009

3 21 ثانویة التغناري اإلعدادیة الفلسفة 7 13,20 انزكان ـ أیت ملول مسعودي محمد PA131849

1 2 ثانویة 30 یولیوز التأھیلیة الفلسفة 7 13,00 الخضراوي محمد مراكش Y357843
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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 التأھیلي 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 27 ثانویة الفارابي التأھیلیة الفلسفة 7 12,80 مكناس الناشط عبد اإللھ CB220846

7 12 ثانویة الحسن األول التأھیلیة الفلسفة 7 12,80 تطوان السلماني سعید F734991

2 52 ثانویة الموحدین اإلعدادیة الفلسفة 7 12,70 مكناس المحمدي مجید C974513

9 52 ثانویة الحسن األول التأھیلیة الفلسفة 7 12,60 مكناس الیقوتي محمد CD351010

9 1 ثانویة الحسن األول التأھیلیة الفلسفة 7 12,60 بني مالل متوكیل محمد UA75550
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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 التأھیلي 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 1 الخوارزمي اللغة اإلنجلیزیة 1 12,80 الدار البیضاء- أنفا بنیس شیماء T236673

1 2 أحمد بن علي باسو اللغة اإلنجلیزیة 1 08,80 صغراوي خدیجة مراكش W298587

1 11 الخوارزمي اللغة اإلنجلیزیة 5 16,60 انزكان ـ أیت ملول أبركة محمد JE126324

1 5 الخوارزمي اللغة اإلنجلیزیة 5 14,80 انزكان ـ أیت ملول أیت امبارك یوسف P153223

2 1 أحمد بن علي باسو اللغة اإلنجلیزیة 6 16,80 أسفي الریفي فاطمة الزھراء D993984

1 6 الخوارزمي اللغة اإلسبانیة 4 13,90 طنجة ھوداج سھام K416917

1 10 الخوارزمي اللغة اإلسبانیة 6 16,60 طنجة الدعلوس دینة L462144

2 17 أحمد بن علي باسو االجتماعیات 1 17,00 مكناس الیادیني لبنى G362993

1 7 الخوارزمي االجتماعیات 1 17,00 تطوان بریك جودة GN119328

1 1 الخوارزمي الریاضیات 2 17,80 مكناس الجنان محسین D719769

1 4 الخوارزمي الریاضیات 5 16,20 فاس زھیر كرزة C347237

2 4 أحمد بن علي باسو الریاضیات 5 16,10 فاس سمیر زغدور C766116

2 20 أحمد بن علي باسو الریاضیات 5 14,30 بازا عبد الرحمان القنیطرة G454299

1 10 أحمد بن علي باسو علوم الحیاة واألرض 1 16,60 عظیم محجوبة القنیطرة G310062

1 1 أحمد بن علي باسو التربیة البدنیة 2 17,70 تازة معاش عماد D980626

1 9 أحمد بن علي باسو الفلسفة 1 14,60 السرحاني حكیمة القنیطرة ZT75548

1 3 المولى اسماعیل الفنون التطبیقیة 5 14,30 طنجة الرحماني سمیر Z293319
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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 التأھیلي 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 13 المولى اسماعیل الفنون التطبیقیة 6 11,20 طنجة المسري خدیجة KB59453
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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 التأھیلي 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 عمر بن عبد العزیز اللغة اإلنجلیزیة 6 15,00 أسفي بن السعید سلمى D572438

1 1 ینایر 11 اللغة اإلسبانیة 5 13,80 طنجة المیسي نبیل JB368515

1 26 ینایر 11 اللغة اإلسبانیة 6 13,40 طنجة الھبا مریم BB64909

1 2 عمر بن عبد العزیز االجتماعیات 1 16,00 مكناس الرباج نادیة AD180375

2 21 االجتماعیات   نونبر التأھیلیة  16 1 15,00 طنجة احراكة بدیعة AD113274

1 3 ابن الخطیب الریاضیات 2 16,30 فاس بنعیسى زرودي C982920

1 2 ینایر 11 علوم الحیاة واألرض 1 16,20 البلیلي مریم القنیطرة G551138

1 2 التربیة البدنیة   نونبر التأھیلیة  16 5 13,36 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء ولخیري إسماعیل UC110098

1 5 ابن الخطیب الفلسفة 1 14,40 مكناس العطیفي فوزیة C546283
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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 التأھیلي 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 1 الحسن االول اوفوس اللغة الفرنسیة 1 13,30 مكناس بویي فتیحة D475283

1 1 الحسن الثاني تنجداد اللغة الفرنسیة 1 08,30 مكناس بوغدادي حسنة UA81291

2 48 الثانویة التأھیلیة الجدیدة 
 أرفود

اللغة الفرنسیة 4 12,90 مكناس أفوسرى ماریة V247738

1 50 الحسن الثاني تنجداد اللغة الفرنسیة 4 12,50 رواني وھیبة مراكش MC216265

2 25 الحسن الثاني تنجداد اللغة الفرنسیة 6 15,00 الرباط العمراني االدریسي مریم AA2453

2 20 الحسن الثاني تنجداد اللغة الفرنسیة 6 13,50 مكناس جامعي أمة هللا ھجر DA73065

1 45 الحسن الثاني تنجداد اللغة الفرنسیة 6 13,10 مكناس الشایب حكیمة BH568361

17 حماد او باحدو اللغة الفرنسیة 6 13,04 فاس سمیرة زروق CB65200

1 40 االمیرة لال سلمى اللغة الفرنسیة 6 13,00 الرباط شریحا مریم BK259908

3 41 الحسن الثاني تنجداد اللغة الفرنسیة 6 13,00 الشمباري ماریة مراكش E361248

2 27 االمیرة لال سلمى اللغة الفرنسیة 6 12,68 اھمیدي سمیرة مراكش E414981

5 34 زاید اسكنتي اللغة الفرنسیة 6 11,80 الرباط خالد نورة IB140395

1 33 الحسن الثاني تنجداد اللغة اإلنجلیزیة 7 15,60 الدار البیضاء- أنفا رشیدي إسماعیل BH442543

1 42 الحسن الثاني تنجداد اللغة اإلنجلیزیة 7 15,20 الدار البیضاء- أنفا الدیالي رشید BK324075

1 56 الحسن الثاني تنجداد اللغة اإلنجلیزیة 7 14,80 أزلماض نور الدین مراكش EA125864

1 50 الحسن الثاني تنجداد اللغة اإلنجلیزیة 7 14,80 الدار البیضاء- أنفا القاسمي المصطفى W298266
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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 التأھیلي 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 36 الحسن االول اوفوس االجتماعیات 6 13,60 فرع وجدة ابن علي نورة Z439763

1 5 االمیرة لال سلمى االجتماعیات 6 12,40 مكناس بوصوف ھاجر D957119

1 2 محمد الخامس االجتماعیات 7 16,60 مكناس أوركش عزیز UB67308

1 9 الحسن الثاني تنجداد االجتماعیات 7 16,40 فرع وجدة اورحمة ھشام V190986

1 4 زاید اسكنتي االجتماعیات 7 16,40 مكناس لطیف عیسى UA66497

4 18 زاید اسكنتي االجتماعیات 7 16,30 فرع وجدة سعدي محمد CB173966

6 32 معركة بودنیب االجتماعیات 7 16,00 تطوان الفریھمات اسماعیل LC215548

1 1 الحسن االول اوفوس الریاضیات 6 13,00 مكناس بركاوي یطو UB21549

1 3 محمد الخامس الریاضیات 7 15,40 مكناس بن وابي ابراھیم UC96340

2 1 الحسن االول اوفوس الریاضیات 7 15,00 مكناس دحني عبدالكریم UB74228

1 45 معركة بودنیب الریاضیات 7 14,40 فرع وجدة باحوس امحمد F468205

3 29 معركة بودنیب الریاضیات 7 14,40 الدار البیضاء- أنفا شھید محمد TA81718

4 38 حماد او باحدو الریاضیات 7 14,40 الجدیدة كرامة جواد MC58875

3 40 حماد او باحدو الریاضیات 7 14,20 الرباط بویخف جواد DA63824

1 1 موالي رشید علوم الحیاة واألرض 1 14,60 فاس بیان الناصري PB127467

1 32 الثانویة التأھیلیة الجدیدة 
 أرفود

علوم الحیاة واألرض 4 11,80 فاس زینب لغزال Z415587

1 4 الحسن الثاني تنجداد علوم الحیاة واألرض 4 11,20 الرباط لروز وفاء U148811
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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 التأھیلي 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 1 الحسن االول اوفوس علوم الحیاة واألرض 6 16,30 انزكان ـ أیت ملول عقلي صفاء UC131148

3 28 االمیرة لال سلمى علوم الحیاة واألرض 6 15,80 بوعلي لمیاء القنیطرة L489216

4 39 الحسن 2 الریصاني علوم الحیاة واألرض 6 14,80 مسامح سالمة القنیطرة GJ14653

3 32 الحسن 2 الریصاني علوم الحیاة واألرض 6 14,40 فاس جمیلة بوكریبات¨ Z448774

7 42 زاید اسكنتي علوم الحیاة واألرض 6 14,20 الجدیدة جعواني خدیجة BE789525

4 40 حماد او باحدو علوم الحیاة واألرض 6 14,20 الرباط عبا بشرى V204892

1 60 االمیرة لال سلمى العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

6 12,00 سطات مناجي انتصار EE495529

1 7 محمد الخامس التربیة اإلسالمیة 6 16,10 مكناس بوساتي حیاة D759425

1 2 االمیرة لال سلمى التربیة البدنیة 6 12,78 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء ملكي بدریة U169762

1 5 الحسن االول اوفوس التربیة البدنیة 7 16,20 تازة المیموني یوسف U164332

1 4 الشھید موالي الطیب بن 
 موالي لكبیر

التربیة البدنیة 7 14,00 تازة بحیحي عبد الحكیم UC110081

1 1 الحسن االول اوفوس التربیة البدنیة 7 13,60 تازة شاكري یوسف U161462

1 1 زاید اسكنتي التربیة البدنیة 7 13,43 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء عدولي صالح UB61011

1 1 محمد الخامس الفلسفة 1 13,30 مكناس برطال فتیحة ZG59562

1 2 موالي رشید الفلسفة 4 14,50 مكناس حكیم حوریة U131967

2 29 الثانویة التأھیلیة الجدیدة 
 أرفود

الفلسفة 7 14,00 الحدادي اسعد القنیطرة ZT79888
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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 التأھیلي 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

4 6 زاید اسكنتي الفلسفة 7 13,80 مكناس تلعینت مصطفى CB251339

1 1 الشھید موالي الطیب بن 
 موالي لكبیر

الفلسفة 7 13,80 مكناس عبد الشافي محمد UC107669

5 1 حماد او باحدو الفلسفة 7 13,70 مكناس واشباب ادریس U131452

1 22 الثقنیة الفنون التطبیقیة 7 14,00 طنجة یتون محمد LG21870

1 12 الثقنیة الفنون التطبیقیة 7 13,60 طنجة أدیب عزیز T189063
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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 التأھیلي 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 5 أبي بكر الصدیق اللغة الفرنسیة 1 20,00 فاس بشرى خطاب CB29749

1 2 طارق بن زیاد اللغة اإلنجلیزیة 6 16,00 أسفي الطایق نجوى DO2172

2 4 محمد الخامس اللغة اإلنجلیزیة 6 15,40 فاس غیثة المسكي CD351697

1 1 أبي بكر الصدیق االجتماعیات 1 15,90 مكناس لمنر رقیة DA45179

1 6 أبي بكر الصدیق االجتماعیات 2 17,40 فرع وجدة خلدون رشید Z268104

1 10 أبي بكر الصدیق علوم الحیاة واألرض 1 16,20 بنان لمیاء القنیطرة A372563

1 5 أبي بكر الصدیق التربیة البدنیة 6 13,24 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء بنستیتو مریم CD311962

1 8 أبي بكر الصدیق التربیة البدنیة 6 12,40 تازة الفاضلي صفاء CD134168

1 19 ثانـویــة عـالل الفـــاسي 
الـتـــأھیــلـیـــة

المعلومیات 1 14,10 الدار البیضاء- أنفا رزوق سكینة BH341652

1 11 أبي بكر الصدیق الفلسفة 1 14,00 مكناس اعدجور اسماء CB233161
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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 التأھیلي 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 4 موالي رشید اللغة الفرنسیة 1 13,30 مكناس الوفي مینة V252502

2 8 الحسین بولنوار اللغة الفرنسیة 1 12,14 فاس أسیة الصدو ر C520160

1 35 ام الربیع اللغة اإلنجلیزیة 6 14,00 الدار البیضاء- أنفا خومیش فاطمة الزھراء AD174848

1 6 لحسن الیوسي اللغة اإلنجلیزیة 6 12,60 كحل العیون أسماء مراكش EE376822

1 32 ام الربیع اللغة اإلنجلیزیة 7 16,20 فاس فؤاد بونسر D540906

2 22 القدس اللغة اإلنجلیزیة 7 15,60 أسفي ازویتن ھشام D449090

3 24 لحسن الیوسي اللغة اإلنجلیزیة 7 15,40 فاس أحمد عبوبي C910380

4 8 المنصور الدھبي اللغة اإلنجلیزیة 7 15,40 أسفي لعبیدي عبد الفتاح UC128465

5 19 ابن الخطیب اللغة اإلنجلیزیة 7 15,20 الدار البیضاء- أنفا الدھاجي عبداللطیف BH295208

1 11 القدس االجتماعیات 6 16,70 الجدیدة المتوكل عائشة PA201948

1 5 القدس االجتماعیات 6 15,60 فرع وجدة اوسعید خدیجة CB180008

2 3 موالي رشید االجتماعیات 6 14,60 فرع وجدة لكحل لوبنى Z447271

3 10 المنصور الدھبي االجتماعیات 6 14,40 فرع وجدة اقشیبل حنان ZG85722

1 1 القدس الریاضیات 7 17,00 مكناس الكرش مونیر D410795

2 18 موالي رشید الریاضیات 7 16,00 سطات لحوارة یاسر TA71483

3 19 المنصور الدھبي الریاضیات 7 15,80 مكناس امنانة بالل X255830

1 4 لحسن الیوسي علوم الحیاة واألرض 1 15,20 الرباط بولوحة فتیحة Z375145
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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 التأھیلي 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 لحسن الیوسي علوم الحیاة واألرض 1 14,90 الخلوفي نوال القنیطرة Z376042

2 21 تازیزاوت علوم الحیاة واألرض 1 13,40 الدار البیضاء- أنفا التایك مریم D724957

3 46 الحسین بولنوار علوم الحیاة واألرض 5 16,00 فاس یاسین دھشور Z434459

4 20 المنصور الدھبي علوم الحیاة واألرض 5 14,40 فاس مصطفى عدنان Z419577

3 37 المنصور الدھبي علوم الحیاة واألرض 6 15,00 اعبوتن رباب القنیطرة KA47703

1 4 ابن الخطیب التربیة اإلسالمیة 7 17,20 مكناس اعفیر عبد السالم GK106554

3 6 الحسین بولنوار التربیة اإلسالمیة 7 17,20 مكناس وعجو عمر DB13845

1 15 موالي رشید التربیة اإلسالمیة 7 17,20 مكناس المزكلدي الشرعي أیمن L471376

2 26 المنصور الدھبي التربیة اإلسالمیة 7 16,40 مكناس ححود محمد KB16336

1 1 ام الربیع التربیة البدنیة 1 13,35 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء الشــراط سنــاء V244709

1 4 ام الربیع التربیة البدنیة 7 15,20 تازة الغرباوي نسیم D660136

2 3 موالي رشید التربیة البدنیة 7 14,40 تازة عمري عبد العظیم U148265

3 3 ابن الخطیب التربیة البدنیة 7 14,20 تازة دوعلي عدنان DJ4471

1 5 ام الربیع الفلسفة 2 16,00 مكناس اوعبیشة علي الحسن VA103341

1 11 ام الربیع الفلسفة 6 16,40 بلكوري سلیمة القنیطرة AA31089

2 17 القدس الفلسفة 6 15,20 مكناس المرزوق صفاء CD334566

3 2 الحسین بولنوار الفلسفة 6 14,80 أسرموح إیمان القنیطرة Z362997
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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 التأھیلي 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 21 ابو القاسم الزیاني العلوم والتكنولوجیات 
الكھربائیة

6 12,50 سطات إجیري مریم D773440
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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 التأھیلي 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 21 موالي علي الشریف اللغة الفرنسیة 6 14,20 الرباط عبسي امال AD106359

2 31 عبد المومن اللغة الفرنسیة 6 13,60 الرباط بلمقدم مریة AE22400

3 42 یونیو 18 اللغة الفرنسیة 6 13,40 طنجة بومان فاطم الزھراء A361776

3 13 یونیو 18 اللغة الفرنسیة 6 13,30 مؤنس كریمة مراكش C514358

1 14 موسى بن نصیر اللغة اإلنجلیزیة 6 13,80 أسفي قرقاش نھاد D990334

2 37 عبد المومن اللغة اإلنجلیزیة 6 11,20 الرباط جعبوق ایمان AA20825

3 33 اغبالو اللغة اإلنجلیزیة 7 15,40 الدار البیضاء- أنفا أكحال عبدالكریم WB90028

4 45 یونیو 18 اللغة اإلنجلیزیة 7 15,20 بودربیلة ودیع مراكش EB116928

4 5 یونیو 18 اللغة اإلنجلیزیة 7 15,00 أسفي الزینبي عبد الكریم D625591

1 10 الحسن الثاني اللغة اإلسبانیة 7 14,90 طنجة الدغال خالد CD394074

1 18 زایدة االجتماعیات 6 16,00 فرع وجدة البودراوي غنیة ZG89440

2 13 موسى بن نصیر االجتماعیات 6 15,00 فرع وجدة فلیو سمیة Z426403

2 13 موسى بن نصیر االجتماعیات 6 14,00 فاس نادیة دشیش CD125221

3 39 اغبالو االجتماعیات 6 13,90 فاس فوزیة المبروك CD370460

3 2 موالي علي الشریف االجتماعیات 7 17,50 مكناس طالبي یونس VA71855

5 3 عبد المومن االجتماعیات 7 17,00 فرع وجدة المرابط محمد Z289651

6 30 یونیو 18 االجتماعیات 7 16,80 الجدیدة باجدید یاسین BK505058
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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 التأھیلي 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

6 16 یونیو 18 االجتماعیات 7 16,60 فرع وجدة العمراني محمد Z429263

1 11 موسى بن نصیر الریاضیات 7 15,60 سو محمد القنیطرة DA16163

2 28 عبد المومن الریاضیات 7 15,00 الدار البیضاء- أنفا فراحي عبدالرحمان BJ361165

2 27 اغبالو الریاضیات 7 14,90 الجدیدة البسباسي عزالدین IB169904

4 40 یونیو 18 الریاضیات 7 14,60 مكناس غرمیلي خالد BJ175041

1 44 موالي علي الشریف علوم الحیاة واألرض 6 14,80 انزكان ـ أیت ملول عزاوي ایمان V255986

1 48 زایدة علوم الحیاة واألرض 6 14,40 بن لغماري لبنى القنیطرة Z446869

2 51 موسى بن نصیر علوم الحیاة واألرض 6 14,20 انزكان ـ أیت ملول الھراق وفاء GM80667

4 29 عبد المومن علوم الحیاة واألرض 6 14,20 الجدیدة حنان فاطمة I345834

5 46 یونیو 18 علوم الحیاة واألرض 6 14,20 فاس فاطمة السقالي S674173

5 23 یونیو 18 علوم الحیاة واألرض 6 14,20 الرباط الریاحي وفاء UC87764

1 32 الحسن الثاني العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

6 14,13 سطات دشو إیمان IB191276

1 45 الحسن الثاني العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

6 12,73 سطات خازن فاطمة الزھراء Y358373

1 2 البحیرة التربیة البدنیة 6 12,04 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء عماري زینب UC130676

1 1 زایدة التربیة البدنیة 6 11,60 تازة أناس إلھام VA93363

3 4 اغبالو التربیة البدنیة 7 14,00 تازة أخصاص ملود AD133057
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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 التأھیلي 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

4 5 عبد المومن التربیة البدنیة 7 13,94 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء غانم یاسین V278791

5 4 یونیو 18 التربیة البدنیة 7 13,60 تازة الھجامي جواد Z462005

1 34 یونیو 18 المعلومیات 6 14,20 الدار البیضاء- أنفا بربنیز فاطمة الزھراء BJ390068

1 2 زایدة الفلسفة 6 14,80 بني مالل لیمینة نجیة BK404812

2 13 البحیرة الفلسفة 6 14,30 مكناس ھراز أسماء CD180564

2 5 اغبالو الفلسفة 6 13,80 الفرار سناء مراكش EE435530

2 7 البحیرة الفلسفة 6 13,50 األمین عزیزة القنیطرة CB203995

4 8 االمام علي الفلسفة 6 13,00 مكناس الشاھدي صباح C930848

3 11 عبد المومن الفلسفة 6 12,80 ادرة ھجر القنیطرة GN173941

5 9 طارق بن زیاد الفلسفة 6 12,60 المغاري فاطمة الزھراء مراكش CC26708

5 8 طارق بن زیاد الفلسفة 6 11,60 مكناس بكرتي امینة CD360828

4 3 عبد المومن الفلسفة 7 17,20 بني مالل مكاوي جواد V283309

5 2 یونیو 18 الفلسفة 7 16,80 بني مالل حالل عمر V277159

7 11 یونیو 18 الفلسفة 7 15,50 الفزازي عبد الحفیظ القنیطرة ZT82886

5 9 یونیو 18 الفلسفة 7 15,00 تطوان عیا حمید X333982
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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 التأھیلي 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 4 ابو بكر الرازي اللغة اإلنجلیزیة 1 17,00 فاس أسماء میموني FH41202

2 4 2اكتوبر اللغة اإلنجلیزیة 1 15,60 فاس فاطمة أقنوش Z433376

3 4 موالي الحسن اللغة اإلنجلیزیة 1 12,40 فاس نورة باركي ZT27007

2 3 المرابطین اللغة اإلنجلیزیة 6 15,60 فاس جھان اسطیلة CD166920

1 29 المرابطین اللغة اإلنجلیزیة 6 13,30 الرباط عبدالوي الھام A686274

4 14 المرابطین اللغة اإلنجلیزیة 6 13,20 الرباط النزیق فاطمة AE33579

4 30 المرابطین اللغة اإلنجلیزیة 6 12,80 الدار البیضاء- أنفا زویتن أمیمة BE778375

5 17 عمر بن الخطاب اللغة اإلنجلیزیة 6 12,60 الرباط مني سمیرة AE30985

3 39 عمر بن الخطاب اللغة اإلنجلیزیة 6 12,20 أسفي عھدي بشرة BE639202

5 30 عمر بن الخطاب اللغة اإلنجلیزیة 6 11,40 أسفي شباكو نسرین G491244

1 8 الشریف االدریسي علوم الحیاة واألرض 1 15,40 فاس أسماء بنونة CD23803

1 34 موالي الحسن علوم الحیاة واألرض 2 18,00 انزكان ـ أیت ملول كمیح اسماء CD94684

1 34 موالي الحسن علوم الحیاة واألرض 6 16,60 بلقاضي نجالء القنیطرة K423176

2 7 المرابطین علوم الحیاة واألرض 6 15,80 بزة الھام القنیطرة FG10031

1 14 الشریف االدریسي علوم الحیاة واألرض 6 15,40 فاس مریة سبیتي CD109065

2 11 عمر بن الخطاب علوم الحیاة واألرض 6 15,20 فاس جمیلة عیساوي¨ F402900

3 12 موسى بن نصیر علوم الحیاة واألرض 6 15,20 فاس نادیة شیكري F535369
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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 التأھیلي 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

5 41 عمر بن الخطاب علوم الحیاة واألرض 6 14,80 انزكان ـ أیت ملول دابیج حنان W322181

5 30 عمر بن الخطاب علوم الحیاة واألرض 6 14,70 الرباط بنبراھیم لمیاء D648649

1 17 میسور المختلطة العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

6 16,03 سطات األنصاري فاطمة F383320

1 38 میسور المختلطة العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

6 13,80 سطات طیوب سعیدة W316015

1 35 میسور المختلطة العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

6 13,17 سطات أھبور مریم DJ12679

1 4 موسى بن نصیر التربیة اإلسالمیة 1 17,20 مكناس بوزیان سلمى CB221315

1 2 أبو حنیفة التربیة اإلسالمیة 2 17,60 مكناس حسني محمد F400372

1 6 2اكتوبر التربیة اإلسالمیة 4 15,30 فرع وجدة بحزامة سعاد CC10563

3 14 2اكتوبر التربیة اإلسالمیة 6 14,50 فرع وجدة ابقال نجیة C193346

3 21 عمر بن الخطاب التربیة اإلسالمیة 7 17,10 مكناس كركیش مصطفى L270733

1 4 الشریف االدریسي التربیة البدنیة 6 14,18 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء جسوس لمیاء CD204035

1 4 میسور المختلطة التربیة البدنیة 7 14,00 تازة بوصوف عمر CD432129

3 4 2اكتوبر التربیة البدنیة 7 13,88 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء بن رابــــح عبد هللا CB257204

3 7 أبو حنیفة التربیة البدنیة 7 13,40 تازة بوغازي ابراھیم V237055

3 3 المرابطین التربیة البدنیة 7 13,20 تازة فضیل مصطفى CB183974

3 7 المرابطین التربیة البدنیة 7 13,00 تازة ابدوا حسام DB13614
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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 التأھیلي 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

4 10 عمر بن الخطاب التربیة البدنیة 7 12,99 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء الدباغ عبد الھادي UC130370
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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 التأھیلي 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 1 القرویین اللغة اإلسبانیة 1 14,00 طنجة الغیوان مریمة CD130793

20 عالل الودیي اللغة اإلسبانیة 6 16,60 طنجة النیة ماجدة L375876

2 1 األمیرة لال سلمى اللغة اإلسبانیة 6 16,60 طنجة بن مشیش مجیدة CC14403

3 19 عبد الكریم الداودي اللغة اإلسبانیة 7 15,80 طنجة الیمالحي یوسف LB145303

3 6 عبد هللا الشفشاوني اللغة اإلسبانیة 7 15,40 طنجة الشیخ یوسف ZG65204

1 1 ابن ھاني التربیة البدنیة 1 14,22 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء غانم انتصار FA145081

2 3 القرویین التربیة البدنیة 5 15,60 تازة البدراوي رضا Z356600

1 15 ابن الھیتم الفنون التطبیقیة 6 14,70 طنجة البحرین بھیة KA39668

1 1 ابن الھیتم الفنون التطبیقیة 6 11,20 طنجة بولبول بوشرى C437644

1 1 ابن الھیتم العلوم والتكنولوجیات 
الكھربائیة

2 15,80 سطات البراشدي بنسالم CD335352
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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 التأھیلي 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 3 محمد الفاسي التربیة البدنیة 5 14,40 تازة ایز أنس م Z398815

2 1 موالي ادریس األكبر التربیة البدنیة 6 14,60 تازة حماموش بشرى CB237422
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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 التأھیلي 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 7 الخوارزمي اللغة العربیة 1 12,60 فاس مونیا زكوات CB178827

1 19 الخزامى اللغة العربیة 2 17,20 فاس أمیمة عزمي CD179988

2 2 ثانویة ترجیست التأھیلیة اللغة العربیة 2 17,00 مكناس شالل نزھة D695957

2 9 الثانویة االعدادیة امرابطن اللغة العربیة 2 14,60 طنجة كتویي حوریة FH37779

4 10 بني بوفراح اللغة العربیة 2 14,60 طنجة كراري الھام F726012

1 2 ثانویة الھادي الطیب حمو اللغة العربیة 5 14,50 فاس بدر الحداد Z371321

6 24 الفارابي اللغة العربیة 6 17,00 فاس كریمة زروق CB243654

7 6 إعدادیة بني بونصار اللغة العربیة 6 16,10 أسفي جعوان مریم Z461898

8 4 الفارابي اللغة العربیة 6 16,00 أسفي العباسي فاطمة Z445961

2 15 الفارابي اللغة العربیة 6 16,00 فاس مونیة عیاش CB73622

1 4 الریف اللغة الفرنسیة 5 15,50 فرع وجدة الیعكوبي عبد الحق Z370849

1 31 موالي اسماعیل اللغة الفرنسیة 5 14,80 الرباط خیرة ھشام Z325825

1 1 الریف اللغة الفرنسیة 5 14,10 الرباط صدقي خلف S525412

3 16 الثانویة االعدادیة امرابطن اللغة الفرنسیة 6 15,15 فاس زینب العراف CD98426

3 7 ثانویة الھادي الطیب حمو اللغة الفرنسیة 6 14,20 فاس لطیفة أمعضار CD150337

1 22 الفارابي اللغة الفرنسیة 6 14,10 فاس نادیة بوصوف C780668

4 4 بني بوفراح اللغة الفرنسیة 6 13,90 فاس نعیمة السوسي المغفول C606300
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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 التأھیلي 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

3 38 الرازي اللغة الفرنسیة 6 13,70 مكناس اقریش كوثر DA51471

7 50 الفارابي اللغة الفرنسیة 6 13,40 الرباط زواف عائشة A330888

5 47 الفارابي اللغة الفرنسیة 6 13,30 طنجة استیتو خدیجة L400268

1 1 الریف اللغة اإلنجلیزیة 2 17,60 فاس صباح بودرة R146145

1 29 الریف اللغة اإلنجلیزیة 6 11,20 الرباط الكوسي ابتسام LT803038

2 1 الرازي اللغة اإلنجلیزیة 7 17,00 أسفي بوتقجوت زكریاء R308816

2 7 الفارابي اللغة اإلنجلیزیة 7 16,60 فاس شراف الھیتوف CD18521

3 29 بني بوفراح اللغة اإلنجلیزیة 7 16,40 أسفي قاسمي ھشام UC123124

4 1 الفارابي اللغة اإلنجلیزیة 7 16,20 فاس محمد احیذار R305914

1 36 بني بوفراح اللغة اإلسبانیة 7 14,60 طنجة بوبكر طارق LC163672

1 44 الرازي اللغة اإلسبانیة 7 14,20 طنجة قرشي عثمان CC33517

2 42 الثانویة االعدادیة امرابطن اللغة اإلسبانیة 7 13,60 طنجة الھواري محسین X279484

3 42 ثانویة الھادي الطیب حمو اللغة اإلسبانیة 7 13,00 طنجة العلمي یونس CD98163

1 22 موالي علي الشریف الریاضیات 7 15,70 الدار البیضاء- أنفا اسندال عبدالمولى BJ372872

1 31 موالي علي الشریف الریاضیات 7 15,40 التلیدي عبد العزیز القنیطرة K199690

1 31 امزورن الریاضیات 7 15,40 عالمي یاسین القنیطرة LC161374

2 9 امزورن الریاضیات 7 15,30 حلحول عبد الغني القنیطرة KB24446
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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 التأھیلي 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

3 1 بني بوفراح الریاضیات 7 15,00 فرع وجدة المفتوحي ھشام R335991

3 1 ثانویة ترجیست التأھیلیة الریاضیات 7 14,90 فرع وجدة المفتوحي فائز R329584

3 28 ثانویة ترجیست التأھیلیة الریاضیات 7 14,80 الدار البیضاء- أنفا اعلیلة سفیان BH446185

1 3 إعدادیة بني بونصار الریاضیات 7 14,80 مكناس لشخم ادریس D957474

4 7 الفارابي الریاضیات 7 14,60 ارفود محمد القنیطرة L401084

4 14 الفارابي الریاضیات 7 14,60 مكناس ازدكدك رضوان V81973

53 ثانویة ترجیست التأھیلیة العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

6 12,73 سطات الخبیزي غزالن H490260

1 1 الخوارزمي التربیة اإلسالمیة 5 15,20 الرباط امغار حسن R143447

2 18 ثانویة الھادي الطیب حمو التربیة اإلسالمیة 6 14,30 فرع وجدة الكاو زینب C531993

1 11 إعدادیة بني بونصار التربیة اإلسالمیة 7 17,60 الرباط المرابط سعید KB45051

1 1 الریف التربیة البدنیة 5 13,00 تازة ارعایت بدیع R240380

1 1 الخزامى التربیة البدنیة 5 12,80 تازة بوثزاخت اسماعیل R252086

3 1 امزورن التربیة البدنیة 5 12,40 تازة ارعایت ربیع R226399

2 1 ابن رشد التربیة البدنیة 5 12,00 تازة الیوسفي عزالدین Z416121

5 1 ثانویة ترجیست التأھیلیة التربیة البدنیة 5 11,00 تازة زیاني بدار Z355424

6 3 بني بوفراح التربیة البدنیة 6 10,80 تازة بوریبة عزیزة Z442447

7 3 إعدادیة بني بونصار التربیة البدنیة 7 13,40 تازة العیاشي محمد Z389525
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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 التأھیلي 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 1 الثانویة االعدادیة امرابطن التربیة البدنیة 7 13,20 تازة بنیوسف سعید R329194

8 9 الفارابي التربیة البدنیة 7 13,00 تازة عبدالعالي امین F528550

1 6 امزورن المعلومیات 2 16,00 فاس حنان بنیعیش KB55434

2 1 ثانویة ترجیست التأھیلیة المعلومیات 6 15,50 فاس فاطمة شیدي R333542

1 12 الفارابي الفلسفة 5 14,30 مكناس مطیع محمد C723043

1 5 امزورن الفلسفة 6 12,20 ادریسي البوزیدي سكینة القنیطرة ZT5031

2 8 ابن رشد الفلسفة 6 10,70 تغزوت الھام مراكش CB234773

3 10 ثانویة ترجیست التأھیلیة الفلسفة 7 16,00 تطوان المودن محمد LC162395

1 12 ثانویة ترجیست التأھیلیة الفلسفة 7 15,80 تطوان الحیاني محمد LC179108

3 11 الشریف محمد امزیان الفلسفة 7 15,60 تطوان حروش إسماعیل LB141307

1 15 ثانویة ترجیست التأھیلیة الفلسفة 7 15,30 تطوان مخشان خالد LC211275

3 12 الشریف محمد امزیان الفلسفة 7 15,00 العمراني عادل القنیطرة CD71607

1 29 الرازي الفلسفة 7 15,00 تطوان تنحیرت حاتم L480160

4 10 بني بوفراح الفلسفة 7 14,80 بني مالل أمعمر یاسین V237863

2 2 ثانویة ترجیست التأھیلیة الفلسفة 7 14,60 مكناس الكواكبي سعید Z294348

3 13 بني بوفراح الفلسفة 7 14,60 تطوان امزیان سعید R337231

5 11 إعدادیة بني بونصار الفلسفة 7 14,40 تطوان بتغراصا لحسن LC165019
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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 التأھیلي 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 4 الفارابي الفلسفة 7 14,30 تطوان عبو رشید SH102305

6 4 ثانویة الھادي الطیب حمو الفلسفة 7 14,10 مكناس جدي عبد االاله C998336

1 34 الخزامى العلوم والتكنولوجیات 
المیكانیكیة

7 13,48 سطات جغنان اإلدریسي عبد الفتاح WA181512

1 27 الخزامى العلوم والتكنولوجیات 
الكھربائیة

7 15,10 سطات المرابط یونس CD84703

2 42 البادیسي العلوم والتكنولوجیات 
الكھربائیة

7 14,10 سطات نخالي محمد T235519
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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 التأھیلي 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 الخوارزمي التأھیلیة اللغة العربیة 1 16,40 فاس بھیجة الغزاز C773215

1 1 اللغة العربیة ثا محمد السادس التأھیلیة 1 16,40 فاس حنان النیفر C347967

3 5 ثانویة اإلمام الغزالي 
التأھیلیة

اللغة العربیة 1 16,00 فاس ؤشیدة بوشیخي C430392

4 1 ثانویة خالد بن الولید 
التأھیلیة

اللغة العربیة 1 15,80 أسفي الحكیك زكیة ZT13123

3 5 ثانویة اإلمام الغزالي 
التأھیلیة

اللغة العربیة 1 15,80 فاس عفاف حاجي صادقي CD351262

5 7 ثانویة عبد الكریم الخطابي 
التأھیلیة

اللغة العربیة 1 15,60 مكناس ھاشم ربیعة D612453

3 4 ثانویة عبد الكریم الخطابي 
التأھیلیة

اللغة العربیة 1 15,00 فاس فدوى السعیدي C792838

1 7 ثانویة العھد الجدید التأھیلیة اللغة الفرنسیة 1 10,70 فاس بشرى العدلة C516679

1 13 ثانویة العھد الجدید التأھیلیة اللغة الفرنسیة 4 17,80 فاس بشرى البوطاھري C571088

2 10 ثانویة اإلمام الشطیبي 
التأھیلیة

اللغة الفرنسیة 4 15,30 فاس لطیفة الصدیقي C515543

2 1 ثانویة عبد الكریم الخطابي 
التأھیلیة

اللغة الفرنسیة 4 14,60 الرباط االدریسي البوزیدي سامیة C951628

2 3 ثانویة اإلمام الغزالي 
التأھیلیة

اللغة الفرنسیة 4 13,50 فرع وجدة عكي بشرى Z202397
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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 التأھیلي 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 3 ثانویة اإلمام الشطیبي 
التأھیلیة

اللغة الفرنسیة 4 13,00 فرع وجدة العلمي صباح Z425238

1 4 ثانویة الخوارزمي التأھیلیة اللغة اإلنجلیزیة 6 14,80 فاس عفاف الحبابي CD221386

1 4 ثانویة اإلمام الشطیبي 
التأھیلیة

اللغة اإلنجلیزیة 6 14,60 فاس فاطمة السوني CD203466

1 35 ثانویة العھد الجدید التأھیلیة اللغة اإلنجلیزیة 6 11,20 الرباط الصافي سلیمة BH352337

2 4 ثانویة عبد الكریم الخطابي 
التأھیلیة

اللغة اإلنجلیزیة 7 17,40 أسفي سماع أحمد عدنان M494375

1 6 ثانویة الخوارزمي التأھیلیة الریاضیات 7 16,00 فاس محمد بفوناس CB221718

1 14 ثانویة اإلمام الشطیبي 
التأھیلیة

الریاضیات 7 15,60 الدار البیضاء- أنفا بنداود الحسین BH273026

1 14 ثانویة طھ حسین التأھیلیة الریاضیات 7 15,50 فاس جالل العامري FL53437

3 9 ثانویة خالد بن الولید 
التأھیلیة

الریاضیات 7 15,40 مكناس بوخریصة حمید D600961

3 2 ثانویة اإلمام الشطیبي 
التأھیلیة

الریاضیات 7 15,30 فاس محمد توملیلین Z395176

5 8 ثانویة عبد الكریم الخطابي 
التأھیلیة

الریاضیات 7 15,10 الشلي محمد القنیطرة L448197

6 30 ثانویة اإلمام الغزالي 
التأھیلیة

الریاضیات 7 15,00 الفنون عبد اللطیف القنیطرة GB151561
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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 التأھیلي 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 34 ثانویة اإلمام الغزالي 
التأھیلیة

الریاضیات 7 14,90 سطات انھري فخر الدین L420406

1 13 ثانویة اإلمام الشطیبي 
التأھیلیة

العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

6 14,33 سطات الصغیر مریم D850572

7 ثانویة اإلمام الغزالي 
التأھیلیة

التربیة اإلسالمیة 1 14,10 فرع وجدة الولیدي امینة CD332300

1 4 ثانویة اإلمام الغزالي 
التأھیلیة

التربیة اإلسالمیة 2 17,70 فرع وجدة الكتامي عبد الرحیم CC27515

1 3 ثا نویة الوحدة التأھیلیة التربیة البدنیة 5 14,20 تازة ابن تاتو عبد المجید Z196145

2 3 ثانویة ابن سینا التأھیلیة التربیة البدنیة 5 09,80 تازة منصوري محمد Z373501

3 7 ثانویة عین عائشة التأھیلیة التربیة البدنیة 6 13,40 تازة بالحبیب رفیقة Z341048

2 4 ثانویة ابن خلدون التأھیلة التربیة البدنیة 6 12,40 تازة كشیط حسنة Z435155

4 3 ثانویة الخوارزمي التأھیلیة التربیة البدنیة 6 11,80 تازة زینون نوال Z453391

4 4 ثانویة طھ حسین التأھیلیة التربیة البدنیة 6 11,60 تازة الیداري حنان Z422825

7 4 ثانویة خالد بن الولید 
التأھیلیة

التربیة البدنیة 6 11,60 تازة لعمش فاطمة الزھراء Z439529

5 7 ثانویة العھد الجدید التأھیلیة التربیة البدنیة 6 11,40 تازة بولفحام منیة C511418

8 3 ثانویة اإلمام الغزالي 
التأھیلیة

التربیة البدنیة 6 09,60 تازة بنسعلي ھناء Z413465
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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 التأھیلي 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

9 14 ثانویة اإلمام الشطیبي 
التأھیلیة

التربیة البدنیة 7 13,00 تازة غیوغ محمد F409583

10 9 ثانویة عبد الكریم الخطابي 
التأھیلیة

التربیة البدنیة 7 12,85 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء بوحـزامـة یـاسیــن CB269360

10 10 ثانویة عبد الكریم الخطابي 
التأھیلیة

التربیة البدنیة 7 12,80 تازة یوسفي أنس F744284

1 24 ثانویة خالد بن الولید 
التأھیلیة

المعلومیات 6 15,00 فاس امال اعبور D821024

1 50 المعلومیات ثا محمد السادس التأھیلیة 7 15,80 الدار البیضاء- أنفا بنعبو طارق AD181529

1 9 ثانویة عبد الكریم الخطابي 
التأھیلیة

المعلومیات 7 15,60 فاس جالل الحیاصي D696260

4 2 ثانویة اإلمام الغزالي 
التأھیلیة

المعلومیات 7 15,20 فاس كریم الودغیري CD302400

1 5 ثا نویة الوحدة التأھیلیة الفلسفة 1 15,20 مكناس ادراس حیاة Z418486

1 6 ثانویة ابن سینا التأھیلیة الفلسفة 1 14,20 مكناس ادریسي جاوزي رجاء C941595

2 1 ثانویة طھ حسین التأھیلیة الفلسفة 1 12,60 مكناس اسكیري نعیمة C565870

4 10 ثانویة الخوارزمي التأھیلیة الفلسفة 1 12,50 مكناس اكرو نزھة FH39941

2 1 ثانویة خالد بن الولید 
التأھیلیة

الفلسفة 1 12,30 مكناس ابن صغرون فاطمة CB152979

5 6 ثانویة العھد الجدید التأھیلیة الفلسفة 1 11,70 الدار البیضاء- أنفا مستقیم مریم BM1705
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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 التأھیلي 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 7 ثانویة اإلمام الشطیبي 
التأھیلیة

الفلسفة 2 17,70 الخیدر سمیرة القنیطرة CD380686

7 9 ثانویة اإلمام الشطیبي 
التأھیلیة

الفلسفة 2 16,00 مكناس الحمودي عبد هللا CB129265

8 8 ثانویة عبد الكریم الخطابي 
التأھیلیة

الفلسفة 4 12,00 السباعي عواطف مراكش C925239

8 8 ثانویة اإلمام الغزالي 
التأھیلیة

الفلسفة 5 14,20 بكنوش طارق القنیطرة GK51096

9 5 ثانویة اإلمام الغزالي 
التأھیلیة

الفلسفة 6 15,80 بني مالل محان فاطمة الزھراء CD380931

1 60 ثا نویة الوحدة التأھیلیة العلوم والتكنولوجیات 
المیكانیكیة

7 10,36 سطات الریش محمد EE447757

65 ثانویة المنصور الذھبي 
التأھیلیة

العلوم والتكنولوجیات 
المیكانیكیة

7 08,47 سطات المنتاجي خالد Jk500

1 23 ثا نویة الوحدة التأھیلیة العلوم والتكنولوجیات 
الكھربائیة

7 15,80 سطات العمراني یونس D571437

7 ثانویة ابن سینا التأھیلیة العلوم والتكنولوجیات 
الكھربائیة

7 15,30 سطات محفوظ سعید DN8271
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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 التأھیلي 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 1 الزیتون اللغة العربیة 1 16,80 فاس خدیجة الباھي S540438

2 1 اكتوبر 1955 2 اللغة العربیة 1 16,30 أسفي اكریش فاطمة Z450976

2 18 اكتوبر 1955 2 اللغة العربیة 1 12,40 العلمي أسماء مراكش U162681

2 6 اكتوبر 1955 2 اللغة العربیة 1 11,60 الرباط الزغوندي لبنى Z450026

1 1 ثانویة النجاح التاھیلیة اللغة الفرنسیة 1 15,40 فرع وجدة الزكموط نسرین Z324273

1 1 الزیتون اللغة اإلنجلیزیة 6 15,40 فاس ھناء كومیش Z452882

1 7 اكتوبر 1955 2 اللغة اإلسبانیة 6 13,20 طنجة الطاھیري فاطمة U154997

1 1 اكتوبر 1955 2 الریاضیات 2 16,30 فاس كریم مھدي Z418481

1 1 ثانویة النجاح التاھیلیة الریاضیات 7 15,80 فرع وجدة لمقدمي البشیر Z189755

1 15 ثانویة النجاح التاھیلیة المعلومیات 2 16,00 فاس أحالم الخرازي CD225090
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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 التأھیلي 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 7 الحسن الداخل اللغة العربیة 1 17,20 فاس فاطمة بویقوش FA136790

2 7 المستقبل اللغة العربیة 1 15,90 أسفي زیدان حنان Z353853

2 6 المستقبل اللغة العربیة 1 14,20 فاس خدیجة الكمیتي CD15252

1 10 المستقبل اللغة العربیة 1 10,30 عیرمي خدیجة مراكش UA63682

1 5 الزرقطوني اللغة الفرنسیة 1 11,00 فرع وجدة صرطیط نجوى Z417476

1 4 المستقبل اللغة الفرنسیة 1 09,60 فاس نبیلة بلعیدي Z350263

1 21 المستقبل اللغة اإلنجلیزیة 6 14,40 الدار البیضاء- أنفا سالمي لطیفة BJ331405

1 10 الزرقطوني اللغة اإلنجلیزیة 7 16,40 فاس احمد التھامي الوزاني CD122538

2 15 ابن سینا اللغة اإلنجلیزیة 7 16,20 أسفي غافول أنوار D730594

1 5 الزرقطوني الریاضیات 6 14,80 فرع وجدة یعقوبي الھام F631678

1 17 الزرقطوني الریاضیات 7 14,50 فرع وجدة بوضلب عبد العزیز S624029

2 31 النھضة الریاضیات 7 14,50 فاس یوسف ھالل CD93950

1 2 الحسن الداخل التربیة البدنیة 1 12,00 تازة الوالي ابتسام Z400449

1 2 الحسن الداخل التربیة البدنیة 5 16,60 تازة عبیزة مصطفى Z284800

1 2 الحسن الداخل التربیة البدنیة 5 16,20 تازة بنعبد النبي رضى Z361166

1 2 المستقبل الفلسفة 1 16,00 الدریدي حنان القنیطرة GN175055

1 2 الزرقطوني الفلسفة 1 13,40 انزكان ـ أیت ملول بالواتي ایمان J440511
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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 التأھیلي 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 التأھیلي 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 3 الثانویة التأھیلیة عمر 
الجیدي

اللغة العربیة 1 14,00 طنجة ریان حكمة LC40123

2 1 الثانویة االعدادیة بني فغلوم اللغة العربیة 1 13,60 طنجة بورمي سمیة Z457252

3 6 الثانویة االعدادیة سجلما سة اللغة العربیة 2 14,60 طنجة بنحمیوة فتیحة GM83704

2 20 الثانویة التأھیلیة عبد الكریم 
الخطابي

اللغة العربیة 2 14,60 طنجة مویي فاطمة G398893

2 6 الثانویة التأھیلیة الحاج  
محمد بن احساین الحضري

اللغة العربیة 2 14,60 طنجة أوالد عمر لبنى L421902

5 5 الثانویة االعدادیة البحر 
االبیض المتوسط

اللغة العربیة 6 17,00 فاس نجاة الخنیسي C429505

2 11 الثانویة التأھیلیة الحاج  
محمد بن احساین الحضري

اللغة العربیة 6 16,60 مكناس اریفي ھدى D736247

3 5 الثانویة التأھیلیة الحاج  
محمد بن احساین الحضري

اللغة العربیة 6 16,60 فاس حنان الیعقوبي CC19744

1 1 الثانویة التأھبلیة القاضي 
عیاض

اللغة الفرنسیة 1 11,40 فاس لطیفة بن الطالب R286185

1 13 الثانویة االعدادیة محمد عبد 
الرحمان زیطان

اللغة الفرنسیة 5 17,80 فاس ربیع العروسي CB120298

2 31 الثانویة التأھیلیة الحاج  
محمد بن احساین الحضري

اللغة الفرنسیة 5 13,30 فرع وجدة قنش رشید ZG84811
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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 التأھیلي 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 10 الثانویة التأھیلیة عبد الكریم 
الخطابي

اللغة الفرنسیة 6 17,10 فاس نادیة لھبوب C520466

1 9 الثانویة التأھبلیة القاضي 
عیاض

اللغة الفرنسیة 6 16,50 فاس سعیدة مجاھد ZT23936

2 9 الثانویة التأھیلیة محمد 
الزرقطوني

اللغة الفرنسیة 6 16,10 فاس كلثوم بلحاج C419906

1 10 الثانویة التأھیلیة عبد الكریم 
الخطابي

اللغة الفرنسیة 6 15,60 فاس شیماء مقدام CD340401

2 9 الثانویة التأھیلیة محمد 
الزرقطوني

اللغة الفرنسیة 6 15,50 فاس ملیكة رفیق CB76643

5 11 الثانویة  التأھیلیة محمد 
البقالي

اللغة الفرنسیة 6 14,60 فاس أمل الجبایري CD93354

5 38 الثانویة التأھیلیة الحاج  
محمد بن احساین الحضري

اللغة الفرنسیة 6 14,50 طنجة اقوش فتیحة XA33925

3 15 الثانویة التأھیلیة الحاج  
محمد بن احساین الحضري

اللغة الفرنسیة 6 14,30 الرباط اعلیوات ابتسام BK368678

7 10 الثانویة االعدادیة سجلما سة اللغة الفرنسیة 6 14,30 فاس ھاجر الوردي CD200371

1 2 الثانویة التأھیلیة عبد الكریم 
الخطابي

اللغة اإلنجلیزیة 5 13,60 انزكان ـ أیت ملول اولھري ابراھیم PB115440

2 12 الثانویة التأھبلیة القاضي 
عیاض

اللغة اإلنجلیزیة 6 13,80 الرباط االرضي جمیلة AD154447
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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 التأھیلي 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 29 الثانویة التأھبلیة القاضي 
عیاض

االجتماعیات 5 17,60 الجدیدة ظافر جالل MA64630

2 6 الثانویة االعدادیة بني فغلوم االجتماعیات 6 16,40 تطوان اللعبي لیلى LE16517

2 14 الثانویة التأھیلیة الحاج  
محمد بن احساین الحضري

االجتماعیات 6 16,00 فاس عائشة نعمان CD241644

4 1 الثانویة االعدادیة البحر 
االبیض المتوسط

االجتماعیات 6 15,80 فرع وجدة األزرق غیتة ZT55551

2 13 الثانویة التأھیلیة محمد 
الزرقطوني

االجتماعیات 6 15,50 مكناس البوخصیبي حادة AB534488

1 1 الثانویة  التأھیلیة محمد 
البقالي

الریاضیات 2 16,20 میمون محسن القنیطرة LC224984

2 15 الثانویة التأھیلیة عبد الكریم 
الخطابي

الریاضیات 6 15,00 العلوي لال ھناء القنیطرة L445021

3 34 الثانویة االعدادیة البحر 
االبیض المتوسط

الریاضیات 6 13,60 الجدیدة ابعقیل وفاء MA108695

4 10 الثانویة التأھیلیة محمد 
الزرقطوني

الریاضیات 6 13,50 فاس ھند كركور المیعاد T229934

1 2 الثانویة التقنیة الخوارزمي العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

6 14,47 سطات ناشط سمیة Y324003

1 12 الثانویة التقنیة الخوارزمي العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

6 14,20 سطات عبوبي بشرى T234113
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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 التأھیلي 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 5 الثانویة التأھیلیة عمر 
الجیدي

التربیة اإلسالمیة 6 15,60 الرباط الحضري سھیلة GK65429

2 17 الثانویة التأھیلیة محمد 
الزرقطوني

التربیة اإلسالمیة 6 15,20 مكناس البقالي لیلى D819524

1 3 الثانویة التقنیة الخوارزمي التربیة البدنیة 7 14,00 تازة الزیارة أشرف L388916

2 23 الثانویة التأھیلیة عمر 
الجیدي

التربیة البدنیة 7 12,80 تازة النمر طارق Z438367

1 10 الثانویة التقنیة الخوارزمي التربیة البدنیة 7 12,80 تازة بنسیتل ودیع X299472

2 2 الثانویة التأھیلیة الوحدة 
اإلفریقیة

التربیة البدنیة 7 12,70 تازة الشعیبي زكریاء I680758

4 8 الثانویة التأھیلیة محمد 
الزرقطوني

التربیة البدنیة 7 12,67 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء سعداني مــراد G533539

5 25 الثانویة التأھبلیة القاضي 
عیاض

التربیة البدنیة 7 12,60 تازة الخمسة لحسن CD26380

4 8 الثانویة التأھیلیة عبد الكریم 
الخطابي

التربیة البدنیة 7 12,60 تازة عزوزي كمال Z462151

5 17 الثانویة التأھیلیة محمد 
الزرقطوني

التربیة البدنیة 7 12,40 تازة البوشیخ مروان F535512

6 27 الثانویة التأھیلیة الحاج  
محمد بن احساین الحضري

التربیة البدنیة 7 12,37 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء العنكوري عبد المنعیم BE832052

1 10 الثانویة  التأھیلیة محمد 
البقالي

المعلومیات 2 16,00 فاس مریم الغازي LC184528
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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 التأھیلي 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 تنقوب الفلسفة 6 14,00 مكناس لطفي مونیة ZT23928

1 9 الثانویة  التأھیلیة محمد 
البقالي

الفلسفة 7 16,80 بني مالل كدجیك جواد V234709

3 12 الثانویة التأھیلیة عبد الكریم 
الخطابي

الفلسفة 7 16,80 النحلي محسین القنیطرة GN146877

3 12 الثانویة االعدادیة سجلما سة الفلسفة 7 16,50 كجي مصطفى القنیطرة Z461650

5 14 الثانویة التأھیلیة محمد 
الزرقطوني

الفلسفة 7 16,20 خو بابا مروان القنیطرة AE34294

2 5 الثانویة التأھیلیة الحاج  
محمد بن احساین الحضري

الفلسفة 7 16,00 بني مالل بداوي سمیر VA103339

1 8 الثانویة التقنیة الخوارزمي العلوم والتكنولوجیات 
الكھربائیة

6 10,80 سطات النعیري نبیلة N338584
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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 التأھیلي 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 5 ثانویة القصر الصغیر 
اإلعدادیة

اللغة الفرنسیة 5 15,20 فاس بدر راشدي CB178023

1 2 إع.خمیس أنجرة اللغة اإلنجلیزیة 6 14,80 فاس حسناء یاسین CB245364

1 4 إع.تاغرامت االجتماعیات 6 16,80 تطوان أسیداه ھند L470244

1 14 ثانویة القصر الصغیر 
اإلعدادیة

الریاضیات 6 16,20 مكناس الزموري ھناء D773057

2 4 إع.تاغرامت الریاضیات 6 15,00 أبوزرة سامیة القنیطرة L472413

1 2 إع.تاغرامت التربیة البدنیة 7 13,08 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء بــودة یحیـى D773499

1 3 إع.خمیس أنجرة المعلومیات 1 16,40 سطات البناني فتیة W316466

1 3 إع.تاغرامت الفلسفة 6 15,80 بني مالل زقاقي الخنساء CD122865
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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 التأھیلي 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 9 الثانویة التأھیلیة وادي 
المخازن

اللغة العربیة 1 15,60 مكناس تغزوت ایمان DA52584

1 1 الثانویة التأھیلیة وادي 
المخازن

اللغة العربیة 1 15,00 الرباط بوقطیب كاملیة LT802318

1 3 طریق الرباط اللغة الفرنسیة 1 14,30 فرع وجدة الیخلیفي عفاف S662210

1 7 طریق الرباط اللغة الفرنسیة 2 16,30 طنجة زویتن نجود G230375

1 6 الثانویة التأھیلیة وادي 
المخازن

اللغة الفرنسیة 2 16,30 طنجة عنكوي حمزة AB812928

2 5 ثانویة المنصور الدھبي 
التأھیلیة

اللغة الفرنسیة 4 15,20 طنجة بوحسینة لطیفة G269556

4 9 ثانویة عالل الفاسي التأھیلیة
 

اللغة الفرنسیة 4 15,10 مكناس الحمري حسناء D757534

4 14 ثانویة عالل الفاسي التأھیلیة
 

اللغة الفرنسیة 4 08,60 فاس ثوریة الجبوري C798394

1 4 ثانویة عالل الفاسي التأھیلیة
 

اللغة اإلنجلیزیة 6 14,00 الدار البیضاء- أنفا الغمازي مریم Tk16499

1 4 ثانویة عالل الفاسي التأھیلیة
 

االجتماعیات 2 18,20 تطوان معروف جواد GN114956

1 10 ثانویة عالل الفاسي التأھیلیة
 

التربیة اإلسالمیة 4 17,40 مكناس الدراز انوال R145995

1 5 التربیة البدنیة ثانویة ماء العینین التأھیلیة 6 13,00 تازة قادي فدوى UA77958
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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 التأھیلي 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 6 ثانویة عالل الفاسي التأھیلیة
 

التربیة البدنیة 6 11,60 تازة عالیة جمیلة Z399952

3 8 الثانویة التأھیلیة المحمدیة التربیة البدنیة 7 15,20 تازة ي زكریا یحیى زوری G495454

3 5 ثانویة أحمد الراشدي 
التأھیلیة

التربیة البدنیة 7 13,20 تازة كالي اسامة CB240929

5 4 طریق الرباط التربیة البدنیة 7 13,00 تازة رفیق زھیر GA98044

1 8 الثانویة التأھیلیة المحمدیة الفلسفة 1 15,20 لعریش دونیة القنیطرة GY17247

1 11 ثانویة المنصور الدھبي 
التأھیلیة

الفلسفة 1 12,60 مكناس عمیمي ملیكة CB179644

1 10 ثانویة عبدالعالي بن شقرون 
 التأھیلیة

الفلسفة 2 17,80 بني مالل الكزولي سكینة GM135760

1 7 الثانویة التأھیلیة المحمدیة الفلسفة 5 17,60 قیدي محمد القنیطرة GM80325

1 8 ثانویة عبدالعالي بن شقرون 
 التأھیلیة

الفلسفة 5 16,60 العبودي عزیز القنیطرة AB247487

3 10 ثانویة أحمد الراشدي 
التأھیلیة

الفلسفة 5 14,70 مكناس العبدي مراد VA70004

2 2 الثانویة التأھیلیة وادي 
المخازن

الفلسفة 5 14,40 مكناس تنافعت محمد U110961

2 6 ثانویة أحمد الراشدي 
التأھیلیة

الفلسفة 6 16,00 حقي سناء القنیطرة GN154590
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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 التأھیلي 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 4 عبد هللا الشفشاوني اللغة العربیة 1 15,80 مكناس لعبویدي سھام GK72261

1 1 عبد هللا الشفشاوني اللغة العربیة 1 14,00 طنجة مراد فاطمة UB70003

1 4 الحنصالي اللغة العربیة 1 13,20 طنجة الشیخ أسماء L459438

1 عبد هللا الشفشاوني اللغة الفرنسیة 1 15,60 فاس نوال الشریدي GK73510

1 7 عبد المومن الموحدي اللغة اإلنجلیزیة 6 16,40 فاس كملیاء الفیاللي CD330541

1 6 عبد المومن الموحدي اللغة اإلنجلیزیة 6 15,40 الرباط حمدوني زینب A685193

1 1 الحنصالي االجتماعیات 1 14,50 طنجة العرابي فاطمة BH285389

1 17 الحنصالي االجتماعیات 2 17,20 طنجة الحمزاوي مروان AB541456

1 8 عبد المومن الموحدي الریاضیات 1 14,00 ازوتني حنان القنیطرة K366225

1 1 الحنصالي الریاضیات 2 16,20 الوھابي عثمان القنیطرة K410913

1 1 ابن الخطیب التربیة البدنیة 5 14,52 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء بنسعید عبد الحق CB203391

1 1 موالي سلیمان التربیة البدنیة 6 13,27 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء جبار جھاد T232833

1 8 ثا,  الحسن الثاني التربیة البدنیة 7 15,20 تازة ابسینة عادل D759099

3 1 ثا,  الحسن الثاني التربیة البدنیة 7 14,06 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء الودراسي زكریاء BE837249

2 20 الثانویة التأھیلیة اإلمام 
الغزالي

التربیة البدنیة 7 13,90 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء بلج رشید FB85833

3 4 عبد المومن الموحدي التربیة البدنیة 7 13,60 تازة الزرایدي محمد ZG14749
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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 التأھیلي 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

6 13 وادي الذھب التربیة البدنیة 7 13,40 تازة القاسمي ھشام D818826

1 8 الملك فھد بن عبد العزیز الفلسفة 6 16,00 المختاري سلیمة القنیطرة AB555126

1 2 الملك فھد بن عبد العزیز الفلسفة 6 15,60 تطوان بوطالب زینب CD176018

1 2 عبد المومن الموحدي الفلسفة 6 15,20 تطوان العطار نرجس L513757

1 4 الثانویة التأھیلیة اإلمام 
الغزالي

الفلسفة 6 15,20 تطوان الكوطیط إكرام L384243

1 2 ثا,  الحسن الثاني الفلسفة 6 14,00 تطوان الحصیني خدیجة LA126047

1 7 عبد المومن الموحدي الفلسفة 6 13,80 راي فاطمة الزھراء القنیطرة CB255049

11 الخوارزمي الفلسفة 6 13,40 الھرموشي فاطمة القنیطرة AA25273

5 7 الحنصالي الفلسفة 6 13,00 احمین فتیحة القنیطرة GN175059

1 11 الحنصالي الفلسفة 6 13,00 بني مالل مساوي كلثوم CD502291

1 1 موالي یوسف الفنون التطبیقیة 1 16,40 طنجة السعیدي سكینة K271533
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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 التأھیلي 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 عمر بن الخطاب اللغة الفرنسیة 1 14,70 طنجة الوافي فاطمة الزھراء AD121128

1 20 طارق بن زیاد اللغة اإلنجلیزیة 6 14,60 فاس ماجدة المفرج D733969

1 3 عمر بن الخطاب الریاضیات 5 15,80 مكناس البخري عصام C778213

2 27 طارق بن زیاد الریاضیات 6 16,20 الدار البیضاء- أنفا نبیل لطیفة BJ387815

1 1 طارق بن زیاد التربیة البدنیة 7 15,20 تازة الجعباق بالل L477792

1 1 عمر بن الخطاب الفلسفة 5 16,40 تطوان لصفر حافظ MC68742

1 1 االمام الغزالي الفنون التطبیقیة 2 16,80 طنجة أزطوط محمد لعزیز L291494

1 1 االمام الغزالي الفنون التطبیقیة 5 16,60 طنجة بابة محمد L277271
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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 التأھیلي 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 6 أبي الربیع السبتي اللغة اإلنجلیزیة 1 11,20 الرباط الخملیشي فاطمة AB340505

1 1 أبي الربیع السبتي االجتماعیات 1 15,20 فرع وجدة عرود فاطمة Z421575

1 2 بن خلدون االجتماعیات 2 18,20 تطوان بلعربي سكینة L513197

1 8 اإلمام الغزالي الفلسفة 5 14,10 مكناس ازغود عبد السالم Z337088

2 6 أبي الربیع السبتي الفلسفة 5 12,20 مكناس تاقي ھشام UC107489

2 2 أبي الربیع السبتي الفلسفة 6 16,10 تطوان بنسعید سناء L480584

1 10 أبي الربیع السبتي العلوم والتكنولوجیات 
الكھربائیة

6 13,60 سطات الكیناوي سارة G614236
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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 التأھیلي 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 15 ثانویة 3 مارس  اللغة العربیة 1 15,40 مكناس غراس لطیفة UA84980

2 18 11ینایر اللغة العربیة 1 15,20 مكناس البوزیاني حوریة CB250131

3 9 معاد بن جبل اللغة العربیة 1 15,00 فاس فاطمة اشلیح CB203143

1 12 معاد بن جبل اللغة العربیة 1 14,00 فاس رشیدة الیداري Z433615

3 9 عمر الخیام اللغة العربیة 1 12,80 فاس مینة أحبریش V188195

4 1 ثانویة محمد الخامس 
 التاھیلیة

اللغة العربیة 2 17,30 الرباط مغراوي عبد السالم GM26494

1 14 عالل الفاسي اللغة الفرنسیة 4 15,40 فرع وجدة الماللي سناء Z188729

1 14 معاد بن جبل اللغة الفرنسیة 4 12,40 مكناس المجاھد فاطمة D720080

2 12 عمر الخیام اللغة الفرنسیة 4 10,25 فاس فاطمة بوزیاني CB203248

1 26 عالل الفاسي اللغة الفرنسیة 5 15,10 طنجة العیدودي ادریس D513050

2 6 ثانویة محمد الخامس 
 التاھیلیة

اللغة الفرنسیة 5 15,10 طنجة المحفوظي احمد EE2236

4 26 ثانویة محمد الخامس 
 التاھیلیة

اللغة الفرنسیة 5 14,60 فاس محمد خلوقي C435946

4 7 ثانویة محمد الخامس 
 التاھیلیة

اللغة الفرنسیة 5 11,60 فاس محمد أمین سالوي C791662

2 6 ثانویة محمد الخامس 
 التاھیلیة

اللغة الفرنسیة 6 16,50 فاس إلھام الھواري CD92624
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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 التأھیلي 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 1 ثانویة محمد الخامس 
 التاھیلیة

اللغة اإلنجلیزیة 6 17,40 أسفي البقیدي مریم GM126173

1 2 ثانویة محمد الخامس 
 التاھیلیة

اللغة اإلنجلیزیة 6 15,60 أسفي سلیماني فطوم GJ15948

1 18 معاد بن جبل االجتماعیات 2 16,80 فاس عبد اإلاله دغباش CC36802

1 2 عمر الخیام االجتماعیات 4 15,40 مكناس غالم أحالم G412803

1 4 عالل الفاسي االجتماعیات 5 16,80 مكناس غریسي عبد الھادي UC95610

1 12 عالل الفاسي االجتماعیات 6 16,00 تطوان العواد ابتسام GN163481

1 7 ثانویة محمد الخامس 
 التاھیلیة

االجتماعیات 6 15,80 طنجة بن ناس سكینة G901357

2 7 ثانویة محمد الخامس 
 التاھیلیة

االجتماعیات 6 15,40 تطوان أحریكات لیلى L447053

1 17 معاد بن جبل االجتماعیات 6 15,40 فاس نزھة سرحان C792056

2 18 ثانویة محمد الخامس 
 التاھیلیة

االجتماعیات 6 15,20 تطوان العمراني وداد GM88868

2 10 ثانویة محمد الخامس 
 التاھیلیة

االجتماعیات 6 15,00 مكناس بنزكري سوكینة G529515

2 2 ثانویة مقریصات التاھیلیة االجتماعیات 6 14,60 فرع وجدة شعبان خدیجة Z453039

4 7 عمر الخیام االجتماعیات 6 14,50 فاس حسنیة الریفي CD86653

4 7 عمر الخیام االجتماعیات 6 14,20 طنجة الحیرش بھیة GB153713
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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 التأھیلي 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 12 ثانویة 3 مارس  الریاضیات 6 15,90 ادریوش نورة القنیطرة GB152871

2 8 معاد بن جبل الریاضیات 6 15,00 فرتوتي ملیكة القنیطرة LA97997

2 7 ثانویة مقریصات التاھیلیة الریاضیات 6 14,50 الدباغ ھند القنیطرة LA110651

3 20 عمر الخیام الریاضیات 7 17,10 سطات شعیرة توفیق D935788

1 13 ابن زھر العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

1 15,53 سطات غجدامي اكرام G611239

1 28 ابن زھر العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

6 14,17 سطات رزقي سناء WA184900

1 19 معاد بن جبل التربیة اإلسالمیة 5 17,00 مكناس بطرار صالح الدین D655541

2 6 عمر الخیام التربیة اإلسالمیة 6 17,20 مكناس العولي مریم LB78994

1 2 موالي عبد هللا الشریف التربیة البدنیة 7 14,00 تازة بنداحد زكریاء D567446

2 7 ثانویة ابن یاسین التاھیلیة التربیة البدنیة 7 13,41 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء لزعر عبد الرحیم D815973

3 1 عبد الخالق الطریس التربیة البدنیة 7 13,40 تازة عمراني ھشام GM50656

3 19 معاد بن جبل التربیة البدنیة 7 13,20 تازة جبران مھدي G498387

4 5 ثانویة 3 مارس  التربیة البدنیة 7 12,80 تازة گروج عیسى Z437509

4 22 ثانویة محمد الخامس 
 التاھیلیة

التربیة البدنیة 7 12,40 تازة طبازة مراد Z418189

3 6 ثانویة مقریصات التاھیلیة التربیة البدنیة 7 12,31 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء طارق موسى ZG102833

3 12 ثانویة 3 مارس  التربیة البدنیة 7 12,20 تازة بوشیخي احمد UC108855
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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 التأھیلي 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

5 10 ثانویة محمد الخامس 
 التاھیلیة

التربیة البدنیة 7 12,20 تازة حباط عبد الحفیظ A714656

5 2 ثانویة محمد الخامس 
 التاھیلیة

التربیة البدنیة 7 12,18 المدرسة العلیا لالساتذة الدار البیضاء خوش محمد V293050

1 29 ثانویة محمد الخامس 
 التاھیلیة

المعلومیات 6 16,40 الدار البیضاء- أنفا لكروري لمیاء BE830755

1 2 11ینایر الفلسفة 1 13,80 جعاد فاطمة الزھراء القنیطرة GJ5080

1 2 عبد الخالق الطریس الفلسفة 5 15,50 حجي علي القنیطرة GN157430

2 14 ثانویة 3 مارس  الفلسفة 5 14,40 مكناس بوعلي مراد C946953

2 14 عالل الفاسي الفلسفة 5 13,70 مكناس قندسي نور الدین C915827

3 6 عالل الفاسي الفلسفة 6 16,50 بني مالل لعسل زینب H493342

4 8 معاد بن جبل الفلسفة 6 16,00 حجاجي إیمان القنیطرة GM110530

2 8 عمر الخیام الفلسفة 6 13,80 مكناس المعوني حنان C975850

6 12 عمر الخیام الفلسفة 6 12,80 مكناس كالطي الضویة CD149770

7 13 ثانویة محمد الخامس 
 التاھیلیة

الفلسفة 6 11,60 مكناس العبید مونیة CC27550

7 1 ثانویة محمد الخامس 
 التاھیلیة

الفلسفة 6 11,60 انزكان ـ أیت ملول الفرشلي حیاة PA73553

4 15 ثانویة محمد الخامس 
 التاھیلیة

الفلسفة 6 11,50 مكناس اغزران ابتسام CB250019
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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 التأھیلي 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 6 ثانویة محمد الخامس 
 التاھیلیة

الفلسفة 7 17,00 تطوان الجاللي محمد LC184319

27 ابن زھر العلوم والتكنولوجیات 
الكھربائیة

7 14,40 سطات بوزمان أنس AA31651
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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 التأھیلي الئحة


