
انتقال 21/10/2011 عادي 18 2 علوم الحیاة واألرض الدار البیضاء  
الكبرى

مدیونة مدیونة األطلس علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي وادي الذھب - 
لكویرة

أوسرد بئر كندوز التیرس أمین مخلص 1596751

انتقال 01/03/2011 عادي 24 1 الفیزیاء والكیمیاء مكناس تافیاللت  الرشیدیة موالي علي الشریف االمیرة لال سلمى الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي وادي الذھب - 
لكویرة

أوسرد بئر كندوز التیرس عبد العزیز علیوي 1592272

انتقال 26/07/2010 عادي 34 3 اللغة العربیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

كرسیف جرسیف الحسن الداخل اللغة العربیة الثانوي التأھیلي وادي الذھب - 
لكویرة

وادي الذھب الداخلة إبن رشد كالطي الرافع 1591405

انتقال 21/10/2011 اإللتحاق 
بالزوج

18 4 اللغة العربیة الدار البیضاء  
الكبرى

موالي رشید سیدي 
عثمان

سیدي عثمان موالي اسماعیل اللغة العربیة الثانوي التأھیلي وادي الذھب - 
لكویرة

وادي الذھب الداخلة ثانویةالحسن الثاني 
التأھیلیة

سعیدة الشیاضمي 1596749

انتقال 05/09/2003 عادي 76 11 اللغة الفرنسیة الدار البیضاء  
الكبرى

موالي رشید سیدي 
عثمان

موالي رشید عبد هللا المدیوني اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي وادي الذھب - 
لكویرة

وادي الذھب الداخلة ثانویةالحسن الثاني 
التأھیلیة

أشرف جالل ربوب 1277029

انتقال 07/09/2004 اإللتحاق 
بالزوجة

61 1 اللغة الفرنسیة فاس - بولمان  صفرو المنزل محمد الفاسي اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي وادي الذھب - 
لكویرة

وادي الذھب الداخلة ثانویةالفتح التأھیلیة لحسن مجیدو 1278073

انتقال 05/09/2007 عادي 42 11 اللغة الفرنسیة فاس - بولمان  بولمان بولمان تیشوكت اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي وادي الذھب - 
لكویرة

وادي الذھب الداخلة ثانویةالحسن الثاني 
التأھیلیة

بویمجان عبد الحمید 1446511

انتقال 07/09/2009 عادي 40 3 اللغة الفرنسیة تادلة - أزیالل  بني مالل اوالد سعید الواد ثانویة اوالد سعید     
التاھیلیة

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي وادي الذھب - 
لكویرة

وادي الذھب الداخلة ثانویةالفتح التأھیلیة جبراني  محمد 1546793

انتقال 01/03/2011 عادي 24 11 اللغة الفرنسیة الشاویة - وردیغة  سطات اوالد مراح الثانویة التأھیلیة 
سیدي حجاج

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي وادي الذھب - 
لكویرة

وادي الذھب الداخلة إبن رشد مجاھد حیاة 1592594

انتقال 07/09/2009 عادي 40 1 اللغة اإلنجلیزیة الشاویة - وردیغة  برشید برشید الثانویة التأھیلیة إبن 
رشد

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي وادي الذھب - 
لكویرة

وادي الذھب الداخلة ثانویةالفتح التأھیلیة الحبیب الصغراوي 1546791

انتقال 01/01/2010 عادي 40 2 اللغة اإلنجلیزیة تادلة - أزیالل  بني مالل قصبة تادلة ثانویة موالي رشید 
التأھیلیة

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي وادي الذھب - 
لكویرة

وادي الذھب الداخلة ثانویةالفتح التأھیلیة لحسن سھالن 1546794

انتقال 01/03/2011 عادي 34 2 اللغة اإلنجلیزیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة سیدي الطیبي األنوار اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي وادي الذھب - 
لكویرة

وادي الذھب الداخلة ثانویةالحسن الثاني 
التأھیلیة

عبد العظیم الزھاني 1679538

انتقال 01/03/2011 عادي 24 1 اللغة اإلنجلیزیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة تازة ابن الیاسمین اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي وادي الذھب - 
لكویرة

وادي الذھب الداخلة إبن رشد یوسفي عماد 1679541

انتقال 01/03/2011 عادي 34 6 االجتماعیات الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة لال میمونة األمیرة لال خدیجة االجتماعیات الثانوي التأھیلي وادي الذھب - 
لكویرة

وادي الذھب الداخلة إبن رشد طلیل عماد 1596735

انتقال 05/09/2007 عادي 42 11 الریاضیات فاس - بولمان  صفرو المنزل محمد الفاسي الریاضیات الثانوي التأھیلي وادي الذھب - 
لكویرة

وادي الذھب الداخلة الخلیج حنیف یوسف 1446642

انتقال 07/09/2009 عادي 30 2 الریاضیات طنجة - تطوان وزان وزان ثانویة ابن زھر 
التاھیلیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي وادي الذھب - 
لكویرة

وادي الذھب الداخلة ثانویةاإلمام مالك 
التأھیلیة

محمد ھتاك 1546797

انتقال 05/09/2011 عادي 28 9 الریاضیات مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة الصویرة الثانویةالتأھیلیة 
سیدي محمد بن 

عبدهللا

الریاضیات الثانوي التأھیلي وادي الذھب - 
لكویرة

وادي الذھب الداخلة إبن رشد شتواني عبد الرحیم 1599196

انتقال 18/11/2011 عادي 18 1 الریاضیات سوس-ماسة-درعة تنغیر تنغیر صالح الدین األیوبي الریاضیات الثانوي التأھیلي وادي الذھب - 
لكویرة

وادي الذھب الداخلة إبن رشد مراد ایت بن عمرو 1596710

انتقال 05/09/2011 عادي 18 1 الریاضیات العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

بوجدور بوجدور ثانویة احمد بن  
محمد الراشدي 

التأھیلیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي وادي الذھب - 
لكویرة

وادي الذھب الداخلة ثانویةالحسن الثاني 
التأھیلیة

لحبیب الفیاللي 1599327

انتقال 05/09/2008 عادي 46 1 علوم الحیاة واألرض مكناس تافیاللت  خنیفرة خنیفرة ابو القاسم الزیاني علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي وادي الذھب - 
لكویرة

وادي الذھب الداخلة الثانویة المرجعیة لال 
خدیجة

حمداني جواد 1503994

انتقال 05/09/2008 عادي 36 1 علوم الحیاة واألرض الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر بوسكورة علوم الحیاة واألرض فھدة بنت العاص الثانوي التأھیلي وادي الذھب - 
لكویرة

وادي الذھب الداخلة ثانویةالحسن الثاني 
التأھیلیة

بالھواري امحمد 1503630

انتقال 01/03/2011 عادي 34 11 علوم الحیاة واألرض دكالة - عبدة الجدیدة اوالد فرج نونبر 6 علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي وادي الذھب - 
لكویرة

وادي الذھب الداخلة ثانویةالفتح التأھیلیة شكداني كریم 1679546
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انتقال 26/07/2010 عادي 34 11 علوم الحیاة واألرض طنجة - تطوان شفشاون بني فغلوم الثانویة االعدادیة 
بني فغلوم

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي وادي الذھب - 
لكویرة

وادي الذھب الداخلة ثانویةاإلمام مالك 
التأھیلیة

البوحي سمیر 1591305

انتقال 02/09/2010 عادي 34 10 علوم الحیاة واألرض الشاویة - وردیغة  سطات بن احمد الثانویة التأھیلیة باجة علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي وادي الذھب - 
لكویرة

وادي الذھب الداخلة إبن رشد عادل الشبراوي 1586025

انتقال 01/03/2011 عادي 34 11 علوم الحیاة واألرض طنجة - تطوان وزان سیدي بوصبر ثانویة 11ینایر 
االعدادیة

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي وادي الذھب - 
لكویرة

وادي الذھب الداخلة ثانویةالفتح التأھیلیة خالد دومي 1679528

انتقال 21/01/2008 عادي 42 3 الفیزیاء والكیمیاء الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال العیایدة ثانویة أحمد شوقي الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي وادي الذھب - 
لكویرة

وادي الذھب الداخلة ثانویةالفتح التأھیلیة ریاض نبیل 1444403

انتقال 01/03/2011 عادي 34 2 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر دار بوعزة الحاج محمد 
الناصري

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي وادي الذھب - 
لكویرة

وادي الذھب الداخلة ثانویةاإلمام مالك 
التأھیلیة

یوسف عربا 1679559

انتقال 02/09/2010 عادي 34 1 الفیزیاء والكیمیاء طنجة - تطوان طنجة أصیال الشرف- مغوغة عبد المومن 
الموحدي

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي وادي الذھب - 
لكویرة

وادي الذھب الداخلة إبن رشد الدرباوي محمد سعید 1586077

انتقال 01/03/2011 عادي 34 2 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

موالي رشید سیدي 
عثمان

سیدي عثمان المكي الناصري الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي وادي الذھب - 
لكویرة

وادي الذھب الداخلة ثانویةالحسن الثاني 
التأھیلیة

زكریاء عسكاوي 1679535

انتقال 01/03/2011 عادي 34 4 الفیزیاء والكیمیاء طنجة - تطوان طنجة أصیال اكزنایة بوخالف الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي وادي الذھب - 
لكویرة

وادي الذھب الداخلة إبن رشد بنمانا عادل 1679525

انتقال 26/07/2010 عادي 34 1 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

الحي الحسني الحي الحسني إبن البناء المراكشي الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي وادي الذھب - 
لكویرة

وادي الذھب الداخلة ثانویةالفتح التأھیلیة بحاج حسن 1591296

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوجة

25 2 الفیزیاء والكیمیاء طنجة - تطوان العرائش القصر الكبیر ثانویة المنصور 
الدھبي التأھیلیة

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي وادي الذھب - 
لكویرة

وادي الذھب الداخلة الثانویة المرجعیة لال 
خدیجة

الشلي یاسین 1679558

انتقال 01/03/2011 عادي 24 11 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر دار بوعزة محمد الكغاط الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي وادي الذھب - 
لكویرة

وادي الذھب الداخلة ثانویةالحسن الثاني 
التأھیلیة

میمون بلھادي 1679524

انتقال 05/09/2011 عادي 18 1 الفیزیاء والكیمیاء سوس-ماسة-درعة تارودانت أوالد برحیل الداخلة الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي وادي الذھب - 
لكویرة

وادي الذھب الداخلة ثانویةالفتح التأھیلیة بوسو ادریس 1599122

انتقال 01/03/2011 عادي 34 6 التربیة اإلسالمیة دكالة - عبدة الجدیدة ازمور موالي بوشعیب التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي وادي الذھب - 
لكویرة

وادي الذھب الداخلة ثانویةاإلمام مالك 
التأھیلیة

یوسف السعدوني 1679521

انتقال 26/07/2010 عادي 34 11 التربیة اإلسالمیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة بوشفاعة الصنوبر التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي وادي الذھب - 
لكویرة

وادي الذھب الداخلة إبن رشد بنداود عبد الحفیظ 1591297

انتقال 02/09/2009 عادي 30 3 التربیة البدنیة مكناس تافیاللت  مكناس ویسالن واد المخازن التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي وادي الذھب - 
لكویرة

وادي الذھب الداخلة الثانویة المرجعیة لال 
خدیجة

احمد لشھب 1543899

انتقال 05/09/2011 عادي 28 1 التربیة البدنیة مكناس تافیاللت  الرشیدیة الرشیدیة سجلماسة التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي وادي الذھب - 
لكویرة

وادي الذھب الداخلة ثانویةالحسن الثاني 
التأھیلیة

صالح الدین عماري 1598878

انتقال 05/09/2011 عادي 18 1 التربیة البدنیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة عین العودة القاضي عیاض التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي وادي الذھب - 
لكویرة

وادي الذھب الداخلة إبن رشد الجزولي محمد 1599369

انتقال 05/09/2011 عادي 18 1 التربیة البدنیة مكناس تافیاللت  خنیفرة خنیفرة ابو القاسم الزیاني التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي وادي الذھب - 
لكویرة

وادي الذھب الداخلة ثانویةالفتح التأھیلیة بلعیدي عادل 1598988

انتقال 05/09/2011 عادي 18 4 التربیة البدنیة الشاویة - وردیغة  سطات سطات ثانویة ابن عباد 
التأھیلیة

التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي وادي الذھب - 
لكویرة

وادي الذھب الداخلة إبن رشد نصیر مریكب 1593600

انتقال 05/09/2007 عادي 18 1 التربیة البدنیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال العیایدة ثانویة أحمد شوقي التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي وادي الذھب - 
لكویرة

وادي الذھب الداخلة ثانویةالفتح التأھیلیة عالء  انفیسي 1443678

انتقال 05/09/2011 عادي 18 1 التربیة البدنیة الشرقیة  الناضور الناضور الفیض التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي وادي الذھب - 
لكویرة

وادي الذھب الداخلة الثانویة المرجعیة لال 
خدیجة

حسن العمراوي 1599464

انتقال 18/11/2011 عادي 18 11 الفلسفة طنجة - تطوان شفشاون بني فغلوم الثانویة االعدادیة 
بني فغلوم

الفلسفة الثانوي التأھیلي وادي الذھب - 
لكویرة

وادي الذھب الداخلة ثانویةاإلمام مالك 
التأھیلیة

أمین شھبون 1596618
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انتقال 18/10/2010 عادي 34 1 العلوم 
والتكنولوجیات 
المیكانیكیة

مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة شیشاوة الثانویة التقنیة 
شیشاوة

العلوم 
والتكنولوجیات 
المیكانیكیة

الثانوي التأھیلي وادي الذھب - 
لكویرة

وادي الذھب الداخلة الثانویة المرجعیة لال 
خدیجة

عبد الكریم حمشي 1587444

انتقال 18/02/2008 عادي 42 10 اللغة العربیة طنجة - تطوان وزان مصمودة ثانویة مصمودة 
التاھیلیة

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

بوجدور بوجدور ثانویة احمد بن محمد  
الراشدي التأھیلیة

عثمان احمیاني 1444777

انتقال 01/03/2011 عادي 34 3 اللغة العربیة طنجة - تطوان وزان مصمودة ثانویة مصمودة 
التاھیلیة

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

بوجدور بوجدور ثانویة البقالي التأھیلیة یاسین بوحاج 1678888

انتقال 04/09/2009 اإللتحاق 
بالزوجة

31 1 اللغة العربیة تادلة - أزیالل  بني مالل بني مالل ثانویة الزرقطوني 
التأھیلیة

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

بوجدور بوجدور ثانویة النصر التأھیلیة  بدر ابن الراضي 1587196

انتقال 06/09/2008 عادي 36 3 اللغة الفرنسیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة مجي المركب التربوي طھ 
حسین

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

بوجدور بوجدور ثانویة النصر التأھیلیة  فكري ھوبان 1503954

انتقال 05/09/2011 عادي 28 1 اللغة الفرنسیة سوس-ماسة-درعة تارودانت سیدي موسى 
الحمري

سیدي موسى اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

بوجدور بوجدور ثانویة احمد بن محمد  
الراشدي التأھیلیة

الوناس الحسین 1586386

انتقال 02/09/2010 عادي 24 7 اللغة الفرنسیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

كرسیف جرسیف ابن سینا اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

بوجدور بوجدور ثانویة احمد بن محمد  
الراشدي التأھیلیة

زھیر  العسري 1586142

انتقال 02/09/2010 عادي 24 11 اللغة الفرنسیة الشاویة - وردیغة  سطات اوالد مراح الثانویة التأھیلیة 
سیدي حجاج

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

بوجدور بوجدور ثانویة احمد بن محمد  
الراشدي التأھیلیة

عبد اللطیف المسعودي 1586755

انتقال 05/09/2011 عادي 18 6 اللغة الفرنسیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة قلعة السراغنة ثانویة المغرب 
العربي التأھیلیة

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

بوجدور بوجدور ثانویة البقالي التأھیلیة محمد اقرشات 1593417

انتقال 05/09/2011 عادي 18 8 اللغة الفرنسیة الشاویة - وردیغة  سطات بن احمد الثانویة اإلعدادیة 
أنس بن مالك

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

بوجدور بوجدور ثانویة احمد بن محمد  
الراشدي التأھیلیة

علي حطابو 1596544

انتقال 18/11/2011 عادي 28 1 اللغة اإلنجلیزیة العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون العیون الثانویة التأھیلیة 11 
ینایر

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

بوجدور بوجدور ثانویة احمد بن محمد  
الراشدي التأھیلیة

توریة ازرقي 1596661

انتقال 18/11/2011 عادي 28 1 اللغة اإلنجلیزیة كلمیم - السمارة طنطان طانطان ابن بطوطة اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

بوجدور بوجدور ثانویة احمد بن محمد  
الراشدي التأھیلیة

اسماء اسعیدي 1596662

انتقال 05/09/2011 عادي 18 4 اللغة اإلنجلیزیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز امزمیز الثانویة التأھیلیة ابن 
ماجة

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

بوجدور بوجدور ثانویة البقالي التأھیلیة زكریاء التونسي 1599557

انتقال 04/09/2009 عادي 30 2 الریاضیات الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر دار بوعزة محمد الزرقطوني الریاضیات الثانوي التأھیلي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

بوجدور بوجدور ثانویة النصر التأھیلیة  حسن بوركبة 1587191

انتقال 01/03/2011 عادي 24 6 الریاضیات سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا سیدي بیبي الثانویة التأھیلیة  
سیدي الحاج الحبیب

الریاضیات الثانوي التأھیلي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

بوجدور بوجدور ثانویة البقالي التأھیلیة رشید المنصوري 1596713

انتقال 05/09/2011 عادي 18 2 الریاضیات الشرقیة  الناضور سلوان المنطقة الصناعیة الریاضیات الثانوي التأھیلي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

بوجدور بوجدور ثانویة النصر التأھیلیة  یونس القدوي 1599377

انتقال 06/09/2007 عادي 42 4 علوم الحیاة واألرض الشاویة - وردیغة  برشید برشید الثانویة اإلعدادیة 
اإلمام مالك

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

بوجدور بوجدور ثانویة احمد بن محمد  
الراشدي التأھیلیة

حمید نھاش 1443679

انتقال 06/09/2007 عادي 52 7 الفیزیاء والكیمیاء سوس-ماسة-درعة تارودانت أوالد تایمة النھضة الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

بوجدور بوجدور ثانویة النصر التأھیلیة  ایت قاسي محمد 1446389

انتقال 01/01/2010 عادي 40 2 الفیزیاء والكیمیاء دكالة - عبدة الجدیدة لبیر الجدید االمام البخاري الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

بوجدور بوجدور ثانویة النصر التأھیلیة  نور الدین حباش 1587192

انتقال 02/09/2010 عادي 34 1 الفیزیاء والكیمیاء سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا آیت باھا الثانویة التأھیلیة آیت 
باھا

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

بوجدور بوجدور إعدادیة الوحدة عمر بوشكور 1588808

انتقال 01/03/2011 عادي 34 11 الفیزیاء والكیمیاء طنجة - تطوان شفشاون بني فغلوم الثانویة االعدادیة 
بني فغلوم

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

بوجدور بوجدور ثانویة احمد بن محمد  
الراشدي التأھیلیة

محمد توتوح 1592269

انتقال 01/03/2011 عادي 24 10 الفیزیاء والكیمیاء الشاویة - وردیغة  خریبكة ابي الجعد الفارابي الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

بوجدور بوجدور ثانویة البقالي التأھیلیة محمد داودي 1678883
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انتقال 05/09/2011 عادي 18 2 التربیة البدنیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة تاھلة تاھلة التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

بوجدور بوجدور ثانویة احمد بن محمد  
الراشدي التأھیلیة

سامي الخنشوف 1599390

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق 
بالزوج

24 1 اللغة العربیة الدار البیضاء  
الكبرى

مدیونة مدیونة األطلس اللغة العربیة الثانوي التأھیلي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون العیون الثانویة التأھیلیة لسان 
     الدین إبن الخطیب

ھدى زخنیني 1590106

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوجة

18 2 اللغة العربیة طنجة - تطوان وزان لمجاعرة ثانویة معاد بن جبل 
التاھیلیة

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون المرسى الثانویة التأھیلیة 
المرسى

زكریاء السعیدي عمراوي 1593750

انتقال 01/01/2010 عادي 36 4 اللغة الفرنسیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة امزورن امزورن اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون العیون الثانویة التأھیلیة التنمیة مراد أزویات 1587177

انتقال 02/09/2010 مزدوج 34 9 اللغة الفرنسیة طنجة - تطوان شفشاون شفشاون الثانویة الثأھیلیة 
ظھار بن عیاد

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون العیون الثانویة التأھیلیة بابا 
احمد بن محمد یحظیھ

زینب اللحیاني 1586670

انتقال 02/09/2010 مزدوج 34 9 اللغة الفرنسیة طنجة - تطوان شفشاون شفشاون الثانویة الثأھیلیة 
ظھار بن عیاد

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون العیون الثانویة التأھیلیة معارك 
تكل

المصطفى أحوزار 1585742

انتقال 02/09/2010 عادي 34 6 اللغة الفرنسیة مكناس تافیاللت  میدلت بومیة موسى بن نصیر اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون العیون الثانویة التأھیلیة التنمیة محمد سھار 1586977

انتقال 01/01/2010 عادي 30 11 اللغة الفرنسیة تادلة - أزیالل  أزیالل تبانت ثانویة أیت بوكماز 
التأھیلیة

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون العیون الثانویة التأھیلیة 
المصلى

عمر بوتغا 1587170

تبادل 11/10/2003 عادي 40 1 االجتماعیات العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون العیون الثانویة التأھیلیة بابا 
احمد بن محمد 

یحظیھ

االجتماعیات الثانوي التأھیلي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون المرسى الثانویة التأھیلیة 
المرسى

سیدي الناجم الوھبي 1309796

تبادل 03/07/2000 اإللتحاق 
بالزوجة

24 1 االجتماعیات كلمیم - السمارة السمارة السمارة وادي الساقیة 
الحمراء

االجتماعیات الثانوي التأھیلي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون العیون الثانویة التأھیلیة بابا 
احمد بن محمد یحظیھ

اشریف كازیزة 1181848

انتقال 02/09/2010 عادي 34 1 الریاضیات مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة قلعة السراغنة ثانویة  تساوت 
التأھیلیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون المرسى الثانویة التأھیلیة 
المرسى

عبدالرزاق بالعثماني 1585906

انتقال 03/01/2007 عادي 58 6 علوم الحیاة واألرض الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة لال میمونة األمیرة لال خدیجة علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون العیون الثانویة التأھیلیة التنمیة إدریس  بوشیبي 1439117

انتقال 11/02/2008 عادي 52 9 علوم الحیاة واألرض الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة لال میمونة األمیرة لال خدیجة علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون العیون الثانویة التأھیلیة التنمیة بومھدي عبد العزیز 1444781

انتقال 06/09/2008 عادي 34 5 علوم الحیاة واألرض مكناس تافیاللت  خنیفرة اكلموس موالي رشید علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون العیون الثانویة التأھیلیة بابا 
احمد بن محمد یحظیھ

اللة خدوج فضیلي 1503940

انتقال 26/07/2010 اإللتحاق 
بالزوجة

24 2 علوم الحیاة واألرض الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال العیایدة ثانویة أحمد شوقي علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون العیون الثانویة التأھیلیة ابن 
 بطوطة

أحمد رضوان 1591307

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوجة

24 1 علوم الحیاة واألرض مكناس تافیاللت  خنیفرة خنیفرة اجدیر علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون العیون الثانویة التأھیلیة الساقیة 
الحمراء

زكریاء بریطل 1678865

انتقال 01/03/2011 عادي 24 1 علوم الحیاة واألرض الدار البیضاء  
الكبرى

عین السبع الحي 
المحمدي

الحي المحمدي عبد الكریم الخطابي علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون المرسى الثانویة التأھیلیة 
المرسى

عبد الواحد الزبیري 1678880

انتقال 16/09/1995 أقدمیة 110 1 العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

طنجة - تطوان تطوان تطوان الشریف اإلدریسي العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

الثانوي التأھیلي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون العیون الثانویة التأھیلیة لسان 
     الدین إبن الخطیب

أحمد الشاھدي 91935

انتقال 06/04/2009 عادي 46 11 الفیزیاء والكیمیاء طنجة - تطوان طنجة أصیال الشرف- مغوغة عبد المومن 
الموحدي

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون العیون الثانویة التأھیلیة 
المصلى

یوسف الزكزاوي 1542456

انتقال 02/09/2010 عادي 34 11 الفیزیاء والكیمیاء مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة لوناسدة ثانویة لوناسدة 
التأھیلیة

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون المرسى الثانویة التأھیلیة 
المرسى

محمد زیوض 1586215

انتقال 01/03/2011 عادي 34 9 الفیزیاء والكیمیاء دكالة - عبدة سیدي بنور سانیة بركیك ینایر 11 الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون العیون الثانویة التأھیلیة 14 
غشت

رضوان بلمھول 1592393

انتقال 01/03/2011 عادي 24 11 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

المحمدیة عین حرودة الثانویة التاھیلیة عین 
حرودة

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون العیون الثانویة التأھیلیة ابن 
 بطوطة

عبد الرزاق العورش 1678874
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انتقال 01/03/2011 عادي 34 11 التربیة اإلسالمیة الدار البیضاء  
الكبرى

الفداء مرس السلطان الفداء الثانویة التأھیلیة  
محمد السادس

التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون العیون الثانویة التأھیلیة بابا 
احمد بن محمد یحظیھ

عادل شدلي 1592654

انتقال 24/10/2009 عادي 30 2 التربیة البدنیة فاس - بولمان  فاس المرینیین ابن ھاني التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون العیون الثانویة التأھیلیة ابن 
 بطوطة

أیوب الوزاني التھامي 1543606

انتقال 05/09/2003 عادي 24 3 التربیة البدنیة الدار البیضاء  
الكبرى

عین الشق عین الشق عبدالخالق الطریس التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون العیون الثانویة التأھیلیة لسان 
     الدین إبن الخطیب

اجعاق نبیل 1277082

انتقال 05/09/2011 عادي 18 4 التربیة البدنیة الشرقیة  تاوریرت تاوریرت الفتح التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون المرسى الثانویة التأھیلیة 
المرسى

یونس قاسمي 1593347

انتقال 02/09/2010 عادي 24 4 المعلومیات الشاویة - وردیغة  برشید الكارة ملحقة ثانویة عثمان 
بن عفان

المعلومیات الثانوي التأھیلي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون المرسى الثانویة التأھیلیة 
المرسى

یونس القرشي 1586875

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوج

24 1 المعلومیات طنجة - تطوان وزان وزان ثانویة ابن زھر 
التاھیلیة

المعلومیات الثانوي التأھیلي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون العیون الثانویة التأھیلیة معارك 
تكل

زولیخة بنطابك 1592437

انتقال 01/03/2011 عادي 34 2 العلوم 
والتكنولوجیات 
المیكانیكیة

تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات تاونات ثانویة ابن سینا 
التأھیلیة

العلوم 
والتكنولوجیات 
المیكانیكیة

الثانوي التأھیلي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون العیون الثانویة التأھیلیة التقنیة الزغاري بدر الدین 1592756

انتقال 02/08/2012 اإللتحاق 
بالزوج

12 2 العلوم 
والتكنولوجیات 
المیكانیكیة

الشرقیة  تاوریرت تاوریرت الفتح العلوم 
والتكنولوجیات 
المیكانیكیة

الثانوي التأھیلي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون العیون الثانویة التأھیلیة التقنیة نجیة الیمني 1688927

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق 
بالزوجة

24 4 اللغة الفرنسیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم سیدي الكامل ثانویة الوفاء اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

طرفایة طرفایة طرفایة محیي الدین بقاش 1585868

انتقال 02/09/2010 عادي 34 1 اللغة اإلنجلیزیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي سلیمان سیدي یحیى الغرب ابن زیدون اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

طرفایة طرفایة طرفایة الوعدودي حمزة 1586374

انتقال 05/09/2011 عادي 18 11 الریاضیات طنجة - تطوان وزان سیدي بوصبر ثانویة سیدي بوصبر 
التاھیلیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

طرفایة طرفایة طرفایة سعید مورو 1593594

انتقال 02/09/2010 عادي 24 11 علوم الحیاة واألرض تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات بوھودة ثانویة الخوارزمي 
التأھیلیة

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

طرفایة طرفایة طرفایة جناتي ادریسي عبد الكریم 1586586

انتقال 05/09/2007 عادي 42 1 الفیزیاء والكیمیاء الشاویة - وردیغة  برشید السوالم الثانویة التأھیلیة 
اوالد حریز الغربیة

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

طرفایة طرفایة طرفایة المھدى سھار 1443766

انتقال 01/03/2011 عادي 34 2 الفیزیاء والكیمیاء طنجة - تطوان طنجة أصیال الشرف- مغوغة عبد المومن 
الموحدي

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

طرفایة طرفایة طرفایة یوسف المساري 1592551

انتقال 02/09/2010 عادي 24 11 الفیزیاء والكیمیاء مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة مجي المركب التربوي طھ 
حسین

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

طرفایة طرفایة طرفایة رائع موالي یوسف 1586893

انتقال 01/03/2011 عادي 34 11 الفلسفة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة عرباوة ابن األثیر الفلسفة الثانوي التأھیلي العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

طرفایة طرفایة طرفایة صفاء زغود 1592281

انتقال 01/01/2010 عادي 40 4 اللغة العربیة العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

بوجدور بوجدور ثانویة البقالي 
التأھیلیة

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة أسا الزاك عوینة یغمان ثانویة عوینة ایغمان 
اإلعدادیة

محمد اوزكاغ 1587242

انتقال 02/09/2010 عادي 24 10 اللغة العربیة مكناس تافیاللت  الرشیدیة الجرف الشھید موالي الطیب 
 بن موالي لكبیر

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة أسا الزاك الزاك ارغیوة 1586365 عبد الفتاح المتوكل

انتقال 01/01/2010 عادي 40 11 اللغة الفرنسیة تادلة - أزیالل  بني مالل زاویة الشیخ ثانویة األطلس 
 الـتأھیلیة

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة أسا الزاك الزاك ارغیوة انبارش كیرو 1546032

انتقال 01/01/2010 عادي 30 5 اللغة الفرنسیة طنجة - تطوان وزان وزان ثانویة ابن زھر 
التاھیلیة

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة أسا الزاك أسا عقبة بن نافع زغلي ھشام 1546027

انتقال 02/09/2010 عادي 24 1 اللغة الفرنسیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

كرسیف جرسیف الزرقطوني اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة أسا الزاك أسا وادي الصفا جمال أمزیان 1585795

انتقال 01/03/2011 عادي 34 1 االجتماعیات الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر بوسكورة أبي حیان التوحیدي االجتماعیات الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة أسا الزاك أسا عقبة بن نافع عشوي    حسن 1679321
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انتقال 02/09/2010 عادي 34 1 االجتماعیات الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم سیدي قاسم ثانویة المنصور 
الدھبي

االجتماعیات الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة أسا الزاك عوینة لھنا ثانویة عوینة لھنا 
 اإلعدادیة

احمد بحباح 1585859

انتقال 02/09/2010 عادي 24 3 الریاضیات تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح الفقیھ بن صالح ثانویة التغناري 
اإلعدادیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة أسا الزاك عوینة یغمان ثانویة عوینة ایغمان 
اإلعدادیة

جواد محمادي 1586764

انتقال 02/09/2010 عادي 24 3 الریاضیات سوس-ماسة-درعة تیزنیت تیزنیت الثانویة التاھیلیة 
الوحدة

الریاضیات الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة أسا الزاك أسا وادي الصفا الزھري علي 1586696

انتقال 05/09/2011 عادي 18 2 الریاضیات دكالة - عبدة سیدي بنور اوالد عمران ثانویة أوالد عمران 
التأھیلیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة أسا الزاك أسا عقبة بن نافع نقاص   عزیز 1593629

انتقال ثم تبادل 01/03/2011 عادي 34 1 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن زینب النفزاویة الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة أسا الزاك عوینة یغمان ثانویة عوینة ایغمان 
اإلعدادیة

ایت سیدي مو عبدالعزیز 1679310

انتقال 01/03/2011 عادي 34 9 الفیزیاء والكیمیاء سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا ایت عمیرة الثانویة التأھیلیة  
الخوارزمي

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة أسا الزاك أسا عقبة بن نافع الطالب  سعید 1592799

انتقال 01/03/2011 عادي 24 11 الفیزیاء والكیمیاء مكناس تافیاللت  میدلت املشیل یونیو 18 الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة أسا الزاك أسا عقبة بن نافع زعیم     محمد 1679339

انتقال 02/09/2010 عادي 34 11 التربیة اإلسالمیة طنجة - تطوان وزان لمجاعرة ثانویة معاد بن جبل 
التاھیلیة

التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة أسا الزاك أسا عقبة بن نافع النیش   جلول 1585805

انتقال 02/09/2010 عادي 24 2 التربیة البدنیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة سوق االربعاء سیدي عیسى التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة أسا الزاك أسا عقبة بن نافع رحباوي    محمد 1586890

انتقال 05/09/2011 عادي 18 1 التربیة البدنیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الرباط یعقوب المنصور أبي ذر الغفاري التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة أسا الزاك أسا عقبة بن نافع راجي   عبد اللطیف 1593701

انتقال 05/09/2011 عادي 18 1 التربیة البدنیة الدار البیضاء  
الكبرى

عین الشق عین الشق ابن عربي التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة أسا الزاك أسا عقبة بن نافع لصفر    أیمن 1593478

انتقال 01/03/2011 عادي 34 3 المعلومیات الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم عین الدفالي المتنبي المعلومیات الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة أسا الزاك عوینة یغمان ثانویة عوینة ایغمان 
اإلعدادیة

عدنان طلحى 1679353

انتقال 01/03/2011 عادي 34 10 المعلومیات الشاویة - وردیغة  خریبكة وادي زم ابن  طفیل المعلومیات الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة أسا الزاك أسا عقبة بن نافع شھید    محمد 1679350

انتقال 01/01/2010 عادي 40 1 اللغة الفرنسیة الشاویة - وردیغة  برشید برشید عمر الخیام اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة السمارة السمارة األمیر موالي رشید الحسین  مبروك 1546051

انتقال 01/01/2010 عادي 30 1 اللغة اإلنجلیزیة مكناس تافیاللت  خنیفرة خنیفرة فاطمة الزھراء اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة السمارة السمارة األمیر موالي رشید عبد االلھ الحمیدي 1546048

انتقال 05/09/2007 عادي 42 4 اللغة اإلسبانیة طنجة - تطوان العرائش العرائش ثانویة عبدالعالي بن 
 شقرون التأھیلیة

اللغة اإلسبانیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة السمارة السمارة وادي الساقیة الحمراء رضوان حافظ 1446627

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوجة

24 9 اللغة األلمانیة الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر النواصر عالل بن عبد هللا اللغة األلمانیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة السمارة السمارة األمیر موالي رشید 1592530 ابن سعیدي أحمد

تبادل 15/10/2003 عادي 38 2 االجتماعیات العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون المرسى الثانویة التأھیلیة 
المرسى

االجتماعیات الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة السمارة السمارة وادي الساقیة الحمراء اشویعة حسن 1309798

انتقال 01/03/2011 عادي 34 3 االجتماعیات الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم مشرع بلقصیري ثانویة موالي رشید االجتماعیات الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة السمارة السمارة انس بن مالك فیصل القرشي 1679382

انتقال 01/01/2012 عادي 24 11 االجتماعیات الشاویة - وردیغة  برشید اوالد عبو الثانویة التأھیلیة خالد 
بن الولید

االجتماعیات الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة السمارة السمارة المجاھد ناضل الھاشمي رضوان الشریف 1679336

انتقال 05/09/2011 عادي 28 1 الریاضیات دكالة - عبدة سیدي بنور سیدي بنور ثانویة االمام  
الغزالي التأھیلیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة السمارة السمارة وادي الساقیة الحمراء 1598917 عبد الھادي عز الدین

انتقال 05/09/2011 عادي 28 7 الریاضیات دكالة - عبدة اسفي اییر المعتمد بن عباد الریاضیات الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة السمارة السمارة األمیر موالي رشید عبد الرحیم الغالي 1593718

انتقال 05/09/2011 عادي 18 4 الریاضیات الشرقیة  جرادة جرادة ثانویة جابر بن حیان 
التأھیلیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة السمارة السمارة المجاھد ناضل الھاشمي عبد الرحیم سكحال 1593810

انتقال 01/03/2011 عادي 34 11 علوم الحیاة واألرض سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا انشادن الثانویة التأھیلیة 
األمویین

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة السمارة السمارة المجاھد ناضل الھاشمي جواد ابوولید 1592746
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انتقال 01/03/2011 عادي 34 5 علوم الحیاة واألرض تادلة - أزیالل  أزیالل بني عیاط ثانویة تزكي التأھیلیة علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة السمارة السمارة األمیر موالي رشید عاصیم یونس 1679355

انتقال 26/07/2010 عادي 24 11 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر دار بوعزة محمد الزرقطوني الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة السمارة السمارة انس بن مالك نور الدین قابا 1591198

انتقال 05/09/2011 عادي 18 2 التربیة البدنیة سوس-ماسة-درعة تارودانت أوالد تایمة النھضة التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة السمارة السمارة المجاھد ناضل الھاشمي محمد سفان 1593780

انتقال 06/09/2006 عادي 58 7 المعلومیات تازة - تاونات - 
الحسیمة

كرسیف جرسیف الزرقطوني المعلومیات الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة السمارة السمارة األمیر موالي رشید اقویبع عزیز 1409928

انتقال 05/09/2007 عادي 52 3 المعلومیات سوس-ماسة-درعة تارودانت أوالد تایمة عبد هللا الشفشاوني المعلومیات الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة السمارة السمارة األمیر موالي رشید 1446546 محمد شكوش

انتقال 02/09/2009 عادي 32 1 المعلومیات العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون العیون الثانویة التأھیلیة 
التنمیة

المعلومیات الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة السمارة السمارة وادي الساقیة الحمراء عبد الفتاح بنمامین 1543244

انتقال 01/01/2010 عادي 40 6 اللغة العربیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

كرسیف تادرت النھضة اللغة العربیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة كلمیم افران أطلس الصغیر المختار السوسي لكحیلي عبد الحي 1546105

انتقال 11/09/2009 عادي 40 1 اللغة العربیة سوس-ماسة-درعة ورززات ورزازات محمد السادس اللغة العربیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة كلمیم لقصابي تكوست األمل لرجي محمد 1546107

انتقال 01/01/2009 عادي 30 2 اللغة العربیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

كرسیف تادرت النھضة اللغة العربیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة كلمیم بویزكارن الحسن الثاني نینب ادریس 1546104

انتقال 01/01/2010 عادي 40 5 اللغة الفرنسیة مكناس تافیاللت  الرشیدیة موالي علي الشریف الحسن 2 الریصاني اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة كلمیم كلمیم محمد السادس خدیجة  أتلونت 1546074

انتقال 01/03/2011 عادي 34 11 اللغة الفرنسیة فاس - بولمان  بولمان میسور موالي الحسن اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة كلمیم تغجیجت العرفان حنان رحمات 1679331

انتقال 02/09/2010 عادي 34 2 اللغة الفرنسیة الشاویة - وردیغة  سطات سیدي العایدي الثانویة التأھیلیة 
سیدي العایدي

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة كلمیم كلمیم محمد السادس خالید مخلف 1586726

انتقال 02/09/2010 عادي 30 5 اللغة الفرنسیة الشرقیة  الناضور سلوان سلوان الحساني اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة كلمیم كلمیم محمد الخامس زكریاء الیحیاوي 1589742

انتقال 05/09/2011 عادي 28 7 اللغة الفرنسیة الشاویة - وردیغة  سطات بن احمد الثانویة التأھیلیة باجة اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة كلمیم اداي ثانویة اداي التأھیلیة خالد عزیز 1598921

انتقال 02/09/2010 عادي 24 4 اللغة الفرنسیة دكالة - عبدة اسفي اییر المعتمد بن عباد اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة كلمیم كلمیم ثانویة موالي الرشید 
 التأھیلیة

أحمد الخراط 1589712

انتقال 02/09/2010 عادي 24 9 اللغة الفرنسیة طنجة - تطوان وزان وزان ثانویة ابن یاسین 
التاھیلیة

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة كلمیم بویزكارن الحسن الثاني محمد اشقوندة 1586057

انتقال 08/10/2003 عادي 42 1 اللغة اإلنجلیزیة العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون العیون الثانویة التأھیلیة 
      محمد الخامس

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة كلمیم كلمیم باب الصحراء بابا لة مسعودة 1309826

انتقال 01/01/2010 عادي 40 1 اللغة اإلنجلیزیة الدار البیضاء  
الكبرى

عین الشق عین الشق عبدالخالق الطریس اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة كلمیم كلمیم لال مریم مصطفى بوسنیترة 1546084

انتقال 02/09/2010 عادي 34 1 اللغة اإلنجلیزیة طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة ابن بطوطة اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة كلمیم تغجیجت العرفان أسي علي الحسن 1586867

انتقال 01/01/2010 عادي 30 2 اللغة اإلنجلیزیة الشاویة - وردیغة  بن سلیمان بنسلیمان الثانویة التأھیلیة 
الشریف االدریسي

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة كلمیم كلمیم محمد الخامس جالل جبران 1546081

انتقال 18/11/2011 اإللتحاق 
بالزوج

21 1 اللغة اإلنجلیزیة العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون العیون الثانویة التأھیلیة بابا 
احمد بن محمد 

یحظیھ

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة كلمیم كلمیم الخوارزمي رشیدة الركراكي 1596660

انتقال 01/03/2011 عادي 34 11 االجتماعیات الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة لال میمونة األمیرة لال خدیجة االجتماعیات الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة كلمیم فاصك ثانویة طارق ابن زیاد 
         التأھیلیة

نجیب   الراجي 1679412

انتقال 06/12/2010 اإللتحاق 
بالزوج

24 1 االجتماعیات العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

بوجدور بوجدور ثانویة جابر ابن 
حیان التأھیلیة

االجتماعیات الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة كلمیم كلمیم ثانویة موالي الرشید 
 التأھیلیة

الزھرة الساھل 1591637

انتقال 01/03/2011 عادي 24 1 االجتماعیات الشرقیة  الناضور الناضور الفیض االجتماعیات الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة كلمیم فاصك ثانویة طارق ابن زیاد 
         التأھیلیة

عبد الرفیع كومیش 1679362

انتقال 20/02/2008 عادي 42 9 الریاضیات الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات الخمیسات عبد هللا كنون الریاضیات الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة كلمیم اسریر الثاننویة التاھیلیة 
تغمرت

لعزیري نور الدین 1445275
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انتقال 20/02/2008 عادي 42 1 الریاضیات الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن محمد السادس أناسي الریاضیات الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة كلمیم بویزكارن الحسن الثاني أوخردي عبد العزیز 1445268

انتقال 10/09/2009 عادي 40 1 الریاضیات الدار البیضاء  
الكبرى

بن امسیك سباتة الحسن الثاني الریاضیات الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة كلمیم لقصابي تكوست األمل الحلبي زینب 1546089

انتقال 01/01/2010 عادي 32 1 الریاضیات مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة تماللت ثانویة تماللت 
التأھیلیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة كلمیم كلمیم محمد السادس ھشام میدون 1587231

انتقال 16/09/1997 عادي 28 1 الریاضیات الشاویة - وردیغة  خریبكة وادي زم المقاومة الریاضیات الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة كلمیم كلمیم باب الصحراء فاضلي  احمد 1052107

انتقال 05/09/2011 عادي 28 1 الریاضیات مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة الصویرة الثانویةالتأھیلیة 
سیدي محمد بن 

عبدهللا

الریاضیات الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة كلمیم كلمیم لال مریم عبد العزیز ازعیطر 1593884

انتقال 02/09/2010 عادي 24 11 الریاضیات الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم اوالد نوال الوحدة الریاضیات الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة كلمیم كلمیم محمد الخامس یونس الناشطي 1585806

انتقال 18/11/2011 عادي 18 5 الریاضیات سوس-ماسة-درعة انزكان ایت ملول لقلیعة الحنصالي الریاضیات الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة كلمیم كلمیم لال مریم ھشام تشاي 1596715

انتقال 20/02/2008 عادي 52 11 علوم الحیاة واألرض طنجة - تطوان العرائش اوالد اوشیح ثانویة اوالد أوشیح 
التأھیلیة

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة كلمیم بویزكارن الحسن الثاني غبالو محمد 1445313

انتقال 02/09/2009 عادي 40 11 علوم الحیاة واألرض مكناس تافیاللت  خنیفرة اكلموس موالي رشید علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة كلمیم افران أطلس الصغیر المختار السوسي خالد عمراني 1543123

انتقال 06/04/2009 اإللتحاق 
بالزوجة

37 1 علوم الحیاة واألرض طنجة - تطوان العرائش العرائش ثانویة شعبان 
التأھیلیة

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة كلمیم افران أطلس الصغیر المختار السوسي محمد اللھیوي 1542718

انتقال 02/09/2010 عادي 34 2 علوم الحیاة واألرض الشاویة - وردیغة  برشید برشید ثانویة الجدیدة 
التأھیلیة

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة كلمیم اداي ثانویة اداي التأھیلیة عبد العزیز بیضو 1585864

انتقال 02/09/2010 عادي 34 10 علوم الحیاة واألرض سوس-ماسة-درعة تارودانت أوالد تایمة ثانویة ھوارة 
التأھیلیة

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة كلمیم بویزكارن الحسن الثاني یوسف المرابط 1586351

انتقال 01/03/2011 عادي 34 2 علوم الحیاة واألرض سوس-ماسة-درعة تارودانت أوالد تایمة النھضة علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة كلمیم افركط ثانویة افركط التأھیلیة 1679419 یحیى عكرود

انتقال 16/09/1999 عادي 78 6 العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

سوس-ماسة-درعة تارودانت أوالد تایمة الحسن الثاني العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة كلمیم بویزكارن المدني االخصاصي كجكال فیصال 1156603

انتقال 01/01/2010 عادي 40 2 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

مدیونة المجاطیة اوالد 
الطالب

زینب النفزاویة الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة كلمیم اسریر ثانویة الفضیلة التأھیلیة بادة المیلودي 1587232

انتقال 01/01/2010 عادي 36 6 الفیزیاء والكیمیاء مكناس تافیاللت  خنیفرة احد بوحسوسن الحسین بولنوار الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة كلمیم بویزكارن ثانویة بویزكارن 
االعدادیة

معتاصم سعید 1546094

انتقال 01/03/2011 عادي 34 11 الفیزیاء والكیمیاء سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا انشادن الثانویة التأھیلیة 
األمویین

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة كلمیم كلمیم لال مریم عبد الرحیم العسري 1679361

انتقال ثم تبادل 01/03/2011 عادي 34 7 الفیزیاء والكیمیاء دكالة - عبدة سیدي بنور زمامرة ثانویة عمر بن   
 عبدالعزیز التأھیلیة

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة كلمیم بویزكارن الحسن الثاني عزیز لشھب 1679372

انتقال 05/09/2007 عادي 34 10 الفیزیاء والكیمیاء سوس-ماسة-درعة تارودانت أوالد تایمة الحسن الثاني الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة كلمیم كلمیم لال مریم الدریوش الحسن 1446750

انتقال 02/09/2010 عادي 24 11 الفیزیاء والكیمیاء مكناس تافیاللت  الرشیدیة كلمیمة محمد الخامس الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة كلمیم افران أطلس الصغیر المختار السوسي یونس امالل 1585794

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوجة

24 2 الفیزیاء والكیمیاء سوس-ماسة-درعة تارودانت آیت إیعزة ایت إعزا الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة كلمیم كلمیم الخوارزمي المھدي اختار 1679304

انتقال 20/02/2008 اإللتحاق 
بالزوجة

32 1 التربیة اإلسالمیة فاس - بولمان  موالي یعقوب عین الشقف الثانویة التأھیلیة 
التقدم

التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة كلمیم كلمیم ثانویة التعلیم األصیل  األنصاري الحاج العربي 1445247

انتقال 04/09/2002 عادي 72 1 التربیة البدنیة سوس-ماسة-درعة تیزنیت تیزنیت الثانویة التاھیلیة 
الوحدة

التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة كلمیم بویزكارن الحسن الثاني الحرار الھاشم 1172705

انتقال 07/09/2005 اإللتحاق 
بالزوج

40 1 التربیة البدنیة سوس-ماسة-درعة أكادیر إدا أوتنان أكادیر ثانویة الخلیــج التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة كلمیم كلمیم باب الصحراء االمام سمیرة 1284974
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انتقال 05/09/2011 عادي 18 2 التربیة البدنیة مكناس تافیاللت  افران ازرو طارق بن زیاد التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة كلمیم اسریر الثاننویة التاھیلیة 
تغمرت

محسن بركي 1598970

انتقال 07/09/2005 اإللتحاق 
بالزوجة

54 4 المعلومیات طنجة - تطوان شفشاون شفشاون الثانویة التقنیة 
الخوارزمي

المعلومیات الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة كلمیم كلمیم ثانویة التمیزالتأھیلیة عفیفي موالي الحسن 1282609

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق 
بالزوج

31 2 المعلومیات الدار البیضاء  
الكبرى

الحي الحسني الحي الحسني ابن ھشام المعلومیات الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة كلمیم كلمیم ثانویة التمیزالتأھیلیة سناء مھیب 1546096

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوجة

24 4 المعلومیات طنجة - تطوان طنجة أصیال أصیلة وادي الذھب المعلومیات الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة كلمیم كلمیم محمد الخامس یونس الطاھري علوي 1679420

انتقال 01/03/2011 عادي 24 2 المعلومیات تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح الفقیھ بن صالح ثانویة بئر انزران المعلومیات الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة كلمیم كلمیم محمد السادس موالي امزیل 1691730

انتقال 02/02/2009 عادي 36 5 العلوم 
والتكنولوجیات 
المیكانیكیة

سوس-ماسة-درعة تیزنیت تیزنیت الثانویة التقنیة ابن 
سلیمان الرسموكي

العلوم 
والتكنولوجیات 
المیكانیكیة

الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة كلمیم كلمیم ثانویة التمیزالتأھیلیة لطیفة بخ بخ 1542335

انتقال 06/04/2009 عادي 36 3 اللغة العربیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات عین مدیونة الثانویة اإلعدادیة 
عین مدیونة

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طنطان طانطان ابن بطوطة محمد حجوط 1542707

انتقال 02/09/2010 عادي 24 6 اللغة العربیة الشاویة - وردیغة  برشید سیدي رحال الشاطئ الخوارزمي اللغة العربیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طنطان طانطان الشیخ محمد األغظف عبد الرحیم الطاھري 1586419

انتقال 05/09/2007 اإللتحاق 
بالزوج

18 1 اللغة العربیة الشاویة - وردیغة  سطات بن احمد الثانویة التأھیلیة باجة اللغة العربیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طنطان الوطیة ثانویة  محمد السادس اوواه حدیجة 1438439

انتقال 16/09/1985 عادي 72 3 اللغة الفرنسیة الشرقیة  تاوریرت تاوریرت لقمان الحكیم اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طنطان طانطان محمد الخامس زروال     خدیجة 874741

انتقال 01/01/2010 عادي 40 2 اللغة الفرنسیة تادلة - أزیالل  أزیالل تدلي فطواكة ثانویة ابن خلدون 
اإلعدادیة

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طنطان الوطیة ثانویة  محمد السادس لحسن الغزوني 1546111

انتقال 01/01/2010 عادي 40 3 اللغة الفرنسیة تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح الفقیھ بن صالح ثانویة بئر انزران اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طنطان طانطان ابن بطوطة حمید قشو 1546131

انتقال 01/01/2010 عادي 40 7 اللغة الفرنسیة الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن محمد السادس أناسي اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طنطان طانطان الفتح مراد بالبصیر 1546126

انتقال 05/09/2011 عادي 28 4 اللغة الفرنسیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات المعازیز المختار السوسي اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طنطان الوطیة ثانویة  محمد السادس كریم  بوخریسي 1599104

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق 
بالزوجة

25 1 اللغة الفرنسیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز اوریكة الثانویة اإلعدادیة 
عالل الفاسي

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طنطان طانطان الشیخ محمد األغظف سعید احیحي 1589728

انتقال 02/09/2010 عادي 24 1 اللغة الفرنسیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة العطاویة ثانویة الرحالي 
الفاروق التأھیلیة

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طنطان طانطان الشیخ محمد األغظف خالد العود 1585826

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوج

18 3 اللغة الفرنسیة الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر دار بوعزة اللغة الفرنسیة الطیب الخمال الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طنطان الوطیة ثانویة  محمد السادس علوي عبدالوي  تریا 1598853

انتقال 07/10/2003 عادي 42 1 اللغة اإلنجلیزیة العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون العیون الثانویة التأھیلیة 
التنمیة

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طنطان طانطان ابن بطوطة بكنا فاطمة 1309827

انتقال 08/12/2010 اإللتحاق 
بالزوج

25 1 اللغة اإلنجلیزیة العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون العیون الثانویة التأھیلیة بابا 
احمد بن محمد 

یحظیھ

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طنطان طانطان محمد الخامس مونى الحرثي 1591506

انتقال 02/09/2010 عادي 24 8 اللغة اإلنجلیزیة سوس-ماسة-درعة انزكان ایت ملول تمسیة ثانویة عبدهللا 
الشفشاوني التأھیلیة

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طنطان طانطان ابن بطوطة أیت بال         ابراھیم 1585753

انتقال 02/09/2010 عادي 24 1 اللغة اإلسبانیة الشرقیة  تاوریرت تاوریرت صالح الدین االیوبي اللغة اإلسبانیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طنطان طانطان الشیخ محمد األغظف عبد اللطیف زعلوقي 1589725

انتقال 26/07/2010 اإللتحاق 
بالزوجة

24 2 االجتماعیات طنجة - تطوان شفشاون باب تازة الثانویة التأھیلیة 
الوحدة اإلفریقیة

االجتماعیات الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طنطان طانطان الشیخ محمد األغظف تابتي  محمد 1591202

انتقال 26/07/2010 عادي 24 2 االجتماعیات الشرقیة  الناضور الناضور الثانویة التأھیلیة 
المطار

االجتماعیات الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طنطان طانطان ابن بطوطة محمد أجعون 1591210
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انتقال 08/12/2010 عادي 24 1 االجتماعیات سوس-ماسة-درعة تارودانت لكفیفات الطبري االجتماعیات الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طنطان طانطان ابن بطوطة الحسن     أكار 1591587

انتقال 01/03/2011 عادي 34 9 الریاضیات الشاویة - وردیغة  خریبكة وادي زم المختار   السوسي الریاضیات الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طنطان طانطان محمد الخامس رشیدة ھیھي 1592786

انتقال 02/09/2010 عادي 24 10 الریاضیات طنجة - تطوان وزان وزان ثانویة ابن یاسین 
التاھیلیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طنطان طانطان محمد الخامس عبدالرحیم العباسي 1586110

انتقال 05/09/2011 عادي 18 5 الریاضیات الشاویة - وردیغة  سطات بن احمد الثانویة التأھیلیة باجة الریاضیات الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طنطان طانطان ابن بطوطة الكركاطي  عبد الغاني 1599329

انتقال 01/03/2011 عادي 24 11 علوم الحیاة واألرض تادلة - أزیالل  أزیالل دمنات ثانویة دمنات 
التاھیلیة

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طنطان طانطان الشیخ محمد األغظف محمد نوري 1592750

انتقال 01/01/2010 عادي 40 7 الفیزیاء والكیمیاء تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات غفساي ثانویة اإلمام 
الشطیبي التأھیلیة

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طنطان طانطان ابن بطوطة عبد الغني ریاحي 1546118

انتقال 01/03/2011 عادي 34 10 الفیزیاء والكیمیاء دكالة - عبدة اسفي جمعة سحیم ابن سینا الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طنطان طانطان محمد الخامس محمد المسلك 1592606

انتقال 02/09/2009 عادي 30 4 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر دار بوعزة حسان بن ثابث الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طنطان طانطان ابن بطوطة محمد شقرون 1543344

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوجة

25 11 الفیزیاء والكیمیاء مكناس تافیاللت  افران عین اللوح أبي بكر الصدیق الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طنطان طانطان الشیخ محمد األغظف ھشام الشرقاوي 1592464

انتقال 02/09/2010 عادي 34 4 التربیة البدنیة مكناس تافیاللت  الحاجب الحاجب ابن الخطیب التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طنطان طانطان الشیخ محمد األغظف محمد الزوین 1586231

انتقال 02/09/2010 عادي 24 1 التربیة البدنیة فاس - بولمان  فاس اكدال عبدالكریم الرایس التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طنطان طانطان الشیخ محمد األغظف بدر العابدي 1543885

انتقال 01/03/2011 عادي 34 11 اللغة العربیة طنجة - تطوان وزان سیدي رضوان ثانویة 3 مارس  
التاھیلیة

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا طاطا الثانویة الجدیدة حكم یونس 1679421

انتقال 01/03/2011 عادي 34 11 اللغة العربیة مكناس تافیاللت  الرشیدیة كلمیمة محمد الخامس اللغة العربیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا فم زكید ابن خلدون محمد صالحي 1679351

انتقال 01/03/2011 عادي 34 10 اللغة العربیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم أحد كورت الفرابي اللغة العربیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا فم الحصن السالم مراد الزھاني 1679404

انتقال 01/03/2011 عادي 34 5 اللغة العربیة الشاویة - وردیغة  برشید السوالم الثانویة التأھیلیة 
المغرب العربي

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا ادیس ابن الھیثم حجاجي  سلیمان 1679346

انتقال 01/01/2010 عادي 30 8 اللغة العربیة الشرقیة  تاوریرت تاوریرت لثانویة التاھیلیة 
المرینیین

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا فم الحصن السالم سمیر بوزیدي 1546190

انتقال 01/01/2010 عادي 30 11 اللغة العربیة طنجة - تطوان شفشاون المنصورة الثانویة االعدادیة 
سجلما سة

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا اقا المنصور الذھبي امجد البقیدي 1587423

انتقال 26/07/2010 عادي 24 1 اللغة العربیة تادلة - أزیالل  بني مالل زاویة الشیخ ثانویة األطلس 
 الـتأھیلیة

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا ادیس ابن الھیثم عبد الرحیم بوطاھر 1591400

انتقال 01/03/2011 عادي 24 5 اللغة العربیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة تماللت ثانویة تماللت 
التأھیلیة

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا تمنارت العیون رضوان الغرافي 1679337

انتقال 01/01/2010 عادي 40 6 اللغة الفرنسیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم أحد كورت الفرابي اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا اقا ایغان المسیرة خدیجة بن علي 1546139

انتقال 01/01/2010 عادي 40 3 اللغة الفرنسیة طنجة - تطوان وزان وزان ثانویة ابن زھر 
التاھیلیة

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا تیسینت االمل الصدق محمد 1546149

انتقال 01/01/2010 عادي 40 11 اللغة الفرنسیة تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح احد بوموسى ثانویة أم الربیع 
اإلعدادیة

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا اقا المنصور الذھبي صالح الریاني 1546173

انتقال 01/01/2010 مزدوج 40 1 اللغة الفرنسیة فاس - بولمان  بولمان بولمان تیشوكت اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا طاطا عالل بن عبد هللا عزیز كریش 1546142

انتقال 01/01/2010 عادي 40 1 اللغة الفرنسیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

كرسیف جرسیف الحسن الداخل اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا اسافن طارق بن زیاد عزیز مصوبري 1587238

انتقال 05/09/2008 اإللتحاق 
بالزوج

37 1 اللغة الفرنسیة مكناس تافیاللت  افران سیدي المخفي ثانویة سیدي المخفي 
التأھیلیة

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا فم زكید ابن خلدون سلوى زالل 1504334
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انتقال 02/09/2010 عادي 34 4 اللغة الفرنسیة سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا انشادن الثانویة التأھیلیة 
األمویین

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا فم زكید ابن خلدون عبد المجید المرابطي 1586361

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق 
بالزوجة

31 7 اللغة الفرنسیة مكناس تافیاللت  افران ازرو طارق بن زیاد اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا طاطا الثانویة الجدیدة ماني لطفي 1546183

انتقال 01/01/2010 عادي 30 11 اللغة الفرنسیة مكناس تافیاللت  میدلت ایتزر البحیرة اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا طاطا الثانویة الجدیدة ابغور زكریاء 1587252

انتقال 01/01/2010 عادي 30 2 اللغة الفرنسیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

كرسیف تادرت النھضة اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا ادیس ابن الھیثم محمد ورشلن 1546157

انتقال 05/09/2011 عادي 28 3 اللغة الفرنسیة دكالة - عبدة اسفي جمعة سحیم ابن سینا اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا اقا المنصور الذھبي لكحل عبدالرحیم 1593460

انتقال 05/09/2011 عادي 28 1 اللغة الفرنسیة سوس-ماسة-درعة زاكورة تمزموط الجاحظ اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا فم زكید ابن خلدون عبد العالي ایت لمقدم 1598807

انتقال 02/09/2010 عادي 24 3 اللغة الفرنسیة طنجة - تطوان وزان وزان ثانویة ابن یاسین 
التاھیلیة

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا اقا المنصور الذھبي زھیر مزاري 1586737

انتقال 02/09/2010 عادي 24 11 اللغة الفرنسیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة امرابطن الثانویة االعدادیة 
امرابطن

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا اقا ایغان المسیرة عبد الرفیع الجوھري 1586587

انتقال 05/09/2011 عادي 18 1 اللغة الفرنسیة الشرقیة  الناضور الناضور الثانویة التأھیلیة 
المطار

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا تیسینت االمل عیسى  الحسن 1598786

انتقال 01/01/2010 عادي 40 3 اللغة اإلنجلیزیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش سید الزوین الوفاق اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا طاطا الثانویة الجدیدة الكمروني محمد 1546179

انتقال 01/01/2010 عادي 40 3 اللغة اإلنجلیزیة كلمیم - السمارة كلمیم كلمیم محمد السادس اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا طاطا الثانویة الجدیدة شكري الحسین 1546180

انتقال 02/09/2010 عادي 32 1 اللغة اإلنجلیزیة سوس-ماسة-درعة تنغیر تنغیر س,م,بن عبد هللا اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا طاطا الثانویة الجدیدة محمد  عبد الجبار 1585700

انتقال 02/09/2010 عادي 24 1 اللغة اإلنجلیزیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة بنمنصور الجاحض اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا فم الحصن السالم حسن أبو الوفاء 1585713

انتقال 02/09/2010 عادي 24 1 اللغة اإلنجلیزیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم دار الكداري غشت 20 اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا اقا ایغان المسیرة عبد السالم البكرة 1586161

انتقال 18/02/2008 عادي 52 11 االجتماعیات طنجة - تطوان العرائش الساحل ثانویة اللیكسوس 
التأھیلیة

االجتماعیات الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا طاطا الثانویة الجدیدة 1445228 الھاللي عبد االلھ

انتقال 01/03/2011 عادي 34 11 االجتماعیات سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا ایت میلك الثانویة اإلعدادیة  
سیدي خلیل

االجتماعیات الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا طاطا الثانویة الجدیدة حفیظ افریاض 1592573

انتقال 01/03/2011 عادي 34 6 االجتماعیات طنجة - تطوان وزان مصمودة ثانویة مصمودة 
التاھیلیة

االجتماعیات الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا طاطا الثانویة الجدیدة ھدانة الرداد 1679415

انتقال 01/03/2011 عادي 24 7 االجتماعیات مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة سیدي رحال اثانویة  سیدي  
رحال التأھیلیة

االجتماعیات الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا طاطا الثانویة الجدیدة أیت دادس محمد 1679396

انتقال 01/01/2010 عادي 40 6 الریاضیات سوس-ماسة-درعة تارودانت تارودانت ابن سلیمان الروداني الریاضیات الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا فم الحصن السالم أنوار المزواري 1587208

انتقال 01/01/2010 عادي 40 1 الریاضیات الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم جرف الملحة الریاضیات ثانویة فلسطین الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا اقا المنصور الذھبي محمد المكاوي 1546153

انتقال 01/01/2010 مزدوج 40 1 الریاضیات فاس - بولمان  بولمان بولمان تیشوكت الریاضیات الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا طاطا الثانویة الجدیدة وفاء البردیجي 1587250

انتقال 01/01/2010 عادي 30 11 الریاضیات الشاویة - وردیغة  برشید اوالد عبو الثانویة التأھیلیة 
حسان بن تابث

الریاضیات الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا طاطا الثانویة الجدیدة ایت ناصر زكریاء 1587251

انتقال 05/09/2011 عادي 18 2 الریاضیات سوس-ماسة-درعة تارودانت أوالد تایمة عبد هللا الشفشاوني الریاضیات الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا اقا ایغان المسیرة ابراھیم اكلمون 1593676

انتقال 05/09/2011 عادي 18 2 الریاضیات سوس-ماسة-درعة تنغیر قلعة مكونة الورود الریاضیات الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا فم زكید ابن خلدون موراد محمود 1593512

انتقال 05/09/2011 عادي 18 1 الریاضیات الشاویة - وردیغة  خریبكة وادي زم المقاومة الریاضیات الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا فم زكید ابن خلدون ســــعـــد العقیـــلي 1599286
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انتقال 02/02/2009 عادي 36 2 علوم الحیاة واألرض الدار البیضاء  
الكبرى

الحي الحسني الحي الحسني إبن البناء المراكشي علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا ادیس ابن الھیثم زین العابدین حمیش 1542338

انتقال 18/09/2009 عادي 30 1 علوم الحیاة واألرض سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا انشادن الثانویة التأھیلیة 
األمویین

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا اقا المنصور الذھبي 1546155 یدیر الواللي

انتقال 01/01/2010 عادي 30 4 علوم الحیاة واألرض دكالة - عبدة الجدیدة اوالد فرج نونبر 6 علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا تمنارت العیون ماجوج حمید 1587223

انتقال ثم تبادل 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوجة

24 5 علوم الحیاة واألرض الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات المعازیز المختار السوسي علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا تیسینت االمل نبیل  عزیزي 1592397

انتقال 01/03/2011 عادي 24 4 علوم الحیاة واألرض تادلة - أزیالل  أزیالل تنانت ثانویة الزرقطوني 
التأھیلیة

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا فم زكید ابن خلدون لحســـــن  باعلي 1679313

انتقال 20/07/2010 عادي 24 6 علوم الحیاة واألرض سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا انشادن الثانویة التأھیلیة 
األمویین

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا ادیس ابن الھیثم عبد الكربم دبیش 1591211

انتقال 01/03/2011 عادي 24 11 علوم الحیاة واألرض مكناس تافیاللت  میدلت املشیل یونیو 18 علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا فم زكید ابن خلدون عادل موسى 1592679

انتقال 01/03/2011 عادي 34 1 الفیزیاء والكیمیاء سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا انشادن الثانویة التأھیلیة 
األمویین

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا طاطا الثانویة الجدیدة سعید المكطع 1679342

انتقال 06/10/2009 اإللتحاق 
بالزوجة

34 11 الفیزیاء والكیمیاء الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة لال میمونة األمیرة لال خدیجة الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا اقا المنصور الذھبي عبد الرحمان الكوش 1543004

انتقال 02/09/2009 عادي 30 2 الفیزیاء والكیمیاء دكالة - عبدة اسفي سبت كزولة موالي اسماعیل الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا تیسینت االمل عبد المالك اقتیب 1544097

انتقال 02/09/2009 عادي 30 11 الفیزیاء والكیمیاء سوس-ماسة-درعة تیزنیت افال اغیر الثانویة االعدادیة 
افال اغیر

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا تیسینت االمل اسماعیل الكرماط 1543490

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق 
بالزوجة

24 3 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر بوسكورة الفیزیاء والكیمیاء فھدة بنت العاص الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا فم زكید ابن خلدون علي اعبیدن 1586561

انتقال 01/03/2011 عادي 24 11 الفیزیاء والكیمیاء مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة حد الدرا الثانویة التاھیلیة 
الخوارزمي

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا فم زكید ابن خلدون حمید الدباح 1679323

انتقال 02/09/2010 عادي 24 2 الفیزیاء والكیمیاء الشاویة - وردیغة  سطات البروج الثانویة التأھیلیة 
رحال المسكني

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا تیسینت االمل علي  حنیني 1586553

انتقال 01/01/2010 عادي 40 11 التربیة اإلسالمیة الشاویة - وردیغة  برشید سیدي رحال الشاطئ الخوارزمي التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا تمنارت العیون أمین محمد 1546188

انتقال 01/03/2011 عادي 34 11 التربیة اإلسالمیة مكناس تافیاللت  میدلت بومیة موسى بن نصیر التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا طاطا ثانویة محمد السادس 
التأھیلیة

امنعي عزیز 1679371

انتقال 02/09/2010 عادي 34 6 التربیة اإلسالمیة تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح الفقیھ بن صالح ثانویة التغناري 
اإلعدادیة

التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا طاطا الثانویة الجدیدة الصادقي عبد الرزاق 1586926

انتقال 26/07/2010 عادي 32 3 التربیة اإلسالمیة سوس-ماسة-درعة ورززات ایت زینب الثانویة التأھیلیة ایت 
زینب

التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا فم زكید ابن خلدون محمد الطالبي 1591209

انتقال 02/09/2009 عادي 30 5 التربیة البدنیة الشرقیة  بركان اكلیم ابن بطوطة التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا طاطا الثانویة الجدیدة عبد الرحمان السوال 1543658

انتقال 05/09/2011 عادي 28 1 التربیة البدنیة سوس-ماسة-درعة انزكان ایت ملول إنزكان احمد المنصور 
الذھبي

التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا اقا ایغان المسیرة عبد هللا كوتامي 1593411

انتقال 05/09/2011 عادي 28 1 التربیة البدنیة مكناس تافیاللت  الرشیدیة ارفود موالي رشید التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا تیسینت االمل نبیل  قابوش 1593344

انتقال 02/09/2010 عادي 24 3 التربیة البدنیة الشرقیة  جرادة جرادة ثانویة الزرقطوني 
التأھیلیة

التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا طاطا الثانویة الجدیدة الحیاني صالح الدین 1586290

انتقال 02/09/2010 عادي 24 3 التربیة البدنیة مكناس تافیاللت  خنیفرة خنیفرة ابو القاسم الزیاني التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا فم زكید ابن خلدون نبیل الحسایني 1586295

انتقال 01/01/2010 عادي 30 11 المعلومیات مكناس تافیاللت  خنیفرة سیدي المین ابن الخطیب المعلومیات الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا طاطا الثانویة الجدیدة أحمد الیوسفي 1587206

انتقال 02/09/2009 عادي 30 11 المعلومیات الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات عین السبیت ثانویة التوحید 
التأھیلیة

المعلومیات الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا طاطا عالل بن عبد هللا بوشعیب الحیمر 1543520
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انتقال 02/09/2010 عادي 24 9 المعلومیات مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سمیمو الثانویة التاھیلیة 
المجد

المعلومیات الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا ادیس الوحدة عبد الرزاق ابوفاضل 1588513

انتقال 01/03/2011 عادي 24 1 المعلومیات دكالة - عبدة سیدي بنور سیدي بنور ثانویة االمام  
الغزالي التأھیلیة

المعلومیات الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا فم زكید ابن خلدون ایـوب السوسي 1679312

انتقال 02/09/2010 عادي 24 11 المعلومیات طنجة - تطوان العرائش اوالد اوشیح ثانویة اوالد أوشیح 
التأھیلیة

المعلومیات الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا طاطا الثانویة الجدیدة بوحامیدي سیدي محمد 1585985

انتقال 02/09/2010 عادي 24 11 الفلسفة مكناس تافیاللت  الرشیدیة تنجداد الحسن الثاني تنجداد الفلسفة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا فم الحصن السالم یوسف مسعودي 1586736

انتقال 01/03/2011 عادي 24 11 الفلسفة مكناس تافیاللت  میدلت الریش موالي علي الشریف الفلسفة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا فم الحصن السالم عزیز لعروسي 1679373

انتقال 01/03/2011 عادي 24 11 الفلسفة تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات تافرانت ثانویة اإلمام الغزالي 
التأھیلیة

الفلسفة الثانوي التأھیلي كلمیم - السمارة طاطا طاطا الثانویة الجدیدة محمد البوعزوى 1691731

انتقال 07/09/2005 اإللتحاق 
بالزوج

56 1 اللغة الفرنسیة طنجة - تطوان تطوان تطوان أبو بكر الصدیق اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة أكادیر إدا أوتنان أكادیر ثانویة محمد  الدرفوفي  عواطف بلمختار 1284576

انتقال 05/09/2008 عادي 24 3 اللغة اإلنجلیزیة سوس-ماسة-درعة انزكان ایت ملول إنزكان الحسن بن محمد 
الخیاط

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة أكادیر إدا أوتنان تامري اعدادیة الزیتون أسامة ساقي 1504266

انتقال 02/09/2009 عادي 22 1 اللغة اإلنجلیزیة سوس-ماسة-درعة تارودانت تارودانت سیدي وسیدي اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة أكادیر إدا أوتنان أكادیر ثانویة الخلیــج حفیظة مقریني 1544015

انتقال 16/09/1994 أقدمیة 114 8 الریاضیات فاس - بولمان  فاس المرینیین ابن الھیتم الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة أكادیر إدا أوتنان أكادیر ثانویة یوسف بن تاشفین احمد بربارة 55189

انتقال 06/09/2006 عادي 28 10 الریاضیات مكناس تافیاللت  خنیفرة خنیفرة طارق الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة أكادیر إدا أوتنان أكادیر ثانویة الخلیــج عبد الحق العولة 1410193

انتقال 01/01/2007 عادي 58 11 علوم الحیاة واألرض الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات عین السبیت ثانویة التوحید 
التأھیلیة

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة أكادیر إدا أوتنان أكادیر ثانویة الخلیــج لطیفة بوسماحة 1438579

انتقال 01/01/2007 عادي 48 2 علوم الحیاة واألرض الدار البیضاء  
الكبرى

بن امسیك سباتة وادي الدھب علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة أكادیر إدا أوتنان الدراركة ثانویة سیدي الحاج 
سعید

نادیة اغزار 1438583

انتقال 01/11/2001 اإللتحاق 
بالزوج

61 11 العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة عین العودة المنصور الدھبي العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة أكادیر إدا أوتنان أكادیر ثانویة یوسف بن تاشفین خادیجة بملك 1171905

تبادل 08/10/2003 عادي 40 3 الفیزیاء والكیمیاء تازة - تاونات - 
الحسیمة

كرسیف جرسیف المستقبل الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة أكادیر إدا أوتنان أكادیر ثانویة األمل العیاشي بوربعة 1309886

انتقال 02/09/2009 عادي 22 8 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

المحمدیة عین حرودة الثانویة التاھیلیة عین 
حرودة

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي اإلعدادي سوس-ماسة-درعة أكادیر إدا أوتنان امسوان اعدادیة الریاض محمد بارودي 1545273

انتقال 16/09/1999 عادي 78 5 التربیة البدنیة الشرقیة  بركان السعیدیة ثانویة السعیدیة 
التأھیلیة

التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة أكادیر إدا أوتنان أكادیر ثانویة محمد  الدرفوفي  الفركي  عبد الحفیظ 1152091

انتقال 05/09/2008 عادي 26 4 التربیة البدنیة الشرقیة  الناضور الناضور الشریف محمد 
أمزیان

التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة أكادیر إدا أوتنان أكادیر ثانویة الخلیــج البواشري الحسین 1505817

انتقال 16/09/1998 عادي 74 1 الفلسفة الدار البیضاء  
الكبرى

عین الشق عین الشق ابن عربي الفلسفة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة أكادیر إدا أوتنان أكادیر ثانویة عبد الكریم 
الخطابي

التفالي علي 1118504

انتقال 05/09/2011 عادي 28 11 الفلسفة الشاویة - وردیغة  خریبكة وادي زم ابن  طفیل الفلسفة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة أكادیر إدا أوتنان تامري اعدادیة الزیتون عنبر  المصطفى 1598884

انتقال 01/01/2010 عادي 44 2 اللغة العربیة الشرقیة  الناضور ازغنغان ابن سینا اللغة العربیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا بیوكرى الثانویة التأھیلیة 
المرابطین

الباز الحسن 1546281

انتقال 01/01/2010 عادي 40 2 اللغة العربیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة بوشفاعة الصنوبر اللغة العربیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا ایت میلك الثانویة اإلعدادیة  
سیدي خلیل

بوزیزة رشید 1546284

انتقال 06/04/2009 اإللتحاق 
بالزوج

36 11 اللغة العربیة طنجة - تطوان العرائش اوالد اوشیح ثانویة اوالد أوشیح 
التأھیلیة

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا ماسة الثانویة التأھیلیة  
المسیرة الخضراء

عائشة العروصي 1542651

انتقال 02/09/2010 عادي 34 4 اللغة العربیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة سیدي بوعثمان سیدي بوعثمان اللغة العربیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا آیت باھا الثانویة التأھیلیة آیت 
باھا
فاطمة الزھراء البوھالوي 1586235
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انتقال 26/07/2010 اإللتحاق 
بالزوج

24 11 اللغة العربیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات الخمیسات موسى بن نصیر اللغة العربیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا ایت عمیرة الثانویة التأھیلیة  
الخوارزمي

زھرة  بوكرابج 1591012

انتقال 16/09/1985 عادي 72 4 اللغة الفرنسیة طنجة - تطوان طنجة أصیال اكزنایة بوخالف اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا بیوكرى الثانویة التأھیلیة  
الجوالن

المصطفى اكوزول 260297

انتقال 07/09/2005 اإللتحاق 
بالزوج

55 1 اللغة اإلنجلیزیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش سیدي عبدالرحمان اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا سیدي بیبي الثانویة اإلعدادیة  
عبدهللا الشفشاوني

حنان العیسي 1282308

انتقال 04/09/2002 عادي 48 1 اللغة اإلنجلیزیة سوس-ماسة-درعة أكادیر إدا أوتنان أكادیر ثانویة األمل اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا سیدي بیبي الثانویة التأھیلیة  سیدي 
الحاج الحبیب

یوسف  زبارة 1172676

انتقال 06/09/2006 عادي 46 1 اللغة اإلنجلیزیة سوس-ماسة-درعة أكادیر إدا أوتنان أكادیر ثانویة أجدیر اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا ماسة الثانویة التأھیلیة  
المسیرة الخضراء

كمال الشاوي الغر 1410216

انتقال 01/01/2010 عادي 40 2 اللغة اإلنجلیزیة فاس - بولمان  صفرو ایموزار كندر محمد السادس اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا آیت باھا الثانویة التأھیلیة آیت 
باھا

1546310 الكریوي كوثر

انتقال 01/01/2010 عادي 40 1 اللغة اإلنجلیزیة سوس-ماسة-درعة أكادیر إدا أوتنان أكادیر ثانویة الخلیــج اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا بلفاع الثانویة التأھیلیة إبن 
زھر

حسناء افنكا 1546289

انتقال 07/09/2005 عادي 40 1 اللغة اإلنجلیزیة سوس-ماسة-درعة أكادیر إدا أوتنان أكادیر ثانویة المجد اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا انشادن الثانویة اإلعدادیة جابر 
بن حیان

نعیمة ابن ھمو 1282313

انتقال 02/09/2009 عادي 32 5 اللغة اإلنجلیزیة سوس-ماسة-درعة انزكان ایت ملول إنزكان الحسن بن محمد 
الخیاط

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا ایت میلك الثانویة اإلعدادیة  
سیدي خلیل

فیصل شنور 1543346

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق 
بالزوج

30 1 اللغة اإلنجلیزیة سوس-ماسة-درعة أكادیر إدا أوتنان أكادیر ثانویة بدر اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا سیدي وساي الثانویة التأھیلیة  
العربي  البناي

مریم الوادغیري 1546286

انتقال 05/09/2007 عادي 34 7 اللغة اإلسبانیة سوس-ماسة-درعة انزكان ایت ملول تمسیة ثانویة عبدهللا 
الشفشاوني التأھیلیة

اللغة اإلسبانیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا بلفاع الثانویة التأھیلیة  النخیل نعیمة الركیك 1446589

انتقال 01/03/2011 عادي 34 6 االجتماعیات دكالة - عبدة سیدي بنور اوالد عمران ثانویة أوالد عمران 
التأھیلیة

االجتماعیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا بیوكرى الثانویة التأھیلیة 
المرابطین

یوسف عناب 1592109

انتقال 26/07/2010 عادي 34 3 االجتماعیات الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم سیدي قاسم ثانویة المنصور 
الدھبي

االجتماعیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا آیت باھا الثانویة التأھیلیة آیت 
باھا

حسن العبسي 1591037

انتقال 01/01/2012 عادي 18 1 االجتماعیات تادلة - أزیالل  أزیالل بزو ثانویة اتیفاریتي 
التأھیلیة

االجتماعیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا ایت میلك الثانویة اإلعدادیة  
سیدي خلیل

المصطفى العماري 1679075

انتقال 07/09/2004 عادي 62 9 الریاضیات الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات الخمیسات موسى بن نصیر الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا سیدي بیبي الثانویة التأھیلیة  سیدي 
الحاج الحبیب

فؤاد مراغ 1278930

انتقال 05/09/2008 عادي 46 1 الریاضیات طنجة - تطوان العرائش العرائش ثانویة شعبان 
التأھیلیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا بلفاع الثانویة التأھیلیة إبن 
زھر

نجیب الزاكي 1503937

انتقال 01/01/2010 عادي 40 4 الریاضیات الشرقیة  بركان بركان أبي الخیر الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا واد الصفاء الفضیلة ادریس  اعالشي 1546291

انتقال 04/02/2009 عادي 36 6 الریاضیات مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة مجاط الثانویة التأھیلیة 
الخوارزمي

الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا ماسة الثانویة التأھیلیة  
المسیرة الخضراء

الصنھاجي محمد 1542306

انتقال 20/09/2002 عادي 34 2 الریاضیات سوس-ماسة-درعة انزكان ایت ملول آیت ملول السعادة الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا ماسة الثانویة التأھیلیة  
المسیرة الخضراء

أجى محمد 1262044

انتقال 05/09/2011 عادي 28 5 الریاضیات تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح سوق السبت ثانویة 30 یولیوز 
التأھیلیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا ایت عمیرة الثانویة التأھیلیة  
الخوارزمي

غنیم طارق 1599606

انتقال 03/09/2012 اإللتحاق 
بالزوج

12 1 الریاضیات طنجة - تطوان العرائش العرائش ثانویة موالي محمد 
بن عبدهللا  التأھیلیھ

الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا بیوكرى الثانویة التأھیلیة 
المرابطین

خدیجة محب 1688908

انتقال 04/02/2009 عادي 46 5 علوم الحیاة واألرض تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح برادیة ثانویة عمر بن 
الخطاب اإلعدادیة

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا بلفاع الثانویة التأھیلیة إبن 
زھر

بوریة مریم 1542311

انتقال 05/09/2008 عادي 46 11 علوم الحیاة واألرض مكناس تافیاللت  افران تیمحضیت ثانویة تیمحضیت 
التأھیلیة

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا سیدي بیبي الثانویة التأھیلیة  سیدي 
الحاج الحبیب

آمــــــال بوشلوش 1503686
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انتقال 02/09/2009 عادي 40 10 علوم الحیاة واألرض تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة بوشفاعة الصنوبر علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا سیدي بیبي الثانویة التأھیلیة  سیدي 
الحاج الحبیب

ھشام لغمام 1543909

انتقال 05/09/2008 اإللتحاق 
بالزوج

36 4 علوم الحیاة واألرض الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال العیایدة ثانویة أحمد شوقي علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا انشادن الثانویة التأھیلیة 
األمویین

شقدا ملیكة 1503725

انتقال 06/04/2009 اإللتحاق 
بالزوج

36 1 علوم الحیاة واألرض سوس-ماسة-درعة أكادیر إدا أوتنان أكادیر ثانویة أجدیر علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا بلفاع الثانویة التأھیلیة إبن 
زھر

رقیة  الدریدر 1542676

انتقال 05/09/2008 عادي 34 11 علوم الحیاة واألرض مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز ایت عادل الثانویة اإلعدادیة سد 
موالي یوسف

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا بلفاع الثانویة التأھیلیة إبن 
زھر

الحمداني مروان 1503836

انتقال 01/01/2012 اإللتحاق 
بالزوج

27 2 علوم الحیاة واألرض الدار البیضاء  
الكبرى

الحي الحسني الحي الحسني ابن ا لھیثم علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا سیدي بیبي الثانویة التأھیلیة  سیدي 
الحاج الحبیب

حسناء الحجوجي 1679618

انتقال 26/07/2010 اإللتحاق 
بالزوجة

25 2 علوم الحیاة واألرض الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات تیفلت واد الدھب علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا انشادن الثانویة التأھیلیة 
األمویین

عبد االاله  ازیان 1591079

انتقال 02/02/2011 عادي 24 3 علوم الحیاة واألرض مكناس تافیاللت  میدلت الریش موالي علي الشریف علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا ماسة الثانویة التأھیلیة  
المسیرة الخضراء

محمد  منعوش 1591639

انتقال 02/09/2009 عادي 40 4 الفیزیاء والكیمیاء الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات اولماس محمد السادس الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا بلفاع الثانویة التأھیلیة إبن 
زھر

سیدي احمد محمودي 1543960

انتقال 02/09/2009 عادي 30 10 الفیزیاء والكیمیاء الشاویة - وردیغة  برشید اوالد عبو الثانویة التأھیلیة خالد 
بن الولید

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا ایت عمیرة الثانویة التأھیلیة  
الخوارزمي

شادلي عبد العزیز 1543331

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوجة

24 2 الفیزیاء والكیمیاء الشرقیة  الناضور ازغنغان طھ حسین الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا آیت باھا الثانویة التأھیلیة آیت 
باھا

بشیرعزالعرب حجازي 1592413

انتقال 05/09/2007 عادي 42 1 التربیة البدنیة الدار البیضاء  
الكبرى

بن امسیك سباتة وادي الدھب التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا بلفاع الثانویة التأھیلیة  النخیل سعید بنسالم 1446481

انتقال 07/09/2004 عادي 58 4 المعلومیات الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر بوسكورة أبي حیان التوحیدي المعلومیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا ماسة الثانویة التأھیلیة  
المسیرة الخضراء

رشید الحیان 1277663

انتقال 02/09/2010 عادي 34 7 المعلومیات مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة تماللت ثانویة تماللت 
التأھیلیة

المعلومیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا سیدي وساي الثانویة التأھیلیة  
العربي  البناي

عشاق طارق 1407651

انتقال 05/09/2007 اإللتحاق 
بالزوجة

42 2 الفلسفة الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم سیدي قاسم ثانویة المنصور 
الدھبي

الفلسفة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا آیت باھا الثانویة التأھیلیة آیت 
باھا

السھلي حسن 1446593

انتقال 16/09/1997 عادي 60 3 اللغة العربیة سوس-ماسة-درعة انزكان ایت ملول آیت ملول الصفاء اللغة العربیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة انزكان ایت ملول تمسیة األنوار عبد اللطیف  معزوز 1051426

انتقال 01/01/2010 عادي 40 3 اللغة العربیة الشرقیة  الناضور ازغنغان طھ حسین اللغة العربیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة انزكان ایت ملول لقلیعة الخوارزمي الزھرة العزوزي 1546332

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق 
بالزوج

31 1 اللغة العربیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش سیدي عبدالرحمان اللغة العربیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة انزكان ایت ملول آیت ملول المجد الھام حرمة هللا 1546331

انتقال 01/03/2011 عادي 24 4 اللغة العربیة الدار البیضاء  
الكبرى

موالي رشید سیدي 
عثمان

موالي رشید موالي إدریس اللغة العربیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة انزكان ایت ملول آیت ملول الصفاء عزیزة أیت باھا 1592816

انتقال 06/04/2009 عادي 36 11 اللغة اإلنجلیزیة فاس - بولمان  صفرو رباط الخیر موالي ادریس األكبر اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة انزكان ایت ملول لقلیعة الفتح الرحـــماوي عبــد الحـــق 1542577

تبادل 01/03/2011 عادي 24 2 االجتماعیات الشاویة - وردیغة  سطات سطات ثانویة ابن الخطیب 
 التاھیلیة

االجتماعیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة انزكان ایت ملول لقلیعة الفتح محمد أمین بریطل 1679096

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق 
بالزوجة

22 11 االجتماعیات طنجة - تطوان شفشاون باب برد الثانویة التأھیلیة عبد 
الكریم الخطابي

االجتماعیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة انزكان ایت ملول آیت ملول المعرفة الفرودي بدر 1546591

انتقال 06/04/2009 عادي 36 11 الریاضیات الدار البیضاء  
الكبرى

مدیونة سیدي حجاج اوالد 
حصار

حسان  بن ثابت الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة انزكان ایت ملول لقلیعة الخوارزمي فـــــــــارس عـــــائشـــــة 1542625

انتقال 01/01/2010 عادي 32 3 الریاضیات طنجة - تطوان طنجة أصیال أصیلة وادي الذھب الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة انزكان ایت ملول آیت ملول السعادة سرسیف كمال 1546500

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوجة

19 3 الریاضیات فاس - بولمان  فاس سایس عبدهللا كنون الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة انزكان ایت ملول آیت ملول محمد البقالي العطار عبد الرحیم 1599469
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انتقال 07/09/2005 عادي 16 1 الریاضیات سوس-ماسة-درعة تارودانت تارودانت سیدي وسیدي الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة انزكان ایت ملول لقلیعة المعري رشید بوكرین 1399520

انتقال 06/04/2009 اإللتحاق 
بالزوج

38 9 علوم الحیاة واألرض مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز أیت اوریر الثانویة التأھیلیة 
ابطیح

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة انزكان ایت ملول آیت ملول الیاسمین سناء بن عبد الواحد 1542682

انتقال 01/01/2007 اإللتحاق 
بالزوج

32 2 علوم الحیاة واألرض طنجة - تطوان العرائش العوامرة ثانویة عالل الفاسي 
 التأھیلیة

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة انزكان ایت ملول الدشیرة الجھادیة عمر الخیام جمیلة الزوین 1438569

انتقال 16/09/1999 اإللتحاق 
بالزوجة

62 2 التربیة اإلسالمیة الدار البیضاء  
الكبرى

الفداء مرس السلطان مشوار الدار البیضاء فاطمة الزھراء التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة انزكان ایت ملول الدشیرة الجھادیة حمان الفطواكي 
التأھیلیة

راجل عبدالعزیز 1153059

انتقال 16/09/1999 عادي 80 1 التربیة البدنیة سوس-ماسة-درعة أكادیر إدا أوتنان أكادیر ثانویة بدر التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة انزكان ایت ملول آیت ملول السعادة بودیر محمد 1152985

انتقال 07/09/2004 عادي 52 1 التربیة البدنیة سوس-ماسة-درعة أكادیر إدا أوتنان أكادیر ثانویة محمد   
الدرفوفي

التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة انزكان ایت ملول لقلیعة الفتح الرحیوي مریم 1280183

انتقال 05/09/2008 عادي 34 1 التربیة البدنیة سوس-ماسة-درعة أكادیر إدا أوتنان أكادیر اعدادیة البحتري التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة انزكان ایت ملول اوالد دحو طارق بن زیاد حمادي  المصطفى 1503992

انتقال 05/09/2008 عادي 18 1 التربیة البدنیة سوس-ماسة-درعة أكادیر إدا أوتنان أكادیر ثانویة األمل التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة انزكان ایت ملول لقلیعة الفتح ایوب الشویح 1503746

انتقال 02/09/2010 عادي 34 4 اللغة العربیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز اوریكة الثانویة اإلعدادیة 
عالل الفاسي

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة ورززات سكورة اھل الوسط موالي الطاھر بن عبد 
الكریم

محمد  شقرون 1586052

انتقال 16/09/1994 أقدمیة 98 6 اللغة الفرنسیة دكالة - عبدة الجدیدة لبیر الجدید عقبة بن نافع اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة ورززات ورزازات سیدي داود م الساعید  ابو عمران 58652

انتقال 07/09/2004 عادي 60 2 اللغة الفرنسیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة سوق االربعاء سیدي عیسى اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة ورززات ترمیكت ابو بكر الصدیق حیاة           السوسي 1278293

انتقال 07/09/2009 عادي 40 1 اللغة الفرنسیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة الصویرة اللغة الفرنسیة      نورس موكادور الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة ورززات سكورة اھل الوسط ابي القاسم حسن ساخي 1546449

انتقال 18/11/2011 عادي 28 11 اللغة الفرنسیة الشاویة - وردیغة  برشید الكارة ملحقة ثانویة عثمان 
بن عفان

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة ورززات سكورة اھل الوسط موالي الطاھر بن عبد 
الكریم

المصطفى مھداوي 1596695

انتقال 02/09/2010 عادي 24 5 اللغة اإلنجلیزیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تحناوت الثانویة التأھیلیة 
توبقال

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة ورززات سكورة اھل الوسط ابي القاسم عبد االلھ لنداني 1586700

انتقال 05/09/2008 عادي 46 3 الریاضیات مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز أیت اوریر الثانویة التأھیلیة 
ابطیح

الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة ورززات سكورة اھل الوسط موالي الطاھر بن عبد 
الكریم

عبدالرحیم  شكور 1503738

انتقال 06/09/2006 عادي 44 1 الریاضیات سوس-ماسة-درعة ورززات ورزازات م,رشید الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة ورززات ترمیكت ابو بكر الصدیق سعد الدین بعالل 1409989

انتقال 07/09/2009 عادي 40 1 الریاضیات الشاویة - وردیغة  برشید برشید الثانویة اإلعدادیة 
اإلمام مالك

الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة ورززات اغرم نوكدال األطلس الكبیر العربي عنترة 1546400

انتقال 01/01/2010 عادي 36 6 الریاضیات الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة سوق االربعاء األمیر موالي الحسن الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة ورززات ترمیكت ابو بكر الصدیق خطیب الفقیر 1546402

انتقال 16/09/1996 عادي 34 1 الریاضیات الشرقیة  الناضور الناضور الثانویة التأھیلیة 
المطار

الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة ورززات ترمیكت ابو بكر الصدیق أحمد عیشي 1049639

انتقال 07/09/2009 عادي 30 9 الریاضیات الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر دار بوعزة محمد الزرقطوني الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة ورززات توندوت اللوز رضوان بوینخر 1546461

انتقال 01/01/2010 عادي 30 3 الریاضیات الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة لال میمونة األمیرة لال خدیجة الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة ورززات توندوت اللوز یاسر الفھدي 1546460

انتقال 05/09/2011 عادي 18 5 الریاضیات تادلة - أزیالل  بني مالل اغبالة ثانویة سیدي اعمر 
أوحلي التأھیلیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة ورززات ترمیكت القاضي عیاض ادریس اسخنیض 1593682

انتقال 12/09/2002 عادي 64 1 علوم الحیاة واألرض الشاویة - وردیغة  برشید سیدي رحال الشاطئ الخوارزمي علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة ورززات ترمیكت ابو بكر الصدیق سناء       منكیط  1276560

انتقال 02/09/2009 عادي 40 1 علوم الحیاة واألرض مكناس تافیاللت  میدلت الریش موالي علي الشریف علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة ورززات سكورة اھل الوسط موالي الطاھر بن عبد 
الكریم

یوسف علوي امحمدي 1543101

انتقال 02/09/2009 عادي 30 1 علوم الحیاة واألرض الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر دار بوعزة محمد الزرقطوني علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة ورززات سكورة اھل الوسط موالي الطاھر بن عبد 
الكریم

محمد  كردید 1543836
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انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوج

19 2 علوم الحیاة واألرض سوس-ماسة-درعة ورززات ترمیكت ابو بكر الصدیق علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة ورززات سكورة اھل الوسط ابي القاسم أسماء خي 1593396

انتقال 02/09/2010 عادي 34 11 الفیزیاء والكیمیاء تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة تیزي وسلي تیزي وسلي الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة ورززات سكورة اھل الوسط ابي القاسم ھشام الزفزافي 1586203

انتقال 02/09/2010 عادي 34 11 الفیزیاء والكیمیاء مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة واركي الثانویة التأھیلیة عبد 
الكریم الخطابي

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة ورززات تلوات تیشكا الغازي عبد الوھاب 1588707

انتقال 05/09/2011 عادي 28 1 الفیزیاء والكیمیاء سوس-ماسة-درعة تنغیر تغزوت نایت عطى م,عبد هللا بن حساین الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة ورززات سكورة اھل الوسط موالي الطاھر بن عبد 
الكریم

حسن كو 1593317

انتقال 01/01/2010 عادي 26 4 الفیزیاء والكیمیاء دكالة - عبدة سیدي بنور لعونات ثانویة دكالة االتأھیلیة الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة ورززات ورزازات الغزالي سفیان بن سلیمان 1546458

انتقال 01/03/2011 عادي 24 4 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر دار بوعزة محمد الزرقطوني الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة ورززات تازناخت ابن العربي الحاتمي عبد الرحیم داسع 1679122

انتقال 02/09/2010 عادي 24 11 الفیزیاء والكیمیاء مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة أیت داوود ایت داوود الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة ورززات ترمیكت القاضي عیاض ابراھیم معتكف 1586771

انتقال 01/03/2011 عادي 24 1 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

مدیونة الھراویین خدیجة أم المؤمنین الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة ورززات تازناخت الرازي المرنیسي محمد أمین 1592578

انتقال 01/03/2011 عادي 24 9 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

المحمدیة عین حرودة الثانویة التاھیلیة عین 
حرودة

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة ورززات تازناخت الرازي كوثر عبد اللطیف 1592495

انتقال 02/09/2010 عادي 24 1 التربیة البدنیة فاس - بولمان  فاس سایس مؤسسة محمد 
الخامس إلنقاد 

الضریر

التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة ورززات تازناخت الرازي األودیي سجاع عبد الحمید 1586705

انتقال 05/09/2011 عادي 18 1 التربیة البدنیة سوس-ماسة-درعة ورززات ورزازات محمد السادس التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة ورززات ترمیكت ابو بكر الصدیق نوفل   ناشیط 1593609

انتقال 05/09/2011 عادي 18 1 الفلسفة طنجة - تطوان طنجة أصیال بني مكادة عبد هللا الشفشاوني الفلسفة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة ورززات ترمیكت ابو بكر الصدیق محمد  الشاط 1599160

انتقال 05/09/2011 عادي 18 4 الفلسفة تادلة - أزیالل  أزیالل بني عیاط ثانویة الحسن الثاني 
اإلعدادیة

الفلسفة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة ورززات سكورة اھل الوسط ابي القاسم محمد نور الدین 1593637

انتقال 06/04/2009 عادي 46 11 اللغة العربیة مكناس تافیاللت  افران تیمحضیت ثانویة تیمحضیت 
التأھیلیة

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت الكردان العرفان سومیة اشطیبة 1542658

انتقال 02/09/2009 عادي 40 4 اللغة العربیة الشرقیة  الدریوش الدریوش ثا. موالي اسماعیل اللغة العربیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت تالوین محمد السادس محمد باللعزیز 1543220

انتقال 15/09/2009 عادي 40 2 اللغة العربیة الشرقیة  الدریوش بني الطیب ثا. محمد السادس اللغة العربیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت اركانة ثانویة  أركان اإلعدادیة حمید الحوات 1546478

انتقال 01/03/2011 عادي 34 5 اللغة العربیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم أحد كورت الفرابي اللغة العربیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت تارودانت سیدي وسیدي ھشام حسني أزمي 1679052

انتقال 01/03/2011 عادي 34 2 اللغة العربیة الشرقیة  تاوریرت تاوریرت لقمان الحكیم اللغة العربیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت الكردان العرفان محمد اسكور 1679197

انتقال 26/07/2010 عادي 34 11 اللغة العربیة طنجة - تطوان الفحص أنجرة تغرامت إع.تاغرامت اللغة العربیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت اولوز ثانویة أولوز التأھیلیة ادریس القنصري 1591015

انتقال 02/09/2010 عادي 34 2 اللغة العربیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز اوریكة الثانویة اإلعدادیة 
عالل الفاسي

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت تارودانت ثانویة محمد الخامس 
للتعلیم األصیل

احسن شكري 1586064

انتقال 01/01/2010 عادي 30 11 اللغة العربیة مكناس تافیاللت  خنیفرة القباب تازیزاوت اللغة العربیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت ارزن الرازي أحمد تلخي 1546483

انتقال 16/09/1985 عادي 28 1 اللغة العربیة الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن زینب النفزاویة اللغة العربیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت الكردان العرفان محمد حنین 260153

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوجة

25 3 اللغة العربیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة امرامر عالل الفاسي اللغة العربیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت اوالد عیسى المعرفة فؤاد الغزواني 1691728

انتقال 07/09/2005 اإللتحاق 
بالزوج

45 1 اللغة الفرنسیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

كرسیف جرسیف الحسن الداخل اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت تالوین محمد السادس فاطمة الزھراء المعمري 1285147

انتقال 01/01/2010 عادي 40 5 اللغة الفرنسیة طنجة - تطوان تطوان الحمراء طارق بن زیاد اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت اولوز ثانویة أولوز التأھیلیة زین الزین عبد الصمد 1546580
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انتقال 02/09/2010 عادي 34 11 اللغة الفرنسیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال العیایدة ثانویة أحمد شوقي اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت مشرع العین الشابي ھاجر بالقاضي 1585895

انتقال 01/03/2011 عادي 34 5 اللغة الفرنسیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات بوھودة ثانویة الخوارزمي 
التأھیلیة

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت أوالد برحیل الداخلة عبد هللا زاید 1596671

انتقال 02/09/2010 عادي 34 9 اللغة الفرنسیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة ابن جریر الشھید صالح 
السرغیني

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت آیت إیعزة ایت إعزا خدیجة كحوال 1586466

انتقال 07/09/2009 اإللتحاق 
بالزوج

30 3 اللغة الفرنسیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات ایت یدین االطلس اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت تارودانت ابن سلیمان الروداني طاوشي زكیة 1546522

انتقال 05/09/2011 عادي 28 1 اللغة الفرنسیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة ابن جریر الثانویة التأھیلیة 
السالم

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت إیغرم األرك احمد بلعرش 1598985

انتقال 05/09/2011 عادي 18 11 اللغة الفرنسیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة بني عمارت ثانویة الھادي الطیب 
حمو

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت تافنكولت الفضیلة نبیل بن الشیخ 1599016

انتقال 05/09/2011 عادي 18 1 اللغة الفرنسیة الشرقیة  الناضور الناضور الشریف محمد 
أمزیان

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت تافنكولت الفضیلة توفیق ھرواشي 1599667

انتقال 17/11/1980 اإللتحاق 
بالزوج

104 1 اللغة اإلنجلیزیة سوس-ماسة-درعة أكادیر إدا أوتنان أكادیر ثانویة المتنبي اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت تارودانت ابن سلیمان الروداني خدیجة السفریحي 971845

انتقال 05/09/2007 عادي 48 1 اللغة اإلنجلیزیة الدار البیضاء  
الكبرى

عین الشق عین الشق ابن زیدون اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت أوالد تایمة عبد هللا الشفشاوني زكریاء الشرایبي 1446734

انتقال 01/01/2010 عادي 40 2 اللغة اإلنجلیزیة سوس-ماسة-درعة انزكان ایت ملول الدشیرة الجھادیة فیصل بن عبد 
العزیز

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت مشرع العین الشابي دریوش عزیز 1546575

انتقال 02/09/2009 عادي 40 1 اللغة اإلنجلیزیة الشاویة - وردیغة  برشید السوالم الثانویة التأھیلیة 
اوالد حریز الغربیة

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت أوالد تایمة عبد هللا الشفشاوني طارق فضیل 1543667

انتقال 01/01/2010 عادي 40 2 اللغة اإلنجلیزیة سوس-ماسة-درعة تیزنیت الركادة الثانویة التأھیلیة 
السالم

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت اولوز ثانویة أولوز التأھیلیة عبد هللا انجار 1546578

انتقال 01/01/2010 عادي 30 3 اللغة اإلنجلیزیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة سیدي عالل التازي ثانویة عالل التازي 
التأھیلیة

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت أوالد تایمة الحسن الثاني یاسین عبدالوي 1546527

انتقال 02/09/2009 عادي 30 2 اللغة اإلنجلیزیة سوس-ماسة-درعة انزكان ایت ملول آیت ملول عمر بن الخطاب اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت اولوز ثانویة أولوز التأھیلیة سعید بوعدي 1543267

انتقال 01/01/2010 عادي 30 1 اللغة اإلنجلیزیة سوس-ماسة-درعة تارودانت مشرع العین الشابي اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت ارزن الرازي سعید السكراتي 1546546

انتقال 05/09/2011 عادي 28 1 اللغة اإلنجلیزیة سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا ماسة الثانویة التأھیلیة  
المسیرة الخضراء

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت أوالد برحیل الداخلة زینة صمار 1593801

انتقال 07/09/2009 عادي 26 2 اللغة اإلنجلیزیة سوس-ماسة-درعة انزكان ایت ملول آیت ملول المجد اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت أوالد تایمة النھضة الـوردي  مـحـمد 1546553

انتقال 07/09/2009 عادي 40 1 االجتماعیات الدار البیضاء  
الكبرى

الحي الحسني الحي الحسني عمرو بن العاص االجتماعیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت أوالد برحیل موالي یوسف عبد القادر الصبار 1546537

انتقال 01/03/2011 عادي 34 1 االجتماعیات دكالة - عبدة سیدي بنور زمامرة ثانویة عمر بن   
 عبدالعزیز التأھیلیة

االجتماعیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت اولوز ثانویة أولوز التأھیلیة ناصح عبدهللا 1592362

انتقال 02/09/2009 عادي 26 3 االجتماعیات سوس-ماسة-درعة ورززات ایت زینب الثانویة التأھیلیة ایت 
زینب

االجتماعیات االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت الفیض تصومعت مصطفى ایت بعلي 1549458

انتقال 01/03/2011 عادي 24 9 االجتماعیات تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات غفساي ثانویة اإلمام 
الشطیبي التأھیلیة

االجتماعیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت اولوز ثانویة أولوز التأھیلیة خبشة نجیم 1679217

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوجة

24 1 االجتماعیات فاس - بولمان  بولمان اوطاط الحاج المرابطین االجتماعیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت تافنكولت الفضیلة جواد خشاب 1592289

انتقال 16/09/1997 أقدمیة 94 1 الریاضیات سوس-ماسة-درعة تارودانت تارودانت ابن سلیمان الروداني الریاضیات الثانوي اإلعدادي سوس-ماسة-درعة تارودانت تارودانت الثانویة االعدادیة 
الحسن االول

الزویت عمر 1050892
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انتقال 05/09/2008 عادي 46 1 الریاضیات الشاویة - وردیغة  بن سلیمان بوزنیقة الثانویة اإلعدادیة 
السالم

الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت تارودانت ابن سلیمان الروداني المنصوري عبدالمجید 1503886

انتقال 01/01/2010 عادي 44 1 الریاضیات الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر بوسكورة أبي حیان التوحیدي الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت اولوز ثانویة أولوز التأھیلیة بن عبو الحسین 1546582

انتقال 07/09/2009 عادي 40 11 الریاضیات الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات اولماس محمد السادس الریاضیات الثانوي اإلعدادي سوس-ماسة-درعة تارودانت اكیدى ایكدي بوكنصة طارق 1546508

انتقال 01/01/2010 عادي 40 2 الریاضیات الدار البیضاء  
الكبرى

المحمدیة بني یخلف شكیب أرسالن الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت الفیض السعادة الملودي لكنافدي 1546506

انتقال 01/01/2010 عادي 40 4 الریاضیات الشاویة - وردیغة  برشید سیدي رحال الشاطئ الخوارزمي الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت أوالد برحیل الداخلة فھیم سعید 1546543

انتقال 01/01/2010 عادي 40 10 الریاضیات الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة لال میمونة األمیرة لال خدیجة الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت اساكي ثانویة أساكي اإلعدادیة یاسین حرشاوي 1546514

انتقال 06/04/2009 اإللتحاق 
بالزوجة

36 1 الریاضیات الدار البیضاء  
الكبرى

موالي رشید سیدي 
عثمان

سیدي عثمان المكي الناصري الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت أوالد تایمة عبد هللا الشفشاوني رضوان سرسار 1542631

انتقال 02/09/2010 عادي 34 4 الریاضیات سوس-ماسة-درعة انزكان ایت ملول آیت ملول السعادة الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت آیت إیعزة ایت إعزا محمد الماسي 1586340

انتقال 02/09/2010 عادي 34 8 الریاضیات الشاویة - وردیغة  سطات البروج الثانویة التأھیلیة 
البروج

الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت الكردان العرفان صالح الدین وجاري 1586190

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق 
بالزوجة

31 1 الریاضیات الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن العقاد الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت إیغرم األرك اجـغـیدر  یـاسیـن 1546552

انتقال 07/09/2009 عادي 30 1 الریاضیات الشرقیة  تاوریرت العیون سیدي ملوك الخوارزمي الریاضیات الثانوي اإلعدادي سوس-ماسة-درعة تارودانت آیت إیعزة السعدیین مروان  الفالح 1546516

انتقال 01/01/2010 عادي 30 1 الریاضیات سوس-ماسة-درعة تارودانت أوالد تایمة عبد هللا الشفشاوني الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت سیدي واعزیز سیدي واعزیز   نواة یوسف مدكوك 1546505

انتقال 15/09/2009 عادي 30 4 الریاضیات الشرقیة  بركان بركان ابن سینا الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت لمھارة المھارة لولیجة یزوغ محمد 1546498

انتقال 05/09/2011 عادي 28 4 الریاضیات دكالة - عبدة الجدیدة لبیر الجدید االمام البخاري الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت تارودانت ابن سلیمان الروداني سھام دریص 1599233

انتقال 01/01/2010 عادي 22 11 الریاضیات طنجة - تطوان الفحص أنجرة القصر الصغیر الثانویة التقنیة 
التأھیلیة القصر 

الصغیر

الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت أوالد تایمة النھضة 1546432 محمد انوار   البردعي

انتقال 05/09/2011 عادي 18 6 الریاضیات تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة بني بونصار إعدادیة بني بونصار الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت تالوین ابن ماجة مصطفى شقرون 1599165

انتقال 05/09/2011 عادي 18 11 الریاضیات مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة بوشان بوشان الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت اولوز ثانویة أولوز التأھیلیة فخرالدین اإلمامي 1593489

انتقال 05/09/2011 عادي 18 8 الریاضیات طنجة - تطوان شفشاون باب تازة الثانویة التأھیلیة 
الوحدة اإلفریقیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت ارزن الرازي محمد حیون 1599675

انتقال 14/09/1996 عادي 82 8 علوم الحیاة واألرض دكالة - عبدة الجدیدة سیدي اسماعیل الجرف االصفر علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت تارودانت سیدي وسیدي خدوج لغریب 92680

انتقال 02/09/2009 عادي 40 8 علوم الحیاة واألرض سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا بلفاع الثانویة التأھیلیة إبن 
زھر
علوم الحیاة واألرض الثانوي اإلعدادي سوس-ماسة-درعة تارودانت تنزرت تینزارت حنان أسحنون 1544748

انتقال 26/07/2010 اإللتحاق 
بالزوج

25 2 علوم الحیاة واألرض سوس-ماسة-درعة تارودانت تارودانت سیدي وسیدي علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت ارزن الرازي وسیمة المھدي 1591053

انتقال 10/12/2010 عادي 24 11 علوم الحیاة واألرض تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات تافرانت ثانویة اإلمام الغزالي 
التأھیلیة

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت تالوین ابن ماجة عمر عراقي حسیني 1591013

انتقال 26/07/2010 عادي 24 11 علوم الحیاة واألرض مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة سیدي موسى ثانویة  سیدي موسى 
االعدادیة

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت تالوین محمد السادس موالي یوسف عرجوني 1591026

انتقال 01/03/2011 عادي 24 8 علوم الحیاة واألرض تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة بني عمارت ثانویة الھادي الطیب 
حمو
علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت أوالد تایمة الحسن الثاني فؤاد المرزكیوي 1592324
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انتقال 05/09/2008 عادي 46 11 الفیزیاء والكیمیاء مكناس تافیاللت  خنیفرة موالي بوعزة المنصور الدھبي الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت أوالد تایمة النھضة لمراني علوي الطیب 1504120

انتقال 01/01/2010 عادي 40 11 الفیزیاء والكیمیاء مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة الھیادنة الثانویة االعدادیة 
الھیادنة

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت اولوز ثانویة أولوز التأھیلیة محمد لكمامي 1546581

انتقال 02/09/2009 عادي 40 11 الفیزیاء والكیمیاء الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات تیداس االمیر موالي رشید الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت الكدیة البیضاء المجد الحوزي سعید 1543748

انتقال 05/09/2007 عادي 36 11 الفیزیاء والكیمیاء طنجة - تطوان وزان زومي ثانویة محمد الخامس 
 التاھیلیة

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت آیت إیعزة ایت إعزا البصیلي محمد 1404640

انتقال 01/03/2011 عادي 34 1 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

الحي الحسني الحي الحسني حمان الفطواكي الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت أوالد تایمة الحسن الثاني 1679163 عبد هللا بوقدیر

انتقال 02/09/2010 عادي 34 2 الفیزیاء والكیمیاء طنجة - تطوان طنجة أصیال الشرف- مغوغة عبد المومن 
الموحدي

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت اوالد عیسى المعرفة مصعب بیلیج 1585956

انتقال 01/03/2011 عادي 34 1 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر بوسكورة أبي حیان التوحیدي الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت أوالد تایمة النھضة محمد مرشید 1592313

انتقال 02/09/2009 عادي 30 9 الفیزیاء والكیمیاء الشاویة - وردیغة  سطات بن احمد الثانویة اإلعدادیة 
أنس بن مالك

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت سیدي موسى الحمري سیدي موسى لھاللي عبد الواحد 1543917

انتقال ثم تبادل 01/01/2010 عادي 30 4 الفیزیاء والكیمیاء دكالة - عبدة الیوسفیة الیوسفیة الثانویة التأھیلیة  
االمام البخاري

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت إیغرم األرك إكـغـزفـن  حـسن 1546555

انتقال 02/09/2009 عادي 30 1 الفیزیاء والكیمیاء دكالة - عبدة سیدي بنور لعونات ثانویة دكالة االتأھیلیة الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت اساكي ثانویة أساكي اإلعدادیة غالم مصباح 1544329

انتقال 02/09/2010 عادي 24 4 الفیزیاء والكیمیاء الشاویة - وردیغة  سطات راس العین الشاویة الثانویة التأھیلیة 
راس العین

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت آیت إیعزة ایت إعزا یوسف بنعیسى 1585919

انتقال 01/03/2011 عادي 24 2 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر اوالد صالح اوالد صالح الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت أوالد تایمة عبد هللا الشفشاوني عبد هللا المنصوري 1679162

انتقال 01/03/2011 عادي 24 5 الفیزیاء والكیمیاء تادلة - أزیالل  أزیالل دمنات ثانویة دمنات 
التاھیلیة

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت تارودانت ثانویة محمد الخامس 
للتعلیم األصیل

ابراھیم ایت تسكورت 1679042

انتقال 26/07/2010 عادي 24 11 الفیزیاء والكیمیاء دكالة - عبدة اسفي سبت كزولة موالي اسماعیل الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت ارزن الرازي رضوان البدراوي 1591055

انتقال 26/07/2010 عادي 24 11 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

المحمدیة عین حرودة الثانویة التاھیلیة عین 
حرودة

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت أوالد تایمة عبد هللا الشفشاوني محمد اسریج 1591004

انتقال 01/03/2011 عادي 34 7 التربیة اإلسالمیة فاس - بولمان  بولمان اوطاط الحاج المرابطین التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت تافنكولت الفضیلة محمد لغماري 1679204

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوجة

24 3 التربیة اإلسالمیة طنجة - تطوان شفشاون باب تازة الثانویة التأھیلیة 
الوحدة اإلفریقیة

التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت تافنكولت الفضیلة عبد اللطیف الحجوجي 1679059

انتقال 05/09/2008 اإللتحاق 
بالزوج

37 1 التربیة البدنیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة الصویرة الثانویةالتأھیلیة 
سیدي محمد بن 

عبدهللا

التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت أوالد تایمة النھضة عائشة إغمار 1504035

انتقال 06/09/2006 عادي 58 1 المعلومیات مكناس تافیاللت  الرشیدیة الرشیدیة الثانویة تافیاللت 
التأھیلیة

المعلومیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت أوالد برحیل موالي یوسف محمد  القبوري 1410260

انتقال 06/09/2006 عادي 58 1 المعلومیات سوس-ماسة-درعة أكادیر إدا أوتنان أكادیر ثانویة المجد المعلومیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت مشرع العین الشابي الحمداوي أحمد 1410242

انتقال 06/09/2006 عادي 50 4 المعلومیات الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر دار بوعزة المعلومیات الطیب الخمال الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت تارودانت ثانویة محمد الخامس 
للتعلیم األصیل

محمد جید 1410436

انتقال 02/09/2009 عادي 40 9 المعلومیات مكناس تافیاللت  میدلت كرامة طارق بن زیاد المعلومیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت تالوین ابن ماجة مورد ازرور 1543162

انتقال 02/09/2009 عادي 30 2 المعلومیات تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات عین مدیونة ثانویة طھ حسین 
التأھیلیة

المعلومیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت تالوین محمد السادس عبد الحق أقوضاض 1543090

انتقال 05/09/2011 عادي 28 11 الفلسفة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة لال میمونة األمیرة لال خدیجة الفلسفة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت تافنكولت الفضیلة عبد العالي كركوب 1593370
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انتقال 05/09/2011 عادي 18 2 الفلسفة الشاویة - وردیغة  خریبكة وادي زم المقاومة الفلسفة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت اولوز ثانویة أولوز التأھیلیة الشریفي عبد السالم 1599192

انتقال 05/09/2011 عادي 18 7 الفلسفة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة مجاط الثانویة التأھیلیة 
الخوارزمي

الفلسفة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تارودانت ارزن الرازي عبد العزیز رافع 1593695

انتقال 09/12/2011 عادي 28 2 العلوم 
والتكنولوجیات 
المیكانیكیة

تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح الفقیھ بن صالح ثانویة التغناري 
اإلعدادیة

العلوم 
والتكنولوجیات 
المیكانیكیة

االبتدائي سوس-ماسة-درعة تارودانت اكادیر ملول إبن الحسن الوزاني حسناء نجلي 1585295

انتقال 06/09/2006 عادي 40 1 اللغة العربیة سوس-ماسة-درعة تیزنیت تیزنیت الثانویة التاھیلیة 
الحسن الثاني

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تیزنیت اثنین أكلو الثانویة التاھیلیة سیدي 
وكاك

الكرش  رشید 1410229

انتقال 07/09/2004 عادي 36 7 اللغة العربیة سوس-ماسة-درعة انزكان ایت ملول لقلیعة الفتح اللغة العربیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تیزنیت المعذر الكبیر الثانویة التاھیلیة المھدي 
بن بركة

المقري سعید 1277214

انتقال 01/01/2010 عادي 32 1 اللغة العربیة سوس-ماسة-درعة تیزنیت تیزنیت الثانویة التأھیلیة 
أركان

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تیزنیت اربعاء الساحل الثانویة التأھیلیة ابراھیم 
وخزان

1546632 حسن زوھیر

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق 
بالزوج

23 1 اللغة العربیة سوس-ماسة-درعة تیزنیت تیزنیت الثانویة التاھیلیة 
الحسن الثاني

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تیزنیت انزي الثانویة التاھیلیة  محمد 
الجزولي

نعیمة ھدیل 1586495

انتقال 04/09/2012 اإللتحاق 
بالزوج

12 9 اللغة العربیة الشاویة - وردیغة  سطات اوالد مراح الثانویة التأھیلیة 
سیدي حجاج

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تیزنیت ایت وافقا الثانویة االعدادیة 
ادریس الثاني

كریمة أبلوز 1688905

انتقال 01/01/2010 عادي 40 8 اللغة الفرنسیة سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا ایت عمیرة الثانویة التأھیلیة 
عقبة بن نافع

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تیزنیت الركادة الثانویة التأھیلیة السالم ربیعة بولید 1546636

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق 
بالزوج

30 4 اللغة الفرنسیة سوس-ماسة-درعة تیزنیت تیزنیت الثانویة التاھیلیة 
الحسن الثاني

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تیزنیت ایت وافقا الثانویة االعدادیة 
ادریس الثاني

موھوب غزالن 1546646

انتقال 16/09/1997 أقدمیة 92 3 اللغة اإلنجلیزیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الرباط الیوسفیة دار السالم اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تیزنیت الركادة الثانویة التأھیلیة السالم مدیحة وقاش 1051855

انتقال 10/09/2001 عادي 52 1 اللغة اإلنجلیزیة سوس-ماسة-درعة تیزنیت تیزنیت الثانویة التاھیلیة 
الوحدة

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تیزنیت الركادة الثانویة التأھیلیة السالم ابوعبدهللا محمد 1171625

انتقال 02/09/2009 عادي 40 1 اللغة اإلنجلیزیة سوس-ماسة-درعة أكادیر إدا أوتنان أكادیر ثانویة المجد اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تیزنیت تافراوت الثانویة التاھیلیة الجدیدة أیت بال أحمد 1543051

انتقال 01/01/2010 عادي 32 5 اللغة اإلنجلیزیة تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح سوق السبت ثانویة 30 یولیوز 
التأھیلیة

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تیزنیت ایت وافقا الثانویة االعدادیة 
ادریس الثاني

اسكى جمال 1546722

انتقال 06/09/2006 عادي 52 5 الریاضیات مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة شیشاوة الثانویة التأھیلیة ابن 
العربي

الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تیزنیت تیزنیت الثانویة التاھیلیة الحسن 
الثاني

بنبوزیان توفیق 1410045

انتقال 06/04/2009 عادي 46 1 الریاضیات الدار البیضاء  
الكبرى

موالي رشید سیدي 
عثمان

موالي رشید موسى بن نصیر الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تیزنیت انزي الثانویة التاھیلیة  محمد 
الجزولي

عبد هللا منصور 1542601

انتقال 01/01/2010 عادي 40 11 الریاضیات الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات عین السبیت ثانویة التوحید 
التأھیلیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تیزنیت تافراوت الثانویة التاھیلیة الجدیدة أزروال محمد 1546605

انتقال 01/01/2010 عادي 26 4 الریاضیات مكناس تافیاللت  الرشیدیة اوفوس الحسن االول اوفوس الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تیزنیت تافراوت الثانویة التاھیلیة الجدیدة الشادلي عبد الرحمان 1546607

انتقال 05/09/2011 عادي 18 11 الریاضیات دكالة - عبدة الجدیدة اوالد غانم المسیرة الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تیزنیت تافراوت الثانویة التاھیلیة الجدیدة المصطفى بیھ 1599149

انتقال 05/09/2007 عادي 46 8 علوم الحیاة واألرض سوس-ماسة-درعة أكادیر إدا أوتنان أكادیر ثانویة الخلیــج علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تیزنیت اربعاء الساحل الثانویة التأھیلیة ابراھیم 
وخزان

ابعقیل الحسان 1447012

انتقال 05/09/2008 مزدوج 46 1 علوم الحیاة واألرض سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا سیدي بیبي الثانویة التأھیلیة  
سیدي الحاج الحبیب

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تیزنیت اربعاء الساحل الثانویة التأھیلیة ابراھیم 
وخزان

رابح وفاء 1504234

انتقال 02/09/2010 عادي 34 10 علوم الحیاة واألرض تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح دار ولد زیدوح ثانویة الحسن األول 
التأھیلیة

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تیزنیت انزي الثانویة التاھیلیة  محمد 
الجزولي

حلیمة اوزمین 1586873

انتقال 01/03/2011 عادي 34 7 علوم الحیاة واألرض طنجة - تطوان وزان مصمودة ثانویة مصمودة 
التاھیلیة

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تیزنیت تافراوت الثانویة التاھیلیة الجدیدة 1679134 زینب سالل
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انتقال 02/09/2010 عادي 24 4 علوم الحیاة واألرض الدار البیضاء  
الكبرى

عین السبع الحي 
المحمدي

الحي المحمدي الحسین بن علي علوم الحیاة واألرض الثانوي اإلعدادي سوس-ماسة-درعة تیزنیت تارسواط الثانویة اإلعدادیة 
األطلس ملحقة تارسواط

خدیجة قطمیر 1587944

انتقال 05/09/2007 مزدوج 52 2 الفیزیاء والكیمیاء دكالة - عبدة سیدي بنور الولیدیة ثانویة محمد الخامس 
 التأھیلیة

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تیزنیت ایت وافقا الثانویة االعدادیة 
ادریس الثاني

یوسف بن عبد الرحمان 1447125

انتقال 01/03/2011 عادي 34 4 الفیزیاء والكیمیاء الشاویة - وردیغة  برشید اوالد عبو الثانویة التأھیلیة خالد 
بن الولید

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تیزنیت انزي الثانویة التاھیلیة  محمد 
الجزولي

محمد اعبیزا 1592506

انتقال 05/09/2011 عادي 18 1 الفیزیاء والكیمیاء سوس-ماسة-درعة ورززات ایت زینب الثانویة التأھیلیة ایت 
زینب

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تیزنیت افال اغیر الثانویة االعدادیة افال 
اغیر

الحسین والعربي 1593677

انتقال 05/09/2008 عادي 38 10 التربیة اإلسالمیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تمصلوحت الثانویة التأھیلیة 
تمصلوحت

التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تیزنیت الركادة الثانویة التأھیلیة السالم اسماعیل   المودن 1505495

انتقال 06/09/2006 عادي 58 2 المعلومیات سوس-ماسة-درعة ورززات ایت زینب الثانویة التأھیلیة ایت 
زینب

المعلومیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تیزنیت بونعمان الثانویة التاھیلیة ابن 
خلدون

الطویل محمد 1410770

انتقال 01/01/2010 عادي 40 11 الفلسفة مكناس تافیاللت  خنیفرة موالي بوعزة المنصور الدھبي الفلسفة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تیزنیت انزي الثانویة التاھیلیة  محمد 
الجزولي

حمید بوعلیة 1546618

انتقال 05/09/2011 أقدمیة 38 1 اللغة العربیة سوس-ماسة-درعة زاكورة زاكورة المجد اللغة العربیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة زاكورة سیدي احمد بناصر بوجمعة ایت الطالب سعید
 

1598788

انتقال 07/09/2009 عادي 38 11 اللغة العربیة طنجة - تطوان شفشاون بني احمد الشرقیة الثانویة التأھیلیة  
الحاج محمد بن 
احساین الحضري

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة تامكروت ثانویة عمر بن الخطاب 
التأھیلیة

بومھدي محمد 1546667

انتقال 02/09/2009 عادي 38 2 اللغة العربیة سوس-ماسة-درعة تارودانت أوالد تایمة الثانویة الفالحیة اللغة العربیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة زاكورة المجد محمد لوشاحي 1587426

انتقال 02/09/2010 عادي 34 2 اللغة العربیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة لال میمونة األمیرة لال خدیجة اللغة العربیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة النقوب صالح الدین االیوبي المصطفى الغیوان 1586262

انتقال 01/03/2011 عادي 34 10 اللغة العربیة سوس-ماسة-درعة ورززات ورزازات محمد السادس اللغة العربیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة تازارین سیدي عمرو عمر الخیاري 1679173

انتقال 02/09/2010 عادي 34 1 اللغة العربیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

كرسیف جرسیف الحسن الداخل اللغة العربیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة اوالد یحیى لكرایر اوالد یحیى لكرایر محمد شاوش 1586041

انتقال 07/09/2009 اإللتحاق 
بالزوجة

31 1 اللغة العربیة الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن حسان بن تابث اللغة العربیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة افرا تمیضرت خالف عبد الواحد 1550728

انتقال 01/03/2011 عادي 24 1 اللغة العربیة الشاویة - وردیغة  برشید سیدي رحال الشاطئ الخوارزمي اللغة العربیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة تاكونیت موالي المھدي 
الصالحي

امحمد الكوخو 1679087

انتقال 01/03/2011 عادي 24 1 اللغة العربیة سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا ماسة الثانویة التأھیلیة  
المسیرة الخضراء

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة تاكونیت سیدي صالح رشید تغزوان 1679126

انتقال 01/03/2011 عادي 24 11 اللغة العربیة الشرقیة  الدریوش تفریست ثا. تفرسیت اللغة العربیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة امحامید الغزالن المحامید الجدیدة مشیشي بنیونس 1679208

انتقال 01/01/2010 عادي 40 11 اللغة الفرنسیة تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح احد بوموسى ثانویة أم الربیع 
اإلعدادیة

اللغة الفرنسیة الثانوي اإلعدادي سوس-ماسة-درعة زاكورة تافتشنا ثانویة تفتشنا اإلعدادیة عبد الرحیم العوان 1546772

انتقال 07/09/2009 عادي 40 1 اللغة الفرنسیة سوس-ماسة-درعة تارودانت آیت إیعزة ایت إعزا اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة تامكروت ثانویة عمر بن الخطاب 
التأھیلیة

السعید الكارح 1546789

انتقال 01/01/2010 عادي 40 11 اللغة الفرنسیة مكناس تافیاللت  خنیفرة موالي بوعزة المنصور الدھبي اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة تمزموط الجاحظ سیدي احمد اخلو 1546720

انتقال 07/09/2009 عادي 40 11 اللغة الفرنسیة مكناس تافیاللت  خنیفرة موالي بوعزة المنصور الدھبي اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة تامكروت ثانویة عمر بن الخطاب 
التأھیلیة

محمد زمراني 1546697

انتقال 02/09/2009 عادي 40 1 اللغة الفرنسیة سوس-ماسة-درعة ورززات ورزازات محمد السادس اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة تازارین سیدي عمرو توفیق المرتجي 1587434

انتقال 02/09/2010 عادي 34 8 اللغة الفرنسیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة عرباوة ابن األثیر اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة اوالد یحیى لكرایر اوالد یحیى لكرایر الیاس حمیار 1586547

انتقال 02/09/2010 عادي 34 11 اللغة الفرنسیة طنجة - تطوان العرائش اوالد اوشیح ثانویة اوالد أوشیح 
التأھیلیة

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة تامكروت ثانویة عمر بن الخطاب 
التأھیلیة

محمدي محمد 1586759
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انتقال 02/09/2010 عادي 32 9 اللغة الفرنسیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة تماللت ثانویة تماللت 
التأھیلیة

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة أكدز ادریس األول محبوب الزاكي 1586721

انتقال 05/04/2010 اإللتحاق 
بالزوج

31 9 اللغة الفرنسیة مكناس تافیاللت  افران ازرو طارق بن زیاد اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة بوزروال بوزروال 1592006 یامنة قجیع

انتقال 05/04/2010 عادي 30 3 اللغة الفرنسیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم عین الدفالي المتنبي اللغة الفرنسیة الثانوي اإلعدادي سوس-ماسة-درعة زاكورة بني زولي تنكامت فاطمة العلوي 1592005

انتقال 01/01/2010 عادي 30 3 اللغة الفرنسیة الشاویة - وردیغة  بن سلیمان ملیلة الثانویة التأھیلیة 
محمد بن عبد الكریم 

الخطابي

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة بني زولي ابن المھدي الجراري روان موسى 1546758

انتقال 02/09/2009 اإللتحاق 
بالزوجة

29 1 اللغة الفرنسیة مكناس تافیاللت  الرشیدیة الرشیدیة ابن طاھر اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة تازارین سیدي عمرو عبد هللا العلوي 1546689

انتقال 05/09/2011 عادي 28 2 اللغة الفرنسیة الشرقیة  فیكیك بني تادجیت ابن البناء المراكشي اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة بني زولي ابن المھدي الجراري الشریف عماري 1593642

انتقال 02/09/2010 عادي 24 11 اللغة الفرنسیة مكناس تافیاللت  میدلت كرس تعاللین االمام علي اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة تازارین سیدي عمرو احمد المسرار 1586346

انتقال 02/09/2010 عادي 24 4 اللغة الفرنسیة مكناس تافیاللت  الرشیدیة ارفود الثانویة التأھیلیة 
 الجدیدة أرفود

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة تامكروت ثانویة عمر بن الخطاب 
التأھیلیة

خالد احدوا 1589752

انتقال 02/09/2010 عادي 24 3 اللغة الفرنسیة طنجة - تطوان الفحص أنجرة ملوسة دار السالم اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة اوالد یحیى لكرایر اوالد یحیى لكرایر عبد السالم البزوتي 1586168

انتقال 05/09/2011 عادي 18 2 اللغة الفرنسیة سوس-ماسة-درعة ورززات ایت زینب الثانویة التأھیلیة ایت 
زینب

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة اوالد یحیى لكرایر اوالد یحیى لكرایر عبد العالي اوزال 1598894

انتقال 05/09/2011 عادي 18 6 اللغة الفرنسیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة امزورن امزورن اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة بوزروال بوزروال رضوان سمیدي 1593802

انتقال 05/09/2011 عادي 18 11 اللغة الفرنسیة الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن عالل بن عبد هللا اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة اوالد یحیى لكرایر اوالد یحیى لكرایر انور الشاوي 1599171

انتقال 05/09/2011 عادي 18 4 اللغة الفرنسیة الشاویة - وردیغة  برشید اوالد عبو الثانویة التأھیلیة خالد 
بن الولید

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة تنزولین الرازي رشید شراب 1599176

انتقال 05/09/2011 عادي 18 7 اللغة الفرنسیة مكناس تافیاللت  الرشیدیة تنجداد الحسن الثاني تنجداد اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة النقوب صالح الدین االیوبي ھشام بن عمر 1599001

انتقال 05/09/2011 عادي 18 2 اللغة الفرنسیة مكناس تافیاللت  الرشیدیة ارفود الثانویة التأھیلیة 
 الجدیدة أرفود

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة امحامید الغزالن المحامید الجدیدة باحمد احمد 1598947

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوجة

18 4 اللغة الفرنسیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم جرف الملحة جرف الملحة اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة أكدز ادریس األول عبد القادر انوار 1598890

انتقال 02/09/2009 عادي 40 1 اللغة اإلنجلیزیة مكناس تافیاللت  الرشیدیة الرشیدیة سجلماسة اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة تازارین سیدي عمرو محمد  اكعي 1546783

انتقال 01/01/2010 عادي 40 1 اللغة اإلنجلیزیة مكناس تافیاللت  افران ازرو طارق بن زیاد اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة تامكروت ثانویة تیمتیك اإلعدادیة فطیمة ازعیط 1546756

انتقال 01/03/2011 عادي 34 4 اللغة اإلنجلیزیة مكناس تافیاللت  مكناس موالي ادریس 
زرھون

الخوارزمي اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة زاكورة المجد موالي عبد الرحمان 
إسماعیلي علوي

1679214

انتقال 02/09/2010 عادي 34 1 اللغة اإلنجلیزیة سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا بلفاع الثانویة التأھیلیة إبن 
زھر

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة مزكیطة ابن سینا اجكور عبد هللا 1585765

انتقال 01/01/2010 عادي 30 1 اللغة اإلنجلیزیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة الزراردة ثانویة النجاح 
التاھیلیة

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة تمزموط الجاحظ نبیل نشیط 1546721

انتقال 01/01/2010 عادي 30 1 اللغة اإلنجلیزیة طنجة - تطوان وزان وزان ثانویة ابن زھر 
التاھیلیة

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة بوزروال بوزروال الحسین علیوي 1546719

انتقال 01/01/2010 عادي 30 1 اللغة اإلنجلیزیة طنجة - تطوان تطوان تطوان القاضي عیاض اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة أكدز الخوارزمي محسن  حدو وعلي 1587152

انتقال 01/01/2010 عادي 30 6 اللغة اإلنجلیزیة مكناس تافیاللت  افران ازرو طارق بن زیاد اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة تمزموط الجاحظ زھیر عفیف 1546776
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انتقال 05/09/2011 عادي 28 2 اللغة اإلنجلیزیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الرباط یعقوب المنصور المنصور الدھبي اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة زاكورة المجد یوسف الوركة 1599516

انتقال 01/03/2011 عادي 24 1 اللغة اإلنجلیزیة الشاویة - وردیغة  بن سلیمان بنسلیمان الثانویة التأھیلیة 
الشریف االدریسي

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة زاكورة سیدي احمد بناصر البغـــزاوي لیــــلة 1592292

انتقال 05/09/2011 عادي 18 1 اللغة اإلنجلیزیة الدار البیضاء  
الكبرى

عین الشق عین الشق ابن عربي اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة زاكورة المجد زھر وطالب 1593686

انتقال 01/03/2011 عادي 34 11 االجتماعیات الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات ایت یدین االطلس االجتماعیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة بوزروال بوزروال سمیر الغالي 1592677

انتقال 01/03/2011 عادي 34 11 االجتماعیات الشاویة - وردیغة  برشید لغنیمیین الثانویة التأھیلیة 
الغنیمیین

االجتماعیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة بوزروال بوزروال عبد الرزاق كرینر 1592388

انتقال 01/01/2010 عادي 30 8 االجتماعیات مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة العطاویة ثانویة الرحالي 
الفاروق التأھیلیة

االجتماعیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة النقوب صالح الدین االیوبي حمید عبد االلھ 1546686

انتقال 01/03/2011 عادي 24 2 االجتماعیات مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة امنتانوت الثانویة التأھیلیة ابن 
الھیثم

االجتماعیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة بني زولي ابن المھدي الجراري حسن عاطف 1592319

انتقال 05/09/2008 عادي 46 11 الریاضیات الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات الخمیسات موسى بن نصیر الریاضیات الثانوي اإلعدادي سوس-ماسة-درعة زاكورة بني زولي تنكامت رضوان ازنار 1505355

انتقال 01/01/2010 عادي 40 10 الریاضیات فاس - بولمان  بولمان میسور موالي الحسن الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة بني زولي ابن المھدي الجراري خلید بوطریق 1546715

انتقال 01/01/2010 عادي 40 1 الریاضیات طنجة - تطوان تطوان تطوان جابر بن حیان الریاضیات الثانوي اإلعدادي سوس-ماسة-درعة زاكورة الروحا اعدادیة الروحى حمید اكرمیا 1546760

انتقال 07/09/2009 عادي 40 1 الریاضیات الشاویة - وردیغة  برشید برشید ثانویة الجدیدة 
التأھیلیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة مزكیطة ابن سینا محمد دحماني 1546775

انتقال 01/01/2010 عادي 40 2 الریاضیات الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن الداخلة الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة تاكونیت عثمان بن عفان اخنوس منیر 1587146

انتقال 02/09/2009 عادي 40 11 الریاضیات مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة امنتانوت الثانویة التأھیلیة ابن 
الھیثم

الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة تنزولین الرازي محمد رمضان 1544106

انتقال 02/09/2010 عادي 34 6 الریاضیات الدار البیضاء  
الكبرى

مدیونة الھراویین خدیجة أم المؤمنین الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة امحامید الغزالن المحامید الجدیدة الروداني بدر 1586916

انتقال 01/03/2010 عادي 30 1 الریاضیات تادلة - أزیالل  بني مالل القصیبة ثانویة طارق بن 
زیاد التأھیلیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة تغبالت تغبالت رضوان مساعد 1592012

انتقال 01/01/2010 عادي 30 7 الریاضیات الشاویة - وردیغة  سطات البروج الثانویة التأھیلیة 
البروج

الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة فزواطة نونبر 16 عبد  العزىز الكیالني 1546746

انتقال 01/01/2010 عادي 30 1 الریاضیات طنجة - تطوان شفشاون اسطیحة الثانویة الثأھیلیة 
السطیحة

الریاضیات الثانوي اإلعدادي سوس-ماسة-درعة زاكورة ایت والل أیت أوزین الحداد صدیق 1546695

انتقال 05/09/2011 عادي 28 1 الریاضیات طنجة - تطوان العرائش القصر الكبیر ثانویة المنصور 
الدھبي التأھیلیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة تازارین سیدي عمرو محمد االحمدي 1598776

انتقال 02/09/2010 عادي 24 3 الریاضیات الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة عرباوة ابن األثیر الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة تامكروت ثانویة عمر بن الخطاب 
التأھیلیة

عبد الرحمان الشكورتي 1586058

انتقال 09/12/2011 عادي 18 7 الریاضیات سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا بلفاع الثانویة التأھیلیة إبن 
زھر

الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة تاكونیت عثمان بن عفان إحلن رشید 1304040

انتقال 05/09/2011 عادي 18 1 الریاضیات طنجة - تطوان وزان وزان ثانویة ابن زھر 
التاھیلیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة زاكورة سیدي احمد بناصر عبــــــــد الرحـــــــــیم 
دراز

1599239

انتقال 05/09/2011 عادي 18 11 الریاضیات طنجة - تطوان وزان زومي ثانویة الحسن الثاني 
االعدادیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة زاكورة سیدي احمد بناصر ابـــــــــــــرطال عبد 
الرزاق

1598743

انتقال 05/09/2011 عادي 18 1 الریاضیات الشرقیة  فیكیك بوعرفة القاضي عیاض الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة زاكورة سیدي احمد بناصر محمد الطویل 1593850

انتقال 02/01/2007 عادي 48 3 علوم الحیاة واألرض مكناس تافیاللت  میدلت الریش موالي علي الشریف علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة مزكیطة ابن سینا رضوان عالوي 1438571
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انتقال 05/09/2008 عادي 36 4 علوم الحیاة واألرض مكناس تافیاللت  الرشیدیة تنجداد الحسن الثاني تنجداد علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة أكدز الخوارزمي عبد هللا اولمالح 1504228

انتقال 08/12/2010 عادي 34 7 علوم الحیاة واألرض سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا انشادن الثانویة التأھیلیة 
األمویین

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة تمزموط الجاحظ حسان تكنا 1591531

انتقال 01/03/2011 عادي 34 11 علوم الحیاة واألرض تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح احد بوموسى ثانویة أم الربیع 
اإلعدادیة

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة بوزروال بوزروال یوسف ایت بال 1679093

انتقال 02/09/2010 عادي 34 11 علوم الحیاة واألرض مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة ایت ھادي الثانویة التأھیلیة ایت 
ھادي

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة بني زولي ابن المھدي الجراري محمد ایت ھماد 1588897

انتقال 01/03/2011 عادي 34 11 علوم الحیاة واألرض طنجة - تطوان وزان سیدي بوصبر ثانویة سیدي بوصبر 
التاھیلیة

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة تاكونیت عثمان بن عفان بالل بنزھرة 1679097

انتقال 05/09/2011 عادي 28 11 علوم الحیاة واألرض سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا انشادن الثانویة التأھیلیة 
األمویین

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة اوالد یحیى لكرایر اوالد یحیى لكرایر محمد جرم 1593335

انتقال 02/09/2010 عادي 24 11 علوم الحیاة واألرض مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة أیت داوود ایت داوود علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة زاكورة سیدي احمد بناصر 1586292 م عبد المنعم الھدان

انتقال 02/09/2010 عادي 24 4 علوم الحیاة واألرض تازة - تاونات - 
الحسیمة

كرسیف تادرت النھضة علوم الحیاة واألرض الثانوي اإلعدادي سوس-ماسة-درعة زاكورة امحامید الغزالن ثانویة الغزالن محمد أمین الركیوك 1587790

انتقال 01/01/2010 عادي 40 4 الفیزیاء والكیمیاء الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات المعازیز المختار السوسي الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة الروحا اعدادیة الروحى الحسن بركسى 1546704

انتقال 06/04/2009 عادي 36 2 الفیزیاء والكیمیاء طنجة - تطوان وزان لمجاعرة ثانویة معاد بن جبل 
التاھیلیة

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة تامكروت ثانویة عمر بن الخطاب 
التأھیلیة

فالي ھشام 1542635

انتقال 06/04/2009 عادي 36 1 الفیزیاء والكیمیاء الشاویة - وردیغة  برشید برشید ثانویة الجدیدة 
التأھیلیة

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة بني زولي ابن المھدي الجراري عبد هللا مرید 1542626

انتقال 02/09/2010 عادي 34 2 الفیزیاء والكیمیاء طنجة - تطوان طنجة أصیال الشرف- سواني محمد بن عبد الكریم 
الخطابي

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة تمزموط الجاحظ حمادي الفارسي 1586249

انتقال 02/09/2010 عادي 34 5 التربیة اإلسالمیة الشرقیة  تاوریرت تاوریرت لقمان الحكیم التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة امحامید الغزالن المحامید الجدیدة عزوز البرودي 1586165

انتقال 05/09/2007 عادي 52 2 التربیة البدنیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز أیت اوریر الثانویة التأھیلیة 
ابطیح

التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة زاكورة سیدي احمد بناصر ربیعي  موالي   اسلیمان 1443710

انتقال 05/09/2011 عادي 18 1 التربیة البدنیة تادلة - أزیالل  بني مالل بني مالل ثانویة الزرقطوني 
التأھیلیة

التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة زاكورة المجد حمداوي معتصم  1599644

انتقال 05/09/2011 عادي 18 1 التربیة البدنیة الشاویة - وردیغة  خریبكة خریبكة بن یاسین  التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة زاكورة سیدي احمد بناصر ادم حـــــــــــجي 1599634

انتقال 02/09/2009 عادي 30 9 المعلومیات الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة لال میمونة األمیرة لال خدیجة المعلومیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة تاكونیت عثمان بن عفان نبیل بوعجاج 1543270

انتقال 05/09/2011 عادي 28 11 المعلومیات الشاویة - وردیغة  خریبكة تشرافت ثانویة تاشرافت 
التأھیلیة

المعلومیات الثانوي اإلعدادي سوس-ماسة-درعة زاكورة بني زولي تنكامت نجیب محسن 1597885

انتقال 05/09/2011 عادي 18 6 الفلسفة الشاویة - وردیغة  برشید السوالم الثانویة التأھیلیة 
المغرب العربي

الفلسفة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة بوزروال بوزروال ادریس تغیدة 1593840

انتقال 05/09/2011 عادي 18 1 الفلسفة طنجة - تطوان شفشاون باب تازة الثانویة التأھیلیة 
الوحدة اإلفریقیة

الفلسفة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة زاكورة بني زولي ابن المھدي الجراري حكیم بلحاج 1598991

انتقال 01/03/2011 عادي 34 8 اللغة العربیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم أحد كورت الفرابي اللغة العربیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة سیدي إفني بوطروش ملحقة اعدادیة محمد  
الیزیدي

حزكر یاسین 1679110

انتقال 01/03/2011 عادي 34 11 اللغة العربیة الشرقیة  الدریوش بني الطیب إع. ابن الطیب اللغة العربیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة سیدي إفني بوطروش ملحقة اعدادیة محمد  
الیزیدي

یبضر یوسف 1679230

انتقال 01/03/2011 عادي 34 1 اللغة العربیة الشرقیة  الدریوش الدریوش ثا. موالي اسماعیل اللغة العربیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة سیدي إفني ابضر ملحقة اعدادیة محمد 
 الیزیدي

عبد المجید امساھلي 1679088
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انتقال 02/09/2009 عادي 30 1 اللغة العربیة سوس-ماسة-درعة تیزنیت تیزنیت الثانویة التأھیلیة 
أركان

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة سیدي إفني األخصاص الثانویة التاھیلیة سیدي 
احساین

موالي یوسف العبدالوي 1543412

انتقال 02/09/2010 عادي 34 11 اللغة الفرنسیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة لال میمونة األمیرة لال خدیجة اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة سیدي إفني مستي الثانویة االعدادیة 
المغرب العربي

بفلوسن زینة 1585954

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق 
بالزوج

24 4 اللغة الفرنسیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز أیت اوریر الثانویة التأھیلیة 
ابطیح

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة سیدي إفني تیوغزة الثانویة التاھیلیة ایت 
بعمران

فردوس تناني 1587004

انتقال 02/09/2010 عادي 24 7 اللغة الفرنسیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة ابن جریر الثانویة التأھیلیة 
السالم

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة سیدي إفني تیوغزة الثانویة االعدادیة 
تیوغزة

أسماء زھوان 1586209

انتقال 05/09/2011 عادي 18 11 اللغة الفرنسیة الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن ابن الھیثم اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة سیدي إفني األخصاص الثانویة التاھیلیة سیدي 
احساین

یاسین أمھمول 1598864

انتقال 07/09/2005 عادي 64 1 اللغة اإلنجلیزیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش ابي العباس السبتي اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة سیدي إفني سبت النابور الثانویة اإلعدادیة 
الحسن بن محمد الدكیك

خلیل االسعاد 1284705

انتقال 01/01/2010 عادي 40 5 اللغة اإلنجلیزیة فاس - بولمان  بولمان بولمان تیشوكت اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة سیدي إفني سیدي إفني الثانویة التاھیلیة موالي 
عبد هللا

نجاة الزاوي 1546623

انتقال 02/09/2009 عادي 40 1 اللغة اإلنجلیزیة العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون العیون الثانویة التأھیلیة 
لسان الدین إبن 
     الخطیب

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة سیدي إفني تیوغزة الثانویة التاھیلیة ایت 
بعمران

السمسدي محمد سالم 1542973

انتقال 02/09/2010 عادي 32 5 اللغة اإلنجلیزیة سوس-ماسة-درعة سیدي إفني سیدي حساین اوعلي االثانویة االعدادیة 
المرغیتي

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة سیدي إفني األخصاص الثانویة التاھیلیة سیدي 
احساین

خالد ادببوا 1586562

انتقال 01/03/2011 عادي 22 1 اللغة اإلنجلیزیة دكالة - عبدة سیدي بنور الولیدیة ثانویة محمد الخامس 
 التأھیلیة

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة سیدي إفني تیوغزة الثانویة التاھیلیة ایت 
بعمران

فتیحة سرسر 1679177

انتقال 16/09/1999 عادي 16 1 اللغة اإلنجلیزیة سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا ایت عمیرة الثانویة التأھیلیة 
عقبة بن نافع

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة سیدي إفني سیدي إفني الثانویة التاھیلیة موالي 
عبد هللا

عبدالعزیز حیجوب 1156853

انتقال 16/09/1999 عادي 66 1 اللغة اإلسبانیة سوس-ماسة-درعة تیزنیت تیزنیت الثانویة التقنیة ابن 
سلیمان الرسموكي

اللغة اإلسبانیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة سیدي إفني سیدي إفني الثانویة التاھیلیة موالي 
عبد هللا

جمال المزیویق 1152981

انتقال 01/03/2011 عادي 34 11 االجتماعیات الشاویة - وردیغة  برشید اوالد عبو الثانویة التأھیلیة 
حسان بن تابث

االجتماعیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة سیدي إفني سیدي إفني الثانویة االعدادیة 30  
یونیو

محمد ركوبي 1679605

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق 
بالزوجة

30 11 االجتماعیات الدار البیضاء  
الكبرى

موالي رشید سیدي 
عثمان

سیدي عثمان عبد الرحمان 
بلقرشي

االجتماعیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة سیدي إفني ایت الرخا التانویة االعدادیة عبدهللا 
بن الیزید السعدي

1546594 عبد الحكیم جرمي

انتقال 05/09/2008 عادي 46 2 الریاضیات تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات تاونات ثا نویة الوحدة 
التأھیلیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة سیدي إفني میر اللفت الثانویة التاھیلیة یوسف 
بن تاشفین

بوحاج محمد 1503691

انتقال 15/09/2009 عادي 40 1 الریاضیات سوس-ماسة-درعة تیزنیت تیزنیت الثانویة التاھیلیة 
الوحدة

الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة سیدي إفني األخصاص الثانویة التاھیلیة سیدي 
احساین

المصطفى تغرمت 1546604

انتقال 01/01/2010 عادي 40 11 الریاضیات فاس - بولمان  بولمان القصابي- ملویة أبو حنیفة الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة سیدي إفني تیوغزة الثانویة التاھیلیة ایت 
بعمران

عبد الحي الدكالي 1546601

انتقال 07/09/2009 عادي 40 4 الریاضیات الشاویة - وردیغة  سطات بن احمد الثانویة التأھیلیة باجة الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة سیدي إفني سیدي إفني الثانویة التاھیلیة موالي 
عبد هللا

صالح الدین دوراید 1546600

انتقال 02/09/2010 عادي 34 7 الریاضیات سوس-ماسة-درعة انزكان ایت ملول آیت ملول عمر بن الخطاب الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة سیدي إفني مستي الثانویة االعدادیة 
المغرب العربي

جاري المصطفى 1586588

انتقال 05/09/2011 عادي 28 2 الریاضیات الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم دار الكداري غشت 20 الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة سیدي إفني مستي الثانویة االعدادیة 
المغرب العربي

احمد العبعوب 1599276

انتقال 05/09/2011 عادي 28 1 الریاضیات تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح أوالد عیاد ثانویة الفارابي 
التأھیلیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة سیدي إفني تیوغزة الثانویة التاھیلیة ایت 
بعمران

جمال الفطواكي 1599325

انتقال 04/09/2002 عادي 16 1 الریاضیات كلمیم - السمارة كلمیم كلمیم محمد السادس الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة سیدي إفني میر اللفت الثانویة التاھیلیة یوسف 
بن تاشفین

الفك نور الدین 1261508
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انتقال 05/09/2008 عادي 36 1 علوم الحیاة واألرض تادلة - أزیالل  أزیالل تدلي فطواكة ثانویة ابن خلدون 
اإلعدادیة

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة سیدي إفني سیدي حساین اوعلي االثانویة االعدادیة 
المرغیتي

المكروتي نورة 1503877

انتقال 02/09/2009 عادي 30 11 علوم الحیاة واألرض تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة أجدیر أجدیر علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة سیدي إفني تیوغزة الثانویة التاھیلیة ایت 
بعمران

مراد الودغیري 1543607

انتقال 02/09/2009 عادي 40 9 الفیزیاء والكیمیاء مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة ابن جریر الشھید صالح 
السرغیني

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة سیدي إفني مستي الثانویة االعدادیة 
المغرب العربي

محسن حبیبي 1543716

انتقال 06/04/2009 اإللتحاق 
بالزوج

36 3 الفیزیاء والكیمیاء الشاویة - وردیغة  سطات اوالد سعید الثانویة ةالتأھیلیة 
اوالد سعید

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة سیدي إفني سیدي إفني الثانویة التاھیلیة موالي 
ادریس

عزیزة نونح 1542614

انتقال 26/07/2010 عادي 34 1 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

الحي الحسني الحي الحسني ابن خلدون الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة سیدي إفني ایت الرخا التانویة االعدادیة عبدهللا 
بن الیزید السعدي

یونس البكوي 1591006

انتقال ثم تبادل 01/03/2011 عادي 34 5 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

بن امسیك بن مسیك ابن رشد الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة سیدي إفني تیوغزة الثانویة االعدادیة 
تیوغزة

عبدالرحیم ابغوغ 1592276

انتقال 02/09/2010 عادي 34 2 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

المحمدیة بني یخلف بني یخلف الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة سیدي إفني میر اللفت الثانویة التاھیلیة یوسف 
بن تاشفین

عادل بھلول 1585861

انتقال ثم تبادل 02/09/2010 عادي 34 2 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن زینب النفزاویة الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة سیدي إفني ایت الرخا التانویة االعدادیة عبدهللا 
بن الیزید السعدي

محمد صناك 1586948

انتقال 05/09/2011 عادي 28 1 الفیزیاء والكیمیاء سوس-ماسة-درعة تارودانت الكدیة البیضاء المجد الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة سیدي إفني سیدي إفني الثانویة التاھیلیة الحسن 
االول

الصالحي جمال 1599541

انتقال 01/03/2011 عادي 34 6 التربیة اإلسالمیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة بني حدیفة الشریف محمد 
امزیان

التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة سیدي إفني تغیرت الثانویة االعدادیة محمد 
الیزیدي

الزبیر درغازي 1592144

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوجة

19 1 التربیة اإلسالمیة سوس-ماسة-درعة تیزنیت تیزنیت الثانویة التاھیلیة 
الوحدة

التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة سیدي إفني تیوغزة الثانویة التاھیلیة ایت 
بعمران

عبد المجید العبدالوي 1599275

انتقال 05/09/2008 عادي 36 1 التربیة البدنیة الدار البیضاء  
الكبرى

الحي الحسني الحي الحسني ابن ا لھیثم التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة سیدي إفني سیدي إفني الثانویة التاھیلیة موالي 
عبد هللا

1503846   یونس الحسني

انتقال 02/09/2010 عادي 24 1 التربیة البدنیة الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر النواصر عالل بن عبد هللا التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة سیدي إفني األخصاص الثانویة التاھیلیة سیدي 
احساین

مروان العباسي 1543411

انتقال 02/09/2010 عادي 24 1 التربیة البدنیة سوس-ماسة-درعة تیزنیت تیزنیت الثانویة التأھیلیة 
أركان

التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة سیدي إفني ایت الرخا التانویة االعدادیة عبدهللا 
بن الیزید السعدي

المصطفى الشمسي 1586053

انتقال 05/09/2011 عادي 18 1 التربیة البدنیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات قریة با محمد ثانویة ابن خلدون 
التأھیلة

التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة سیدي إفني األخصاص الثانویة التاھیلیة سیدي 
احساین

فیصل البصري 1599471

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوجة

18 1 المعلومیات سوس-ماسة-درعة أكادیر إدا أوتنان أكادیر ثانویة االدریسي    
التقنیة

المعلومیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة سیدي إفني ایت الرخا التانویة االعدادیة عبدهللا 
بن الیزید السعدي

1599416 محمد المعزود

انتقال 02/09/2010 عادي 34 4 الفلسفة الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم مشرع بلقصیري ثانویة بلقصیري الفلسفة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة سیدي إفني ایت الرخا التانویة االعدادیة عبدهللا 
بن الیزید السعدي

ادریس الدریسي 1586097

انتقال 16/09/1996 اإللتحاق 
بالزوج

70 1 الترجمة سوس-ماسة-درعة أكادیر إدا أوتنان أكادیر ثانویة المتنبي الترجمة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة سیدي إفني سیدي إفني الثانویة التاھیلیة الحسن 
االول

خدیجة ایت عال 1050300

انتقال 10/11/1994 اإللتحاق 
بالزوجة

104 4 اللغة العربیة مكناس تافیاللت  مكناس توالل توالل اللغة العربیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر اسول الشریف االدریسي بن القائد حسن 78852

انتقال 16/09/1998 عادي 88 1 اللغة العربیة مكناس تافیاللت  الرشیدیة شرفاء مدغرة ابن حزم اللغة العربیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر قلعة مكونة الورود عبد الغني صغیري 1125303

انتقال 05/09/2007 عادي 52 3 اللغة العربیة مكناس تافیاللت  الرشیدیة اوفوس الحسن االول اوفوس اللغة العربیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر قلعة مكونة الورود عبد اللطیف عماري 1446417

انتقال 06/04/2009 عادي 36 3 اللغة العربیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم مشرع بلقصیري ثانویة موالي رشید اللغة العربیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر سوق الخمیس دادس سیدي بویحیى عزیزة حلفاوي 1542649

انتقال 01/03/2011 عادي 34 1 اللغة العربیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم زكوطة زكوطة اللغة العربیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر قلعة مكونة موالي باعمران سلیمان  زین  العابدین 1592591
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انتقال 26/07/2010 عادي 34 4 اللغة العربیة مكناس تافیاللت  الرشیدیة كلمیمة محمد الخامس اللغة العربیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر النیف محمد السادس النیف عبد الكبیر عالوي 1591068

انتقال 26/07/2010 عادي 34 6 اللغة العربیة مكناس تافیاللت  میدلت الریش موالي علي الشریف اللغة العربیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر اسول الشریف االدریسي عبد العزیز الدادسي 1591077

انتقال 05/09/2007 مزدوج 28 2 اللغة العربیة سوس-ماسة-درعة ورززات ترمیكت الثانویة التأھیلیة 
االمام مالك

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر سوق الخمیس دادس عبد الكریم الخطابي محمد السالم الطاھري 1447462

انتقال 05/09/2007 مزدوج 28 2 اللغة العربیة سوس-ماسة-درعة ورززات ترمیكت الثانویة التأھیلیة 
االمام مالك

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر تنغیر زاید احماد الراضي أمینة  1404959

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق 
بالزوجة

25 1 اللغة العربیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش ابي العباس السبتي اللغة العربیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر تنغیر س,م,بن عبد هللا الحسین اومادي 1586865

انتقال 03/11/1989 أقدمیة 114 2 اللغة الفرنسیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال العیایدة ثا,إبن ھاني اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر تغزوت نایت عطى م,عبد هللا بن حساین وسام عزیز 348035

انتقال 11/02/2003 عادي 68 2 اللغة الفرنسیة سوس-ماسة-درعة تیزنیت تیزنیت الثانویة التأھیلیة 
أركان

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر تنغیر ھرداوي محمد ابراھیم بن االدھم 1276441

انتقال 01/01/2010 عادي 40 10 اللغة الفرنسیة مكناس تافیاللت  میدلت میدلت الحسن الثاني اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر اسول الشریف االدریسي مریم كولي 1545630

انتقال 05/09/2008 اإللتحاق 
بالزوج

37 8 اللغة الفرنسیة مكناس تافیاللت  افران تیمحضیت ثانویة تیمحضیت 
التأھیلیة

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر تغزوت نایت عطى م,عبد هللا بن حساین زینب الروكي 1504255

انتقال 02/09/2010 عادي 34 1 اللغة الفرنسیة الشاویة - وردیغة  برشید برشید ثانویة الجدیدة 
التأھیلیة

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر تغزوت نایت عطى م,عبد هللا بن حساین عبد الباسط الریتوني 1586915

انتقال 18/11/2011 اإللتحاق 
بالزوج

19 2 اللغة الفرنسیة مكناس تافیاللت  الرشیدیة شرفاء مدغرة ابن حزم اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر النیف محمد السادس النیف و القائد     نجیبة 1596670

انتقال 05/09/2011 عادي 18 11 اللغة الفرنسیة الشاویة - وردیغة  خریبكة ابي الجعد الفارابي اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر قلعة مكونة موالي باعمران یوسف  مخریف 1593583

انتقال 05/09/2011 عادي 18 11 اللغة الفرنسیة طنجة - تطوان العرائش اوالد اوشیح ثانویة اوالد أوشیح 
التأھیلیة

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر اسول الشریف االدریسي عمر ایت اوشریف 1598811

انتقال 05/09/2003 عادي 54 1 اللغة اإلنجلیزیة سوس-ماسة-درعة أكادیر إدا أوتنان أكادیر ثانویة األمل اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر بومالن دادس الثانویة التأھیلیة بومالن 
دادس

الدریوش خالد 1276827

انتقال 01/01/2010 عادي 40 1 اللغة اإلنجلیزیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة الصخیرات االمیر موالي عبد 
هللا

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر تنغیر س,م,بن عبد هللا رشید ركدي 1546426

انتقال 01/01/2010 عادي 40 2 اللغة اإلنجلیزیة الدار البیضاء  
الكبرى

المحمدیة بني یخلف بني یخلف اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر قلعة مكونة موالي باعمران 1546412  عبد  المجید   یعقوبي

انتقال 01/01/2010 عادي 40 3 اللغة اإلنجلیزیة مكناس تافیاللت  مكناس ویسالن واد المخازن اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر تنغیر زاید احماد ادریس  الجمالوي 1546423

انتقال 02/09/2009 عادي 30 3 اللغة اإلنجلیزیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي سلیمان سیدي یحیى الغرب ابن زیدون اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر قلعة مكونة الورود بوبكر الفقیر 1546409

انتقال 01/01/2010 عادي 26 8 اللغة اإلنجلیزیة سوس-ماسة-درعة انزكان ایت ملول إنزكان رحال بن احمد اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر سوق الخمیس دادس عبد الكریم الخطابي عبد الصمد غادي 1546391

انتقال 01/03/2011 عادي 24 2 اللغة اإلنجلیزیة الشاویة - وردیغة  برشید سیدي رحال الشاطئ الخوارزمي اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر اكنیون عسو باسالم فاطمة الزھراء عبید 1592608

انتقال 05/09/2011 عادي 18 1 اللغة اإلنجلیزیة سوس-ماسة-درعة تارودانت تارودانت ثانویة محمد الخامس 
للتعلیم األصیل

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر سوق الخمیس دادس عبد الكریم الخطابي الحسین ادبحسین 1593305

انتقال ثم تبادل 04/09/2002 عادي 70 5 االجتماعیات مكناس تافیاللت  مكناس عین الجمعة أحمد بن علي باسو االجتماعیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر تنغیر مصطفى جدیة ابراھیم بن االدھم 1276134

انتقال 02/09/2009 عادي 40 1 االجتماعیات الشرقیة  وجدة انجاد وجدة ثا. المھدي بنبركة االجتماعیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر سوق الخمیس دادس سیدي بویحیى احمیدة الموساوي 1546415

انتقال 01/03/2011 عادي 34 4 االجتماعیات تادلة - أزیالل  أزیالل دمنات ثانویة دمنات 
التاھیلیة

االجتماعیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر تنغیر عبد السالم الناصري ابراھیم بن االدھم 1679603

انتقال 26/07/2010 عادي 34 4 االجتماعیات الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم سیدي قاسم ثانویة المنصور 
الدھبي

االجتماعیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر اسول الشریف االدریسي مصطفى بریش 1591032
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انتقال 01/01/2010 اإللتحاق 
بالزوجة

31 3 االجتماعیات مكناس تافیاللت  الرشیدیة كلمیمة محمد الخامس االجتماعیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر تغزوت نایت عطى ابو ذر الغفاري حمو بنعبوبو 1546421

انتقال 26/07/2010 عادي 24 3 االجتماعیات تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة بني حدیفة الشریف محمد 
امزیان

االجتماعیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر النیف محمد السادس النیف بابا رضوان 1591084

انتقال 07/09/2004 عادي 70 1 الریاضیات مكناس تافیاللت  الرشیدیة الرشیدیة ابن طاھر الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر تغزوت نایت عطى م,عبد هللا بن حساین الریش محمد 1281016

انتقال 02/01/2007 عادي 58 4 الریاضیات فاس - بولمان  صفرو المنزل محمد الفاسي الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر قلعة مكونة الورود رحو حدو 1438524

انتقال 06/09/2006 اإللتحاق 
بالزوجة

50 1 الریاضیات مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش الزرقطوني الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر بومالن دادس الثانویة التأھیلیة بومالن 
دادس

مولود وظیفي 1410628

انتقال 07/09/2009 عادي 40 3 الریاضیات دكالة - عبدة سیدي بنور سیدي بنور ثانویة سیدي بنور 
   التأھیلیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر تلمي الثانویة االعدادیة تلمي ساجد ھشام 1546395

انتقال 01/01/2010 عادي 40 5 الریاضیات الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات المعازیز المختار السوسي الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر تنغیر صالح الدین األیوبي خالد بابا 1546429

انتقال 02/09/2009 عادي 40 2 الریاضیات الشاویة - وردیغة  بن سلیمان المنصوریة الثانویة التأھیلیة 
المنصوریة

الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر قلعة مكونة الورود شكري الفكاك 1546407

انتقال 01/01/2010 عادي 40 11 الریاضیات الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات عین السبیت ثانویة التوحید 
التأھیلیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر النیف العیمل مریم معركة وادي المخازن 1545654

انتقال 02/09/2009 عادي 30 2 الریاضیات دكالة - عبدة اسفي جمعة سحیم ابن سینا الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر ایت واسیف الثانویة اإلعدادیة 
تابرخاشت

عبد اللطیف فردیوي 1546383

انتقال 02/09/2009 عادي 30 4 الریاضیات الشاویة - وردیغة  خریبكة وادي زم المختار   السوسي الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر امسمریر یوسف بن تاشفین ھشام بوحفیظ 1546390

انتقال 01/01/2010 عادي 30 1 الریاضیات الشرقیة  بركان مداغ ثانویة الكندي 
التأھیلیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر ایت سدرات الجبل العلیا إعدادیة ایت توخسین الطیب شارة 1546382

انتقال 01/01/2010 عادي 30 1 الریاضیات طنجة - تطوان تطوان الحمراء طارق بن زیاد الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر ایت الفرسي إعدادیة ایت الفرسي توفیق الصنھاجي 1546385

انتقال 05/09/2011 عادي 28 4 الریاضیات سوس-ماسة-درعة تارودانت أوالد تایمة عبد هللا الشفشاوني الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر سوق الخمیس دادس سیدي بویحیى احمد امسكین 1593602

انتقال 01/01/2010 عادي 22 11 الریاضیات دكالة - عبدة الجدیدة شتوكة الورد الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر تنغیر س,م,بن عبد هللا رشید سكونتي 1546728

انتقال 05/09/2011 عادي 18 2 الریاضیات تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح احد بوموسى ثانویة أم الربیع 
اإلعدادیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر النیف محمد السادس النیف الجودالي فیصل 1599490

انتقال 24/01/2008 عادي 18 1 الریاضیات سوس-ماسة-درعة تنغیر تنغیر س,م,بن عبد هللا الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر تغزوت نایت عطى م,عبد هللا بن حساین حمید عدالوي 1444387

انتقال 05/09/2011 عادي 18 1 الریاضیات الشرقیة  تاوریرت تاوریرت لقمان الحكیم الریاضیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر النیف محمد السادس النیف عرفاوي محمد 1598897

انتقال 02/01/2007 عادي 58 11 علوم الحیاة واألرض الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات الزحیلكة فاطمة الزھراء علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر سوق الخمیس دادس سیدي بویحیى منیر تطحسن 1438578

انتقال 01/01/2010 عادي 40 8 علوم الحیاة واألرض مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز امزمیز الثانویة التأھیلیة 
الفراھیدي

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر ایت الفرسي إعدادیة ایت الفرسي محمد البوطي 1546384

انتقال 07/09/2009 عادي 40 3 علوم الحیاة واألرض مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة العطاویة ثانویة الرحالي 
الفاروق التأھیلیة

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر تلمي الثانویة االعدادیة تلمي عاریم محمد 1546394

انتقال 02/09/2010 عادي 34 11 علوم الحیاة واألرض مكناس تافیاللت  خنیفرة القباب تازیزاوت علوم الحیاة واألرض الثانوي اإلعدادي سوس-ماسة-درعة تنغیر النیف أوحجو نصیر معركة وادي المخازن 1587809

انتقال 01/03/2011 عادي 24 8 علوم الحیاة واألرض فاس - بولمان  بولمان میسور میسور المختلطة علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر بومالن دادس الثانویة التأھیلیة بومالن 
دادس

بنزكنون عماد 1679171

انتقال 01/03/2011 عادي 24 10 علوم الحیاة واألرض تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة بني بونصار إعدادیة بني بونصار علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر امسمریر یوسف بن تاشفین عبد الرحمان المرابط 1679149

انتقال 02/09/2009 عادي 40 1 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

المحمدیة الشالالت الثانویة التأھیلیة 
الخوارزمي

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر سوق الخمیس دادس سیدي بویحیى ایت الحاج یاسین 1543081
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انتقال 02/09/2010 عادي 34 11 الفیزیاء والكیمیاء مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة تمنار أركان الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر النیف محمد السادس النیف اوتلیت جمال 1586869

انتقال 02/09/2009 عادي 30 3 الفیزیاء والكیمیاء سوس-ماسة-درعة تیزنیت ایت وافقا الثانویة االعدادیة 
ادریس الثاني

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر تنغیر صالح الدین األیوبي سارة ناصري 1544048

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوج

24 9 الفیزیاء والكیمیاء فاس - بولمان  صفرو ایموزار كندر محمد السادس الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر تنغیر صالح الدین األیوبي ایمان الدوناسي 1679613

انتقال 02/09/2010 عادي 24 6 الفیزیاء والكیمیاء دكالة - عبدة اسفي جمعة سحیم ابن سینا الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر اسول الشریف االدریسي كمال بوشفیرة 1585975

انتقال 26/07/2010 عادي 24 11 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

مدیونة الھراویین المختار السوسي الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر اسول الشریف االدریسي محمد سلیم 1591008

انتقال 06/02/2008 عادي 52 4 التربیة اإلسالمیة مكناس تافیاللت  میدلت الریش موالي علي الشریف التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر مصیسي ابن خلدون عبد الواحد الصغیري 1445416

انتقال 16/09/1992 أقدمیة 92 1 التربیة البدنیة مكناس تافیاللت  الحاجب جحجوح ثانویة جحجوح 
التأھیلیة

التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر تنغیر صالح الدین األیوبي انحاس ناصر 716775

انتقال 07/09/2005 عادي 54 1 التربیة البدنیة مكناس تافیاللت  مكناس اإلسماعیلیة التربیة البدنیة إبن الرومي الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر تغزوت نایت عطى م,عبد هللا بن حساین شھراوي ھدى 1284722

انتقال 07/09/2005 عادي 54 2 التربیة البدنیة مكناس تافیاللت  مكناس ویسالن محمد الخامس التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر تغزوت نایت عطى م,عبد هللا بن حساین بلبركة درید 1284565

انتقال 02/09/2010 عادي 24 1 التربیة البدنیة فاس - بولمان  فاس اكدال صالح الدین األیوبي التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر تنغیر صالح الدین األیوبي عمر اسماعیلي علوي 1586575

انتقال 05/09/2011 عادي 18 3 التربیة البدنیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة لال میمونة األمیرة لال خدیجة التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر بومالن دادس الثانویة التأھیلیة بومالن 
دادس

الجزیز أنس 1599489

انتقال 04/09/2002 عادي 72 2 المعلومیات مكناس تافیاللت  الرشیدیة الرشیدیة االمام مالك المعلومیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر بومالن دادس الثانویة التأھیلیة بومالن 
دادس

أحمد ھیتا 1276417

انتقال 05/09/2011 عادي 18 5 المعلومیات سوس-ماسة-درعة تنغیر ایت سدرات السھل  
الغربیة

طارق إبن زیاد المعلومیات الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر اكنیون عسو باسالم یاسین الكنتري 1599340

انتقال 05/09/2008 عادي 36 2 الفلسفة مكناس تافیاللت  الرشیدیة ارفود موالي رشید الفلسفة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر تنغیر مالكي محمد ابراھیم بن االدھم 1504152

انتقال 16/09/1994 عادي 66 5 الترجمة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال تابریكت ثانویة العباس مفتاح الترجمة الثانوي التأھیلي سوس-ماسة-درعة تنغیر بومالن دادس الثانویة التأھیلیة بومالن 
دادس

محمد بودیاني 61333

انتقال 05/09/2007 اإللتحاق 
بالزوج

42 1 اللغة العربیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة القنیطرة عبد الرحمان الناصر اللغة العربیة الثانوي اإلعدادي الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة سیدي بوبكر الحاج ابو العالء المعري الخطابي زھرة 1447492

انتقال 08/01/2008 عادي 42 2 اللغة العربیة طنجة - تطوان الفحص أنجرة القصر الصغیر ثانویة القصر 
الصغیر اإلعدادیة

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة سوق االربعاء سیدي عیسى وداد االزماني 1439081

تبادل 29/10/1991 عادي 38 1 اللغة العربیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة سیدي الطیبي األنوار اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة سیدي عالل التازي ثانویة عالل التازي 
التأھیلیة

رحمة المستغفر 899380

انتقال 16/09/1988 أقدمیة 114 3 اللغة الفرنسیة طنجة - تطوان المضیق الفنیدق المضیق عبد الرحیم بوعبید اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة سوق االربعاء سیدي عیسى عبد الواحد شال ل 338216

انتقال 16/09/1995 اإللتحاق 
بالزوج

73 2 اللغة الفرنسیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة سیدي الطیبي األنوار اللغة الفرنسیة االبتدائي الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة بنمنصور م,م اوالد امحمد الجاوي امال 63085

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق 
بالزوج

31 2 اللغة الفرنسیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الرباط یعقوب المنصور أبي ذر الغفاري اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة القنیطرة عبد الرحمان الناصر بھیة الفاسي الفھري 1587089

تبادل 18/11/2011 اإللتحاق 
بالزوج

21 2 اللغة الفرنسیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال تابریكت ثانویة عبد السالم 
عامر

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة سیدي الطیبي األنوار فتیحة زراري 1596700

انتقال 16/09/1989 أقدمیة 102 1 اللغة اإلنجلیزیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة القنیطرة عبد الرحمان الناصر اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة سیدي عالل التازي ثانویة عالل التازي 
التأھیلیة

المصطفى شكیر 364546

انتقال 07/09/2004 عادي 60 1 اللغة اإلنجلیزیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة القنیطرة عبد المالك السعدي اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة بنمنصور الجاحض بوكربة طارق 1280897
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انتقال 16/09/1986 عادي 48 1 اللغة اإلنجلیزیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة القنیطرة محمد الخامس اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة سوق االربعاء سیدي عیسى بحري المصطفى 297017

انتقال 16/09/1990 عادي 44 1 اللغة اإلنجلیزیة سوس-ماسة-درعة تارودانت تارودانت ابن سلیمان الروداني اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة القنیطرة ابو حیان التوحیدي مصطفى بولعیش 375969

انتقال 16/09/1998 عادي 36 1 اللغة اإلنجلیزیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة القنیطرة الثانویة  العسكریة 
الملكیة األولى

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة سیدي عالل التازي ثانویة عالل التازي 
التأھیلیة

اسامة بنطالب 1125245

انتقال 02/09/2010 عادي 34 1 اللغة اإلنجلیزیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال بطانة ثانویة الفقیھ المریني اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة عرباوة ابن األثیر إقبال العلج 1585784

انتقال 05/09/2011 عادي 28 4 اللغة اإلنجلیزیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الرباط یعقوب المنصور ابن رشد اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة سوق االربعاء سیدي عیسى اكرام بنزوین 1599049

انتقال 05/09/2008 عادي 34 1 االجتماعیات الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم سیدي قاسم ثانویة المنصور 
الدھبي

االجتماعیات الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة سوق االربعاء سیدي عیسى یونس بوعبید 1503677

انتقال 02/09/2009 اإللتحاق 
بالزوج

30 3 االجتماعیات طنجة - تطوان تطوان ازال ابن زھر االجتماعیات الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة عرباوة ابن األثیر فاطمة الزھرة الوھابي 1543603

انتقال 04/09/2002 عادي 30 7 الریاضیات طنجة - تطوان المضیق الفنیدق مرتیل اإلمام الغزالي الریاضیات الثانوي اإلعدادي الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة موالي بوسلھام یوسف بن تاشفین الشھبي عبد اللطیف 1261385

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوج

20 8 الریاضیات الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة الصخیرات أبي بكر الرازي الریاضیات الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة لال میمونة األمیرة لال خدیجة بوشرى ھكو 1599636

انتقال 05/09/2007 اإللتحاق 
بالزوج

19 1 الریاضیات طنجة - تطوان طنجة أصیال بني مكادة عبد هللا الشفشاوني الریاضیات الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة سوق االربعاء سیدي عیسى ركضان منار 1447380

انتقال 05/09/2007 اإللتحاق 
بالزوج

43 2 علوم الحیاة واألرض الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة تمارة الشفشاوني علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة سوق االربعاء سیدي عیسى مھى العبودي 1446759

تبادل 08/01/2007 عادي 38 1 علوم الحیاة واألرض الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال تابریكت ثانویة محمد 
الحمداوي

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة القنیطرة ابن عباد مھدي بوشرة 1439098

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق 
بالزوج

24 2 علوم الحیاة واألرض الدار البیضاء  
الكبرى

عین السبع الحي 
المحمدي

عین السبع ثانویة الریاضیین علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة سوق االربعاء األمیر موالي الحسن حسناء األعرج 1590103

انتقال 14/09/2002 عادي 42 6 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

بن امسیك سباتة طھ حسین الفیزیاء والكیمیاء الثانوي اإلعدادي الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة بنمنصور الجاحض جالل وسیر 1262023

تبادل 06/09/2000 عادي 18 3 الفیزیاء والكیمیاء الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم دار الكداري غشت 20 الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة عرباوة ابن األثیر فؤاد العیساوي 1176061

انتقال 16/09/1998 عادي 48 3 التربیة اإلسالمیة طنجة - تطوان تطوان واد لو عمر بن الخطاب التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة سوق االربعاء سیدي عیسى المختار حماد 1118498

انتقال 26/07/2010 عادي 34 10 التربیة اإلسالمیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات الرماني عبد الرحمان الزاكي التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة سیدي محمد لحمر ابو القاسم  الشابي مصطفى الشیكر 1590873

تبادل 28/09/2004 عادي 24 1 التربیة اإلسالمیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة عین العودة المنصور الدھبي التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة سوق االربعاء األمیر موالي الحسن عتیقة عسیلة 1279560

انتقال 16/09/1997 عادي 82 1 التربیة البدنیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة القنیطرة ابو حیان التوحیدي التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة سیدي عالل التازي ثانویة عالل التازي 
التأھیلیة

عبدالكریم قشوب 1051030

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق 
بالزوج

26 1 المعلومیات طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة الثانویة التاھیلیة 
الحنصالي

المعلومیات الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة سوق االربعاء سیدي عیسى اسماء الفاسي الفھري 1589724

انتقال 16/09/1995 اإللتحاق 
بالزوج

44 2 الترجمة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة سیدي الطیبي األنوار الترجمة الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة عرباوة ابن األثیر صباح  بوخرب 90472

انتقال 21/09/1987 أقدمیة 104 1 اللغة العربیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة القنیطرة محمد الخامس اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم سیدي قاسم ثانویة المنصور الدھبي أبو القاسم الشبري 306928

انتقال 16/09/1995 أقدمیة 76 2 اللغة العربیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم مشرع بلقصیري ثانویة بلقصیري اللغة العربیة االبتدائي الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم انویرات اوالد الریاحي عبد االاله الشرقي 89076
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انتقال 16/09/1998 عادي 70 1 اللغة العربیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم دار الكداري غشت 20 اللغة العربیة االبتدائي الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم ارمیالت لعتاونة ادریس العشاب 1120309

انتقال 16/09/1998 عادي 64 2 اللغة العربیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم سیدي قاسم محمد الخامس اللغة العربیة االبتدائي الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم تكنة أبو قاسم الشابي بوشتى حجوبي 1120478

انتقال 12/12/1990 عادي 60 1 اللغة العربیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم سیدي قاسم ثانویة المنصور 
الدھبي

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم زكوطة زكوطة فاطمة حریش 397337

انتقال 06/09/2006 عادي 34 2 اللغة العربیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي سلیمان دار بلعامري قاسم أمین اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم دار الكداري غشت 20 خدیجة خوة 1410476

انتقال 07/09/2004 اإللتحاق 
بالزوج

31 2 اللغة العربیة طنجة - تطوان تطوان ازال ابن زھر اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم مشرع بلقصیري ثانویة موالي رشید لمیاء ارجاف هللا 1277203

انتقال 24/02/2007 اإللتحاق 
بالزوج

26 1 اللغة العربیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم سیدي قاسم ثانویة المنصور 
الدھبي

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم أحد كورت الفرابي عزیزة بوحیة 1439233

انتقال 16/09/1988 اإللتحاق 
بالزوج

128 1 اللغة الفرنسیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة القنیطرة القدس اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم مشرع بلقصیري ابن بصال سعاد حوسني 890408

انتقال 16/09/1996 اإللتحاق 
بالزوجة

77 6 اللغة الفرنسیة مكناس تافیاللت  مكناس المھایة لحسن بن محمد بن 
مبارك

اللغة الفرنسیة االبتدائي الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم عین الدفالي الشاویة بوریاتل المصطفى الكاوزي 1049986

انتقال 02/09/2009 عادي 40 8 اللغة الفرنسیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة عین العودة المنصور الدھبي اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم جرف الملحة جرف الملحة أسماء حبیبي 1543717

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوج

18 4 اللغة الفرنسیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال حصین ثانویة ابي شعیب 
الدكالي

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم دار الكداري غشت 20 التالفي إكرام 1593823

انتقال 16/09/1994 أقدمیة 96 1 اللغة اإلنجلیزیة مكناس تافیاللت  مكناس عین كرمة - واد 
الرمان

عین كرمة اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم سیدي قاسم أحد رشید فیالل 56778

انتقال 16/09/1994 عادي 76 1 اللغة اإلنجلیزیة طنجة - تطوان طنجة أصیال الشرف- سواني محمد بن عبد الكریم 
الخطابي

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم سیدي قاسم األمیر موالي عبد هللا الضعیف المصطفى 55378

انتقال 16/09/1996 عادي 76 1 اللغة اإلنجلیزیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة القنیطرة الثانویة التأھلیة ابن 
سسینا التقنیة

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم سیدي قاسم ثانویة المنصور الدھبي محمد صحراوي 1043729

انتقال 04/09/2002 عادي 64 1 اللغة اإلنجلیزیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة القنیطرة الثانویة التأھلیة ابن 
سسینا التقنیة

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم عین الدفالي المتنبي زكریاء لعروصي 1172661

انتقال 10/09/2001 عادي 60 3 اللغة اإلنجلیزیة مكناس تافیاللت  مكناس ویسالن واد المخازن اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم زیرارة ثانویة عبد هللا إبراھیم الخندوقي عبد الرحیم 1171646

انتقال 24/03/2003 اإللتحاق 
بالزوج

50 1 اللغة اإلنجلیزیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة القنیطرة ابن عباد اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم دار الكداري غشت 20 الزعیم شادیة 1270533

انتقال 02/09/2009 اإللتحاق 
بالزوج

31 1 اللغة اإلنجلیزیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الرباط حسان الحسن الثاني اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم أحد كورت الفرابي ھاجر ناظیر 1544034

انتقال 05/09/2011 عادي 28 1 اللغة اإلنجلیزیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال حصین ثا, المتنبي اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم دار الكداري غشت 20 إكرام بقالو 1598964

انتقال 28/12/2011 عادي 28 3 اللغة اإلنجلیزیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي سلیمان سیدي یحیى الغرب ابن زیدون اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم دار الكداري غشت 20 الھرش المصطقى 1596621

انتقال 06/09/2006 اإللتحاق 
بالزوج

31 3 االجتماعیات الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة القنیطرة عبد المالك السعدي االجتماعیات الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم جرف الملحة جرف الملحة كمون   فاطمة 1410376

انتقال 02/09/2009 اإللتحاق 
بالزوج

31 1 االجتماعیات الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة القنیطرة ثانویة ابن بطوطة 
التأھیلیة

االجتماعیات الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم دار الكداري غشت 20 خدیجة العطیوي 1543438

انتقال 16/09/1989 أقدمیة 114 5 الریاضیات مكناس تافیاللت  مكناس ویسالن واد المخازن الریاضیات الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم سیدي قاسم أحد محمد  ولد  زھراء 363037

انتقال 08/01/2007 اإللتحاق 
بالزوجة

26 2 الریاضیات الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي سلیمان دار بلعامري قاسم أمین الریاضیات الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم زكوطة زكوطة المباركي ادریس 1438422
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انتقال ثم تبادل 05/09/2007 اإللتحاق 
بالزوجة

19 1 الریاضیات مكناس تافیاللت  مكناس عین كرمة - واد 
الرمان

عین كرمة الریاضیات الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم زیرارة ثانویة عبد هللا إبراھیم أبردان عبدالسالم 1446366

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوجة

18 3 الریاضیات مكناس تافیاللت  مكناس اإلسماعیلیة الریاضیات إبن الرومي الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم زكوطة زكوطة ھشام بلحاج 1598992

انتقال 16/09/1991 أقدمیة 94 2 علوم الحیاة واألرض طنجة - تطوان طنجة أصیال الشرف- سواني محمد بن عبد الكریم 
الخطابي

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم مشرع بلقصیري ثانویة موالي رشید الحقي عزیز 390196

انتقال 16/09/1997 اإللتحاق 
بالزوجة

61 2 الفیزیاء والكیمیاء مكناس تافیاللت  مكناس توالل توالل الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم زكوطة زكوطة منیر الخطیبي 1051569

انتقال 06/02/2008 عادي 48 1 الفیزیاء والكیمیاء الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات سیدي عالل 
البحراوي

موالي ادریس الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم سیدي قاسم محمد الخامس 1444820 مصطفى دوبي

انتقال 02/01/2007 عادي 36 4 الفیزیاء والكیمیاء مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة تماللت ثانویة تماللت 
التأھیلیة

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم سیدي قاسم األمیر موالي عبد هللا حكیمة الشوقي 1438541

تبادل 06/09/2006 عادي 30 2 الفیزیاء والكیمیاء الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي سلیمان سیدي یحیى الغرب ابن زیدون الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم دار الكداري غشت 20 عبد االلھ ابن عبیدة 1410037

انتقال 26/07/2010 اإللتحاق 
بالزوجة

27 6 الفیزیاء والكیمیاء الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال باب المریسة ثانویة ابي بكر 
القادري

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي اإلعدادي الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم دار الكداري دار الكداري عمر أمزیان 1590849

انتقال 15/11/2001 اإللتحاق 
بالزوج

30 1 التربیة اإلسالمیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة القنیطرة المسیرة الخضراء التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم سیدي قاسم األمیر موالي عبد هللا امینة بوشكوش 1171890

انتقال 01/11/1978 أقدمیة 102 1 التربیة البدنیة طنجة - تطوان العرائش العرائش ثانویة ماء العینین 
 التأھیلیة

التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم مشرع بلقصیري ثانویة موالي رشید محمد الشبة 697021

انتقال 16/09/1994 أقدمیة 88 1 التربیة البدنیة مكناس تافیاللت  مكناس اإلسماعیلیة عبد الرحمان بن 
زیدان

التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم أحد كورت الفرابي مصطفى بلیط 58683

انتقال 16/09/1998 عادي 68 1 التربیة البدنیة مكناس تافیاللت  مكناس اإلسماعیلیة التربیة البدنیة إبن الرومي الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم سیدي قاسم أحد عماد خردي 1125383

انتقال 07/09/2005 عادي 34 1 التربیة البدنیة الدار البیضاء  
الكبرى

موالي رشید سیدي 
عثمان

موالي رشید عبد المالك السعدي التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم مشرع بلقصیري ثانویة موالي رشید صبور ھاجر 1285229

انتقال 06/09/2006 عادي 30 1 التربیة البدنیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم سیدي قاسم أحد التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم جرف الملحة جرف الملحة خالد الحافظ 1284955

انتقال 05/09/2008 عادي 28 1 التربیة البدنیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي سلیمان سیدي سلیمان زینب النفزاویة التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم دار الكداري دار الكداري عزیز الوردي 1505824

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوج

18 2 المعلومیات طنجة - تطوان تطوان واد لو عمر بن الخطاب المعلومیات الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم أحد كورت الفرابي جمالي خدیجة 1593331

انتقال 07/09/2004 عادي 52 1 الفلسفة الدار البیضاء  
الكبرى

موالي رشید سیدي 
عثمان

سیدي عثمان المكي الناصري الفلسفة الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم مشرع بلقصیري ثانویة موالي رشید محمد   بنعبو 1281421

انتقال 16/09/1988 أقدمیة 128 1 اللغة العربیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة القنیطرة ابن الھیثم اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي سلیمان سیدي یحیى الغرب ابن زیدون بوخار رشید 340347

انتقال 26/07/2010 اإللتحاق 
بالزوج

25 6 اللغة العربیة طنجة - تطوان تطوان الحمراء طارق بن زیاد اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي سلیمان سیدي سلیمان األمیر موالي عبد هللا فاطمة فواسي 1590862

انتقال ثم تبادل 24/10/1989 اإللتحاق 
بالزوج

126 2 اللغة الفرنسیة فاس - بولمان  فاس المرینیین القرویین اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي سلیمان سیدي سلیمان األمیر موالي عبد هللا بدري نعیمة 892835

انتقال 16/09/1985 اإللتحاق 
بالزوجة

100 1 اللغة اإلنجلیزیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة القنیطرة القدس اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي سلیمان سیدي سلیمان األمیر موالي عبد هللا محمد الغفتولي 259607

انتقال 16/09/1998 اإللتحاق 
بالزوج

78 1 اللغة اإلنجلیزیة طنجة - تطوان تطوان تطوان المھدي بنونة اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي سلیمان سیدي سلیمان زینب النفزاویة الطیبي سمیة 1118592

انتقال 17/09/1984 عادي 58 1 اللغة اإلنجلیزیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال حصین الثانویة التأھیلیة 
جابر بن حیان

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي سلیمان سیدي سلیمان زینب النفزاویة الحو شراھا 210632
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انتقال 16/09/1996 عادي 48 1 اللغة اإلنجلیزیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة القنیطرة محمد الخامس اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي سلیمان سیدي یحیى الغرب ابن زیدون المسافع فاضمة 1043504

انتقال 07/09/2005 عادي 34 1 اللغة اإلنجلیزیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة القنیطرة طھ حسین اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي سلیمان سیدي یحیى الغرب ابن زیدون سحیوف یوسف 1282439

انتقال 05/09/2011 عادي 28 2 اللغة اإلنجلیزیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال تابریكت ثانویة عبد السالم 
عامر

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي سلیمان القصیبیة القصیبیة أمینة باكسي 1598957

انتقال 16/09/1998 اإللتحاق 
بالزوجة

20 1 اللغة اإلنجلیزیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة القنیطرة عبد الرحمان الناصر اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي سلیمان سیدي یحیى الغرب ابن زیدون عبد الكریم بنقداد 1125246

تبادل 16/09/1989 أقدمیة 96 2 الفیزیاء والكیمیاء الشاویة - وردیغة  بن سلیمان بنسلیمان الثانویة التأھیلیة 
الحسن الثاني

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي سلیمان سیدي یحیى الغرب ابن زیدون حسناوي محمد 363875

انتقال 17/09/1990 أقدمیة 94 1 التربیة البدنیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة القنیطرة المسیرة الخضراء التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي سلیمان سیدي یحیى الغرب ابن زیدون اكریو عبد اللطیف 373794

انتقال 16/09/1995 عادي 86 1 التربیة البدنیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة القنیطرة ابن الھیثم التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي سلیمان سیدي یحیى الغرب ابن زیدون زھیر بروان 89835

انتقال 16/09/1996 عادي 46 1 التربیة البدنیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال سیدي بوقنادل الثانویة التأھیلیة 
الحسین السالوي

التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي سلیمان سیدي سلیمان زینب النفزاویة جمال السباعي 1044283

انتقال 16/09/1994 اإللتحاق 
بالزوجة

54 3 اللغة العربیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة سیدي یحیى زعیر عبدالعزیز مزیان 
بلفقیھ

اللغة العربیة االبتدائي الشاویة - وردیغة  بن سلیمان سیدي بطاش م/م ابن طفیل المركزیة محمد العشاوي 56130

انتقال 01/01/2007 عادي 34 1 اللغة العربیة الشاویة - وردیغة  سطات سطات ثانویة ابن الخطیب 
 التاھیلیة

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  بن سلیمان بنسلیمان الثانویة التأھیلیة الحسن 
الثاني

فتیحة نجمي 1438884

انتقال 05/09/2008 عادي 42 4 اللغة الفرنسیة الدار البیضاء  
الكبرى

الحي الحسني الحي الحسني ابن رشد اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  بن سلیمان بنسلیمان الثانویة التأھیلیة 
الشریف االدریسي

1503975  صوفیة  حدو

انتقال 16/09/1995 عادي 38 2 اللغة الفرنسیة الشاویة - وردیغة  برشید السوالم الثانویة التأھیلیة 
اوالد حریز الغربیة

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  بن سلیمان ملیلة الثانویة التأھیلیة محمد 
بن عبد الكریم الخطابي

مصطفى ھاني 89256

انتقال 06/09/2006 عادي 34 1 اللغة اإلنجلیزیة الدار البیضاء  
الكبرى

عین الشق عین الشق عبدالخالق الطریس اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  بن سلیمان بنسلیمان الثانویة التأھیلیة الحسن 
الثاني

عنكة مینة 1409953

انتقال 16/09/1994 أقدمیة 123 1 االجتماعیات الشاویة - وردیغة  بن سلیمان بنسلیمان الثانویة التأھیلیة 
الشریف االدریسي

االجتماعیات االبتدائي الشاویة - وردیغة  بن سلیمان فضاالت فرعیة اوالد بوجمعة عادل سعود 58183

انتقال 21/02/2008 اإللتحاق 
بالزوجة

42 3 االجتماعیات مكناس تافیاللت  الحاجب عین تاوجطات ینایر 11 االجتماعیات الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  بن سلیمان ملیلة الثانویة التأھیلیة محمد 
بن عبد الكریم الخطابي

مصطفى الدوباللي 1444725

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوج

25 1 االجتماعیات الشاویة - وردیغة  بن سلیمان بوزنیقة الثانویة اإلعدادیة 
السالم

االجتماعیات الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  بن سلیمان ملیلة الثانویة التأھیلیة محمد 
بن عبد الكریم الخطابي

نسرین الزیاني 1678748

انتقال 05/09/2007 اإللتحاق 
بالزوج

25 8 الریاضیات الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة صباح عبد هللا إبراھیم الریاضیات الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  بن سلیمان المنصوریة الثانویة التأھیلیة 
المنصوریة

لمزوري نجالء 1446720

تبادل 06/02/2009 عادي 34 9 الفیزیاء والكیمیاء تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح سیدي عیسى بن 
علي
ثانویة عالل بن عبد 

هللا التأھیلیة
الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  بن سلیمان بنسلیمان الثانویة التأھیلیة الحسن 

الثاني
ماجدة  العبید 1542283

انتقال 20/02/2008 اإللتحاق 
بالزوجة

28 11 التربیة اإلسالمیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة عین العودة عبد الرحمان الداخل التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  بن سلیمان بوزنیقة الثانویة التأھیلیة ابن 
خلدون

اإلدرسي سیدي عبدالنبي 1444736

انتقال 05/09/2008 عادي 36 5 اللغة العربیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات بوھودة ثانویة الخوارزمي 
التأھیلیة

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  خریبكة ابي الجعد فاضل حكیمة عبد هللا كنون  1503941

انتقال 02/09/2009 عادي 32 2 اللغة العربیة الشاویة - وردیغة  برشید برشید الثانویة التأھیلیة إبن 
رشد

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  خریبكة بولنوار ابو  بكر  الصدیق سالم الفائدة 1543470

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوج

24 4 اللغة العربیة الدار البیضاء  
الكبرى

الحي الحسني الحي الحسني ابن الخطیب اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  خریبكة وادي زم المختار   السوسي مرموق منیة 1592084

انتقال 16/09/1991 اإللتحاق 
بالزوج

82 1 اللغة الفرنسیة الشاویة - وردیغة  برشید سیدي رحال الشاطئ الخوارزمي اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  خریبكة ابي الجعد الفارابي نعیمة حاجي 899210
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انتقال 03/12/1992 أقدمیة 112 1 اللغة اإلنجلیزیة الشاویة - وردیغة  خریبكة خریبكة بن یاسین  اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  خریبكة بوجنیبة الداخلة بوشعیب الھشیمي 717581

انتقال 21/11/1994 أقدمیة 104 1 اللغة اإلنجلیزیة الشاویة - وردیغة  خریبكة بوجنیبة الداخلة اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  خریبكة خریبكة یوسف  بن  تاشفین المولودي بحرار 77813

انتقال 16/09/1997 أقدمیة 102 1 اللغة اإلنجلیزیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش الزرقطوني اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  خریبكة ابي الجعد الفارابي كوثر العراس 1051409

انتقال 16/09/1998 اإللتحاق 
بالزوج

91 1 اللغة اإلنجلیزیة الشاویة - وردیغة  خریبكة خریبكة بن یاسین  اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  خریبكة حطان االمام  علي عائشة حالل 1118607

انتقال 16/09/1987 أقدمیة 90 1 اللغة اإلنجلیزیة فاس - بولمان  فاس زواغة األدارسة اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  خریبكة خریبكة الفوسفاط عبدالكریم بزوي 297614

انتقال 16/09/1998 أقدمیة 86 2 اللغة اإلنجلیزیة الشاویة - وردیغة  بن سلیمان بوزنیقة الثانویة اإلعدادیة 
السالم

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  خریبكة ابي الجعد الفارابي ھشام لعوینة 1125226

انتقال 16/09/1998 مزدوج 82 1 اللغة اإلنجلیزیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش ابي العباس السبتي اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  خریبكة ابي الجعد المصطفى  بركاتي عبد هللا كنون  1125119

انتقال 27/09/2003 عادي 50 1 اللغة اإلنجلیزیة الشاویة - وردیغة  خریبكة خریبكة ابن  عبدون اللغة اإلنجلیزیة الثانوي اإلعدادي الشاویة - وردیغة  خریبكة خریبكة الشھید المعلم العربي تواج ازھور 1309674

انتقال 05/09/2003 اإللتحاق 
بالزوج

43 1 اللغة اإلنجلیزیة الشاویة - وردیغة  خریبكة خریبكة بن یاسین  اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  خریبكة بوجنیبة خالد  بن  الولید طھار نزھة 1309633

انتقال 06/09/2006 عادي 30 3 اللغة اإلنجلیزیة الشاویة - وردیغة  برشید برشید عمر الخیام اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  خریبكة ابي الجعد ابن  رشد سفیان مرس 1410556

انتقال 05/09/2011 عادي 28 3 اللغة اإلنجلیزیة الشاویة - وردیغة  برشید برشید ثانویة الجدیدة 
التأھیلیة

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  خریبكة وادي زم ابن  طفیل فـــاطمة الزھراء الشــــر 
فــــي

1599262

انتقال 31/10/1978 عادي 28 3 اللغة اإلنجلیزیة الدار البیضاء  
الكبرى

المحمدیة عین حرودة الثانویة التاھیلیة عین 
حرودة

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  خریبكة خریبكة الموحدین كربوشي محمد 694108

انتقال 06/09/2001 عادي 64 2 االجتماعیات الشاویة - وردیغة  خریبكة خریبكة الموحدین االجتماعیات الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  خریبكة اوالد عیسى اوالد  عیسى محمد شكاك 1235650

انتقال 05/09/2008 عادي 40 1 االجتماعیات الدار البیضاء  
الكبرى

بن امسیك سباتة طھ حسین االجتماعیات الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  خریبكة خریبكة الموحدین الناصري ایمان 1503917

انتقال 01/03/2011 عادي 24 11 االجتماعیات الشاویة - وردیغة  سطات دار الشافعي شوقي االجتماعیات الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  خریبكة ابي الجعد ابو  القاسم  السجلماسي جھبال یاسین 1678810

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوجة

24 1 االجتماعیات الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة تمارة بالل بن رباح االجتماعیات الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  خریبكة وادي زم المختار   السوسي بنعبد المالك ادریس 1678741

انتقال 01/03/2011 عادي 24 9 االجتماعیات الشرقیة  الدریوش بني الطیب ثا. محمد السادس االجتماعیات الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  خریبكة وادي زم الحسن  الثاني محمد الزاھر 1678747

انتقال 16/09/1992 أقدمیة 122 2 الریاضیات مكناس تافیاللت  مكناس توالل توالل الریاضیات الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  خریبكة ابي الجعد عبد السالم توزوز عبد هللا كنون  789690

انتقال 16/09/1989 أقدمیة 114 1 الریاضیات الشاویة - وردیغة  خریبكة خریبكة بن یاسین  الریاضیات الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  خریبكة حطان االمام  علي المصطفى جمرادي 363656

انتقال 16/09/1988 أقدمیة 110 1 الریاضیات الشاویة - وردیغة  خریبكة خریبكة بن یاسین  الریاضیات الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  خریبكة حطان االمام  علي مصطفى تزكفي 346597

انتقال 16/09/1989 عادي 72 1 الریاضیات الشاویة - وردیغة  خریبكة خریبكة الموحدین الریاضیات الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  خریبكة وادي زم المختار   السوسي احمد  الفتوح 348165

انتقال 16/09/1981 عادي 70 4 الریاضیات الشاویة - وردیغة  خریبكة حطان االمام  علي الریاضیات الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  خریبكة لكفاف ابن  تومرت احمد لعریش 140777

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق 
بالزوجة

34 1 الریاضیات الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال باب المریسة ثا محمد جمال الدرة الریاضیات الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  خریبكة ابي الجعد ابن  رشد عدیل رشید 1546012

انتقال 15/02/2008 اإللتحاق 
بالزوجة

24 1 الریاضیات دكالة - عبدة الجدیدة الجدیدة محمد الرافعي الریاضیات الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  خریبكة وادي زم المختار   السوسي عبد الحكیم الزایدي 1445376

انتقال 16/09/1993 عادي 92 2 علوم الحیاة واألرض تادلة - أزیالل  بني مالل اوالد سعید الواد ثانویة اوالد سعید     
التاھیلیة

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  خریبكة ابي الجعد ابن  رشد صالح الشعبي 988943

انتقال 05/09/2007 اإللتحاق 
بالزوجة

42 1 علوم الحیاة واألرض تادلة - أزیالل  أزیالل بني عیاط ثانویة الحسن الثاني 
اإلعدادیة

علوم الحیاة واألرض الثانوي اإلعدادي الشاویة - وردیغة  خریبكة اوالد بوغادي الزرقطوني طارق العرفي 1447034
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انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوج

25 1 علوم الحیاة واألرض تادلة - أزیالل  بني مالل اوالد سعید الواد ثانویة اوالد سعید     
التاھیلیة

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  خریبكة ابي الجعد مؤدن عتیقة عبد هللا كنون  1678739

انتقال 05/09/2007 عادي 16 11 علوم الحیاة واألرض الشرقیة  فیكیك تندرارة ابن خلدون علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  خریبكة وادي زم الحسن  الثاني عزیز تیكنت 1447280

انتقال 16/09/1995 أقدمیة 88 1 العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

الشاویة - وردیغة  خریبكة خریبكة بن یاسین  العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

االبتدائي الشاویة - وردیغة  خریبكة اوالد بوغادي البریدي مالس سومیة 91866

انتقال 01/03/2011 عادي 24 11 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

المحمدیة عین حرودة الثانویة التاھیلیة عین 
حرودة

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  خریبكة ابي الجعد الفارابي طارق لوكاي 1678777

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوج

24 5 الفیزیاء والكیمیاء الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة مرس الخیر مرس الخیر الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  خریبكة وادي زم المختار   السوسي مروان اسماء 1678796

انتقال 05/09/2008 عادي 46 5 التربیة اإلسالمیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة لال میمونة األمیرة لال خدیجة التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  خریبكة وادي زم ابن  طفیل عامر تیاني 1504309

انتقال 01/03/2011 عادي 34 11 التربیة اإلسالمیة طنجة - تطوان شفشاون واد ملحة الثانویة االعدادیة 
البحر االبیض 
المتوسط

التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  خریبكة وادي زم الحسن  الثاني عزوز  بالل 1678813

انتقال 16/09/1999 عادي 42 1 التربیة البدنیة دكالة - عبدة الجدیدة ازمور أم الربیع التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  خریبكة ابي الجعد ابن  رشد یوسف  ارحیوي 1152940

انتقال 07/09/2005 عادي 30 1 التربیة البدنیة الشاویة - وردیغة  خریبكة خریبكة بن یاسین  التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  خریبكة حطان االمام  علي نادیة  أمین 1285315

انتقال 05/09/2008 عادي 24 1 التربیة البدنیة الشاویة - وردیغة  خریبكة وادي زم المقاومة التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  خریبكة تشرافت ثانویة تاشرافت التأھیلیة قاسمي خالد 1504070

انتقال 05/09/2008 اإللتحاق 
بالزوج

12 4 التربیة البدنیة الدار البیضاء  
الكبرى

أنفا أنفا موالي إدریس األول التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  خریبكة خریبكة یوسف  بن  تاشفین رشدان أمینة 1504235

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوجة

18 1 الفلسفة الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم مشرع بلقصیري ثانویة موالي رشید الفلسفة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  خریبكة وادي زم ابن  طفیل فـــــــــائق تــــــــــوفیق 1517252

انتقال 16/09/1999 عادي 56 4 اللغة العربیة الشاویة - وردیغة  برشید السوالم الثانویة التأھیلیة 
اوالد حریز الغربیة

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  سطات مكارطو مركزیة لخلط عبدالنعیم الداودي 1157262

انتقال 05/09/2007 عادي 42 4 اللغة العربیة الشرقیة  الناضور ازغنغان ابن سینا اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  سطات اوالد فارس الثانویة اإلعدادیة أوالد 
فارس

امبارك عراس 1447649

انتقال 01/03/2011 عادي 34 1 اللغة العربیة الدار البیضاء  
الكبرى

الفداء مرس السلطان الفداء جمال الدین المھیاوي اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  سطات اوالد مراح الثانویة التأھیلیة سیدي 
حجاج

سعیدة جمال 1679575

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق 
بالزوج

25 5 اللغة العربیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة عین العودة المنصور الدھبي اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  سطات سیدي محمد بن رحال البحتري حیاة كرام 1586614

انتقال 05/09/2011 عادي 18 6 اللغة العربیة الشاویة - وردیغة  سطات سیدي محمد بن 
رحال

البحتري اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  سطات بن احمد الثانویة التأھیلیة باجة المصطفى سیدور 1593790

انتقال 07/09/2004 عادي 52 5 اللغة الفرنسیة تادلة - أزیالل  أزیالل دمنات ثانویة دمنات 
التاھیلیة

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  سطات البروج الثانویة التأھیلیة رحال 
المسكني

تامر عبد الكریم 1278309

انتقال 16/09/1995 عادي 44 3 اللغة الفرنسیة تادلة - أزیالل  أزیالل بني عیاط ثانویة تزكي التأھیلیة اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  سطات اوالد مراح الثانویة التأھیلیة سیدي 
حجاج

محمد حنصالي 89241

انتقال 16/09/1996 عادي 24 1 اللغة الفرنسیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة مجاط الثانویة التأھیلیة 
الخوارزمي

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  سطات البروج الثانویة التأھیلیة رحال 
المسكني

نور الدین العسجادي 1048232

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوجة

19 7 اللغة الفرنسیة تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح سوق السبت ثانویة 30 یولیوز 
التأھیلیة

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  سطات لوالد الثانویة التأھیلیة العیون عبدالرحیم الغیالني 1599519

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوجة

18 1 اللغة الفرنسیة طنجة - تطوان تطوان تطوان الشریف اإلدریسي اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  سطات اوالد مراح الثانویة التأھیلیة سیدي 
حجاج

عبد العزیز مكاوي 1593542

انتقال 05/09/2011 عادي 18 7 اللغة الفرنسیة الدار البیضاء  
الكبرى

مدیونة الھراویین خدیجة أم المؤمنین اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  سطات سیدي العایدي الثانویة التأھیلیة سیدي 
العایدي

حنان ایت الحاج 1598799
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انتقال 16/09/1998 عادي 70 1 اللغة اإلنجلیزیة الدار البیضاء  
الكبرى

أنفا المعاریف األمیر موالي عبد 
هللا

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  سطات كیسر الثانویة التأھیلیة كیسر عبد الغني  كمال 1125010

انتقال 05/09/2011 عادي 28 2 اللغة اإلنجلیزیة الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن ابن الھیثم اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  سطات البروج الثانویة التأھیلیة رحال 
المسكني

وداد جدي 1593340

انتقال 18/11/2011 عادي 28 1 اللغة اإلنجلیزیة الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي البرنوصي المختار السوسي اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  سطات اوالد مراح الثانویة التأھیلیة سیدي 
حجاج

سعید رزقو 1596625

انتقال 05/09/2011 عادي 28 1 اللغة اإلنجلیزیة الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر النواصر عالل بن عبد هللا اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  سطات بن احمد الثانویة التأھیلیة باجة سكینة عزیز 1598920

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوج

19 1 اللغة اإلنجلیزیة الشاویة - وردیغة  سطات سطات عالل بن عبدهللا اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  سطات سیدي محمد بن رحال البحتري مریم تلھوني 1593839

انتقال 16/09/1996 أقدمیة 90 1 االجتماعیات الشاویة - وردیغة  سطات سطات ثانویة ابن الخطیب 
 التاھیلیة

االجتماعیات االبتدائي الشاویة - وردیغة  سطات الثوالث مركزیة تماسین المصطفى الصوابي 1044999

انتقال 01/01/2012 عادي 28 10 االجتماعیات الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر بوسكورة أبي حیان التوحیدي االجتماعیات الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  سطات البروج الثانویة التأھیلیة البروج بنحمزة عفاف 1678781

انتقال 26/07/2010 اإللتحاق 
بالزوج

25 1 االجتماعیات الشاویة - وردیغة  سطات سطات ثانویة ابن عباد 
التأھیلیة

االجتماعیات الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  سطات راس العین الشاویة الثانویة التأھیلیة راس 
العین

لطیفة االقلش 1590833

انتقال 26/07/2010 عادي 24 2 االجتماعیات تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات طھر السوق ثانویة عبد الكریم 
الخطابي التأھیلیة

االجتماعیات الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  سطات اوالد مراح الثانویة التأھیلیة سیدي 
حجاج

حفیظ جدي 1590815

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوج

24 1 االجتماعیات الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات سیدي عبد الرزاق ثانویة سیدي عبد 
الرزاق

االجتماعیات الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  سطات سیدي محمد بن رحال البحتري سعاد فاضل 1678773

تبادل 27/11/2000 عادي 24 3 االجتماعیات مكناس تافیاللت  مكناس موالي ادریس 
زرھون

الخوارزمي االجتماعیات الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  سطات سطات ثانویة ابن الخطیب 
 التاھیلیة

بحري لال أمینة 1171437

انتقال 16/09/1988 أقدمیة 126 3 الریاضیات مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش ابن تومرت الریاضیات الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  سطات سطات ثانویة ابن عباد التأھیلیة عبد الواحد الموسالي 340864

انتقال 16/09/1989 أقدمیة 124 1 الریاضیات مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش ثانویة الزھراء الریاضیات الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  سطات سطات الثانویة التأھیلیةالقدس زكریاء     الصغیر 348164

انتقال 17/09/1990 أقدمیة 110 1 الریاضیات الشاویة - وردیغة  خریبكة خریبكة ابن  عبدون الریاضیات الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  سطات لوالد الثانویة التأھیلیة العیون مولود سموري 373941

انتقال 16/09/1985 أقدمیة 98 1 الریاضیات الشاویة - وردیغة  سطات سطات ثانویة ابن عباد 
التأھیلیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  سطات اوالد سعید الثانویة ةالتأھیلیة اوالد 
سعید

مفضال احمد 260487

انتقال 05/09/2007 عادي 48 1 الریاضیات الشاویة - وردیغة  سطات سطات ثانویة ابن عباد 
التأھیلیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  سطات كیسر الثانویة التأھیلیة كیسر محماد أسكور 1446427

انتقال 06/04/2009 عادي 46 4 الریاضیات الشاویة - وردیغة  خریبكة لكفاف ابن  تومرت الریاضیات الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  سطات سطات ثانویة ابن عباد التأھیلیة طارق بحالكي 1542430

انتقال 02/12/1993 اإللتحاق 
بالزوجة

45 1 الریاضیات دكالة - عبدة الجدیدة الجدیدة محمد الرافعي الریاضیات الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  سطات سطات ثانویة ابن عباد التأھیلیة خلیل صماض 92394

انتقال 05/09/2007 عادي 42 1 الریاضیات الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات الخمیسات الفتح الریاضیات الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  سطات البروج الثانویة التأھیلیة البروج المصطفى حمیدوش 1446637

انتقال 01/01/2010 عادي 40 9 الریاضیات الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر النواصر توفیق الحكیم الریاضیات الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  سطات اوالد مراح الثانویة اإلعدادیة بئر 
انزران

1545978 أبو الخیر إیمان

انتقال 01/01/2010 عادي 40 1 الریاضیات الدار البیضاء  
الكبرى

موالي رشید سیدي 
عثمان

سیدي عثمان عبد الرحمان 
بلقرشي

الریاضیات الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  سطات اوالد فارس الثانویة اإلعدادیة أوالد 
فارس

نعیمة سخر 1545979

انتقال 01/01/2010 عادي 40 1 الریاضیات الدار البیضاء  
الكبرى

موالي رشید سیدي 
عثمان

سیدي عثمان المكي الناصري الریاضیات الثانوي اإلعدادي الشاویة - وردیغة  سطات كدانة ثانویة الفاروق عمر بن 
 الخطاب اإلعدادیة

فاطنة صمود 1545980

انتقال 02/09/2009 عادي 40 11 الریاضیات مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة بوشان بوشان الریاضیات الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  سطات بن احمد الثانویة التأھیلیة باجة عمرالبدیعي 1543896
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انتقال 01/01/2010 اإللتحاق 
بالزوج

31 1 الریاضیات الشاویة - وردیغة  سطات سطات الثانویة 
التأھیلیةالرازي

الریاضیات الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  سطات اوالد فارس الثانویة اإلعدادیة أوالد 
فارس

زینب عشوش 1545986

انتقال 02/09/2009 عادي 30 1 الریاضیات مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة قلعة السراغنة ثانویة  تساوت 
التأھیلیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  سطات البروج الثانویة التأھیلیة رحال 
المسكني

العرابي القاسمي 1543613

انتقال 16/09/1993 أقدمیة 94 1 علوم الحیاة واألرض الشاویة - وردیغة  سطات بن احمد الثانویة التأھیلیة باجة علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  سطات اوالد مراح الثانویة التأھیلیة سیدي 
حجاج

الطیب العلمي 745196

انتقال 16/09/1993 عادي 90 5 علوم الحیاة واألرض الشاویة - وردیغة  سطات كیسر الثانویة التأھیلیة 
كیسر

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  سطات اوالد سعید مركزیة اوالد احمیتي عبد هللا صدقي 743592

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق 
بالزوج

24 1 علوم الحیاة واألرض الدار البیضاء  
الكبرى

الحي الحسني الحي الحسني عبد العزیز الفشتالي علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  سطات بن احمد الثانویة التأھیلیة باجة إیمان شریف 1586044

انتقال 06/09/2000 عادي 54 3 العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

الشاویة - وردیغة  خریبكة خریبكة الفوسفاط العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  سطات بني خلوك مركزیة لحباشة بني 
خلوك

رشید البزیم 1173667

انتقال 06/09/2000 اإللتحاق 
بالزوج

37 1 العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر بوسكورة أبي حیان التوحیدي العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

االبتدائي الشاویة - وردیغة  سطات سیدي العایدي لعمریین فتیحة رحال 1177795

انتقال 06/04/2009 عادي 40 6 الفیزیاء والكیمیاء طنجة - تطوان الفحص أنجرة القصر الصغیر ثانویة القصر 
الصغیر اإلعدادیة

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  سطات سطات ثانویة ابن الخطیب 
 التاھیلیة

أزروال  إسامة 1542440

انتقال 06/04/2009 اإللتحاق 
بالزوجة

36 4 الفیزیاء والكیمیاء الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة بنمنصور حافظ إبراھیم الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  سطات اوالد سعید الثانویة ةالتأھیلیة اوالد 
سعید

الرحماني نورالدین 1542439

تبادل 26/07/2010 عادي 24 5 الفیزیاء والكیمیاء مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة العطاویة ثانویة الرحالي 
الفاروق التأھیلیة

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  سطات بن احمد الثانویة التأھیلیة باجة زین العابدین اسحیبات 1590821

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق 
بالزوج

23 1 الفیزیاء والكیمیاء الشاویة - وردیغة  برشید برشید الثانویة التأھیلیة إبن 
رشد

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  سطات سطات ثانویة ابن الخطیب 
 التاھیلیة

أمال عیني 1585743

انتقال 16/09/1988 أقدمیة 98 1 التربیة البدنیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة القنیطرة عبد المالك السعدي التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  سطات سطات ثانویة ابن عباد التأھیلیة البشیرالترمیدي 340459

انتقال 10/09/2001 عادي 42 1 التربیة البدنیة الشاویة - وردیغة  سطات سطات الثانویة 
التأھیلیةالرازي

التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  سطات اوالد سعید الثانویة ةالتأھیلیة اوالد 
سعید

سھام العزیزي 1171560

انتقال 05/09/2008 عادي 36 1 التربیة البدنیة تادلة - أزیالل  بني مالل بني مالل ثانویة محمد الخامس 
التقنیة

التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  سطات اوالد مراح الثانویة التأھیلیة سیدي 
حجاج

مریم بوزید 1503716

انتقال 05/09/2011 عادي 28 1 التربیة البدنیة فاس - بولمان  صفرو صفرو ثانویة محمد بن عبد 
الكریم الخطابي

التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  سطات سیدي محمد بن رحال البحتري زینب خروفة الشریبي 1593390

انتقال 06/09/2008 عادي 28 1 التربیة البدنیة الشاویة - وردیغة  سطات سطات ثانویة ابن عباد 
التأھیلیة

التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  سطات بن احمد الثانویة اإلعدادیة أنس 
بن مالك

الربیطي عمر 1504246

انتقال 07/09/2005 عادي 18 1 التربیة البدنیة الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن حسان بن تابث التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  سطات بن احمد الثانویة التأھیلیة باجة بوریش رضا 1284654

انتقال 04/09/2012 اإللتحاق 
بالزوج

14 1 التربیة البدنیة الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر بوسكورة أبي حیان التوحیدي التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  سطات سیدي محمد بن رحال البحتري حنان خدیري 1680690

انتقال ثم تبادل 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوجة

18 1 الفلسفة طنجة - تطوان العرائش العرائش ثانویة عبدالعالي بن 
 شقرون التأھیلیة

الفلسفة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  سطات اوالد فارس الثانویة اإلعدادیة أوالد 
فارس

عادل المناوي 1599421

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوج

18 2 الفلسفة الشاویة - وردیغة  خریبكة حطان االمام  علي الفلسفة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  سطات بن احمد الثانویة التأھیلیة باجة ھدى الشواردي 1599170

انتقال 16/09/1988 عادي 42 1 اللغة العربیة الشاویة - وردیغة  سطات سطات ثانویة ابن الخطیب 
 التاھیلیة

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  برشید برشید الثانویة اإلعدادیة اإلمام 
مالك

المصطفى فالح 346997

انتقال 06/04/2009 اإللتحاق 
بالزوج

38 2 اللغة العربیة فاس - بولمان  فاس سایس إبن رشد اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  برشید السوالم الثانویة التأھیلیة 
المغرب العربي

نعیمة استیتو 1542446

انتقال 06/04/2009 اإللتحاق 
بالزوج

36 1 اللغة العربیة فاس - بولمان  موالي یعقوب عین الشقف الثانویة التأھیلیة 
التقدم

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  برشید برشید الثانویة التأھیلیة إبن 
رشد

بن عبد الجلیل ملیكة 1542444
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انتقال 05/09/2007 عادي 34 1 اللغة العربیة الشاویة - وردیغة  سطات سطات األمل اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  برشید اوالد عبو الثانویة التأھیلیة حسان 
بن تابث

عبد الرزاق عسلي 1446425

انتقال 01/03/2011 عادي 34 3 اللغة العربیة الشرقیة  تاوریرت تاوریرت لقمان الحكیم اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  برشید الكارة الثانویة التأھیلیة عثمان 
بن عفان

عائشة الطیبي 1678750

انتقال 16/09/1996 أقدمیة 94 3 اللغة الفرنسیة الدار البیضاء  
الكبرى

بن امسیك بن مسیك ابن رشد اللغة الفرنسیة االبتدائي الشاویة - وردیغة  برشید لغنیمیین لقصیبة الحیمر طارق 1046127

انتقال 16/09/1995 عادي 84 4 اللغة الفرنسیة الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن الداخلة اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  برشید لغنیمیین التعاونیة المكاویة الحسن معرف 89258

انتقال 16/09/1996 اإللتحاق 
بالزوجة

56 1 اللغة الفرنسیة الدار البیضاء  
الكبرى

بن امسیك سباتة الكندي اللغة الفرنسیة االبتدائي الشاویة - وردیغة  برشید الدروة الثانویة التأھیلیة الحسن 
الثاني

ابریجة عبدالغني 1046464

انتقال 02/09/2010 عادي 34 6 اللغة الفرنسیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة ابن جریر الرحامنة اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  برشید سیدي رحال الشاطئ الخوارزمي سعیدة  آیت عبد السالم 1585748

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق 
بالزوج

24 3 اللغة الفرنسیة الدار البیضاء  
الكبرى

بن امسیك بن مسیك أبو شعیب الدكالي اللغة الفرنسیة الثانوي اإلعدادي الشاویة - وردیغة  برشید الساحل اوالد حریز حمان الفطواكي مریم شال 1588090

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوج

20 5 اللغة الفرنسیة الدار البیضاء  
الكبرى

الحي الحسني الحي الحسني ابن ا لھیثم اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  برشید سیدي رحال الشاطئ الخوارزمي لیلى غالي 1599605

انتقال 02/09/2009 اإللتحاق 
بالزوج

31 2 اللغة اإلنجلیزیة الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر بوسكورة أبي حیان التوحیدي اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  برشید لغنیمیین الثانویة التأھیلیة 
الغنیمیین

لمیاء ھاشمي 1543720

انتقال 18/11/2011 عادي 28 5 اللغة اإلنجلیزیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة عین العودة المنصور الدھبي اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  برشید الكارة الثانویة التأھیلیة عثمان 
بن عفان

مصطفى لشھب 1596624

انتقال 05/09/2011 عادي 28 1 اللغة اإلنجلیزیة الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن الداخلة اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  برشید الكارة الثانویة التأھیلیة عثمان 
بن عفان

مریم لفریدي 1593445

انتقال 05/09/2007 عادي 24 1 اللغة اإلنجلیزیة الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن محمد السادس أناسي اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  برشید الكارة الثانویة التأھیلیة عثمان 
بن عفان

1410313 ربیع عبدون

انتقال 29/11/1993 اإللتحاق 
بالزوج

111 1 االجتماعیات الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة سیدي یحیى زعیر محمد السراج االجتماعیات الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  برشید الكارة الثانویة اإلعدادیة 
الساقیة الحمراء

تریا فكاك 837014

انتقال 05/09/2007 عادي 52 1 االجتماعیات الدار البیضاء  
الكبرى

الحي الحسني الحي الحسني إبن البناء المراكشي االجتماعیات الثانوي اإلعدادي الشاویة - وردیغة  برشید الساحل اوالد حریز حمان الفطواكي أحمد الراجي 1447334

تبادل 06/09/2000 عادي 36 1 االجتماعیات الشاویة - وردیغة  سطات سطات ثانویة ابن عباد 
التأھیلیة

االجتماعیات الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  برشید برشید الثانویة التأھیلیة إبن 
رشد

رشید لصفر 1177607

انتقال 01/03/2011 عادي 34 7 االجتماعیات الدار البیضاء  
الكبرى

الفداء مرس السلطان الفداء الثانویة التأھیلیة  
محمد السادس

االجتماعیات الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  برشید اوالد عبو الثانویة التأھیلیة خالد 
بن الولید

إلھام حاجي 1678763

انتقال 05/09/2008 عادي 28 3 االجتماعیات تازة - تاونات - 
الحسیمة

كرسیف جرسیف الزرقطوني االجتماعیات الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  برشید الكارة الثانویة التأھیلیة عثمان 
بن عفان

لمفضل الحاني 1503841

انتقال 06/04/2009 عادي 46 1 الریاضیات الشاویة - وردیغة  سطات سطات ثانویة ابن عباد 
التأھیلیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  برشید برشید الثانویة التأھیلیة إبن 
رشد

زھیر حسن 1542431

انتقال 01/01/2010 عادي 40 10 الریاضیات الدار البیضاء  
الكبرى

موالي رشید سیدي 
عثمان

سیدي عثمان عبد الرحمان 
بلقرشي

الریاضیات الثانوي اإلعدادي الشاویة - وردیغة  برشید اوالد عبو الثانویة اإلعدادیة عمر 
بن عبد العزیز

كریمة دلیاس 1545981

انتقال 07/09/2009 عادي 40 2 الریاضیات الدار البیضاء  
الكبرى

مدیونة تطملیل موالي یوسف الریاضیات الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  برشید اوالد عبو الثانویة التأھیلیة حسان 
بن تابث

سناء طالع 1545983

انتقال 05/09/2008 اإللتحاق 
بالزوج

39 1 الریاضیات الشاویة - وردیغة  برشید برشید الثانویة التأھیلیة 
أوالد حریز

الریاضیات الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  برشید اوالد عبو الثانویة التأھیلیة حسان 
بن تابث

الحمیداني بشرى 1504104

انتقال 07/09/2005 اإللتحاق 
بالزوجة

36 1 الریاضیات الدار البیضاء  
الكبرى

الحي الحسني الحي الحسني ابن ا لھیثم الریاضیات الثانوي اإلعدادي الشاویة - وردیغة  برشید سیدي رحال الشاطئ الثانویة اإلعدادیة 
الشاطئ

محمد الھي 1282498

انتقال 20/02/2008 عادي 34 1 الریاضیات الشاویة - وردیغة  برشید برشید ثانویة الجدیدة 
التأھیلیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  برشید السوالم الثانویة التأھیلیة اوالد 
حریز الغربیة

رفاق جمال 1445278

39

نتیجة الحركة الوطنیة اإلنتقالیة التعلیمیة   لسنة 2014

نوع الطلب :السلك المطلوب :

النیابة :األكادیمیة : الجمیعالجمیع

الجمیعالثانوي التأھیلي

نوع االنتقال تاریخ التوظیف نوع الطلب مجموع 
النقط

ترتیب 
االختیار

المادة المطلوبة األكادیمیة المستقبلة النیابة المستقبلة الجماعة المستقبلة المؤسسة المستقبلة المادة األصلیة سلك التدریس األكادیمیة األصلیة النیابة األصلیة الجماعة األصلیة المؤسسة األصلیة االسم الكامل رقم التأجیر



انتقال 02/09/2009 اإللتحاق 
بالزوج

33 3 الریاضیات الدار البیضاء  
الكبرى

بن امسیك بن مسیك ابن رشد الریاضیات الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  برشید سیدي رحال الشاطئ الخوارزمي حنان ھصیص 1545982

انتقال 05/09/2007 عادي 28 3 الریاضیات دكالة - عبدة الجدیدة لبیر الجدید عقبة بن نافع الریاضیات الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  برشید اوالد عبو الثانویة التأھیلیة خالد 
بن الولید

سعید ونعمان 1447115

انتقال 06/04/2009 عادي 28 6 الریاضیات الشاویة - وردیغة  خریبكة حطان االمام  علي الریاضیات الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  برشید سیدي رحال الشاطئ الخوارزمي عبد الفتاح لكبیري 1542602

انتقال 05/09/2007 اإللتحاق 
بالزوج

26 1 الریاضیات مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش سحنون الریاضیات الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  برشید برشید الثانویة التأھیلیة إبن 
رشد

نادیة نوبیر 1447113

انتقال 05/09/2007 عادي 52 11 علوم الحیاة واألرض مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة بوشان بوشان علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  برشید اوالد عبو الثانویة التأھیلیة حسان 
بن تابث

الستلي جھان 1443757

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوج

25 6 علوم الحیاة واألرض تادلة - أزیالل  أزیالل افورار ثانویة   سد بین 
الویدان التأھیلیة

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  برشید اوالد عبو الثانویة التأھیلیة حسان 
بن تابث

حسناء الغروبي 1596725

انتقال 16/09/1995 اإللتحاق 
بالزوجة

85 2 العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن خدیجة أم المؤمنین العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  برشید الساحل اوالد حریز لموانیك عبد الرحیم فرود 91374

انتقال 22/03/2004 عادي 52 1 الفیزیاء والكیمیاء مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة ابن جریر عبدهللا ابراھیم الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  برشید الكارة الثانویة التأھیلیة عثمان 
بن عفان

میلود كرایني 1280768

انتقال 06/04/2009 اإللتحاق 
بالزوج

38 3 الفیزیاء والكیمیاء فاس - بولمان  فاس زواغة عبد الكریم الداودي الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  برشید برشید الثانویة التأھیلیة إبن 
رشد

مومن جمیلة 1542437

انتقال 05/09/2007 عادي 34 1 الفیزیاء والكیمیاء الشاویة - وردیغة  برشید برشید ثانویة الجدیدة 
التأھیلیة

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  برشید الكارة الثانویة التأھیلیة عثمان 
بن عفان

المصطفى المرتاحي 1446572

انتقال 02/09/2009 اإللتحاق 
بالزوج

30 6 الفیزیاء والكیمیاء الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي سلیمان القصیبیة القصیبیة الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  برشید لغنیمیین الثانویة التأھیلیة 
الغنیمیین

عزیزة نعیجیة 1544037

انتقال 18/02/2008 اإللتحاق 
بالزوجة

26 1 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

عین الشق عین الشق عثمان ابن عفان الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  برشید برشید الثانویة التأھیلیة إبن 
رشد

أنیس مھدي با 1445083

تبادل 05/09/2008 عادي 18 9 الفیزیاء والكیمیاء الشاویة - وردیغة  سطات بن احمد الثانویة التأھیلیة باجة الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  برشید السوالم الثانویة التأھیلیة 
المغرب العربي

ھشام حلیوي 1503990

انتقال 16/09/1998 عادي 42 1 التربیة اإلسالمیة الشاویة - وردیغة  برشید السوالم الثانویة التأھیلیة 
اوالد حریز الغربیة

التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  برشید سیدي رحال الشاطئ الخوارزمي كریم عیار 1118957

انتقال 16/09/1996 عادي 58 1 التربیة البدنیة الشاویة - وردیغة  سطات سطات الثانویة التقنیة التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  برشید الكارة الثانویة التأھیلیة عثمان 
بن عفان

عبدالرحیم جوھاري 1044162

انتقال 04/09/2002 اإللتحاق 
بالزوجة

54 1 التربیة البدنیة الدار البیضاء  
الكبرى

عین الشق عین الشق المصلى التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  برشید الدروة الثانویة التأھیلیة الحسن 
الثاني

سحیتة منصف 1276166

انتقال 16/09/1994 اإللتحاق 
بالزوجة

45 1 التربیة البدنیة الدار البیضاء  
الكبرى

عین الشق عین الشق عثمان ابن عفان التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  برشید برشید عمر الخیام رضوان صافدي 56819

انتقال 06/09/2000 عادي 26 1 التربیة البدنیة الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن محمد السادس أناسي التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  برشید الكارة الثانویة التأھیلیة عثمان 
بن عفان

مصطفى مساعد 1178951

انتقال 16/09/1999 عادي 18 1 التربیة البدنیة الدار البیضاء  
الكبرى

الفداء مرس السلطان الفداء جمال الدین المھیاوي التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  برشید سیدي رحال الشاطئ الخوارزمي یونس خدفي 1151467

انتقال 03/01/2007 اإللتحاق 
بالزوج

49 3 المعلومیات الدار البیضاء  
الكبرى

عین الشق عین الشق عثمان ابن عفان المعلومیات الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  برشید الدروة الثانویة التأھیلیة الحسن 
الثاني

الھام جودار 1439071

انتقال 02/11/2001 عادي 72 1 الفلسفة الشاویة - وردیغة  بن سلیمان بوزنیقة الثانویة اإلعدادیة 
السالم

الفلسفة الثانوي التأھیلي الشاویة - وردیغة  برشید برشید الثانویة التأھیلیة أوالد 
حریز

احمد الفراك 1171974

انتقال 04/09/2002 عادي 64 1 اللغة العربیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تمصلوحت الثانویة التأھیلیة 
تمصلوحت

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز اغماث الثانویة التأھیلیة غمات محمد الحبیب ناصف 1268623

انتقال 16/09/1992 عادي 46 1 اللغة العربیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش حربیل تمنصورت اللغة العربیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز اسني الثانویة التأھیلیة أسنــي المصطفى الضواغي 789807
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انتقال 05/09/2007 عادي 44 1 اللغة العربیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش صالح الدین األیوبي اللغة العربیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز اوریكة الثانویة اإلعدادیة عالل 
الفاسي

محمد االمین مغازلي 1447457

انتقال ثم تبادل 06/04/2009 عادي 42 1 اللغة العربیة تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح سوق السبت ثانویة الخوارزمي اللغة العربیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز أیت اوریر الثانویة التأھیلیة الثانویة 
الجدیدة

الحسن حفیطة 1542761

انتقال 06/04/2009 عادي 36 1 اللغة العربیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش لمحامید 9 اللغة العربیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز ستي فاطمة ثانویة              
المركب التربوي 
االعدلدیة اغبالو

سلوى الذھبي      1542772

انتقال 06/09/2001 اإللتحاق 
بالزوج

64 1 اللغة الفرنسیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش الحسن الثاني اللغة الفرنسیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تحناوت المزوار مریم بزدي 1234732

انتقال 06/09/2001 اإللتحاق 
بالزوج

58 1 اللغة الفرنسیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش حربیل ولي العھد األمیر 
موالي الحسن

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز أیت اوریر الثانویة التأھیلیة ابطیح كریمة بن البیضى 1234893

انتقال 16/09/1998 اإللتحاق 
بالزوجة

45 1 اللغة الفرنسیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش ابي العباس السبتي اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز أیت اوریر الثانویة التأھیلیة ابطیح خلیل فوزي 1125536

انتقال 04/09/2012 اإللتحاق 
بالزوج

12 5 اللغة الفرنسیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز سیدي عبد هللا غیاث الثانویة اإلعدادیة 
سیدي عبد هللا غیات

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز الثوامة الثانویة اإلعدادیة 
التوامة

1687859 سلمى الجلوني

انتقال 16/09/2002 اإللتحاق 
بالزوج

62 2 اللغة اإلنجلیزیة الدار البیضاء  
الكبرى

المحمدیة عین حرودة الثانویة التاھیلیة عین 
حرودة

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز أیت اوریر الثانویة التأھیلیة الثانویة 
الجدیدة

عزیزة أبو ریشة 1172622

انتقال 16/09/1999 عادي 58 1 اللغة اإلنجلیزیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش ابن سینا اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز اسني الثانویة التأھیلیة أسنــي خالد مجتھد 1151961

انتقال 16/09/1993 عادي 54 1 اللغة اإلنجلیزیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش ابن عباد اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز أیت اوریر الثانویة التأھیلیة الثانویة 
الجدیدة

جالل صائب 745011

انتقال 16/09/1999 عادي 48 1 اللغة اإلنجلیزیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تمصلوحت الثانویة التأھیلیة 
تمصلوحت

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تحناوت الثانویة التأھیلیة توبقال الحجاجي رشید 1151959

انتقال 16/09/1999 عادي 42 3 اللغة اإلنجلیزیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش تسلطانت تسلطانت اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز اغماث الثانویة التأھیلیة غمات القادري المعني موالي 
عبد الرحي

1151941

انتقال 02/09/2009 عادي 40 1 اللغة اإلنجلیزیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش لمحامید 9 اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز الثوامة الثانویة التأھیلیة التوامة فھد المزراعي 1543582

انتقال 02/09/2010 عادي 34 1 االجتماعیات مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش سیدي عبدالرحمان االجتماعیات الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز اسني الثانویة التأھیلیة أسنــي عبد الرزاق الطنان 1587002

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوجة

24 2 االجتماعیات مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش سیدي عبدالرحمان االجتماعیات الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز اسني الثانویة التأھیلیة أسنــي خالد جدي 1592381

انتقال 01/03/2011 عادي 24 11 االجتماعیات طنجة - تطوان وزان سیدي بوصبر ثانویة سیدي بوصبر 
التاھیلیة

االجتماعیات الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز الثوامة الثانویة التأھیلیة التوامة محمد رضى بودشار 1592129

انتقال 06/04/2009 اإللتحاق 
بالزوج

36 1 الریاضیات فاس - بولمان  موالي یعقوب عین الشقف الثانویة التأھیلیة 
أحمد زكي العلوي

الریاضیات الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز ستي فاطمة ثانویة              
المركب التربوي 
االعدلدیة اغبالو

مجدة اسعد              1542745

انتقال 16/09/1991 اإللتحاق 
بالزوجة

40 7 علوم الحیاة واألرض مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش سید الزوین الوفاق علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز امزمیز الثانویة التأھیلیة 
الفراھیدي

لمام الحسن 768488

انتقال 06/04/2009 اإللتحاق 
بالزوجة

29 1 الفیزیاء والكیمیاء مكناس تافیاللت  الرشیدیة الرشیدیة سجلماسة الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز أیت اوریر الثانویة التأھیلیة ابطیح موالي الشریف المیموني 1542752

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق 
بالزوجة

28 1 الفیزیاء والكیمیاء الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال العیایدة ثانویة أحمد شوقي الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز اكرفروان تسلت ادیب شركي 1550073

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوج

24 1 الفیزیاء والكیمیاء الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال سیدي بوقنادل ثانویة ابن سینا الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز ایت عادل الثانویة اإلعدادیة سد 
موالي یوسف

سامـــیة بالفــحــلي 1679461

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوج

24 3 الفیزیاء والكیمیاء مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز سیدي عبد هللا غیاث الثانویة اإلعدادیة 
سیدي عبد هللا غیات

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز زرقطن الثانویة اإلعدادیة 
وزرقطن

احسبي  فاطمة 1522801
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انتقال 05/09/2011 عادي 18 11 الفیزیاء والكیمیاء سوس-ماسة-درعة تارودانت اوالد عیسى المعرفة الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز الثوامة الثانویة التأھیلیة التوامة كریم عكا 1598770

انتقال 08/01/2007 عادي 56 2 التربیة اإلسالمیة الشاویة - وردیغة  بن سلیمان بوزنیقة الثانویة اإلعدادیة 
السالم

التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تحناوت الثانویة التأھیلیة توبقال ادریس بلعیاشي 1438993

انتقال 17/09/1984 أقدمیة 94 1 التربیة البدنیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش ابي العباس السبتي التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز أیت اوریر الثانویة التأھیلیة ابطیح كاوي مجید 212633

انتقال 07/09/2004 عادي 52 1 التربیة البدنیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تمصلوحت الثانویة التأھیلیة 
تمصلوحت

التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز الثوامة الثانویة التأھیلیة التوامة مصطفى اناسي 1280080

انتقال 10/09/2001 عادي 50 1 التربیة البدنیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش یوسف بن تاشفین التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تحناوت الثانویة التأھیلیة بئر 
انزران

محمد صنوار 1171576

انتقال 13/09/2001 عادي 48 1 التربیة البدنیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش موسى بن نصیر التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز امزمیز الثانویة التأھیلیة ابن 
ماجة

عصام ادریفر 1171523

انتقال 12/09/2002 عادي 40 1 التربیة البدنیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش الخوارزمي التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز اسني الثانویة التأھیلیة أسنــي ھشام بن كاضي 1276490

انتقال 14/09/2001 عادي 30 1 التربیة البدنیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش عبد هللا ابراھیم التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز اغماث الثانویة التأھیلیة غمات الحسوني عبد الرازق 1171532

انتقال 07/09/2004 عادي 24 1 التربیة البدنیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش الخوارزمي 2 التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز اسني الثانویة التأھیلیة أسنــي 1280082 فالني فیصل

انتقال 06/09/2006 اإللتحاق 
بالزوجة

48 7 المعلومیات تادلة - أزیالل  أزیالل واویزغت ثانویة  واویرغت 
التاھیلیة

المعلومیات الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز امزمیز الثانویة التأھیلیة 
الفراھیدي

ابراھیم فشتالي 1409647

انتقال 07/09/2004 اإللتحاق 
بالزوج

41 1 الفلسفة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تمصلوحت الثانویة التأھیلیة 
تمصلوحت

الفلسفة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز اغماث الثانویة التأھیلیة غمات زینب مغراوي 1277823

انتقال 06/09/2006 عادي 30 1 الفلسفة سوس-ماسة-درعة تنغیر تنغیر الفلسفة ابراھیم بن االدھم الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز امزمیز الثانویة التأھیلیة 
الفراھیدي

الطلوق علي 1410754

انتقال 06/09/2001 عادي 68 1 الترجمة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش سیدي عبدالرحمان الترجمة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تحناوت الثانویة التأھیلیة توبقال موالي عبد الجمیل 
أباعبیدة

1233803

انتقال 02/09/2009 عادي 40 1 اللغة العربیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش ابن تومرت اللغة العربیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة امنتانوت الثانویة التأھیلیة ابن 
الھیثم

جاد جمیوي 1543813

انتقال 05/09/2008 اإللتحاق 
بالزوج

18 1 اللغة العربیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش ابي العباس السبتي اللغة العربیة الثانوي اإلعدادي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة اشمرارن الثانویة اإلعدادیة ابن 
بطوطة

شرقاوي عزیزة 1504924

انتقال 02/09/2009 عادي 30 4 اللغة الفرنسیة الشاویة - وردیغة  سطات اوالد سعید الثانویة ةالتأھیلیة 
اوالد سعید

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة مجاط الثانویة التأھیلیة 
الخوارزمي

كاملي عتیقة 1543830

انتقال 01/11/1990 أقدمیة 120 1 اللغة اإلنجلیزیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش الزرقطوني اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة امنتانوت الثانویة التأھیلیة ابن 
الھیثم

كریمة الصبان 896358

انتقال 02/09/2009 عادي 30 1 اللغة اإلنجلیزیة الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر النواصر عالل بن عبد هللا اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة امنتانوت الثانویة التأھیلیة ابن 
الھیثم

محمد ابعزیز 1544068

انتقال 05/09/2011 مزدوج 28 8 اللغة اإلنجلیزیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز أیت اوریر الثانویة التأھیلیة 
الثانویة الجدیدة

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة امنتانوت الثانویة التأھیلیة ابن 
الھیثم

الصوفي احالم 1593809

انتقال 05/09/2011 عادي 28 8 اللغة اإلنجلیزیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز أیت اوریر الثانویة التأھیلیة 
الثانویة الجدیدة

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة سیدي المختار الثانویة التأھیلیة ابن 
رشد

غزالن ابال 1593655

انتقال 05/09/2011 مزدوج 28 8 اللغة اإلنجلیزیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز أیت اوریر الثانویة التأھیلیة 
ابطیح

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة امنتانوت الثانویة التأھیلیة ابن 
الھیثم

الزریضي زھیر 1593912

انتقال 02/09/2009 عادي 40 2 االجتماعیات مكناس تافیاللت  افران ازرو محمد الخامس االجتماعیات الثانوي اإلعدادي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة تاولوكلت الثانویة اإلعدادیة 
الحسن الثاني

محمد زروال 1545407

انتقال 06/09/2006 اإللتحاق 
بالزوج

38 1 االجتماعیات دكالة - عبدة الجدیدة الجدیدة محمد الرافعي االجتماعیات الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة شیشاوة الثانویة التأھیلیة اإلمام 
البخاري

سعاد سموأل 1410715

42

نتیجة الحركة الوطنیة اإلنتقالیة التعلیمیة   لسنة 2014

نوع الطلب :السلك المطلوب :

النیابة :األكادیمیة : الجمیعالجمیع

الجمیعالثانوي التأھیلي

نوع االنتقال تاریخ التوظیف نوع الطلب مجموع 
النقط

ترتیب 
االختیار

المادة المطلوبة األكادیمیة المستقبلة النیابة المستقبلة الجماعة المستقبلة المؤسسة المستقبلة المادة األصلیة سلك التدریس األكادیمیة األصلیة النیابة األصلیة الجماعة األصلیة المؤسسة األصلیة االسم الكامل رقم التأجیر



انتقال 02/09/2010 عادي 34 11 االجتماعیات الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات عین السبیت ثانویة اإلمام 
البوصیري اإلعدادیة

االجتماعیات الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة امنتانوت الثانویة التأھیلیة ابن 
الھیثم

عبد هللا ادرویش 1586095

انتقال 05/09/2008 عادي 30 1 االجتماعیات مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش ابي العباس السبتي االجتماعیات الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة امنتانوت الثانویة التأھیلیة ابن 
الھیثم

اشوان حسناء 1504553

انتقال 01/03/2011 عادي 24 1 االجتماعیات مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة شیشاوة الثانویة التأھیلیة 
اإلمام البخاري

االجتماعیات الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة ایت ھادي الثانویة التأھیلیة ایت 
ھادي

أحمد بوحامد 1592114

انتقال 03/11/2000 عادي 80 1 الریاضیات مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تمصلوحت الثانویة التأھیلیة 
تمصلوحت

الریاضیات الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة مجاط الثانویة التأھیلیة 
الخوارزمي

فؤاد األمیني 1182135

انتقال 18/02/2008 عادي 44 5 الریاضیات مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة ابن جریر الشھید صالح 
السرغیني

الریاضیات الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة شیشاوة الثانویة التقنیة شیشاوة سھام عكاد 1445372

انتقال 01/01/2010 عادي 40 1 الریاضیات الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر النواصر عالل بن عبد هللا الریاضیات الثانوي اإلعدادي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة اشمرارن الثانویة اإلعدادیة ابن 
بطوطة

اسالم نیتوعناب 1587416

انتقال 01/01/2010 عادي 40 4 الریاضیات الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة لال میمونة األمیرة لال خدیجة الریاضیات الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة بوابوض امدالن ایت عمر لكزولي محمد 1550766

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق 
بالزوج

30 1 الریاضیات دكالة - عبدة سیدي بنور سیدي بنور ثانویة سیدي بنور 
   التأھیلیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة شیشاوة الثانویة التأھیلیة ابن 
العربي

فریدة بلحوجي 1587306

انتقال 01/01/2010 عادي 30 8 الریاضیات دكالة - عبدة الجدیدة اوالد فرج نونبر 6 الریاضیات الثانوي اإلعدادي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة بوابوض الثانویة اإلعدادیة محمد 
الخامس

قطبي عبد الحكیم 1587294

انتقال 20/02/2008 عادي 52 11 علوم الحیاة واألرض الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة عرباوة ابن األثیر علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة ادویران الثانویة التأھیلیة 
األطلس

یوسف بنعبو 1445391

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوجة

25 4 الفیزیاء والكیمیاء مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز أیت اوریر الثانویة التأھیلیة 
ابطیح

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة امنتانوت الثانویة التأھیلیة ابن 
الھیثم

ددبي عبد الرحیم 1679456

انتقال 16/09/1999 عادي 78 1 التربیة البدنیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش ثانویة الزھراء التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة شیشاوة الثانویة التأھیلیة اإلمام 
البخاري

موالي حفیظ قروان 1151980

انتقال 05/09/2011 عادي 18 1 التربیة البدنیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش العزوزیة التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة امنتانوت الثانویة التأھیلیة ابن 
الھیثم

زروال زكریاء 1593896

انتقال 01/01/2010 عادي 30 11 المعلومیات طنجة - تطوان شفشاون باب برد الثانویة التأھیلیة عبد 
الكریم الخطابي

المعلومیات الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة لال عزیزة ونشكریر عبد المھیمن الفاضلي 1550389

انتقال 05/09/2011 عادي 28 1 المعلومیات دكالة - عبدة اسفي سبت كزولة موالي اسماعیل المعلومیات الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة سیدي المختار الثانویة التأھیلیة ابن 
رشد

محمد الخیار 1599230

انتقال 05/09/2003 عادي 28 1 المعلومیات مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز امزمیز الثانویة التأھیلیة 
الفراھیدي

المعلومیات الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة ایت ھادي الثانویة التأھیلیة ایت 
ھادي

محمد ایت بن سعید 1276719

انتقال 05/09/2011 عادي 28 5 الفلسفة طنجة - تطوان الفحص أنجرة القصر الصغیر الثانویة التقنیة 
التأھیلیة القصر 

الصغیر

الفلسفة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة لمزوضیة الثانویة التأھیلیة 
لمزوضیة

ھشام الوكیلي 1593495

انتقال 05/09/2011 عادي 18 1 الفلسفة دكالة - عبدة الجدیدة الجدیدة ابن خلدون الفلسفة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة ایت ھادي الثانویة التأھیلیة ایت 
ھادي

الصدیق كانوني 1593359

انتقال 16/09/1994 أقدمیة 98 1 اللغة العربیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة قلعة السراغنة ثانویة موالي 
اسماعیل التأھیلیة

اللغة العربیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة اوالد یعكوب انزاالت اوالد یعقوب عبد هللا بنونة 59063

انتقال 06/09/2000 أقدمیة 90 1 اللغة العربیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة قلعة السراغنة ثانویة موالي 
اسماعیل التأھیلیة

اللغة العربیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة سیدي عیسى بن سلیمان اوالد سیدي عیسى 
المركزیة

ھشام زھیر 1181003

انتقال 06/09/2001 عادي 76 1 اللغة العربیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة قلعة السراغنة ثانویة  تساوت 
التأھیلیة

اللغة العربیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة اوالد الشرقي اوالد الشرقي المركزیة حمید الزیتوني 1236923

انتقال 16/09/1996 عادي 72 1 اللغة العربیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة قلعة السراغنة ثانویة انس بن مالك 
التأھیلیة

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة العامریة ثانویة العامریة التأھیلیة نور الدین اجعیط 1047239
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انتقال 11/09/2000 عادي 70 4 اللغة العربیة تادلة - أزیالل  بني مالل بني مالل ثانویة العامریة 
التأھیلیة

اللغة العربیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة سیدي موسى اوالد جابر ھیدهللا مولود مزایط 1180605

انتقال 02/09/2009 عادي 40 6 اللغة العربیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش الخوارزمي اللغة العربیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة قلعة السراغنة ثانویة  تساوت التأھیلیة 1543068 سعید ایت مبارك

انتقال 02/09/2009 عادي 40 1 اللغة العربیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش ابن تومرت اللغة العربیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة العطاویة ثانویة الرحالي الفاروق 
التأھیلیة

سومیة بوغفارة 1543284

انتقال 01/03/2011 عادي 34 7 اللغة العربیة الدار البیضاء  
الكبرى

موالي رشید سیدي 
عثمان

سیدي عثمان موالي اسماعیل اللغة العربیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة سیدي رحال اثانویة  سیدي رحال  
التأھیلیة

سمیرة لكویري 1592778

انتقال ثم تبادل 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوج

24 1 اللغة العربیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة سیدي عالل التازي ثانویة عالل التازي 
التأھیلیة

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة العامریة ثانویة العامریة التأھیلیة لمیاء مربح 1679480

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوج

24 6 اللغة العربیة الشاویة - وردیغة  برشید برشید الثانویة التأھیلیة إبن 
رشد

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة العامریة ثانویة العامریة التأھیلیة سمیرة الھروس 1679464

انتقال 26/07/2010 اإللتحاق 
بالزوجة

24 11 اللغة العربیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات الخمیسات الیاسمین اللغة العربیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة زمران الشرقیة ثانویة  زمران الشرقیة 
االعدادیة

انس العاقل 1591236

انتقال 01/05/1997 عادي 82 9 اللغة الفرنسیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز أیت اوریر الثانویة التأھیلیة 
الثانویة الجدیدة

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة العطاویة ثانویة الرحالي الفاروق 
التأھیلیة

الخلیل خیالل 988774

انتقال 16/09/1997 اإللتحاق 
بالزوجة

46 1 اللغة الفرنسیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش محمد السادس اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة قلعة السراغنة ثانویة انس بن مالك 
التأھیلیة

عبد المجید ازوین 1118186

انتقال 06/09/2000 عادي 46 10 اللغة الفرنسیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز أیت اوریر الثانویة التأھیلیة 
الثانویة الجدیدة

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة العطاویة ثانویة الرحالي الفاروق 
التأھیلیة

حسنة عبد العزیز 1179215

انتقال 16/09/1999 اإللتحاق 
بالزوجة

27 2 اللغة الفرنسیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش لمحامید 9 اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة قلعة السراغنة ثانویة المغرب العربي 
التأھیلیة

ادحمان عبد الكبیر 1154836

انتقال 04/09/2002 اإللتحاق 
بالزوجة

26 1 اللغة الفرنسیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تمصلوحت الثانویة التأھیلیة 
تمصلوحت

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة تماللت ثانویة تماللت التأھیلیة مراد اومنصور 1269010

انتقال 16/09/1991 عادي 66 2 اللغة اإلنجلیزیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش حربیل ولي العھد األمیر 
موالي الحسن

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة تماللت ثانویة تماللت التأھیلیة البوكلي عبد اإللھ 389542

انتقال 02/09/2009 عادي 30 1 اللغة اإلنجلیزیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز أیت اوریر الثانویة التأھیلیة 
ابطیح

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة سیدي رحال اثانویة  سیدي رحال  
التأھیلیة

ابراھیم اكایا 1543086

انتقال 05/09/2007 اإللتحاق 
بالزوج

24 1 اللغة اإلنجلیزیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة تمارة االندلس اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة العطاویة ثانویة الرحالي الفاروق 
التأھیلیة

اسماء واشكاط 1443693

انتقال 05/09/2011 عادي 18 1 اللغة اإلنجلیزیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تحناوت الثانویة التأھیلیة 
توبقال

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة العطاویة ثانویة الرحالي الفاروق 
التأھیلیة

عبداللطیف زوار 1593905

انتقال 05/09/2011 عادي 18 1 اللغة اإلنجلیزیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات الخمیسات محمد بلحسن 
الوزاني

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة الصھریج ثانویة ابن سینا التأھیلیة موحى بوطاھیر 1599123

انتقال 02/09/2009 عادي 40 1 االجتماعیات مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة امنتانوت الثانویة التأھیلیة ابن 
الھیثم

االجتماعیات الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة سیدي رحال اثانویة  سیدي رحال  
التأھیلیة

حسن ابوصاك 1543026

انتقال 01/03/2011 عادي 34 2 االجتماعیات مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز أیت اوریر الثانویة التأھیلیة 
ابطیح

االجتماعیات الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة فرایطة ثانویة الرازي التأھیلیة المیموني ابراھیم 1679424

انتقال 01/03/2011 عادي 34 11 االجتماعیات الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم عین الدفالي المتنبي االجتماعیات الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة الصھریج ثانویة ابن سینا التأھیلیة رضوان حبوب 1679459

انتقال 02/09/2009 عادي 30 1 االجتماعیات الشاویة - وردیغة  خریبكة حطان االمام  علي االجتماعیات الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة لوناسدة ثانویة لوناسدة التأھیلیة النخیلي  محمد 1544297

انتقال 07/09/2004 عادي 24 1 االجتماعیات مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة قلعة السراغنة ثانویة انس بن مالك 
التأھیلیة

االجتماعیات الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة العطاویة ثانویة الرحالي الفاروق 
التأھیلیة

خالد بوفكران 1279971

انتقال 05/09/2011 عادي 18 1 االجتماعیات مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش ابن تومرت االجتماعیات الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة العطاویة ثانویة الرحالي الفاروق 
التأھیلیة

عبدهللا بوقشوش 1599102
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انتقال 16/09/1981 عادي 96 1 الریاضیات مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة قلعة السراغنة ثانویة انس بن مالك 
التأھیلیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة قلعة السراغنة ثانویة  تساوت التأھیلیة عبد الحفیظ بلي 128894

انتقال 17/09/1990 عادي 78 4 الریاضیات مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز أیت اوریر الثانویة التأھیلیة 
ابطیح

الریاضیات الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة تماللت ثانویة تماللت التأھیلیة المصطفى بوطبعة 373996

انتقال 01/01/2010 عادي 40 6 الریاضیات الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر النواصر عالل بن عبد هللا الریاضیات الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة تماللت ثانویة تماللت التأھیلیة العمراوي نور الدین 1587327

انتقال 01/01/2010 عادي 38 7 الریاضیات الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر بوسكورة أبي حیان التوحیدي الریاضیات الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة قلعة السراغنة ثانویة موالي اسماعیل 
التأھیلیة

الحواسني عبد الكریم 1587291

انتقال 05/09/2008 عادي 36 1 الریاضیات مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة قلعة السراغنة ثانویة  تساوت 
التأھیلیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة اوالد زراد ثانویة اوالد زراد 
التأھیلیة

صراطي محمد 1505102

انتقال 07/09/2005 اإللتحاق 
بالزوج

32 1 الریاضیات مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش ابي العباس السبتي الریاضیات الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة الصھریج ثانویة ابن سینا التأھیلیة نورة الحماوي 1284959

انتقال 01/01/2010 عادي 30 1 الریاضیات مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة قلعة السراغنة ثانویة المغرب 
العربي التأھیلیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة لوناسدة ثانویة لوناسدة التأھیلیة بودلعة   رشید 1587332

انتقال 01/01/2010 عادي 30 3 الریاضیات مكناس تافیاللت  خنیفرة ایت اسحاق لحسن الیوسي الریاضیات الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة مزم صنھاجة ثانویة لمزم االعدادیة أمآدي حدو 1587307

انتقال 01/01/2010 عادي 30 1 الریاضیات دكالة - عبدة الجدیدة اوالد فرج نونبر 6 الریاضیات الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة فرایطة ثانویة الرازي التأھیلیة عبد الرزاق بالرقیة 1587293

انتقال 18/11/2011 عادي 18 3 الریاضیات الشاویة - وردیغة  برشید اوالد عبو الثانویة التأھیلیة 
حسان بن تابث

الریاضیات الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة سیدي موسى ثانویة  سیدي موسى 
االعدادیة

رشید غزالي 1596720

انتقال 16/09/1988 أقدمیة 128 1 علوم الحیاة واألرض الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات الخمیسات الفتح علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة قلعة السراغنة ثانویة موالي اسماعیل 
التأھیلیة

ادریس أولمعطي 341625

انتقال 03/07/2000 عادي 52 5 علوم الحیاة واألرض تادلة - أزیالل  بني مالل القصیبة ثانویة طارق بن 
زیاد التأھیلیة

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة سیدي رحال اثانویة  سیدي رحال  
التأھیلیة

أیت ابراھیم   ھمون 1181844

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوج

24 11 علوم الحیاة واألرض الشرقیة  جرادة عین بني مطھر ثانویة االمام علي 
التأھیلیة

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة العامریة ثانویة العامریة التأھیلیة حساني وفاء 1679449

انتقال 06/09/2000 عادي 64 4 العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة الصویرة محمد الخامس العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة زمران بني كریم عبد المولى اعلیوا 1173831

انتقال 29/02/2008 عادي 40 3 الفیزیاء والكیمیاء الشاویة - وردیغة  سطات دار الشافعي شوقي الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة الصھریج ثانویة ابن سینا التأھیلیة العسلوج جواد 1445360

تبادل 02/09/2010 عادي 24 11 الفیزیاء والكیمیاء دكالة - عبدة سیدي بنور اوالد عمران ثانویة أوالد عمران 
التأھیلیة

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة العطاویة ثانویة الرحالي الفاروق 
التأھیلیة

امین البشیري 1586157

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوجة

24 3 الفیزیاء والكیمیاء الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال سھول تأھیلیة السھول الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة لوناسدة ثانویة لوناسدة التأھیلیة خالد بلصفر 1679444

انتقال 02/09/2009 عادي 36 2 التربیة اإلسالمیة تادلة - أزیالل  بني مالل سیدي جابر ثانویة ابن العوام 
التأھیلیة

التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة فرایطة ثانویة الرازي التأھیلیة رضوان سبیبة 1544164

انتقال 01/03/2011 عادي 34 1 التربیة اإلسالمیة الدار البیضاء  
الكبرى

أنفا المعاریف عبد الكریم لحلو التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة سیدي موسى ثانویة  سیدي موسى 
االعدادیة

ابراھیم الدمسیري 1135689

انتقال 02/09/2010 عادي 34 11 التربیة اإلسالمیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات الزحیلكة فاطمة الزھراء التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة الصھریج ثانویة ابن سینا التأھیلیة عبد الخالق الحمري 1586279

انتقال 05/09/2011 عادي 28 1 التربیة اإلسالمیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز أیت اوریر الثانویة التأھیلیة 
ابطیح

التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة العطاویة ثانویة الرحالي الفاروق 
التأھیلیة

ابراھیم العسریي 1593480

انتقال 01/03/2011 عادي 24 1 التربیة اإلسالمیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز أیت اوریر الثانویة التأھیلیة 
الثانویة الجدیدة

التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة فرایطة ثانویة الرازي التأھیلیة مكرام عبد العاطي 1679470

انتقال 05/09/2007 عادي 52 1 التربیة البدنیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي سلیمان سیدي سلیمان عالل الفاسي التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة لوناسدة ثانویة لوناسدة التأھیلیة فیصل   بن تورتو 1448241
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انتقال 02/09/2009 عادي 40 1 التربیة البدنیة الدار البیضاء  
الكبرى

الحي الحسني الحي الحسني الھناء التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة سیدي رحال اثانویة  سیدي رحال  
التأھیلیة

إیمان المترجي 1543596

انتقال 02/09/2010 عادي 34 1 التربیة البدنیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة قلعة السراغنة ثانویة  تساوت 
التأھیلیة

التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة الصھریج ثانویة ابن سینا التأھیلیة بلعید اشباني 1585720

انتقال 05/09/2008 عادي 28 1 التربیة البدنیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تمصلوحت الثانویة التأھیلیة 
تمصلوحت

التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة سیدي رحال اثانویة  سیدي رحال  
التأھیلیة

البوھي غزالن 1503805

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوج

18 1 التربیة البدنیة طنجة - تطوان تطوان تطوان أبو بكر الصدیق التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة العطاویة ثانویة الرحالي الفاروق 
التأھیلیة

فتیحة سیموم 1593794

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق 
بالزوج

24 6 المعلومیات الدار البیضاء  
الكبرى

الحي الحسني الحي الحسني ابن الخطیب المعلومیات الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة الصھریج ثانویة ابن سینا التأھیلیة لمیاء الجدیري 1586302

انتقال 11/09/2000 عادي 46 11 الفلسفة مكناس تافیاللت  افران سیدي المخفي ثانویة سیدي المخفي 
التأھیلیة

الفلسفة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة سیدي رحال اثانویة  سیدي رحال  
التأھیلیة

الصغیر سفیان 1174613

انتقال 02/09/2009 عادي 30 1 الفلسفة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش ابن سینا الفلسفة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة قلعة السراغنة ثانویة المغرب العربي 
التأھیلیة

عبد هللا ابو كرازني 1543023

انتقال 05/09/2011 عادي 28 2 الفلسفة الدار البیضاء  
الكبرى

المحمدیة بني یخلف شكیب أرسالن الفلسفة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة لوناسدة ثانویة لوناسدة التأھیلیة سعاد زیدان 1593901

انتقال 16/09/1991 أقدمیة 94 4 اللغة العربیة الشرقیة  بركان السعیدیة ثانویة السعیدیة 
التأھیلیة

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة الصویرة محمد الخامس مصطفى ابراھیمي 390205

انتقال 02/09/2009 عادي 40 2 اللغة العربیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات عین السبیت ثانویة التوحید 
التأھیلیة

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة تمنار أركان ابراھیم مساوي 1544023

انتقال 02/09/2009 عادي 30 3 اللغة العربیة الشرقیة  الناضور ازغنغان طھ حسین اللغة العربیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة تمنار أركان رضوان ناجیم 1544043

انتقال 01/01/2010 عادي 26 9 اللغة العربیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة الصویرة اللغة العربیة      نورس موكادور الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة لكدادرة لمساتال عبد الحكیم بھطاط 1549901

انتقال 01/01/2010 عادي 40 11 اللغة الفرنسیة فاس - بولمان  بولمان افریطیسة عمر بن الخطاب اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة الكریمات عبد الرحیم بوعبید لبنى  مموني 1587271

انتقال 01/01/2010 عادي 36 3 اللغة الفرنسیة الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن محمد السادس أناسي اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة الصویرة الثانویةالتأھیلیة سیدي 
محمد بن عبدهللا

ابراھیم شعراوي 1587260

انتقال 16/09/1999 عادي 52 1 اللغة اإلنجلیزیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش ابن تومرت اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة الصویرة أكنسوس لطیفة  العلوش 1151321

انتقال 05/09/2011 عادي 28 7 اللغة اإلنجلیزیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز أیت اوریر الثانویة التأھیلیة 
الثانویة الجدیدة

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة تالمست تالمست لیلى بوعریس 1599073

انتقال 05/09/2011 عادي 28 5 اللغة اإلنجلیزیة سوس-ماسة-درعة انزكان ایت ملول آیت ملول السعادة اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سمیمو الثانویة التاھیلیة المجد محسن وھیب 1593862

انتقال 26/12/2011 عادي 28 5 اللغة اإلنجلیزیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز تحناوت الثانویة التأھیلیة 
توبقال

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة تمنار أركان سارة الصفحي 1596637

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق 
بالزوج

26 1 اللغة اإلنجلیزیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش سیدي عبدالرحمان اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة تالمست تالمست سكینة الجوھري 1586304

انتقال 05/09/2011 عادي 18 3 اللغة اإلنجلیزیة سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا ماسة الثانویة التأھیلیة  
المسیرة الخضراء

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة تمنار أركان محمد عالوي 1598858

انتقال 05/09/2011 عادي 18 5 اللغة اإلنجلیزیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة سیدي رحال اثانویة  سیدي  
رحال التأھیلیة

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة تفتاشت الثانویة التأھیلیة األمل عبد العزیز بازي 1598979

انتقال 05/09/2011 عادي 18 5 االجتماعیات مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش ابن تومرت االجتماعیات الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة تمنار أركان محمد وفوتا 1593668

انتقال 06/09/2000 عادي 16 3 االجتماعیات تادلة - أزیالل  أزیالل بني عیاط ثانویة تزكي التأھیلیة االجتماعیات الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة حد الدرا الثانویة التاھیلیة 
الخوارزمي

ناصر بنیوت 1174202
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انتقال 06/09/2006 اإللتحاق 
بالزوج

42 6 الریاضیات الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة تمارة ابن رشد الریاضیات الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة الصویرة نادیة زناري      نورس موكادور 1410795

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق 
بالزوج

24 1 الریاضیات الدار البیضاء  
الكبرى

المحمدیة المحمدیة الثانویة التقنیة الریاضیات الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة تمنار أركان لمیاء الشرایبي 1586066

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوج

19 3 الریاضیات الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة سیدي یحیى زعیر الشیخ ابن تیمیة الریاضیات الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سمیمو الثانویة التاھیلیة المجد نادیة السبیطي 1593777

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوج

18 3 الریاضیات الدار البیضاء  
الكبرى

مدیونة تطملیل ابن خلدون الریاضیات الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة تفتاشت الثانویة التأھیلیة األمل اسماء مغاوي 1593577

انتقال 16/09/1997 اإللتحاق 
بالزوج

46 1 علوم الحیاة واألرض الشاویة - وردیغة  برشید برشید الثانویة التأھیلیة 
أوالد حریز

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة الصویرة أكنسوس نایت اعز سمیرة 1051843

انتقال 01/01/2010 عادي 40 11 علوم الحیاة واألرض طنجة - تطوان العرائش العوامرة ثانویة عالل الفاسي 
 التأھیلیة

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة الصویرة أكنسوس غزالن   العرائشي   
عفیف

1587262

انتقال 15/02/2008 اإللتحاق 
بالزوج

39 2 علوم الحیاة واألرض مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة شیشاوة الثانویة التأھیلیة 
اإلمام البخاري

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة الصویرة 1445385 سعاد السالمي      نورس موكادور

انتقال 01/01/2010 عادي 30 6 علوم الحیاة واألرض سوس-ماسة-درعة تارودانت أوالد تایمة الحسن الثاني علوم الحیاة واألرض االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة ایت عیسى اححان ادرار سواي موالي میلود 1551152

انتقال 05/09/2011 عادي 28 11 علوم الحیاة واألرض مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة صخور الرحامنة الصخور علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة تالمست تالمست أعباس أحمد 1593645

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوج

25 5 علوم الحیاة واألرض دكالة - عبدة اسفي بوكدرة المتنبي علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة الحنشان األمیر موالي رشید عائشة أكجو 1679466

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوج

24 4 علوم الحیاة واألرض مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة مجي المركب التربوي طھ 
حسین

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سمیمو الثانویة التاھیلیة المجد اسماء بحمو 1679431

انتقال 05/09/2011 عادي 18 1 علوم الحیاة واألرض سوس-ماسة-درعة ورززات سكورة اھل الوسط ابي القاسم علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة الحنشان األمیر موالي رشید نعیمة ھلـولي 1599638

انتقال 05/09/2007 عادي 52 1 الفیزیاء والكیمیاء دكالة - عبدة الجدیدة ازمور أم الربیع الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة تمنار أركان عبد الحق رزوق 1443721

انتقال 02/09/2010 عادي 34 4 الفیزیاء والكیمیاء دكالة - عبدة اسفي بوكدرة المتنبي الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة تمنار تمنار ھنان زینب 1588833

انتقال 01/01/2010 عادي 30 9 الفیزیاء والكیمیاء سوس-ماسة-درعة سیدي إفني میر اللفت الثانویة التاھیلیة 
یوسف بن تاشفین

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة سیدي احمد اومبارك أنزمیط ابراھیم أیت حمو 1549781

انتقال 26/07/2010 اإللتحاق 
بالزوجة

25 1 الفیزیاء والكیمیاء مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة ابن جریر الرحامنة الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة تفتاشت الثانویة التأھیلیة األمل عز الدین سراخ 1591224

انتقال 26/07/2010 عادي 24 1 التربیة اإلسالمیة دكالة - عبدة اسفي بوكدرة المتنبي التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة تالمست تالمست ھوداج بوشعیب 1592038

انتقال 11/09/2000 عادي 60 1 التربیة البدنیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة الصویرة التربیة البدنیة      نورس موكادور الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة الحنشان األمیر موالي رشید خلید موتشو 1170850

انتقال 10/09/2001 عادي 52 1 التربیة البدنیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة الصویرة محمد الخامس التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة تالمست تالمست حفیظ محبوب 1171561

انتقال 07/09/2005 عادي 30 1 التربیة البدنیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش الضحى التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة الصویرة محمد الخامس فاطنة العرباوي 1284928

انتقال 07/09/2005 عادي 64 1 المعلومیات سوس-ماسة-درعة أكادیر إدا أوتنان أكادیر ثانویة أجدیر المعلومیات الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة تمنار أركان خالد لبھالة 1285109

انتقال 08/12/2010 عادي 24 1 الفلسفة العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

بوجدور بوجدور ثانویة احمد بن  
محمد الراشدي 

التأھیلیة

الفلسفة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة تفتاشت الثانویة التأھیلیة األمل 1591564 سیدي محمد  اعمر حداد
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انتقال 02/09/2010 عادي 24 7 الفلسفة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز امزمیز الثانویة التأھیلیة 
الفراھیدي

الفلسفة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة تفتاشت الثانویة التأھیلیة األمل محمد الجیار 1586106

انتقال 18/11/2011 عادي 18 2 الفلسفة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة ایت ھادي الثانویة التأھیلیة ایت 
ھادي

الفلسفة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة تمنار أركان عبد الغني لعفیسي 1596608

انتقال 16/09/1994 عادي 82 1 الترجمة طنجة - تطوان العرائش القصر الكبیر ثانویة المنصور 
الدھبي التأھیلیة

الترجمة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة الصویرة أكنسوس محمد الصحراوي 55053

انتقال 16/09/1992 اإللتحاق 
بالزوج

78 1 اللغة الفرنسیة سوس-ماسة-درعة أكادیر إدا أوتنان أكادیر ثانویة بدر اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش الخوارزمي زكیك مریم 716549

انتقال 06/09/2000 اإللتحاق 
بالزوج

49 2 اللغة الفرنسیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش الزرقطوني اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش األودایة ابن المعتز بشرى ایت ریالة 1178992

انتقال 16/11/1992 اإللتحاق 
بالزوج

112 2 اللغة اإلنجلیزیة الدار البیضاء  
الكبرى

عین السبع الحي 
المحمدي

عین السبع ابن العوام اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش المدرسة التقنیة لقاعدة 
مدارس القوات الملكیة 

الجویة

الخلیفة  لال فاطنة 838331

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق 
بالزوج

24 2 اللغة اإلیطالیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الرباط الیوسفیة موالي عبد هللا اللغة اإلیطالیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش القاضي عیاض جھاد فوزي الكرامي 1586449

انتقال 17/09/1984 أقدمیة 140 1 التربیة اإلسالمیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش ثانویة الزھراء التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش اوالد حسون دار باقة المركزیة غازي عبدالرحیم 239282

انتقال 16/09/1998 عادي 28 1 التربیة البدنیة الشاویة - وردیغة  برشید سیدي رحال الشاطئ الخوارزمي التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش الخوارزمي 2 نضال ولیم 1125378

انتقال 07/09/2005 عادي 32 1 الفلسفة وادي الذھب - 
لكویرة

وادي الذھب الداخلة ثانویةالفتح التأھیلیة الفلسفة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش الحسن الثاني زایر طارق 1282686

انتقال 16/09/1993 عادي 46 2 اللغة العربیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش واحة سیدي ابراھیم الواحة اللغة العربیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة سیدي بوعثمان سیدي بوعثمان شوقي شراوي 745135

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوج

28 1 اللغة العربیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش سیدي عبدالرحمان اللغة العربیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة ابن جریر عبدهللا ابراھیم 1599660 أسماء حوحو

انتقال 04/09/2002 اإللتحاق 
بالزوج

41 1 اللغة الفرنسیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش ابي العباس السبتي اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة ابن جریر الشھید صالح السرغیني أبوالفتاح نظیرة 1263293

انتقال 04/09/2002 اإللتحاق 
بالزوجة

40 5 اللغة الفرنسیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش األودایة ابن المعتز اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة ابن جریر الشھید صالح السرغیني ھـــروال  أنـــس 1267209

انتقال 01/01/2010 عادي 30 1 اللغة الفرنسیة الدار البیضاء  
الكبرى

الحي الحسني الحي الحسني ابن الخطیب اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة صخور الرحامنة الصخور خدیجة توفیق هللا 1587316

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق 
بالزوج

18 11 اللغة الفرنسیة الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر دار بوعزة حسان بن ثابث اللغة الفرنسیة االبتدائي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة سكورة الحدرة مركزیة سكورة عفو هللا عائشة 1579755

انتقال 02/09/2010 عادي 34 4 اللغة اإلنجلیزیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز سیدي عبد هللا غیاث الثانویة اإلعدادیة 
سیدي عبد هللا غیات

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة ابن جریر الرحامنة التلمودي حسنــة 1587013

انتقال 06/09/2006 عادي 30 1 اللغة اإلنجلیزیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة قلعة السراغنة ثانویة انس بن مالك 
التأھیلیة

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة ابن جریر الرحامنة خالد العسري 1410196

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق 
بالزوج

24 1 اللغة اإلنجلیزیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش حربیل ولي العھد األمیر 
موالي الحسن

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة راس عین الرحامنة راس العین الوادودي حفصة 1586831

انتقال 02/09/2010 عادي 34 2 االجتماعیات مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش ابي العباس السبتي االجتماعیات الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة صخور الرحامنة الصخور محمد عمراوي 1586285

انتقال 02/09/2010 عادي 34 4 االجتماعیات الشرقیة  بركان بركان اللیمون االجتماعیات الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة بوشان بوشان زروقي  محمد 1588389

انتقال 05/09/2011 عادي 28 1 االجتماعیات مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش سحنون االجتماعیات الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة ابن جریر عبدهللا ابراھیم عبد العزیز بنمیمون 1599032
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انتقال 01/03/2011 عادي 24 1 االجتماعیات مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش سحنون االجتماعیات الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة ابن جریر الرحامنة بنیــــــس  محمــــد 1679482

انتقال 07/11/1979 عادي 54 1 الریاضیات الدار البیضاء  
الكبرى

المحمدیة المحمدیة عبد الكریم الخطابي الریاضیات الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة ابن جریر الشھید صالح السرغیني العسیبي  زھـرة 965655

انتقال 01/01/2010 عادي 30 1 الریاضیات دكالة - عبدة سیدي بنور سانیة بركیك ینایر 11 الریاضیات الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة بوشان بوشان المصطفى صادق 1587305

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق 
بالزوجة

25 6 الریاضیات الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة سوق االربعاء سیدي عیسى الریاضیات الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة صخور الرحامنة الصخور أمزیل عبدالحق 1549695

انتقال 05/09/2007 عادي 42 1 الفیزیاء والكیمیاء مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة انزالت العظم االمام البخاري الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة ابن جریر عبدهللا ابراھیم عون إدریس 1448098

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق 
بالزوج

25 1 الفیزیاء والكیمیاء طنجة - تطوان طنجة أصیال الشرف- سواني محمد بن عبد الكریم 
الخطابي

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة ابن جریر الرحامنة الخامري  نزھة 1586315

انتقال 02/09/2010 عادي 24 11 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

مدیونة الھراویین المختار السوسي الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة ابن جریر الشھید صالح السرغیني أبخــار عصــام 1585707

انتقال 05/09/2008 عادي 36 11 التربیة اإلسالمیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم أحد كورت الفرابي التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة ابن جریر الرحامنة البراح  حمید 1504128

انتقال 16/09/1994 أقدمیة 102 1 التربیة البدنیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش الزرقطوني التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة ابن جریر الشھید صالح السرغیني عبد المولى نیفة 55390

انتقال 16/09/1993 عادي 72 1 التربیة البدنیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش حسان بن ثابت التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة ابن جریر الشھید صالح السرغیني دوادة عبد الصمد 745017

انتقال 02/09/2010 عادي 34 1 التربیة البدنیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش المغرب العربي التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة صخور الرحامنة الصخور نبیل الفحصي 1586244

انتقال 05/09/2008 عادي 28 3 التربیة البدنیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش الخوارزمي 2 التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة ابن جریر الثانویة التأھیلیة السالم 1503928 وفاء السماوي

انتقال 05/09/2008 عادي 28 1 التربیة البدنیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش الثانویة التأھیلیة 
الموحدین

التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة ابن جریر عبدهللا ابراھیم حسن ابلبال 1503499

انتقال 07/09/2005 عادي 24 1 التربیة البدنیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش لمحامید 9 التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة صخور الرحامنة الصخور أسامة الیاكدي 1285144

انتقال 04/09/2012 اإللتحاق 
بالزوج

12 1 التربیة البدنیة دكالة - عبدة اسفي اسفي الحسن الثاني التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة ابن جریر الرحامنة فاطمة الزھراء فارس 1680678

انتقال 02/09/2010 عادي 34 3 الفلسفة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش ابي العباس السبتي الفلسفة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة ابن جریر الرحامنة بامحمــد حلیــمة 1585873

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق 
بالزوج

24 1 الفلسفة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش سیدي عبدالرحمان الفلسفة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة صخور الرحامنة الصخور محسن امال 1586765

انتقال 05/09/2011 عادي 18 8 الفلسفة الشاویة - وردیغة  برشید برشید الثانویة التأھیلیة 
أوالد حریز

الفلسفة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة ابن جریر الثانویة التأھیلیة السالم إلیاس الكشوري 1599492

انتقال 05/09/2011 عادي 18 5 الفلسفة الدار البیضاء  
الكبرى

عین الشق عین الشق المصلى الفلسفة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة صخور الرحامنة الصخور نبیل لمنور 1593491

انتقال 05/09/2011 عادي 18 5 الفلسفة الشاویة - وردیغة  برشید برشید ثانویة الجدیدة 
التأھیلیة

الفلسفة الثانوي التأھیلي مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة ابن جریر الرحامنة التكراوي نبیل 1593838

انتقال 16/09/1996 اإللتحاق 
بالزوج

66 1 اللغة العربیة الشرقیة  وجدة انجاد وجدة ثا. محمد السادس اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  بركان بركان ملویة خثیري ھدى 1044398

انتقال 16/09/1998 اإللتحاق 
بالزوج

43 1 اللغة العربیة الشرقیة  وجدة انجاد وجدة ثا. عبد هللا كنون اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  بركان سیدي سلیمان الشراعة خالد بن الولید حدادي سامیة 1118552

انتقال 06/09/2001 اإللتحاق 
بالزوجة

39 1 اللغة العربیة الشرقیة  وجدة انجاد وجدة ثا. عبد هللا كنون اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  بركان بركان ابن سینا فؤاد عفاني 1232676

49

نتیجة الحركة الوطنیة اإلنتقالیة التعلیمیة   لسنة 2014

نوع الطلب :السلك المطلوب :

النیابة :األكادیمیة : الجمیعالجمیع

الجمیعالثانوي التأھیلي

نوع االنتقال تاریخ التوظیف نوع الطلب مجموع 
النقط

ترتیب 
االختیار

المادة المطلوبة األكادیمیة المستقبلة النیابة المستقبلة الجماعة المستقبلة المؤسسة المستقبلة المادة األصلیة سلك التدریس األكادیمیة األصلیة النیابة األصلیة الجماعة األصلیة المؤسسة األصلیة االسم الكامل رقم التأجیر



انتقال 16/09/1988 أقدمیة 112 1 اللغة الفرنسیة الشرقیة  بركان مداغ ثانویة الكندي 
التأھیلیة

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  بركان بركان اللیمون بن زرار الصالحة 244387

انتقال 17/09/1990 اإللتحاق 
بالزوجة

104 1 اللغة الفرنسیة الشرقیة  وجدة انجاد وجدة ثا. محمد السادس اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  بركان أحفیر النھضة اسماعیل الوارتي 372632

انتقال 16/09/1998 اإللتحاق 
بالزوج

86 1 اللغة الفرنسیة الشرقیة  بركان أحفیر النھضة اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  بركان عین الركادة قاسم أمین نادیة عدي 1120197

انتقال 16/09/1988 أقدمیة 128 1 اللغة اإلنجلیزیة الشرقیة  بركان مداغ ثانویة الكندي 
التأھیلیة

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  بركان بركان أبي الخیر شربي نعیمة 891155

انتقال 16/09/1993 أقدمیة 98 2 اللغة اإلنجلیزیة الشرقیة  وجدة انجاد وجدة ثا. السالم اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  بركان اكلیم ابن بطوطة میمون زكاي 745157

انتقال 16/09/1987 أقدمیة 86 1 اللغة اإلنجلیزیة الشرقیة  وجدة انجاد وجدة ثا. العربي الحسیني اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  بركان أحفیر النھضة االخضر میموني 306438

انتقال 16/09/1993 عادي 76 1 اللغة اإلنجلیزیة الشرقیة  وجدة انجاد وجدة ثا. محمد عابد 
الجابري

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  بركان بركان ملویة المیلود بوحفص 742106

انتقال 26/10/1988 اإللتحاق 
بالزوجة

54 1 اللغة اإلنجلیزیة سوس-ماسة-درعة أكادیر إدا أوتنان أكادیر ثانویة یوسف بن 
تاشفین

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  بركان سیدي سلیمان الشراعة خالد بن الولید بوعمود البشیر 342182

انتقال 07/09/2004 عادي 48 1 اللغة اإلنجلیزیة الشرقیة  بركان اكلیم ابن بطوطة اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  بركان شویحیة الشویحیة نبوي دادة 1278137

انتقال 08/12/2010 عادي 34 1 اللغة اإلنجلیزیة العیون - بوجدور - 
الساقیة الحمراء

العیون العیون الثانویة التأھیلیة ابن 
 بطوطة

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  بركان سیدي سلیمان الشراعة خالد بن الولید محیجیبة لھدایلي 1591594

انتقال 16/09/1997 عادي 24 2 اللغة اإلنجلیزیة الشرقیة  بركان بركان أبي الخیر اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  بركان اكلیم ابن بطوطة عمر ایت احنزي 1051181

انتقال 17/09/1984 أقدمیة 96 1 االجتماعیات الشرقیة  بركان مداغ ثانویة الكندي 
التأھیلیة

االجتماعیات الثانوي التأھیلي الشرقیة  بركان بركان اللیمون حسیني رشید 213300

انتقال 16/09/1989 عادي 46 1 االجتماعیات الشرقیة  بركان بركان اللیمون االجتماعیات الثانوي التأھیلي الشرقیة  بركان اكلیم ابن بطوطة اعبالو احمد 365509

انتقال 01/10/1980 أقدمیة 134 1 الریاضیات الشرقیة  وجدة انجاد وجدة ثا. محمد السادس الریاضیات الثانوي التأھیلي الشرقیة  بركان بركان أبي الخیر شكالل بوفلجة 147606

انتقال 16/09/1988 أقدمیة 132 1 الریاضیات الشرقیة  وجدة انجاد وجدة ثا. محمد السادس الریاضیات الثانوي التأھیلي الشرقیة  بركان أحفیر النھضة بركاني ادریس 331533

انتقال 16/09/1985 أقدمیة 126 1 الریاضیات الشرقیة  وجدة انجاد وجدة ثا. المسیرة 
الخضراء

الریاضیات الثانوي التأھیلي الشرقیة  بركان بركان ملویة صالحي محمد 242216

انتقال 16/09/1990 أقدمیة 122 1 الریاضیات الشرقیة  وجدة انجاد وجدة ثا. عمر بن عبد 
العزیز

الریاضیات الثانوي التأھیلي الشرقیة  بركان بركان اللیمون بزاوي الحسن 373707

انتقال 16/09/1988 أقدمیة 122 1 الریاضیات الشرقیة  وجدة انجاد وجدة إع. عقبة بن نافع الریاضیات الثانوي التأھیلي الشرقیة  بركان أحفیر النھضة العربي شنوفي 331766

تبادل 16/09/1987 أقدمیة 116 1 علوم الحیاة واألرض الشرقیة  وجدة انجاد وجدة ثا. الشریف 
اإلدریسي

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي الشرقیة  بركان أحفیر النھضة الفرح ادریس 213412

تبادل 08/01/2007 عادي 58 11 الفیزیاء والكیمیاء الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة عرباوة ابن األثیر الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي الشرقیة  بركان بركان اللیمون البكري محمد 1438387

انتقال 08/01/2007 عادي 58 2 الفیزیاء والكیمیاء الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال العیایدة ثانویة والدة الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي الشرقیة  بركان بركان اللیمون خدیري عبد الحمید 1438388

انتقال 08/01/2007 اإللتحاق 
بالزوج

30 1 التربیة اإلسالمیة الشرقیة  وجدة انجاد وجدة ثا. عبد المومن التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  بركان بركان اللیمون لطیفة   السجاع 1438373

انتقال 16/09/1989 أقدمیة 98 1 التربیة البدنیة الشرقیة  وجدة انجاد وجدة ثا. السالم التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  بركان اكلیم ابن بطوطة محمد قدوري 366504

انتقال 26/07/2010 عادي 24 11 اللغة العربیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة أجدیر أجدیر اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  فیكیك بني تادجیت ابن البناء المراكشي النعماني جمال 1591403

انتقال 05/09/2011 عادي 18 10 اللغة العربیة مكناس تافیاللت  میدلت كرامة طارق بن زیاد اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  فیكیك فجیج موالي رشید علیوي علي 1598859
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انتقال 02/09/2010 اإللتحاق 
بالزوج

25 6 اللغة الفرنسیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة بوشفاعة الصنوبر اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  فیكیك بوعرفة القاضي عیاض داني رجاء 1586073

انتقال 02/09/2010 عادي 24 11 اللغة الفرنسیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات الزحیلكة فاطمة الزھراء اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  فیكیك بني تادجیت ابن البناء المراكشي افري محمد 1586462

انتقال 07/11/2002 عادي 76 1 اللغة اإلنجلیزیة الشرقیة  فیكیك فجیج موالي رشید اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  فیكیك بوعرفة القاضي عیاض لحسن مصطفى 1275950

انتقال 25/11/2002 عادي 70 1 اللغة اإلنجلیزیة الشرقیة  فیكیك فجیج اإلمام البخاري اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  فیكیك بوعرفة القاضي عیاض عباس نعیمة 1275939

انتقال 04/02/2008 عادي 52 3 اللغة اإلنجلیزیة الشرقیة  بركان بركان أبي الخیر اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  فیكیك بوعرفة القاضي عیاض عماري جمیلة 1445479

انتقال 05/09/2011 عادي 18 8 اللغة اإلنجلیزیة الدار البیضاء  
الكبرى

الفداء مرس السلطان الفداء طھ حسین اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  فیكیك بني تادجیت ابن البناء المراكشي وقاش یاسر 1593863

انتقال 05/09/2011 عادي 18 2 االجتماعیات الشرقیة  الناضور الناضور عبد الكریم الخطابي االجتماعیات الثانوي التأھیلي الشرقیة  فیكیك بوعنان الثانویة التأھیلیة الجدیدة 1598777 احمیان نور الدین

انتقال 11/02/2003 عادي 72 1 الریاضیات الشرقیة  فیكیك بوعرفة ثانویة محمد عابد 
الجابري التقنیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي الشرقیة  فیكیك بوعرفة القاضي عیاض بوكلبة عبد الرحمان 1276457

انتقال 04/02/2008 عادي 52 5 الریاضیات مكناس تافیاللت  الحاجب عین تاوجطات ینایر 11 الریاضیات الثانوي التأھیلي الشرقیة  فیكیك بوعرفة القاضي عیاض حنیني موالي الشریف 1445528

انتقال 04/01/2008 مزدوج 52 1 الریاضیات الدار البیضاء  
الكبرى

المحمدیة عین حرودة الثانویة التاھیلیة عین 
حرودة

الریاضیات الثانوي التأھیلي الشرقیة  فیكیك بوعرفة القاضي عیاض اھریتان فرید 1444393

انتقال 13/01/2009 مزدوج 46 1 الریاضیات الدار البیضاء  
الكبرى

المحمدیة عین حرودة الثانویة التاھیلیة عین 
حرودة

الریاضیات الثانوي التأھیلي الشرقیة  فیكیك بوعرفة القاضي عیاض الھام قاسیمي 1542360

انتقال 05/09/2011 عادي 28 4 الریاضیات طنجة - تطوان تطوان الحمراء طارق بن زیاد الریاضیات الثانوي التأھیلي الشرقیة  فیكیك بوعرفة ثانویة محمد عابد 
الجابري التقنیة

دوزي حسام 1599231

انتقال 01/01/2010 عادي 40 3 علوم الحیاة واألرض مكناس تافیاللت  خنیفرة ایت اسحاق لحسن الیوسي علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي الشرقیة  فیكیك بوعرفة ثانویة محمد عابد 
الجابري التقنیة

زیتوني حنان 1545717

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق 
بالزوج

31 7 علوم الحیاة واألرض الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة سوق االربعاء سیدي عیسى علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي الشرقیة  فیكیك تالسینت بدر كنزة حمان 1545713

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق 
بالزوج

30 4 علوم الحیاة واألرض الدار البیضاء  
الكبرى

الفداء مرس السلطان مرس السلطان بئرانزران علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي الشرقیة  فیكیك تندرارة ابن خلدون اقصبي جھان 1545716

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق 
بالزوج

24 1 علوم الحیاة واألرض الشرقیة  جرادة عین بني مطھر ثانویة االمام علي 
التأھیلیة

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي الشرقیة  فیكیك فجیج موالي رشید 1585832 عاطي هللا نادیة

انتقال 04/02/2008 اإللتحاق 
بالزوج

42 8 التربیة اإلسالمیة مكناس تافیاللت  افران ایفران األرز التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  فیكیك بني تادجیت ابن البناء المراكشي المحمدي سمیة 1445492

انتقال 02/09/2010 عادي 24 1 التربیة البدنیة الشرقیة  تاوریرت تاوریرت الفتح التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  فیكیك بوعنان الثانویة التأھیلیة الجدیدة العثماني خالد 1586146

انتقال 05/09/2011 عادي 18 4 الفلسفة تازة - تاونات - 
الحسیمة

كرسیف جرسیف الحسن الداخل الفلسفة الثانوي التأھیلي الشرقیة  فیكیك بني تادجیت ابن البناء المراكشي ددوح رشید 1599247

انتقال 16/09/1998 اإللتحاق 
بالزوجة

38 1 اللغة العربیة الشرقیة  وجدة انجاد وجدة إع. عقبة بن نافع اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  جرادة جرادة ثانویة الزرقطوني 
التأھیلیة

محمد ایت خوجة 1125038

انتقال 30/10/1993 أقدمیة 118 1 اللغة الفرنسیة الشرقیة  وجدة انجاد وجدة ثا. زیري بن عطیة اللغة الفرنسیة الثانوي اإلعدادي الشرقیة  جرادة عین بني مطھر إعدادیة عبد الكریم 
الخطابي

ھداجي عبد العزیز 840676

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق 
بالزوج

21 1 اللغة الفرنسیة الشرقیة  وجدة انجاد وجدة ثا. المسیرة 
الخضراء

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  جرادة جرادة ثانویة جابر بن حیان 
التأھیلیة

واھبي اكرام 1581308

انتقال 16/09/1992 أقدمیة 122 1 اللغة اإلنجلیزیة الشرقیة  وجدة انجاد وجدة ثا. المسیرة 
الخضراء

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  جرادة جرادة ثانویة الزرقطوني 
التأھیلیة

الماحي فرید 789726

انتقال 28/09/1987 أقدمیة 114 2 اللغة اإلنجلیزیة الشرقیة  وجدة انجاد وجدة ثا. عمر بن عبد 
العزیز

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  جرادة تویسیت ثانویة القدس التأھیلیة كرواز عبد الرزاق 304574
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انتقال 17/09/1990 اإللتحاق 
بالزوجة

114 1 اللغة اإلنجلیزیة الشرقیة  وجدة انجاد وجدة ثا. المتنبي اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  جرادة جرادة ثانویة جابر بن حیان 
التأھیلیة

عبد الوي محمد 372628

انتقال 13/11/1995 أقدمیة 102 1 اللغة اإلنجلیزیة الشرقیة  وجدة انجاد وجدة ثا. المغرب العربي اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  جرادة تویسیت ثانویة القدس التأھیلیة تزاوي ھشام 92686

انتقال 01/01/2010 عادي 22 5 اللغة اإلنجلیزیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة ابن جریر الرحامنة اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  جرادة جرادة ثانویة جابر بن حیان 
التأھیلیة

محمد طارق السعدي 1545725

انتقال 08/01/2007 اإللتحاق 
بالزوج

34 1 االجتماعیات فاس - بولمان  صفرو صفرو بئر أنزران االجتماعیات الثانوي التأھیلي الشرقیة  جرادة جرادة ثانویة جابر بن حیان 
التأھیلیة

عویني فاطمة 1438340

انتقال 16/03/2011 عادي 24 2 االجتماعیات الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر دار بوعزة محمد الكغاط االجتماعیات الثانوي التأھیلي الشرقیة  جرادة جرادة ثانویة جابر بن حیان 
التأھیلیة

صكیط الحسن 1679565

انتقال 07/09/2004 عادي 18 1 االجتماعیات الشرقیة  تاوریرت تاوریرت لقمان الحكیم االجتماعیات الثانوي التأھیلي الشرقیة  جرادة جرادة ثانویة الزرقطوني 
التأھیلیة

بوعجاجة عبد الحق 1277251

انتقال 28/10/1985 أقدمیة 126 1 الریاضیات الشرقیة  وجدة انجاد وجدة ثا. عبد هللا كنون الریاضیات الثانوي التأھیلي الشرقیة  جرادة جرادة ثانویة الزرقطوني 
التأھیلیة

بوبو محمد 282262

انتقال 16/09/1988 أقدمیة 122 1 الریاضیات الشرقیة  وجدة انجاد وجدة إع. عقبة بن نافع الریاضیات الثانوي التأھیلي الشرقیة  جرادة جرادة ثانویة الزرقطوني 
التأھیلیة

دغوش عمر 329551

انتقال 16/09/1994 اإللتحاق 
بالزوجة

103 1 الریاضیات الشرقیة  وجدة انجاد وجدة ثا. المتنبي الریاضیات الثانوي التأھیلي الشرقیة  جرادة جرادة ثانویة جابر بن حیان 
التأھیلیة

الجبلي عبد القادر 58891

انتقال 01/01/2010 عادي 32 2 الریاضیات الشرقیة  بركان السعیدیة ثانویة السعیدیة 
التأھیلیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي الشرقیة  جرادة جرادة ثانویة الزرقطوني 
التأھیلیة

عالوي مصطفى 1545730

انتقال 16/09/1993 اإللتحاق 
بالزوجة

111 1 علوم الحیاة واألرض الشرقیة  وجدة انجاد وجدة ثا. المتنبي علوم الحیاة واألرض الثانوي اإلعدادي الشرقیة  جرادة جرادة إعدادیة اإلمام البخاري الھواري سفیان 738129

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوج

24 1 علوم الحیاة واألرض الشرقیة  وجدة انجاد وجدة ثا. محمد عابد 
الجابري

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي الشرقیة  جرادة جرادة ثانویة الزرقطوني 
التأھیلیة

نوال بنكینزة 1678825

انتقال 21/10/2011 اإللتحاق 
بالزوج

18 7 علوم الحیاة واألرض الشاویة - وردیغة  خریبكة وادي زم المقاومة علوم الحیاة واألرض الثانوي اإلعدادي الشرقیة  جرادة عین بني مطھر ثانویة عمر بن جلون 
االعدادیة

دعاء االدریسي 1596764

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوج

18 6 الفیزیاء والكیمیاء مكناس تافیاللت  خنیفرة اكلموس موالي رشید الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي الشرقیة  جرادة جرادة ثانویة الزرقطوني 
التأھیلیة

قداوي أسماء 1593348

انتقال 17/09/1990 أقدمیة 112 1 التربیة البدنیة الشرقیة  وجدة انجاد وجدة إع. عقبة بن نافع التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  جرادة عین بني مطھر ثانویة ابن خلدون 
التأھیلیة

شیكي مصطفى 373891

انتقال 16/09/1989 أقدمیة 98 1 التربیة البدنیة الشرقیة  وجدة انجاد وجدة ثا. السالم التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  جرادة جرادة ثانویة جابر بن حیان 
التأھیلیة

عزیزي عبد االلھ 362964

انتقال 16/09/1992 أقدمیة 94 1 التربیة البدنیة الشرقیة  وجدة انجاد وجدة ثا. القاضي ابن 
العربي

التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  جرادة جرادة ثانویة الزرقطوني 
التأھیلیة

الفركي الحسن 789770

انتقال 16/09/1986 أقدمیة 90 1 التربیة البدنیة الشرقیة  وجدة انجاد وجدة ثا. محمد عابد 
الجابري

التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  جرادة جرادة ثانویة الزرقطوني 
التأھیلیة

بریشي الحسن 296866

انتقال 17/09/1990 أقدمیة 88 1 التربیة البدنیة الشرقیة  وجدة انجاد وجدة ثا. ابن الھیثم التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  جرادة جرادة ثانویة الزرقطوني 
التأھیلیة

اصغیري  محمد 375637

انتقال 16/09/1985 اإللتحاق 
بالزوجة

96 1 الترجمة الشرقیة  وجدة انجاد وجدة ثا. المسیرة 
الخضراء

الترجمة الثانوي التأھیلي الشرقیة  جرادة جرادة ثانویة جابر بن حیان 
التأھیلیة

صافي جمال الدین 242215

انتقال 16/09/1989 أقدمیة 98 1 اللغة العربیة الشرقیة  بركان بركان اللیمون اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  الناضور بني انصار فرخانة قاضي محمد 365350

انتقال 06/04/2009 اإللتحاق 
بالزوج

36 4 اللغة العربیة سوس-ماسة-درعة انزكان ایت ملول آیت ملول المجد اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  الناضور الناضور محمد الخامس الزیتوني نادیة 1542891

انتقال 01/03/2011 عادي 34 6 اللغة العربیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة اكنول اكتوبر 1955 2 اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  الناضور اركمان مقدم بوزیان بوزیان مریم 1678839

52

نتیجة الحركة الوطنیة اإلنتقالیة التعلیمیة   لسنة 2014

نوع الطلب :السلك المطلوب :

النیابة :األكادیمیة : الجمیعالجمیع

الجمیعالثانوي التأھیلي

نوع االنتقال تاریخ التوظیف نوع الطلب مجموع 
النقط

ترتیب 
االختیار

المادة المطلوبة األكادیمیة المستقبلة النیابة المستقبلة الجماعة المستقبلة المؤسسة المستقبلة المادة األصلیة سلك التدریس األكادیمیة األصلیة النیابة األصلیة الجماعة األصلیة المؤسسة األصلیة االسم الكامل رقم التأجیر



انتقال 02/09/2010 عادي 34 11 اللغة العربیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة عرباوة ابن األثیر اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  الناضور بني انصار فرخانة الساحلي احمد 1586932

انتقال 21/09/1987 أقدمیة 118 1 اللغة الفرنسیة الشرقیة  الناضور زایو زایو اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  الناضور زایو حسان بن ثابت احمیدان البدوي 323652

انتقال 16/09/1995 أقدمیة 100 3 اللغة الفرنسیة الشرقیة  بركان السعیدیة ثانویة السعیدیة 
التأھیلیة

اللغة الفرنسیة االبتدائي الشرقیة  الناضور راس الماء أوالد یوسف طارق ابركان 63130

انتقال 17/10/2005 اإللتحاق 
بالزوج

46 1 اللغة الفرنسیة طنجة - تطوان تطوان تطوان عبد الخالق الطریس اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  الناضور الناضور الشریف محمد أمزیان مریم الھدري 1284954

انتقال 05/09/2007 عادي 44 2 اللغة الفرنسیة الشرقیة  بركان سیدي سلیمان 
الشراعة

خالد بن الولید اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  الناضور بوعرك بوعرك فاطمة الزھراء عیادي 1405130

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق 
بالزوج

24 1 اللغة الفرنسیة الشرقیة  بركان بركان اللیمون اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  الناضور الناضور الشریف محمد أمزیان مفیدة جریري 1589729

انتقال 18/09/1990 أقدمیة 120 1 اللغة اإلنجلیزیة الشرقیة  الناضور سلوان المنطقة الصناعیة اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  الناضور الناضور الناظور رشیدة برجال 896299

انتقال 05/09/2003 عادي 30 9 اللغة اإلنجلیزیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة المنزه أبي ھریرة اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  الناضور بني انصار فرخانة بنویة منیر 1276784

انتقال 01/03/2011 عادي 24 1 اللغة اإلنجلیزیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات عین عائشة ثانویة عین عائشة 
التأھیلیة

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  الناضور ازغنغان طھ حسین كالطي نادیة 1678842

انتقال 05/09/2007 عادي 42 10 اللغة اإلسبانیة طنجة - تطوان شفشاون باب تازة الثانویة التأھیلیة 
الوحدة اإلفریقیة

اللغة اإلسبانیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  الناضور العروي ابن الھیثم الفرجاني مصطفى 1446796

انتقال 14/04/2003 عادي 66 2 االجتماعیات الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة تمارة االمام الغزالي االجتماعیات الثانوي التأھیلي الشرقیة  الناضور الناضور عبد الكریم الخطابي خدیجة علو 1270526

انتقال 16/09/1998 عادي 58 1 االجتماعیات الشرقیة  بركان السعیدیة ثانویة السعیدیة 
التأھیلیة

االجتماعیات الثانوي التأھیلي الشرقیة  الناضور زایو عالل الفاسي2 عمرو اومھدي 1120191

انتقال 02/09/2010 عادي 34 1 االجتماعیات تازة - تاونات - 
الحسیمة

كرسیف تادرت النھضة االجتماعیات الثانوي التأھیلي الشرقیة  الناضور الناضور الفیض حمونتي محمد 1586522

انتقال 07/09/2005 عادي 30 1 االجتماعیات الشرقیة  الناضور سلوان سلوان الحساني االجتماعیات الثانوي اإلعدادي الشرقیة  الناضور سلوان تاوریرت بوستة ابراھیمي محمد 1408161

انتقال 06/09/2006 اإللتحاق 
بالزوجة

16 1 االجتماعیات تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة تاھلة تاھلة االجتماعیات الثانوي التأھیلي الشرقیة  الناضور سلوان سلوان الحساني محمد صفور 1409589

انتقال 06/09/2000 عادي 56 1 الریاضیات الشرقیة  بركان بركان اللیمون الریاضیات الثانوي التأھیلي الشرقیة  الناضور سلوان سلوان الحساني احمد مالكي 1177038

انتقال 02/09/2010 عادي 34 1 الریاضیات تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات عین عائشة ثانویة عین عائشة 
التأھیلیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي الشرقیة  الناضور الناضور محمد الخامس المیر نور الدین 1586369

انتقال 23/12/2011 عادي 28 7 الریاضیات طنجة - تطوان العرائش اوالد اوشیح ثانویة اوالد أوشیح 
التأھیلیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي الشرقیة  الناضور بني انصار خدیجة ام المؤمنین الحسني عبد الناصر 1596651

انتقال 23/12/2011 عادي 28 7 الریاضیات طنجة - تطوان المضیق الفنیدق الفنیدق أبي الربیع السبتي الریاضیات الثانوي التأھیلي الشرقیة  الناضور ایعزانن اعزانن عبد الحمید الرحموني 1596654

انتقال 12/09/2000 عادي 26 1 الریاضیات الشرقیة  تاوریرت العیون سیدي ملوك السعدیین الریاضیات الثانوي التأھیلي الشرقیة  الناضور ازغنغان ابن سینا عبد اللطیف العساوي 1177252

انتقال 02/09/2010 عادي 24 11 الریاضیات الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم زكوطة زكوطة الریاضیات الثانوي التأھیلي الشرقیة  الناضور بني انصار ثانویة عثمان بن عفان 
التاھیلیة

الخرمودي محمد بلحاج 1586632

انتقال 23/12/2011 عادي 18 11 الریاضیات طنجة - تطوان شفشاون باب تازة الثانویة التأھیلیة 
الوحدة اإلفریقیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي الشرقیة  الناضور زایو حسان بن ثابت الرحالي یوسف 1596652

انتقال 16/09/1985 اإللتحاق 
بالزوج

128 1 علوم الحیاة واألرض فاس - بولمان  فاس سایس عبدهللا كنون علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي الشرقیة  الناضور الناضور الشریف محمد أمزیان شوقي سمیرة 973814

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوج

18 1 علوم الحیاة واألرض طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة الثانویة التاھیلیة 
الحنصالي

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي الشرقیة  الناضور الناضور الثانویة التأھیلیة المطار حنان الطلحاوي 1593824
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انتقال 09/02/2008 اإللتحاق 
بالزوج

44 5 العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي سلیمان سیدي سلیمان عالل الفاسي العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

الثانوي التأھیلي الشرقیة  الناضور الناضور عبد الكریم الخطابي سھام الطریشل 1444395

انتقال 01/03/2011 عادي 24 1 العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

الشرقیة  بركان بركان اللیمون العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

الثانوي التأھیلي الشرقیة  الناضور بني انصار ثانویة عثمان بن عفان 
التاھیلیة

یحییوي منیر 1678841

انتقال 16/09/1985 اإللتحاق 
بالزوجة

141 3 الفیزیاء والكیمیاء فاس - بولمان  فاس سایس عبدهللا كنون الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي الشرقیة  الناضور الناضور عبد الكریم الخطابي حسن ادریسي سماللي 151868

تبادل 20/02/2008 عادي 52 1 الفیزیاء والكیمیاء الشرقیة  الناضور سلوان الثانویة االعدادیة 
سلوان الجدیدة

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي الشرقیة  الناضور الناضور الفیض الطاھري عبد الواحد 1445515

تبادل 01/03/2011 عادي 34 3 الفیزیاء والكیمیاء الشرقیة  بركان بركان اللیمون الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي الشرقیة  الناضور سلوان الثانویة االعدادیة سلوان 
الجدیدة

ھناء عزاوي 1678844

انتقال 06/04/2009 عادي 46 1 التربیة اإلسالمیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم سیدي قاسم ثانویة المنصور 
الدھبي

التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  الناضور اركمان مقدم بوزیان لكرود زھور 1542869

انتقال 17/09/1990 أقدمیة 114 1 التربیة البدنیة الشرقیة  وجدة انجاد وجدة إع. عقبة بن نافع التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  الناضور زایو حسان بن ثابت موالي ادریس الھیاللي 373819

انتقال 16/09/1997 أقدمیة 96 1 التربیة البدنیة الشرقیة  وجدة انجاد وجدة ثا. الشریف 
اإلدریسي

التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  الناضور اركمان مقدم بوزیان عبد القادر حماني 1051024

انتقال 07/09/2005 عادي 40 2 التربیة البدنیة الشرقیة  بركان بركان ابن سینا التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  الناضور بني انصار فرخانة ھشام لعریس 1285106

انتقال 02/09/2010 عادي 34 6 المعلومیات تازة - تاونات - 
الحسیمة

كرسیف تادرت النھضة المعلومیات الثانوي التأھیلي الشرقیة  الناضور الناضور الثانویة التأھیلیة المطار نوفل الرطایلي 1589749

انتقال 05/09/2011 عادي 18 11 المعلومیات الدار البیضاء  
الكبرى

المحمدیة سیدي موسى 
المجدوب

الثانویة التأھیلیة 
عمر المختار

المعلومیات الثانوي التأھیلي الشرقیة  الناضور ازغنغان ابن سینا عزیز عبد الكریم 1598922

انتقال 28/02/2011 عادي 34 1 الفلسفة الشرقیة  الناضور سلوان المنطقة الصناعیة الفلسفة الثانوي التأھیلي الشرقیة  الناضور بني انصار مقر الطلبة المغاربة 
المسلمین

عبد هللا بودونت 1585880

انتقال 02/09/2009 عادي 30 7 الفلسفة تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات غفساي ثانویة اإلمام 
الشطیبي التأھیلیة

الفلسفة الثانوي التأھیلي الشرقیة  الناضور الناضور الشریف محمد أمزیان مزونة حمید 1544028

انتقال 02/09/2010 عادي 24 5 الفلسفة تازة - تاونات - 
الحسیمة

كرسیف تادرت النھضة الفلسفة الثانوي التأھیلي الشرقیة  الناضور بني انصار ثانویة عثمان بن عفان 
التاھیلیة

لمغاري زكریاء 1586679

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوجة

18 1 الفلسفة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة سوق االربعاء سیدي عیسى الفلسفة الثانوي التأھیلي الشرقیة  الناضور اركمان مقدم بوزیان بیمعاردان عزیز 1599130

انتقال 16/09/1982 أقدمیة 126 1 الترجمة الشرقیة  الناضور زایو زایو الترجمة الثانوي التأھیلي الشرقیة  الناضور زایو حسان بن ثابت مصطفى المحفوظي 210497

انتقال 16/09/1996 عادي 72 1 الترجمة الشرقیة  الناضور زایو حسان بن ثابت الترجمة الثانوي التأھیلي الشرقیة  الناضور اوالد ستوت صبرة خالد حدوتي 1048956

انتقال 02/09/2009 اإللتحاق 
بالزوج

23 1 اللغة العربیة الشرقیة  وجدة انجاد وجدة ثا. الشریف 
اإلدریسي

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  وجدة انجاد بني درار ثا. ابن زھر وودخیس صلیحة 1544059

انتقال 16/09/1999 اإللتحاق 
بالزوج

34 1 اللغة الفرنسیة الشرقیة  وجدة انجاد وجدة ثا. محمد السادس اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  وجدة انجاد بني درار ثا. ابن زھر رابحة عیادي 1155288

انتقال 07/09/2004 عادي 46 4 اللغة اإلنجلیزیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الرباط یعقوب المنصور عبد الكریم الخطابي اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  وجدة انجاد وجدة ثا. عبد المومن وفاء علوان 1277941

انتقال 17/10/2005 اإللتحاق 
بالزوج

32 1 اللغة اإلنجلیزیة الشرقیة  وجدة انجاد وجدة ثا. محمد السادس اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  وجدة انجاد بني درار ثا. ابن زھر فاطمة رحالي 1285216

انتقال 08/01/2007 اإللتحاق 
بالزوج

50 4 التربیة اإلسالمیة فاس - بولمان  فاس فاس المدینة األمل التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  وجدة انجاد وجدة ثا. عبد المومن بحوت سعیدة 1438361

انتقال 07/09/2004 عادي 60 11 الفلسفة فاس - بولمان  صفرو رباط الخیر موالي ادریس األكبر الفلسفة الثانوي التأھیلي الشرقیة  وجدة انجاد وجدة ثا. وادي الذھب محمد بنعلي 1279780

انتقال 16/09/1994 عادي 66 3 اللغة العربیة الدار البیضاء  
الكبرى

أنفا المعاریف عبد الكریم لحلو اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  تاوریرت تاوریرت صالح الدین االیوبي صالح الدین جباري 60673
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انتقال 08/01/2007 اإللتحاق 
بالزوج

48 1 اللغة العربیة الشرقیة  وجدة انجاد وجدة ثا. المسیرة 
الخضراء

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  تاوریرت تاوریرت الفتح فاطمة  الخلدي 1438316

انتقال 16/09/1997 عادي 40 1 اللغة العربیة الشرقیة  تاوریرت العیون سیدي ملوك السعدیین اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  تاوریرت تاوریرت لثانویة التاھیلیة 
المرینیین

میلود القاح 1053300

انتقال 26/07/2010 اإللتحاق 
بالزوج

26 1 اللغة العربیة الشرقیة  وجدة انجاد وجدة ثا. السالم اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  تاوریرت تاوریرت صالح الدین االیوبي لطرش مریم 1591366

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوج

25 1 اللغة العربیة الشرقیة  وجدة انجاد وجدة ثا. السالم اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  تاوریرت دبدو ثانویة دبدو زواد نعیمة 1592229

انتقال 16/09/1988 أقدمیة 118 1 اللغة الفرنسیة الشرقیة  وجدة انجاد وجدة إع. عقبة بن نافع اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  تاوریرت تاوریرت صالح الدین االیوبي خالد القبیل 338332

انتقال 17/09/1984 أقدمیة 118 1 اللغة اإلنجلیزیة الشرقیة  وجدة انجاد وجدة إع. عقبة بن نافع اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  تاوریرت العیون سیدي ملوك الزیتون حسن یروض 214919

انتقال 16/09/1989 أقدمیة 112 1 اللغة اإلنجلیزیة الشرقیة  وجدة انجاد وجدة ثا. زیري بن عطیة اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  تاوریرت تاوریرت صالح الدین االیوبي مراد العساتي 323234

انتقال 16/09/1992 أقدمیة 104 1 اللغة اإلنجلیزیة الشرقیة  وجدة انجاد وجدة ثا. عبد المومن اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  تاوریرت العیون سیدي ملوك الزیتون حفیظة بشیري 899871

انتقال 23/10/1990 أقدمیة 94 1 اللغة اإلنجلیزیة الشرقیة  وجدة انجاد وجدة ثا. الشریف 
اإلدریسي

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  تاوریرت العیون سیدي ملوك الزیتون محمد   لمریس 375694

انتقال 21/11/1989 عادي 72 1 اللغة اإلنجلیزیة الشرقیة  وجدة انجاد وجدة ثا. ابن سینا اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  تاوریرت العیون سیدي ملوك الخوارزمي نوال   فضیل 892847

انتقال 20/02/2008 عادي 34 1 اللغة اإلنجلیزیة الشرقیة  بركان السعیدیة ثانویة السعیدیة 
التأھیلیة

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  تاوریرت دبدو ثانویة دبدو عمر العثماني 1445208

انتقال 16/09/1989 عادي 88 1 االجتماعیات الشرقیة  وجدة انجاد وجدة إع. عقبة بن نافع االجتماعیات الثانوي التأھیلي الشرقیة  تاوریرت العیون سیدي ملوك الخوارزمي فاطمة ایت بیبون 894593

انتقال 12/11/2001 أقدمیة 86 9 االجتماعیات فاس - بولمان  صفرو صفرو بئر أنزران االجتماعیات الثانوي التأھیلي الشرقیة  تاوریرت تاوریرت الفتح فاطمة الزھراء حموش 1172040

انتقال 24/09/2002 عادي 48 1 االجتماعیات الشرقیة  تاوریرت العیون سیدي ملوك الزیتون االجتماعیات الثانوي التأھیلي الشرقیة  تاوریرت مشرع حمادي لعتامنة الخلوقي رشید 1266160

انتقال 05/09/2003 عادي 48 1 االجتماعیات الشرقیة  وجدة انجاد وجدة ثا. عبد المومن االجتماعیات الثانوي التأھیلي الشرقیة  تاوریرت تاوریرت صالح الدین االیوبي إخالص البورقادي 1306713

انتقال ثم تبادل 26/07/2010 اإللتحاق 
بالزوج

24 6 االجتماعیات طنجة - تطوان العرائش القصر الكبیر الثانویة التأھیلیة 
المحمدیة

االجتماعیات الثانوي التأھیلي الشرقیة  تاوریرت تاوریرت الفتح برغوت سمیرة 1591387

انتقال 16/09/1989 أقدمیة 130 1 الریاضیات الشرقیة  وجدة انجاد وجدة ثا. المسیرة 
الخضراء

الریاضیات الثانوي التأھیلي الشرقیة  تاوریرت العیون سیدي ملوك الزیتون عبد اللطیف بحري 348329

انتقال 16/09/1994 أقدمیة 86 2 العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

الشرقیة  تاوریرت تاوریرت الفتح العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

الثانوي التأھیلي الشرقیة  تاوریرت تنشرفي لخمیس عبد المجید الحراس 55760

انتقال 29/09/2004 اإللتحاق 
بالزوج

62 1 التربیة اإلسالمیة الشرقیة  تاوریرت العیون سیدي ملوك السعدیین التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  تاوریرت دبدو ثانویة دبدو دنیة العموري 1278517

انتقال 16/09/1988 أقدمیة 116 1 التربیة البدنیة الشرقیة  وجدة انجاد وجدة ثا. المسیرة 
الخضراء

التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  تاوریرت تاوریرت صالح الدین االیوبي ادریس جبیلو 338232

انتقال 16/09/1995 أقدمیة 90 1 التربیة البدنیة الشرقیة  وجدة انجاد وجدة ثا. ابن سینا التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  تاوریرت العیون سیدي ملوك الخوارزمي محمد  رحو 89856

انتقال 21/09/1987 أقدمیة 86 1 التربیة البدنیة الشرقیة  وجدة انجاد وجدة ثا. عبد هللا العروي التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  تاوریرت العیون سیدي ملوك الخوارزمي عبد القادر  كمیل 323311

انتقال 16/09/1998 اإللتحاق 
بالزوجة

70 2 التربیة البدنیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة تمارة االندلس التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  تاوریرت تاوریرت الفتح عبد المالك معضاض 1125420

انتقال 16/09/1986 عادي 64 2 التربیة البدنیة الشرقیة  بركان بركان ملویة التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  تاوریرت تاوریرت الفتح محمد صدیقي 298018

انتقال 16/09/1995 عادي 44 5 التربیة البدنیة الشرقیة  تاوریرت العیون سیدي ملوك الزیتون التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  تاوریرت تاوریرت الفتح جحجوح عبدالرحیم 90764

انتقال 02/09/2009 عادي 40 3 المعلومیات طنجة - تطوان العرائش العرائش ثانویة شعبان 
التأھیلیة

المعلومیات الثانوي التأھیلي الشرقیة  تاوریرت دبدو ثانویة دبدو السعید الحجي 1543497
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انتقال 02/09/2010 عادي 34 6 الفلسفة تازة - تاونات - 
الحسیمة

كرسیف جرسیف الحسن الداخل الفلسفة الثانوي التأھیلي الشرقیة  تاوریرت تاوریرت الفتح كـعـویس غـزالن 1586482

انتقال 16/09/1997 عادي 20 2 الفلسفة تازة - تاونات - 
الحسیمة

كرسیف جرسیف الحسن الداخل الفلسفة الثانوي التأھیلي الشرقیة  تاوریرت تاوریرت صالح الدین االیوبي عبد الرحمان المكاوي 1052868

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوج

19 5 الفلسفة تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة اوالد ازبایر الزیتون الفلسفة الثانوي التأھیلي الشرقیة  تاوریرت تاوریرت صالح الدین االیوبي حزمي رحاب 1599676

انتقال 16/09/1986 أقدمیة 88 3 الترجمة الشرقیة  تاوریرت العیون سیدي ملوك الزیتون الترجمة الثانوي التأھیلي الشرقیة  تاوریرت تاوریرت صالح الدین االیوبي عبد الحق معافي 298499

انتقال 04/09/2002 عادي 76 6 اللغة العربیة الشرقیة  بركان بركان أبي الخیر اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  الدریوش میضار ثا. االمل عبد الكریم فارسي 1261665

انتقال 16/09/1994 اإللتحاق 
بالزوجة

56 1 اللغة العربیة الشرقیة  وجدة انجاد وجدة ثا. المسیرة 
الخضراء

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  الدریوش بني الطیب ثا. محمد السادس عبد الرحیم الزكاي 1053227

انتقال 05/09/2007 عادي 52 8 اللغة العربیة الشرقیة  بركان مداغ ثانویة الكندي 
التأھیلیة

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  الدریوش تفریست ثا. تفرسیت محمد فراجي 1446608

انتقال 06/04/2009 عادي 40 2 اللغة العربیة الشرقیة  تاوریرت تاوریرت الفتح اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  الدریوش الدریوش ثا. موالي اسماعیل عبد الرحیم حامد هللا 1542887

انتقال 05/09/2003 اإللتحاق 
بالزوج

38 2 اللغة العربیة الشرقیة  الناضور سلوان المنطقة الصناعیة اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  الدریوش الدریوش ثا. موالي اسماعیل سكیكر أسماء 1309617

انتقال 26/07/2010 عادي 34 2 اللغة العربیة الشرقیة  تاوریرت تاوریرت الفتح اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  الدریوش تمسمان إع. ابن بطوطة ھشام السموني 1591404

انتقال 26/07/2010 عادي 34 5 اللغة العربیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

كرسیف جرسیف الحسن الداخل اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  الدریوش بني الطیب إع. ابن الطیب عزیزة عباد 1591389

انتقال 05/09/2011 عادي 18 11 اللغة العربیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز اسني الثانویة التأھیلیة 
أسنــي

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  الدریوش تمسمان ثا. تمسمان بكاري طارق 1598942

انتقال 05/09/2003 عادي 62 3 اللغة الفرنسیة الشرقیة  تاوریرت تاوریرت لقمان الحكیم اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  الدریوش تفریست ارزوقا ختالة اسماعیل 1307595

انتقال 02/09/2009 عادي 30 2 اللغة الفرنسیة طنجة - تطوان شفشاون اسطیحة الثانویة الثأھیلیة 
السطیحة

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  الدریوش بني الطیب ثا. محمد السادس طالل الغالي 1544206

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق 
بالزوج

26 2 اللغة الفرنسیة الدار البیضاء  
الكبرى

مدیونة تطملیل موالي یوسف اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  الدریوش میضار ثا. االمل عفاف صغیر 1545741

انتقال 16/09/1992 عادي 70 1 اللغة اإلنجلیزیة الشرقیة  وجدة انجاد وجدة ثا. ابن الھیثم اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  الدریوش میضار ثا. االمل یحیئ یوسفي 789321

انتقال 06/09/2006 عادي 58 1 اللغة اإلنجلیزیة الشرقیة  بركان بركان اللیمون اللغة اإلنجلیزیة الثانوي اإلعدادي الشرقیة  الدریوش بني الطیب إع. ابن الطیب 2 حاجي سعاد 1409180

انتقال 05/09/2007 عادي 52 1 اللغة اإلنجلیزیة الشرقیة  الناضور الناضور الشریف محمد 
أمزیان

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  الدریوش الدریوش إع. موالي یوسف احالم لمجاھدي 1447632

انتقال 05/09/2011 عادي 28 4 اللغة اإلنجلیزیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الرباط یعقوب المنصور المنصور الدھبي اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  الدریوش دار الكبداني ثانویة الفرابي االعدادیة أیت بابعزیز نورالدین 1598791

انتقال 18/11/2011 عادي 18 10 اللغة اإلنجلیزیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات عین السبیت ثانویة التوحید 
التأھیلیة

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  الدریوش تمسمان ثا. تمسمان بلكناوي ادریس 1596626

انتقال 03/01/1991 اإللتحاق 
بالزوج

76 1 االجتماعیات الشرقیة  وجدة انجاد وجدة ثا. محمد السادس االجتماعیات الثانوي التأھیلي الشرقیة  الدریوش بني الطیب ثا. محمد السادس نعیمة دحماني 897536

انتقال 06/09/2000 عادي 68 1 االجتماعیات الشرقیة  الدریوش بني الطیب ثا. محمد السادس االجتماعیات الثانوي التأھیلي الشرقیة  الدریوش تفریست ثا. تفرسیت احروذ عبد الواحد 1173894

انتقال 01/03/2011 عادي 34 5 االجتماعیات تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة بوشفاعة الصنوبر االجتماعیات الثانوي التأھیلي الشرقیة  الدریوش تفریست ثا. تفرسیت محمد الوردي 1592141

انتقال 02/09/2009 عادي 30 5 االجتماعیات تازة - تاونات - 
الحسیمة

كرسیف تادرت النھضة االجتماعیات الثانوي التأھیلي الشرقیة  الدریوش اتسافت الثانویة التأھیلیة قسیطة عثمان سال 1544148

انتقال 01/03/2011 عادي 24 10 االجتماعیات تازة - تاونات - 
الحسیمة

كرسیف جرسیف ابن سینا االجتماعیات الثانوي التأھیلي الشرقیة  الدریوش میضار إع. ادریس االول عبدهللا بلھیشمي 1678824
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انتقال 25/02/2008 عادي 18 1 االجتماعیات الشرقیة  تاوریرت العیون سیدي ملوك الزیتون االجتماعیات الثانوي التأھیلي الشرقیة  الدریوش دار الكبداني ثانویة الفرابي االعدادیة عائشة بوسالم 1444949

انتقال 01/01/2010 عادي 40 11 الریاضیات الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات اولماس محمد السادس الریاضیات الثانوي التأھیلي الشرقیة  الدریوش اتروكوت إع. تروكوت عبد الكریم مختاري 1545779

انتقال 01/01/2010 عادي 40 6 الریاضیات الشرقیة  الناضور العروي ابن الھیثم الریاضیات الثانوي التأھیلي الشرقیة  الدریوش دار الكبداني ثانویة الفرابي االعدادیة نبیل عینوسي 1545775

انتقال 01/01/2010 مزدوج 40 1 الریاضیات الشرقیة  تاوریرت العیون سیدي ملوك الزیتون الریاضیات الثانوي التأھیلي الشرقیة  الدریوش اتسافت الثانویة التأھیلیة قسیطة احمد الفوشیل 1545773

انتقال 01/01/2010 عادي 40 11 الریاضیات الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات اولماس محمد السادس الریاضیات الثانوي التأھیلي الشرقیة  الدریوش تمسمان إع. ابن بطوطة معاد القصاوي 1545781

انتقال 01/01/2010 مزدوج 36 1 الریاضیات الشرقیة  تاوریرت العیون سیدي ملوك الزیتون الریاضیات الثانوي التأھیلي الشرقیة  الدریوش میضار ثا. االمل وھیبة بومسعود 1545768

انتقال 05/09/2011 عادي 28 6 الریاضیات طنجة - تطوان طنجة أصیال أصیلة وادي الذھب الریاضیات الثانوي التأھیلي الشرقیة  الدریوش اتروكوت إع. تروكوت حمید الخریضي 1593464

انتقال 05/09/2011 عادي 28 10 الریاضیات الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم زكوطة زكوطة الریاضیات الثانوي التأھیلي الشرقیة  الدریوش تمسمان ثا. تمسمان موعاد مھري 1593517

انتقال 01/01/2010 عادي 26 2 الریاضیات الشرقیة  بركان بركان أبي الخیر الریاضیات الثانوي التأھیلي الشرقیة  الدریوش بني الطیب ثا. محمد السادس تمیمي محمد 1545777

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق 
بالزوجة

25 2 الریاضیات الدار البیضاء  
الكبرى

موالي رشید سیدي 
عثمان

موالي رشید المقدسي الریاضیات الثانوي التأھیلي الشرقیة  الدریوش تمسمان ثا. تمسمان بدر بوصفیحة 1586007

انتقال 05/09/2007 عادي 28 6 علوم الحیاة واألرض تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة بني حدیفة الشریف محمد 
امزیان

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي الشرقیة  الدریوش اوالد امغار م م لعزیب سیدي 
شعایب

بورجیلة عبد الحق 1404584

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق 
بالزوج

26 1 علوم الحیاة واألرض تازة - تاونات - 
الحسیمة

كرسیف جرسیف الحسن الداخل علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي الشرقیة  الدریوش تمسمان ثا. تمسمان نوال جمیل 1586585

انتقال 06/09/2001 اإللتحاق 
بالزوج

78 1 التربیة اإلسالمیة الشرقیة  وجدة انجاد وجدة ثا. زیري بن عطیة التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  الدریوش میضار ثا. االمل سعاد مریمي 1238441

انتقال 05/09/2008 عادي 46 4 التربیة اإلسالمیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم سیدي قاسم األمیر موالي عبد 
هللا

التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي الشرقیة  الدریوش اتسافت الثانویة التأھیلیة قسیطة شھبار الحسن 1503721

انتقال 04/09/2012 اإللتحاق 
بالزوج

12 1 التربیة اإلسالمیة الشرقیة  الناضور بني شیكر بني شیكر التربیة اإلسالمیة الثانوي اإلعدادي الشرقیة  الدریوش اتسافت الثانویة التأھیلیة قسیطة بوعزاوي نبیلة 1687005

انتقال 02/09/2010 عادي 24 1 المعلومیات تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة الحسیمة الخزامى المعلومیات الثانوي التأھیلي الشرقیة  الدریوش تمسمان ثا. تمسمان جواد ككوح 1589731

انتقال 02/09/2010 عادي 24 11 المعلومیات الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم أحد كورت الفرابي المعلومیات الثانوي التأھیلي الشرقیة  الدریوش میضار ثا. االمل محمد باشا 1586719

انتقال 02/09/2010 عادي 24 5 المعلومیات دكالة - عبدة سیدي بنور سیدي بنور ثانویة سیدي بنور 
   التأھیلیة

المعلومیات الثانوي التأھیلي الشرقیة  الدریوش دار الكبداني ثانویة الفرابي االعدادیة عبد السالم عرو 1585820

انتقال 01/01/2010 عادي 40 4 الفلسفة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات عین السبیت ثانویة التوحید 
التأھیلیة

الفلسفة الثانوي التأھیلي الشرقیة  الدریوش بني الطیب ثا. محمد السادس عبد الرحیم  كدار 1545759

انتقال 16/09/1996 اإللتحاق 
بالزوجة

18 6 الفلسفة تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة بوشفاعة الصنوبر الفلسفة الثانوي التأھیلي الشرقیة  الدریوش الدریوش ثا. موالي اسماعیل شنوفي احمد 1046883

انتقال 05/09/2008 اإللتحاق 
بالزوج

19 1 اللغة الفرنسیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة ابن جریر عبدهللا ابراھیم اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

أنفا أنفا موالي إدریس األول أم كلتوم علوي مدغري 1503553

انتقال 28/09/1981 أقدمیة 128 2 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

الحي الحسني الحي الحسني ابن الخطیب الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

أنفا سیدي بلیوط جابر بن حیان أوشن زھرة 974294

انتقال 06/09/2001 عادي 18 2 التربیة اإلسالمیة الدار البیضاء  
الكبرى

المحمدیة بني یخلف بني یخلف التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

أنفا أنفا المسجد عادل میدوني 1238485

انتقال 20/09/1978 أقدمیة 112 1 الترجمة الدار البیضاء  
الكبرى

المحمدیة المحمدیة العالیا الترجمة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

أنفا سیدي بلیوط جابر بن حیان امشكي فوزیة 955308
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انتقال 16/09/1988 عادي 54 2 العلوم 
والتكنولوجیات 
الكھربائیة

الدار البیضاء  
الكبرى

عین الشق عین الشق الثانویة التأھیلیة 
التقنیة أنوال

العلوم 
والتكنولوجیات 
الكھربائیة

الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

أنفا سیدي بلیوط جابر بن حیان لعلیاوي  محمد 340287

انتقال 16/09/1988 أقدمیة 138 1 اللغة اإلنجلیزیة الدار البیضاء  
الكبرى

أنفا المعاریف الواحة اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

الفداء مرس السلطان الفداء الثانویة التأھیلیة محمد  
السادس

أنوار                  
مصطفى

341657

انتقال 12/12/1983 أقدمیة 136 1 اللغة اإلنجلیزیة الدار البیضاء  
الكبرى

عین الشق عین الشق المصلى اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

الفداء مرس السلطان الفداء طھ حسین اوناصر كنزة 870573

انتقال 16/09/1986 اإللتحاق 
بالزوج

18 1 اللغة اإلنجلیزیة تادلة - أزیالل  بني مالل بني مالل ثانویة ابن سینا 
التاھیلیة

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

الفداء مرس السلطان مرس السلطان بئرانزران ملیكة عالوي 883266

انتقال 20/02/2008 عادي 18 6 الفیزیاء والكیمیاء تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح احد بوموسى ثانویة أم الربیع 
اإلعدادیة

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

الفداء مرس السلطان الفداء جمال الدین المھیاوي عبد الحق ببودة 1445095

انتقال 01/01/2010 عادي 40 2 التربیة اإلسالمیة طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة موالي رشید التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

الفداء مرس السلطان الفداء الثانویة التأھیلیة محمد  
السادس

الفقیھ  محمد 1545860

انتقال 06/04/2009 عادي 18 6 اللغة العربیة الدار البیضاء  
الكبرى

أنفا المعاریف زریاب اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

عین السبع الحي 
المحمدي

الحي المحمدي عبد الكریم الخطابي رجاء بالالخضر 1542653

انتقال 16/09/1999 اإللتحاق 
بالزوجة

26 1 الریاضیات كلمیم - السمارة كلمیم كلمیم محمد السادس الریاضیات الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

عین السبع الحي 
المحمدي

عین السبع ثانویة الریاضیین العایدي عمر 1151296

انتقال 05/09/2008 عادي 18 5 علوم الحیاة واألرض الدار البیضاء  
الكبرى

الحي الحسني الحي الحسني رحمة السامي علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

عین السبع الحي 
المحمدي

الحي المحمدي عبد الكریم الخطابي جویلیل ابتسام 1504050

انتقال 01/10/1982 أقدمیة 144 1 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

بن امسیك سباتة وادي الدھب الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

عین السبع الحي 
المحمدي

الصخور السوداء اإلمام مالك علي بنعویس 214996

انتقال 25/09/1990 عادي 36 2 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

الفداء مرس السلطان الفداء الثانویة التأھیلیة  
محمد السادس

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

عین السبع الحي 
المحمدي

الحي المحمدي عبد الكریم الخطابي ابراھیمي عبد السالم 375775

انتقال 16/09/1988 عادي 88 1 التربیة البدنیة الدار البیضاء  
الكبرى

مدیونة تطملیل موالي یوسف التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

عین السبع الحي 
المحمدي

الصخور السوداء اإلمام مالك محمدمیمدال 331415

انتقال 07/09/2004 عادي 42 1 الفلسفة دكالة - عبدة الجدیدة الجدیدة محمد الرافعي الفلسفة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

عین السبع الحي 
المحمدي

الحي المحمدي مصطفى المعاني محمد ادروات 1277527

انتقال 30/09/2009 عادي 30 2 الفلسفة فاس - بولمان  بولمان اوطاط الحاج المرابطین الفلسفة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

عین السبع الحي 
المحمدي

عین السبع ثانویة الریاضیین أناس مرزوق 1545893

انتقال 15/09/2004 عادي 24 1 الفلسفة الدار البیضاء  
الكبرى

عین السبع الحي 
المحمدي

عین السبع المقدسي الفلسفة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

عین السبع الحي 
المحمدي

الحي المحمدي عبد الكریم الخطابي فاطمة تابت 1279489

انتقال 05/09/2008 عادي 18 1 الفلسفة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة مجي المركب التربوي طھ 
حسین

الفلسفة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

عین السبع الحي 
المحمدي

الحي المحمدي الفارابي عبد الحق الیوسفي 1503916

انتقال 16/09/1988 اإللتحاق 
بالزوجة

104 10 الترجمة مكناس تافیاللت  مكناس المھایة لحسن بن محمد بن 
مبارك

الترجمة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

عین السبع الحي 
المحمدي

الحي المحمدي مصطفى المعاني عبد الحق الشیكر 331527

انتقال 16/09/1996 أقدمیة 80 1 االجتماعیات الدار البیضاء  
الكبرى

أنفا أنفا موالي إدریس األول االجتماعیات الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

عین الشق عین الشق عثمان ابن عفان الزكاري أسامة 1043790

انتقال 07/09/2004 عادي 32 9 االجتماعیات مكناس تافیاللت  افران ازرو طارق بن زیاد االجتماعیات الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

عین الشق عین الشق عبدالكریم الخطابي أبادة أدیبة 1279951

انتقال 07/09/2004 عادي 70 2 المعلومیات الشاویة - وردیغة  سطات اوالد سعید الثانویة ةالتأھیلیة 
اوالد سعید

المعلومیات الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

عین الشق عین الشق عثمان ابن عفان نجاحي رضوان 1281450

انتقال ثم تبادل 07/09/2004 عادي 42 1 الفلسفة طنجة - تطوان العرائش اوالد اوشیح ثانویة اوالد أوشیح 
التأھیلیة

الفلسفة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

عین الشق عین الشق عبدالخالق الطریس لعروسي رشید 1279816

انتقال 06/09/2006 عادي 38 4 الفلسفة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الرباط الیوسفیة موالي عبد هللا الفلسفة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

عین الشق عین الشق عبدالكریم الخطابي السي موح الصدقي 1410704
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انتقال 01/01/2010 عادي 30 1 الفلسفة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش الخوارزمي الفلسفة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

عین الشق عین الشق ابن عربي عبد الصمد البلغیتي 1545868

انتقال 01/02/1995 اإللتحاق 
بالزوجة

60 1 اللغة العربیة الدار البیضاء  
الكبرى

المحمدیة عین حرودة الثانویة التاھیلیة عین 
حرودة

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

الحي الحسني الحي الحسني عمرو بن العاص محمد أیت صباح 80258

انتقال 05/09/2007 اإللتحاق 
بالزوجة

25 1 اللغة العربیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال حصین الثانویة التأھیلیة 
جابر بن حیان

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

الحي الحسني الحي الحسني طارق ابن زیاد ایت عبد الرفیع الحسین 1446381

انتقال 01/03/2011 عادي 34 11 اللغة الفرنسیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال العیایدة ثانویة أحمد شوقي اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

الحي الحسني الحي الحسني ابن خلدون ھبة حمزاوي 1596702

انتقال 20/02/2008 اإللتحاق 
بالزوجة

25 4 الریاضیات دكالة - عبدة اسفي جمعة سحیم ابن سینا الریاضیات الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

الحي الحسني الحي الحسني عمر الخیام مسعید أحمد 1445500

انتقال 26/07/2010 اإللتحاق 
بالزوج

25 5 علوم الحیاة واألرض الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال العیایدة ثا. سلمة مصدق علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

الحي الحسني الحي الحسني ابن خلدون فرطاص نجیة 1590772

انتقال 01/01/2010 عادي 40 11 التربیة اإلسالمیة الشرقیة  الناضور ازغنغان طھ حسین التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

الحي الحسني الحي الحسني ابن رشد حجاري عبد الرفیع 1545908

انتقال 01/01/2010 عادي 40 11 الفلسفة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الرباط یعقوب المنصور عبد الكریم الخطابي الفلسفة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

الحي الحسني الحي الحسني ابن خلدون امریزیك البتول 1545900

انتقال 05/09/2008 عادي 28 1 الفلسفة الدار البیضاء  
الكبرى

بن امسیك بن مسیك الشریف اإلدریسي الفلسفة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

الحي الحسني الحي الحسني ابن ا لھیثم 1504105 خالد لحمیدي

انتقال 16/09/1992 أقدمیة 80 4 الترجمة طنجة - تطوان الفحص أنجرة القصر الصغیر ثانویة القصر 
الصغیر اإلعدادیة

الترجمة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

الحي الحسني الحي الحسني عمرو بن العاص احمد البقالي 789800

انتقال 16/09/1987 أقدمیة 108 1 اللغة الفرنسیة الدار البیضاء  
الكبرى

الفداء مرس السلطان الفداء الثانویة التأھیلیة  
محمد السادس

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

بن امسیك بن مسیك ابن امسیك عبد الناصر مصلح 324236

انتقال 07/09/2005 عادي 44 2 االجتماعیات الشاویة - وردیغة  برشید السوالم الثانویة التأھیلیة 
المغرب العربي

االجتماعیات الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

بن امسیك سباتة وادي الدھب عبد العزیز المحمدي 1284745

انتقال 10/09/2001 اإللتحاق 
بالزوج

78 8 علوم الحیاة واألرض مكناس تافیاللت  مكناس المھایة لحسن بن محمد بن 
مبارك

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

بن امسیك سباتة الحسن الثاني رایس فاطمة الزھراء 1171820

انتقال 01/01/2007 اإللتحاق 
بالزوجة

31 4 علوم الحیاة واألرض الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال سیدي بوقنادل ثانویة ابن سینا علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

بن امسیك سباتة فاطمة الفھریة استیتن خالد 1438815

انتقال 16/09/1999 عادي 72 1 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

عین الشق عین الشق ابن عربي الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

بن امسیك بن مسیك أبو شعیب الدكالي امكیمل فتیحة 1151438

تبادل 06/09/2006 عادي 24 2 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

موالي رشید سیدي 
عثمان

سیدي عثمان المكي الناصري الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

بن امسیك بن مسیك ابن رشد آیت علي ابراھیم 1409898

تبادل 06/09/2006 عادي 18 1 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

موالي رشید سیدي 
عثمان

موالي رشید عبد المالك السعدي الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

بن امسیك بن مسیك ابن رشد شلیاح رشید 1410142

انتقال 16/09/1998 عادي 66 1 العلوم 
والتكنولوجیات 
المیكانیكیة

الشاویة - وردیغة  برشید برشید الثانویة اإلعدادیة 
اإلمام مالك

العلوم 
والتكنولوجیات 
المیكانیكیة

الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

بن امسیك بن مسیك الشریف اإلدریسي ناجم عادل 1125528

انتقال 02/09/2009 عادي 30 3 اللغة العربیة طنجة - تطوان شفشاون باب برد الثانویة التأھیلیة عبد 
الكریم الخطابي

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

موالي رشید سیدي 
عثمان

موالي رشید موالي إدریس حمیش امحمد 1543756

انتقال 26/07/2010 اإللتحاق 
بالزوج

26 9 اللغة العربیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال باب المریسة ثانویة صالح الدین 
األیوبي

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

موالي رشید سیدي 
عثمان

سیدي عثمان موالي اسماعیل إیمان ملین 1590751

انتقال 02/01/2007 اإللتحاق 
بالزوجة

25 1 اللغة العربیة الدار البیضاء  
الكبرى

الحي الحسني الحي الحسني طارق ابن زیاد اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

موالي رشید سیدي 
عثمان

سیدي عثمان إدریس الحارثي مجغیرو محمد 1438487

انتقال 29/10/1993 عادي 68 1 اللغة الفرنسیة الدار البیضاء  
الكبرى

الحي الحسني الحي الحسني عبد العزیز الفشتالي اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

موالي رشید سیدي 
عثمان

سیدي عثمان عبد الرحمان بلقرشي خالد حجاني 840699
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انتقال 05/09/2007 عادي 34 1 اللغة الفرنسیة الدار البیضاء  
الكبرى

الحي الحسني الحي الحسني طارق ابن زیاد اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

موالي رشید سیدي 
عثمان

موالي رشید موالي إدریس زین العابدین زینب 1443819

انتقال 16/09/1981 أقدمیة 120 1 اللغة اإلنجلیزیة الدار البیضاء  
الكبرى

عین السبع الحي 
المحمدي

عین السبع ثانویة الریاضیین اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

موالي رشید سیدي 
عثمان

سیدي عثمان إدریس الحارثي بنیني رشیدة 965408

انتقال 16/09/1994 أقدمیة 94 1 اللغة اإلنجلیزیة الدار البیضاء  
الكبرى

أنفا أنفا موالي إدریس األول اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

موالي رشید سیدي 
عثمان

موالي رشید موالي إدریس المعالم سعید 57066

انتقال 18/10/1988 أقدمیة 80 1 اللغة اإلنجلیزیة الدار البیضاء  
الكبرى

الحي الحسني الحي الحسني ابن ھشام اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

موالي رشید سیدي 
عثمان

موالي رشید موالي إدریس حیشان عمر 306237

انتقال 16/09/1988 عادي 66 1 اللغة اإلنجلیزیة الدار البیضاء  
الكبرى

أنفا أنفا والدة اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

موالي رشید سیدي 
عثمان

سیدي عثمان عبد الرحمان بلقرشي نور الدین المجاھدي 347068

انتقال 24/10/1989 عادي 66 1 اللغة اإلنجلیزیة الدار البیضاء  
الكبرى

الحي الحسني الحي الحسني الھناء اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

موالي رشید سیدي 
عثمان

سیدي عثمان عبد الرحمان بلقرشي محمد بن الطاھر 347800

انتقال 17/09/1990 عادي 38 1 اللغة اإلنجلیزیة الدار البیضاء  
الكبرى

أنفا المعاریف عبد الكریم لحلو اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

موالي رشید سیدي 
عثمان

موالي رشید موالي إدریس ماضي محمد 373865

انتقال 16/09/1991 عادي 46 1 االجتماعیات الدار البیضاء  
الكبرى

الحي الحسني الحي الحسني ابن ھشام االجتماعیات الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

موالي رشید سیدي 
عثمان

سیدي عثمان المختار السوسي نورالدین زرقان 395929

انتقال 16/09/1994 أقدمیة 104 5 الریاضیات مكناس تافیاللت  مكناس المھایة لحسن بن محمد بن 
مبارك

الریاضیات الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

موالي رشید سیدي 
عثمان

سیدي عثمان موالي اسماعیل بلمدن  عمر 55194

انتقال 28/10/1991 عادي 70 1 الریاضیات الشاویة - وردیغة  برشید السوالم الثانویة التأھیلیة 
اوالد حریز الغربیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

موالي رشید سیدي 
عثمان

موالي رشید عبد المالك السعدي فاتیح علي 398924

انتقال 02/09/2009 عادي 40 2 الریاضیات الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن زینب النفزاویة الریاضیات الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

موالي رشید سیدي 
عثمان

سیدي عثمان موالي اسماعیل كـــداح سلیمــة 1543706

انتقال 06/09/2006 اإللتحاق 
بالزوجة

30 3 الریاضیات الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة تمارة ابن رشد الریاضیات الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

موالي رشید سیدي 
عثمان

موالي رشید جعفر الفاسي اھبیھیب ھشام 1410404

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق 
بالزوج

26 1 الریاضیات الدار البیضاء  
الكبرى

الحي الحسني الحي الحسني القاضي عیاض الریاضیات الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

موالي رشید سیدي 
عثمان

سیدي عثمان عبد الرحمان بلقرشي مكاوي حادة 1586746

انتقال 18/11/2011 اإللتحاق 
بالزوج

19 1 الریاضیات سوس-ماسة-درعة انزكان ایت ملول إنزكان احمد المنصور 
الذھبي

الریاضیات الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

موالي رشید سیدي 
عثمان

سیدي عثمان عبد الرحمان بلقرشي رشیدة سي بال 1596577

انتقال 22/11/1991 عادي 44 1 علوم الحیاة واألرض الدار البیضاء  
الكبرى

بن امسیك سباتة وادي الدھب علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

موالي رشید سیدي 
عثمان

سیدي عثمان إدریس الحارثي عــمـــر الــرفــیــق 398390

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق 
بالزوجة

26 6 علوم الحیاة واألرض مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز اغماث الثانویة التأھیلیة 
غمات

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

موالي رشید سیدي 
عثمان

سیدي عثمان إدریس الحارثي العویدي یونس 1586647

انتقال 07/09/2004 عادي 54 5 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

عین السبع الحي 
المحمدي

عین السبع ثانویة الریاضیین الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

موالي رشید سیدي 
عثمان

موالي رشید عبد هللا المدیوني محمد نصور 1277859

انتقال 01/01/2007 عادي 34 1 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

الحي الحسني الحي الحسني ابن الخطیب الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

موالي رشید سیدي 
عثمان

سیدي عثمان موالي اسماعیل عبد الغاني                
شكري

1438551

انتقال 15/09/2009 عادي 30 2 الفلسفة طنجة - تطوان شفشاون شفشاون الثانویة الثأھیلیة 
ظھار بن عیاد

الفلسفة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

موالي رشید سیدي 
عثمان

سیدي عثمان المختار السوسي فقیھ جاي سمیة 1543693

انتقال 16/09/1999 أقدمیة 84 2 اللغة العربیة الدار البیضاء  
الكبرى

أنفا سیدي بلیوط ابن تومرت اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن محمد السادس أناسي لال خدیجة العلمي الطالبي 1151481

انتقال 01/01/2010 عادي 40 10 اللغة العربیة الشرقیة  الناضور بني انصار فرخانة اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن حسان بن تابث ایشو صلیحة 1545921

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق 
بالزوج

31 2 اللغة العربیة الشرقیة  الناضور ازغنغان ابن سینا اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن زینب النفزاویة حیاة البستاني 1545931

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق 
بالزوج

31 2 اللغة العربیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة اجدیر الریف اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن ابن الھیثم العروسي فاطمة 1545922
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انتقال 01/01/2010 اإللتحاق 
بالزوج

30 5 اللغة العربیة فاس - بولمان  فاس فاس المدینة موالي رشید اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن ابن الھیثم المریني نعیمة 1545923

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوج

21 4 اللغة العربیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي سلیمان دار بلعامري قاسم أمین اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن عالل بن عبد هللا دودوح  جعة 1592179

انتقال 16/09/1999 عادي 72 1 اللغة الفرنسیة الدار البیضاء  
الكبرى

الحي الحسني الحي الحسني ابن الیاسمین اللغة الفرنسیة الثانوي اإلعدادي الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن عبدهللا كنون لمیاء أكیو بلعیاشي 1151720

انتقال 19/12/2001 عادي 60 11 اللغة الفرنسیة طنجة - تطوان المضیق الفنیدق الفنیدق بن خلدون اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي البرنوصي ابن المعتز كریمة سغروشني 1172149

انتقال 14/09/2009 عادي 40 2 اللغة الفرنسیة الدار البیضاء  
الكبرى

موالي رشید سیدي 
عثمان

موالي رشید عبد المالك السعدي اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن محمد السادس ایدغ منى 1543782

انتقال 13/09/2010 عادي 34 5 اللغة الفرنسیة الدار البیضاء  
الكبرى

الحي الحسني الحي الحسني طارق ابن زیاد اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن الداخلة بركات حسناء 1585882

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق 
بالزوج

24 3 اللغة الفرنسیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة صباح عبد هللا إبراھیم اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن حسان بن تابث أسماء خال 1586629

انتقال 02/09/2011 اإللتحاق 
بالزوج

19 1 اللغة الفرنسیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة تمارة العربي الدغمي اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن ابن الھیثم رشیدة مزوار 1593558

انتقال 14/11/1992 أقدمیة 100 1 اللغة اإلنجلیزیة الدار البیضاء  
الكبرى

عین الشق عین الشق المصلى اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن العقاد فاطمة فرحاني 988710

انتقال 16/09/1997 عادي 58 5 اللغة اإلنجلیزیة الدار البیضاء  
الكبرى

أنفا سیدي بلیوط شوقي اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن األزھر السوسي حنان 1051974

انتقال 05/09/2007 عادي 36 1 اللغة اإلنجلیزیة الدار البیضاء  
الكبرى

الفداء مرس السلطان الفداء الثانویة التأھیلیة  
محمد السادس

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن محمد السادس أناسي خالد اسماعیني 1446672

انتقال 16/09/1996 عادي 30 1 اللغة اإلنجلیزیة الدار البیضاء  
الكبرى

عین الشق عین الشق عبدهللا العیاشي اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن زینب النفزاویة بناني یونس 1043353

انتقال 05/09/2008 عادي 28 1 اللغة اإلنجلیزیة الدار البیضاء  
الكبرى

الحي الحسني الحي الحسني ابن ا لھیثم اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن خدیجة أم المؤمنین لیلى العیسل 1504099

انتقال 05/09/2007 عادي 26 1 اللغة اإلنجلیزیة الدار البیضاء  
الكبرى

الفداء مرس السلطان الفداء جمال الدین المھیاوي اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن محمد السادس حطرون ھدى 1446648

انتقال 16/09/2003 عادي 24 6 اللغة اإلنجلیزیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة عین العودة عبد الرحمان الداخل اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن الداخلة ملیكة أمحیل 1276737

انتقال 16/09/1991 عادي 18 1 اللغة اإلنجلیزیة الدار البیضاء  
الكبرى

عین الشق عین الشق ابن عربي اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي البرنوصي ابن شھید المصطفى راندو 395993

انتقال 01/01/2010 عادي 40 11 االجتماعیات فاس - بولمان  بولمان كیكو ابو بكر الرازي االجتماعیات الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن الشھید ادریس الحریزي لطیفة فھمي 1545929

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق 
بالزوج

31 2 االجتماعیات الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال تابریكت ثانویة عبد السالم 
عامر

االجتماعیات الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن زینب النفزاویة ھاجر لھبي 1545928

انتقال 01/09/2009 اإللتحاق 
بالزوجة

33 1 الریاضیات الدار البیضاء  
الكبرى

الحي الحسني الحي الحسني ابن الیاسمین الریاضیات الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن ابن الھیثم الرامي بوشعیب 1544107

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق 
بالزوج

27 1 الریاضیات مكناس تافیاللت  مكناس اإلسماعیلیة المرجعیة الریاضیات الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن عالل بن عبد هللا سعاد بخاش 1585866

انتقال 06/04/2009 اإللتحاق 
بالزوج

36 1 علوم الحیاة واألرض الدار البیضاء  
الكبرى

عین الشق عین الشق عبدالخالق الطریس علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن زینب النفزاویة السماللي الھام 1542418

انتقال 26/07/2010 اإللتحاق 
بالزوج

26 2 علوم الحیاة واألرض الدار البیضاء  
الكبرى

المحمدیة بني یخلف بني یخلف علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن حسان بن تابث ایت أوباھا زینب 1590958

انتقال 26/07/2010 اإللتحاق 
بالزوج

25 1 علوم الحیاة واألرض الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة تمارة النسیم علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي البرنوصي ابن الرومي نادیة ھاللي 1590687
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انتقال 02/09/2010 عادي 24 8 علوم الحیاة واألرض سوس-ماسة-درعة تارودانت لكفیفات الطبري علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن حسان بن تابث سعید برود 1585883

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق 
بالزوجة

24 11 علوم الحیاة واألرض الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال العیایدة ثا. سلمة مصدق علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن حسان بن تابث رشید الطراسي 1585836

تبادل 06/04/2009 اإللتحاق 
بالزوج

38 1 الفیزیاء والكیمیاء سوس-ماسة-درعة أكادیر إدا أوتنان أكادیر ثانویة األمل الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن زینب النفزاویة حفصة المنصوري 1542389

انتقال 06/04/2009 اإللتحاق 
بالزوج

37 1 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

عین السبع الحي 
المحمدي

الحي المحمدي الحسین بن علي الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن زینب النفزاویة جمیلة رقیق 1542399

انتقال 26/07/2010 عادي 34 1 الفیزیاء والكیمیاء طنجة - تطوان طنجة أصیال الشرف- مغوغة عبد المومن 
الموحدي

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن األزھر السعود فاطمة الزھرة 1590754

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوجة

26 2 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

المحمدیة بني یخلف بني یخلف الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن والدة ابن مرزوق مروان 1592491

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوج

24 1 الفیزیاء والكیمیاء الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال تابریكت ثانویةالعالمة محمد 
الصبیحي

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي البرنوصي المختار السوسي زروال فاطمة الزھراء 1592492

تبادل 02/09/2011 عادي 18 4 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

موالي رشید سیدي 
عثمان

موالي رشید موالي إدریس الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن زینب النفزاویة ایت علي ابراھیم 1598789

انتقال 17/09/2009 عادي 40 11 التربیة اإلسالمیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم أحد كورت الفرابي التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن زینب النفزاویة عبد السالم اجمیلي 1543812

انتقال 06/04/2009 اإللتحاق 
بالزوج

37 4 التربیة اإلسالمیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال العیایدة ثانویة ام الربیع التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن زینب النفزاویة الھام الجوھري 1542371

انتقال 06/04/2009 اإللتحاق 
بالزوج

36 5 التربیة اإلسالمیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال سیدي بوقنادل ثانویة ابن سینا التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن الداخلة السحابي امامة 1542380

انتقال 06/09/2001 اإللتحاق 
بالزوج

32 1 التربیة اإلسالمیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة القنیطرة القدس التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن حسان بن تابث لمیاء الخرشفي 1237858

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوجة

28 2 التربیة اإلسالمیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة سیدي الطیبي األنوار التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن الشھید حسن الصغیر العوني عادل 1592150

انتقال 16/09/1996 أقدمیة 76 2 التربیة البدنیة الدار البیضاء  
الكبرى

الفداء مرس السلطان الفداء جمال الدین المھیاوي التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن محمد السادس أناسي عبد هللا سلفات 1044303

انتقال 06/04/2009 اإللتحاق 
بالزوجة

18 3 المعلومیات الدار البیضاء  
الكبرى

أنفا سیدي بلیوط الخنساء المعلومیات الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي البرنوصي ابن الرومي تیموریة ھشام 1542483

انتقال 23/09/2009 عادي 40 4 الفلسفة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الرباط الیوسفیة ابن بطوطة الفلسفة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن محمد السادس أناسي متوفیق خوال 1545938

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق 
بالزوج

30 9 الفلسفة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة تمارة االندلس الفلسفة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن األزھر فطار نوعمة 1545940

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق 
بالزوج

30 1 الفلسفة طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة ابن بطوطة الفلسفة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن خدیجة أم المؤمنین سدار فتیحة 1545939

انتقال 05/09/2011 عادي 28 1 الفلسفة الدار البیضاء  
الكبرى

بن امسیك سباتة الحسن الثاني الفلسفة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن الداخلة سعیدة اعمیمي 1598870

انتقال 16/09/1994 عادي 26 10 الفلسفة تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة تیزي وسلي تیزي وسلي الفلسفة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن المنصور الذھبي محمد كریفي 60603

انتقال 23/10/1983 أقدمیة 96 1 الترجمة الدار البیضاء  
الكبرى

عین الشق عین الشق المصلى الترجمة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن محمد السادس عبد الحق التبان 122355

انتقال 16/09/1985 أقدمیة 92 1 الترجمة الدار البیضاء  
الكبرى

الفداء مرس السلطان الفداء الثانویة التأھیلیة  
محمد السادس

الترجمة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي البرنوصي ابن شھید عبد الرحیم مھان 242427

انتقال 06/04/2009 عادي 46 5 اللغة العربیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة سوق االربعاء سیدي عیسى اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

مدیونة الھراویین خدیجة أم المؤمنین سعاد ترییش 1542410
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انتقال 01/01/2010 اإللتحاق 
بالزوج

30 1 اللغة العربیة تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح سوق السبت ثانویة 30 یولیوز 
التأھیلیة

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

مدیونة الھراویین خدیجة أم المؤمنین حلیمة السعدیة لیمونة 1587422

انتقال 07/09/2004 اإللتحاق 
بالزوج

24 10 اللغة الفرنسیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة اكنول اكتوبر 1955 2 اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

مدیونة الھراویین خدیجة أم المؤمنین الھام الھواري 1281279

انتقال 04/09/2002 عادي 34 1 اللغة اإلنجلیزیة الشاویة - وردیغة  برشید السوالم الثانویة التأھیلیة 
اوالد حریز الغربیة

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

مدیونة تطملیل ابن خلدون نادیة الزین 1172679

انتقال 04/09/2002 عادي 34 1 اللغة اإلنجلیزیة الدار البیضاء  
الكبرى

مدیونة تطملیل موالي یوسف اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

مدیونة الھراویین خدیجة أم المؤمنین محمد بلدي 1172626

انتقال 01/01/2010 عادي 40 2 االجتماعیات طنجة - تطوان العرائش اوالد اوشیح ثانویة اوالد أوشیح 
التأھیلیة

االجتماعیات الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

مدیونة المجاطیة اوالد الطالب زینب النفزاویة رجاء بنور 1587080

انتقال 07/09/2007 اإللتحاق 
بالزوج

44 1 علوم الحیاة واألرض الدار البیضاء  
الكبرى

عین الشق عین الشق المصلى علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

مدیونة مدیونة ابن بطوطة ایت میمي حسناء 1446391

انتقال 06/04/2009 عادي 36 1 علوم الحیاة واألرض سوس-ماسة-درعة تارودانت أوالد تایمة عبد هللا الشفشاوني علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

مدیونة الھراویین خدیجة أم المؤمنین سناء قلول 1542414

انتقال 26/07/2010 اإللتحاق 
بالزوجة

26 1 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

بن امسیك سباتة الحسن الثاني الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

مدیونة الھراویین المختار السوسي عز الدین رزاقي 1590705

انتقال 26/07/2010 عادي 24 2 التربیة اإلسالمیة الدار البیضاء  
الكبرى

أنفا أنفا موالي إدریس األول التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

مدیونة الھراویین المختار السوسي یوسف قدوري 1590726

انتقال 16/09/1999 اإللتحاق 
بالزوجة

56 1 التربیة البدنیة الدار البیضاء  
الكبرى

المحمدیة المحمدیة جابر بن حیان التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

مدیونة تطملیل موالي یوسف امزل سعید 1153178

انتقال 16/09/1992 عادي 28 3 التربیة البدنیة الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن ابن الھیثم التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

مدیونة تطملیل ابن خلدون عبد الحق عفیف 788753

انتقال 02/09/2010 عادي 24 6 الفلسفة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة تفتاشت الثانویة التأھیلیة 
األمل

الفلسفة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

مدیونة سیدي حجاج اوالد حصار حسان  بن ثابت فاطنة بیك 1585955

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق 
بالزوجة

32 1 اللغة العربیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال باب المریسة ثانویة صالح الدین 
األیوبي

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

المحمدیة الشالالت أبو بكر الصدیق الزھري ادریس 1545866

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوج

25 2 اللغة العربیة الدار البیضاء  
الكبرى

بن امسیك سباتة فاطمة الفھریة اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

المحمدیة عین حرودة الثانویة التاھیلیة عین 
حرودة

محبوب نوال 1592168

انتقال 02/09/2010 عادي 24 3 اللغة العربیة دكالة - عبدة اسفي جمعة سحیم الثانویة الفالحیة اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

المحمدیة عین حرودة الثانویة التاھیلیة عین 
حرودة

البشــار میـلــــودة 1585852

انتقال 08/09/2000 اإللتحاق 
بالزوج

83 1 اللغة الفرنسیة الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي البرنوصي المختار السوسي اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

المحمدیة الشالالت بئر لحلو سناء  غفیر 1175827

انتقال 20/12/2001 عادي 24 1 اللغة اإلنجلیزیة طنجة - تطوان الفحص أنجرة انجرة إع.خمیس أنجرة اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

المحمدیة المحمدیة جابر بن حیان حبیة رمال 1172143

انتقال 05/09/2003 عادي 24 2 اللغة اإلنجلیزیة طنجة - تطوان المضیق الفنیدق المضیق عبد الرحیم بوعبید اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

المحمدیة بني یخلف بني یخلف الفقیھي القشقاش مصطفى 1276733

انتقال 20/02/1989 أقدمیة 122 1 الریاضیات الدار البیضاء  
الكبرى

المحمدیة المحمدیة الثانویة التأھیلیة ابن 
خلدون

الریاضیات الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

المحمدیة عین حرودة الثانویة التاھیلیة عین 
حرودة

محمد ھبطي 339528

انتقال 16/09/1988 اإللتحاق 
بالزوجة

95 6 الریاضیات الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة تمارة االمام الغزالي الریاضیات الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

المحمدیة المحمدیة الثانویة التقنیة شركي   رشید 331208

انتقال 16/09/1997 اإللتحاق 
بالزوجة

56 1 الریاضیات الدار البیضاء  
الكبرى

الحي الحسني الحي الحسني ابن ھشام الریاضیات الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

المحمدیة الشالالت أبو بكر الصدیق یاسین بوكري 1051320

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق 
بالزوج

26 1 الریاضیات الدار البیضاء  
الكبرى

المحمدیة بني یخلف شكیب أرسالن الریاضیات الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

المحمدیة عین حرودة الثانویة التاھیلیة عین 
حرودة

السعدیة الصامیت 1586410

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوج

19 2 المعلومیات الشاویة - وردیغة  برشید الدروة الثانویة التأھیلیة 
الحسن الثاني

المعلومیات الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

المحمدیة الشالالت الثانویة التأھیلیة 
الخوارزمي

الضعیف حیاة 1599222
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انتقال 03/12/1984 عادي 42 1 الفلسفة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة تمارة موالي علي الشریف الفلسفة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

المحمدیة عین حرودة الثانویة التاھیلیة عین 
حرودة

عبد المجید ناجي 216438

انتقال 16/09/1991 أقدمیة 126 2 العلوم 
والتكنولوجیات 
المیكانیكیة

الشرقیة  بركان بركان اللیمون العلوم 
والتكنولوجیات 
المیكانیكیة

الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

المحمدیة المحمدیة الثانویة التقنیة عبد هللا الراشدي 398580

انتقال 26/07/2010 اإللتحاق 
بالزوج

24 1 اللغة العربیة الدار البیضاء  
الكبرى

موالي رشید سیدي 
عثمان

سیدي عثمان عبد الرحمان 
بلقرشي

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر دار بوعزة الشھیدة الغظفة بنت 
المدني

1590776 حبیبة زاید

انتقال ثم تبادل 16/09/1999 اإللتحاق 
بالزوجة

24 4 اللغة العربیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال باب المریسة الباتول الصبیحي اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر بوسكورة خالد موساوي فھدة بنت العاص 1154399

انتقال 06/09/2001 أقدمیة 76 1 اللغة الفرنسیة الدار البیضاء  
الكبرى

الحي الحسني الحي الحسني ابن الیاسمین اللغة الفرنسیة االبتدائي الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر دار بوعزة الرحمة یـــاســیـــــن   أعـــلــــــ 1234261

انتقال 13/11/1992 أقدمیة 92 1 اللغة اإلنجلیزیة الدار البیضاء  
الكبرى

عین الشق عین الشق ابن زیدون اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر النواصر عالل بن عبد هللا مــیــنة  الـمـــرحـــوبـــي 762763

انتقال 05/09/2007 عادي 40 1 اللغة اإلنجلیزیة الدار البیضاء  
الكبرى

عین الشق عین الشق عثمان ابن عفان اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر النواصر عالل بن عبد هللا مریم الحریزي 1446717

انتقال 05/09/2008 اإللتحاق 
بالزوجة

26 1 اللغة اإلنجلیزیة الدار البیضاء  
الكبرى

أنفا أنفا والدة اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر النواصر توفیق الحكیم صردي محمد 1504275

انتقال 05/01/2007 اإللتحاق 
بالزوج

42 3 االجتماعیات الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة تمارة ابن رشد االجتماعیات الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر دار بوعزة وفاء  المصمودي الطیب الخمال 1439123

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوج

24 1 االجتماعیات الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة القنیطرة الثانویة  العسكریة 
الملكیة األولى

االجتماعیات الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر بوسكورة أبي حیان التوحیدي فدوى بن الزاویة 1678731

انتقال 01/03/2011 عادي 24 1 االجتماعیات الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر النواصر توفیق الحكیم االجتماعیات الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر بوسكورة أبي حیان التوحیدي سمیرة عفیفي 1678713

انتقال 16/09/2010 اإللتحاق 
بالزوجة

24 2 االجتماعیات تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة باب مرزوقة إبن زیدون االجتماعیات الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر النواصر توفیق الحكیم جالل الحساني 1587692

انتقال 14/02/2008 عادي 42 11 الریاضیات الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن محمد السادس أناسي الریاضیات الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر النواصر عالل بن عبد هللا عطیف حسناء 1444658

انتقال 28/09/1987 اإللتحاق 
بالزوج

34 3 الریاضیات سوس-ماسة-درعة أكادیر إدا أوتنان أكادیر ثانویة المتنبي الریاضیات الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر بوسكورة الفاخوري سلوى فھدة بنت العاص 885545

انتقال 06/09/2000 اإللتحاق 
بالزوجة

32 2 الریاضیات الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال حصین ثانویة ابي شعیب 
الدكالي

الریاضیات الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر بوسكورة عبد اإلاله الحرش فھدة بنت العاص 1176611

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق 
بالزوج

24 1 الریاضیات الدار البیضاء  
الكبرى

المحمدیة المحمدیة العالیا الریاضیات الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر النواصر توفیق الحكیم كریمة القبلي 1586594

انتقال 07/09/2005 عادي 28 1 علوم الحیاة واألرض الدار البیضاء  
الكبرى

الحي الحسني الحي الحسني عمر الخیام علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر بوسكورة لھن علي فھدة بنت العاص 1285116

انتقال 26/07/2010 اإللتحاق 
بالزوج

25 1 علوم الحیاة واألرض الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة تمارة بالل بن رباح علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر دار بوعزة محمد الزرقطوني امامة قادري 1590732

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق 
بالزوج

25 1 علوم الحیاة واألرض الدار البیضاء  
الكبرى

عین السبع الحي 
المحمدي

عین السبع ابن العوام علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر اوالد صالح اوالد صالح حنان الحیاني  1586289

انتقال 26/07/2010 اإللتحاق 
بالزوج

24 2 علوم الحیاة واألرض الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة مرس الخیر مرس الخیر علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر اوالد صالح اوالد صالح الحارتي السعدیة 1590752

انتقال 28/10/2002 عادي 58 1 الفیزیاء والكیمیاء الشاویة - وردیغة  برشید برشید ثانویة الجدیدة 
التأھیلیة

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر بوسكورة أبي حیان التوحیدي عبد الحفیظ أبو ھریم 1275996

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوج

25 1 الفیزیاء والكیمیاء الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة عین العودة المنصور الدھبي الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر اوالد صالح اوالد صالح فرح بلعباس 1678715

64

نتیجة الحركة الوطنیة اإلنتقالیة التعلیمیة   لسنة 2014

نوع الطلب :السلك المطلوب :

النیابة :األكادیمیة : الجمیعالجمیع

الجمیعالثانوي التأھیلي

نوع االنتقال تاریخ التوظیف نوع الطلب مجموع 
النقط

ترتیب 
االختیار

المادة المطلوبة األكادیمیة المستقبلة النیابة المستقبلة الجماعة المستقبلة المؤسسة المستقبلة المادة األصلیة سلك التدریس األكادیمیة األصلیة النیابة األصلیة الجماعة األصلیة المؤسسة األصلیة االسم الكامل رقم التأجیر



انتقال 16/09/2002 عادي 72 4 التربیة البدنیة الدار البیضاء  
الكبرى

أنفا أنفا موالي إدریس األول التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر النواصر عالل بن عبد هللا و د یــــــــــــع  كندوز 1276495

انتقال 16/09/1997 عادي 58 1 التربیة البدنیة الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن الداخلة التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر بوسكورة أبي حیان التوحیدي عبد العزیز امضوي 1050828

انتقال 16/09/1995 عادي 58 2 التربیة البدنیة الدار البیضاء  
الكبرى

أنفا أنفا موالي إدریس األول التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر دار بوعزة حسان بن ثابث عبد المولى السالمي 90962

انتقال 05/09/2003 اإللتحاق 
بالزوجة

26 1 التربیة البدنیة الدار البیضاء  
الكبرى

المحمدیة عین حرودة الثانویة التاھیلیة عین 
حرودة

التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر اوالد صالح اوالد صالح عدنان ندیر 1277081

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق 
بالزوج

24 1 الفلسفة الدار البیضاء  
الكبرى

عین الشق عین الشق عبدهللا العیاشي الفلسفة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر دار بوعزة سناء السقاط الطیب الخمال 1586960

انتقال 05/09/2011 عادي 18 1 الفلسفة الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي البرنوصي المختار السوسي الفلسفة الثانوي التأھیلي الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر بوسكورة سناء الضفري فھدة بنت العاص 1599234

تبادل 29/11/1990 أقدمیة 130 2 اللغة الفرنسیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة سیدي الطیبي األنوار اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات الخمیسات الیاسمین رشیدة   دبدوبي 897515

انتقال 16/09/1997 اإللتحاق 
بالزوج

56 9 اللغة الفرنسیة مكناس تافیاللت  الحاجب عین تاوجطات ینایر 11 اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات ایت یدین االطلس نادیة لعروسي 1050949

انتقال 02/09/2009 عادي 40 8 اللغة الفرنسیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم دار الكداري غشت 20 اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات اولماس محمد السادس رباب تباع 1544214

انتقال 06/09/2000 عادي 40 3 اللغة الفرنسیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي سلیمان دار بلعامري قاسم أمین اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات المعازیز المختار السوسي شھبي  لطیفة 1177263

انتقال 16/09/2002 عادي 38 1 اللغة الفرنسیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات قریة با محمد ثانویة ابن خلدون 
التأھیلة

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات مرشوش یوسف بن تاشفین رشید المرجي 1266268

انتقال 05/09/2011 عادي 28 11 اللغة الفرنسیة الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن األزھر اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات الرماني عبد الرحمان الزاكي لیلى مراح 1593530

انتقال 16/09/1996 عادي 28 7 اللغة الفرنسیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات سیدي عبد الرزاق ثانویة سیدي عبد 
الرزاق

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات اولماس محمد السادس أحمد والي علمي 1049193

انتقال 05/09/2003 عادي 64 2 اللغة اإلنجلیزیة مكناس تافیاللت  مكناس توالل توالل اللغة اإلنجلیزیة الثانوي اإلعدادي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات الخمیسات موالي اسماعیل عبد الرحیم خومیش 1309247

انتقال 12/12/1990 عادي 42 1 اللغة اإلنجلیزیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة تمارة موالي علي الشریف اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات الزحیلكة فاطمة الزھراء حسن   بونجم 376670

انتقال 01/05/1997 عادي 42 1 اللغة اإلنجلیزیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة تمارة موالي علي الشریف اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات تیفلت ادریس بنزكري حسن السباعي 77980

انتقال 16/09/1997 عادي 40 3 اللغة اإلنجلیزیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال سھول تأھیلیة السھول اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات ایت یدین االطلس جنان بدر 1051647

انتقال 04/09/2002 عادي 40 1 اللغة اإلنجلیزیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة الصخیرات االمیر موالي عبد 
هللا

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات الرماني عبد الرحمان الزاكي حنان حماتي 1172651

انتقال 05/09/2007 اإللتحاق 
بالزوج

26 1 اللغة اإلنجلیزیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الرباط حسان لالعائشة اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات الخمیسات الفتح لیلى طاھري 1443784

انتقال 16/09/1996 عادي 74 1 االجتماعیات الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات الخمیسات موسى بن نصیر االجتماعیات االبتدائي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات مجمع الطلبة ایت خالد عبد الرحیم طباش 1047357

انتقال 16/09/1999 عادي 62 1 االجتماعیات الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات الخمیسات الفتح االجتماعیات الثانوي اإلعدادي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات الخمیسات االمام مالك المصطفى أوعزیز 1153365

انتقال 22/09/2003 عادي 62 1 االجتماعیات الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات الخمیسات محمد بلحسن 
الوزاني

االجتماعیات الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات ایت یدین االطلس بدر الخلدي 1306886

انتقال 05/09/2007 عادي 42 6 االجتماعیات الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات تیفلت واد الدھب االجتماعیات االبتدائي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات ایت یدین ایتعثمان ثوریة السعودي 1405632
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انتقال 02/09/2009 اإللتحاق 
بالزوج

31 1 االجتماعیات فاس - بولمان  فاس فاس المدینة موالي رشید االجتماعیات الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات عین السبیت ثانویة اإلمام البوصیري 
اإلعدادیة

غزالن لحالفي 1545220

انتقال 26/07/2010 اإللتحاق 
بالزوج

24 2 االجتماعیات الدار البیضاء  
الكبرى

مدیونة المجاطیة اوالد 
الطالب

زینب النفزاویة االجتماعیات الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات اولماس محمد السادس رجاء سرحان 1590784

انتقال 16/09/1980 أقدمیة 114 1 الریاضیات طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة ابن بطوطة الریاضیات الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات الخمیسات الیاسمین عبد الغني الیدیني 687953

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق 
بالزوج

32 2 الریاضیات الدار البیضاء  
الكبرى

عین السبع الحي 
المحمدي

عین السبع ابن سینا الریاضیات الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات اولماس محمد السادس صباح البقالي 1545700

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق 
بالزوج

32 1 الریاضیات الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن الداخلة الریاضیات الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات اولماس محمد السادس االدریسي خدیجة 1545701

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق 
بالزوج

12 2 الریاضیات فاس - بولمان  موالي یعقوب عین الشقف الثانویة التأھیلیة 
البساتین

الریاضیات الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات المعازیز المختار السوسي القرني الطاھرة 1586311

تبادل 01/05/1997 عادي 46 1 علوم الحیاة واألرض الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات الخمیسات محمد بلحسن 
الوزاني

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات المعازیز المختار السوسي محمد دایش 65527

انتقال 02/09/2009 اإللتحاق 
بالزوج

31 1 علوم الحیاة واألرض الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات الرماني عبد الرحمان الزاكي علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات لغوالم الثانویة اإلعدادیة أحمد 
بن تیمیة

الحرش  أحالم 1544376

انتقال 26/07/2010 اإللتحاق 
بالزوج

27 1 علوم الحیاة واألرض الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة صباح عبد هللا إبراھیم علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات الرماني عبد الرحمان الزاكي ابن یاسین خدیجة 1590796

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوج

19 10 علوم الحیاة واألرض الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات الخمیسات الفتح علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات ایت ایكو عبد الرحمن بن عوف نسرین كنبدار 1599611

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوجة

18 2 علوم الحیاة واألرض طنجة - تطوان طنجة أصیال اكزنایة بوخالف علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات الزحیلكة فاطمة الزھراء بنان زكریاء 1599034

انتقال 16/09/1998 عادي 60 2 الفیزیاء والكیمیاء الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات الخمیسات موسى بن نصیر الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات تیفلت ادریس بنزكري الكبیر اونینیس 1125222

انتقال 06/09/2006 عادي 40 1 الفیزیاء والكیمیاء الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات الخمیسات موسى بن نصیر الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات المعازیز المختار السوسي بالعیاشي   الحسین 1410021

انتقال 26/07/2010 عادي 34 3 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

المحمدیة بني یخلف بني یخلف الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات اولماس محمد الناصر فضیلي علوي البتول 1590788

انتقال 17/09/2005 اإللتحاق 
بالزوجة

31 1 الفیزیاء والكیمیاء الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال باب المریسة ثا محمد جمال الدرة الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات موالي ادریس اغبال موالي ادریس أغبال توفیق صھدان 1284866

انتقال 26/07/2010 اإللتحاق 
بالزوج

28 1 الفیزیاء والكیمیاء الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة تمارة النسیم الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات اولماس محمد السادس ھناء بنجلون 1590792

تبادل 08/01/2007 عادي 28 1 الفیزیاء والكیمیاء الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات الخمیسات الیاسمین الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات تیفلت واد الدھب رضى محمد 1438731

انتقال 26/07/2010 اإللتحاق 
بالزوج

27 1 الفیزیاء والكیمیاء الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال تابریكت ثانویة عبد السالم 
عامر

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات تیداس االمیر موالي رشید خلیل وفاء 1590789

انتقال 02/01/2007 اإللتحاق 
بالزوجة

26 2 الفیزیاء والكیمیاء الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال تابریكت ثانویة ابراھیم 
الموصلي

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات الزحیلكة فاطمة الزھراء حمید ربیع 1438547

انتقال 01/01/2007 اإللتحاق 
بالزوجة

26 5 الفیزیاء والكیمیاء الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال تابریكت ثانویة ابراھیم 
الموصلي

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات سیدي عالل البحراوي موالي ادریس الكاملي سعید 1438793

انتقال 26/07/2010 اإللتحاق 
بالزوج

26 1 الفیزیاء والكیمیاء الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال العیایدة ثا. سلمة مصدق الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات عین السبیت ثانویة اإلمام البوصیري 
اإلعدادیة

جمیلة القرقوري 1590799

انتقال 26/07/2010 اإللتحاق 
بالزوج

26 3 الفیزیاء والكیمیاء الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة مرس الخیر الثانویة الفالحیة الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات اولماس محمد السادس مریمة موجیب 1590791

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوج

20 1 الفیزیاء والكیمیاء الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال العیایدة ثانویة ام الربیع الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات البراشوة احمد الطیب بن ھیمة فائزة أكیاس 1598843

66

نتیجة الحركة الوطنیة اإلنتقالیة التعلیمیة   لسنة 2014

نوع الطلب :السلك المطلوب :

النیابة :األكادیمیة : الجمیعالجمیع

الجمیعالثانوي التأھیلي

نوع االنتقال تاریخ التوظیف نوع الطلب مجموع 
النقط

ترتیب 
االختیار

المادة المطلوبة األكادیمیة المستقبلة النیابة المستقبلة الجماعة المستقبلة المؤسسة المستقبلة المادة األصلیة سلك التدریس األكادیمیة األصلیة النیابة األصلیة الجماعة األصلیة المؤسسة األصلیة االسم الكامل رقم التأجیر



انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوج

19 7 الفیزیاء والكیمیاء الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة سیدي یحیى زعیر عبدالعزیز مزیان 
بلفقیھ

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات اولماس محمد السادس بنمومن بشرى 1599033

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوج

18 1 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر بوسكورة أبي حیان التوحیدي الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات ایت ایكو عبد الرحمن بن عوف زكیة الجنیاني 1599488

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوج

18 3 الفیزیاء والكیمیاء الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال سیدي بوقنادل الثانویة التأھیلیة 
الحسین السالوي

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات الكنزرة محمد القري صفاء ھاشم 1599620

انتقال 02/09/2009 عادي 40 9 التربیة اإلسالمیة طنجة - تطوان الفحص أنجرة القصر الصغیر الثانویة التقنیة 
التأھیلیة القصر 

الصغیر

التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات الرماني عبد الرحمان الزاكي المقدم احمد 1543589

انتقال 02/09/2009 عادي 40 2 التربیة اإلسالمیة طنجة - تطوان الفحص أنجرة تغرامت إع.تاغرامت التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات الزحیلكة فاطمة الزھراء شقور عبد اللطیف 1543343

انتقال 16/09/1996 عادي 82 1 التربیة البدنیة مكناس تافیاللت  مكناس اإلسماعیلیة التربیة البدنیة المنفلوطي الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات الخمیسات عبد هللا كنون              حفیض برودي
              

1050240

انتقال 16/09/1995 عادي 82 1 التربیة البدنیة مكناس تافیاللت  مكناس اإلسماعیلیة حمان الفطواكي التربیة البدنیة الثانوي اإلعدادي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات الصفاصیف احمد الحنصالي ادریس توھتوه 91007

انتقال 16/09/1995 عادي 78 1 التربیة البدنیة مكناس تافیاللت  مكناس اإلسماعیلیة بدر التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات تیفلت واد الدھب بوشتى بنعالل 90775

انتقال 16/09/1995 عادي 60 1 التربیة البدنیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة تازة سیدي عزوز التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات الخمیسات موسى بن نصیر قشمار مصطفى 90227

انتقال 07/09/2005 عادي 46 2 التربیة البدنیة مكناس تافیاللت  مكناس ویسالن محمد الخامس التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات اولماس محمد السادس المخلص  عادل 1285181

انتقال 07/09/2005 عادي 46 1 التربیة البدنیة الشرقیة  تاوریرت تاوریرت لقمان الحكیم التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات تیداس االمیر موالي رشید الوزاني أمین 1285142

انتقال 07/09/2005 عادي 46 1 التربیة البدنیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات الخمیسات عبد هللا كنون التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات المعازیز المختار السوسي توفیق تیواج 1285277

انتقال 07/09/2004 عادي 36 1 التربیة البدنیة مكناس تافیاللت  مكناس بوفكران مالكة الفاسي التربیة البدنیة الثانوي اإلعدادي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات تیداس االمیر موالي رشید 1280876 صبار سعید

انتقال 05/09/2008 عادي 18 1 التربیة البدنیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال بطانة سلمان الفارسي  التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات المعازیز المختار السوسي یوسف الخاضر 1504134

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوجة

18 2 المعلومیات الشرقیة  بركان السعیدیة ثانویة السعیدیة 
التأھیلیة

المعلومیات الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات الرماني عبد الرحمان الزاكي عبد العزیز بنخلیفة 1599028

انتقال 02/09/2009 عادي 40 8 الفلسفة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة تمارة العربي الدغمي الفلسفة الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات الرماني عبد الرحمان الزاكي لعجیلي دونیة 1543886

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق 
بالزوج

24 1 الفلسفة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات الخمیسات الیاسمین الفلسفة الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات الرماني عبد الرحمان الزاكي اسرموح سلوى 1585827

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوج

19 1 الفلسفة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة تمارة الشفشاوني الفلسفة الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات البراشوة احمد الطیب بن ھیمة لیلى اكرویل 1593420

انتقال 16/09/1994 عادي 70 1 الترجمة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال باب المریسة ثا محمد جمال الدرة الترجمة الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات تیفلت واد الدھب بنداود عزیز 55005

انتقال 02/09/2009 اإللتحاق 
بالزوج

31 3 اللغة اإلیطالیة الدار البیضاء  
الكبرى

المحمدیة المحمدیة الجوالن اللغة اإلیطالیة الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الرباط الیوسفیة موالي عبد هللا شانع ایمان 1543345

تبادل 16/09/1986 أقدمیة 124 2 علوم الحیاة واألرض الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة المنزه أبي ھریرة علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الرباط الیوسفیة عال ل الفاسي أمینة نفاع 883191

انتقال 06/04/2009 اإللتحاق 
بالزوج

18 2 التربیة اإلسالمیة الدار البیضاء  
الكبرى

عین السبع الحي 
المحمدي

عین السبع المقدسي التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الرباط یعقوب المنصور المنصور الدھبي خدیجة النیة 1542586
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انتقال 17/09/1990 أقدمیة 92 1 التربیة البدنیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة تمارة الشفشاوني التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الرباط حسان الحسن الثاني معزوزي أحمد 374023

انتقال 16/09/1994 أقدمیة 84 1 التربیة البدنیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش سحنون التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الرباط الیوسفیة دار السالم شنان یوسف 59744

تبادل 03/12/1985 عادي 42 1 اللغة العربیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال العیایدة ثا. سلمة مصدق اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال باب المریسة الباتول الصبیحي عزیز زركي 281325

انتقال 16/09/1980 عادي 40 2 اللغة العربیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز اغماث الثانویة التأھیلیة 
غمات

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال سیدي بوقنادل الثانویة التأھیلیة الحسین 
السالوي

عبدالعاطي   جمیل 699815

تبادل 06/09/2006 عادي 30 2 اللغة الفرنسیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات الخمیسات الیاسمین اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال تابریكت ثانویة عبد السالم عامر إمان  مغطوص 1410542

انتقال 16/09/1996 اإللتحاق 
بالزوج

24 3 اللغة الفرنسیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الرباط الیوسفیة ابي بكر الصدیق اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال تابریكت ثانویة عبد السالم عامر اعبدالخال رابحة 1044115

انتقال 16/09/1982 عادي 42 2 اللغة اإلنجلیزیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الرباط یعقوب المنصور عبد الكریم الخطابي اللغة اإلنجلیزیة الثانوي اإلعدادي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال تابریكت ثانویةالعالمة محمد 
الصبیحي

أشرقي لیلى 859900

انتقال 16/09/1982 عادي 34 1 اللغة اإلنجلیزیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة القنیطرة ابن الھیثم اللغة اإلنجلیزیة الثانوي اإلعدادي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال العیایدة ثا,إبن ھاني محمد مباركي 209730

انتقال 06/09/2006 اإللتحاق 
بالزوج

34 1 االجتماعیات الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة تمارة الشفشاوني االجتماعیات الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال حصین امینة وجدي ثانویة محمد السادس 1410651

انتقال 16/09/1989 أقدمیة 80 1 الریاضیات طنجة - تطوان المضیق الفنیدق مرتیل محمد السادس الریاضیات الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال حصین الثانویة التأھیلیة الحسن 
الثاني

بنعیسى ابروك 363715

تبادل 16/09/1989 اإللتحاق 
بالزوج

58 5 علوم الحیاة واألرض الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الرباط الیوسفیة عال ل الفاسي علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال حصین ثا, عالل الفاسي نعیمة اإلبراھمي 895465

تبادل 05/09/2007 عادي 18 1 علوم الحیاة واألرض الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة القنیطرة ابن عباد علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال تابریكت ثانویة محمد الحمداوي سمر مینة 1443752

انتقال 16/09/1993 أقدمیة 92 1 التربیة البدنیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الرباط حسان الحسن الثاني التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال تابریكت ثانویة محمد الحمداوي عرفي  یوسف 738183

انتقال 18/09/1995 عادي 70 1 التربیة البدنیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الرباط یعقوب المنصور ابن رشد التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال حصین ثا, المتنبي محمد عزیزي 62565

انتقال 16/09/1997 عادي 62 1 التربیة البدنیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الرباط یعقوب المنصور ابن رشد التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال العیایدة ثانویة أحمد شوقي رضوان العمراني 1050925

انتقال 07/09/2004 عادي 36 5 التربیة البدنیة الشرقیة  بركان بركان أبي الخیر التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال العیایدة ثانویة أحمد الحنصالي بربار ھشام 1280085

انتقال 07/09/2005 عادي 30 1 التربیة البدنیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الرباط یعقوب المنصور عبد الكریم الخطابي التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال العیایدة ثانویة أحمد الحنصالي انس  دیوري 1285337

انتقال 05/09/2007 عادي 24 9 التربیة البدنیة الشرقیة  جرادة جرادة ثانویة الزرقطوني 
التأھیلیة

التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال العیایدة ثانویة أحمد الحنصالي احمد درفوفي 1446743

انتقال 07/09/2005 اإللتحاق 
بالزوجة

24 1 التربیة البدنیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة القنیطرة عبد الرحمان الناصر التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال حصین ثا, المنظر الجمیل خوجان فھد 1285098

انتقال 05/09/2007 عادي 18 2 التربیة البدنیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال بطانة ثانویة الفقیھ محمد 
بن أبي بكر التطواني

التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال سھول تأھیلیة السھول فتحي  عثمان 1446612

انتقال 07/09/2005 عادي 34 5 المعلومیات الدار البیضاء  
الكبرى

المحمدیة الشالالت الثانویة التأھیلیة 
الخوارزمي

المعلومیات الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال حصین ثا, المتنبي طوس عمر 1285272

انتقال 16/09/1997 اإللتحاق 
بالزوج

28 3 اللغة الفرنسیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الرباط یعقوب المنصور المنصور الدھبي اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة عین العودة المنصور الدھبي أیت بن عال     لطیفة 1052820

انتقال 07/02/1989 أقدمیة 128 2 اللغة اإلنجلیزیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الرباط حسان مدارس محمد 
الخامس

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة الصخیرات االمیر موالي عبد هللا أسكور أحمد 346921
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انتقال 16/09/1985 عادي 86 1 اللغة اإلنجلیزیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة تمارة الشفشاوني اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة سیدي یحیى زعیر محمد السراج مركزي عبد السالم 243281

انتقال 16/09/1992 عادي 54 2 اللغة اإلنجلیزیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال سیدي بوقنادل ثانویة ابن سینا اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة الصخیرات االمیر موالي عبد هللا الھاشمي صلعة 772945

انتقال 06/09/2006 اإللتحاق 
بالزوج

50 1 اللغة اإلنجلیزیة مكناس تافیاللت  مكناس اإلسماعیلیة المولى اسماعیل اللغة اإلنجلیزیة الثانوي اإلعدادي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة تمارة ابن خلدون كریمة اسالمتي 1409545

انتقال 01/01/2012 اإللتحاق 
بالزوج

18 1 االجتماعیات تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح الفقیھ بن صالح ثانویة بئر انزران االجتماعیات الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة عین العودة المنصور الدھبي مریم موسى 1678732

انتقال 26/07/2010 اإللتحاق 
بالزوج

25 4 علوم الحیاة واألرض الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة تمارة محمد عابد الجابري 
 
علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 

زمور - زعایر
الصخیرات تمارة عین العودة المنصور الدھبي نزھة أزقور 1592021

تبادل 06/09/2006 عادي 18 1 علوم الحیاة واألرض الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة تمارة المعطي بوعبید علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة المنزه أبي ھریرة بشرى عمارة 1409943

تبادل 02/09/2009 عادي 32 4 التربیة اإلسالمیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة سوق االربعاء األمیر موالي الحسن التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة عین العودة المنصور الدھبي قدیة   سعید 1544096

انتقال 16/09/1989 أقدمیة 88 1 التربیة البدنیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة تمارة الشفشاوني التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة الصخیرات االمیر موالي عبد هللا ھرماش المصطفى 368046

انتقال 16/09/1997 عادي 62 1 التربیة البدنیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة تمارة محمد عابد الجابري 
 

التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة عین العودة المنصور الدھبي خالد مامون 1050947

انتقال 16/09/1987 اإللتحاق 
بالزوج

49 3 التربیة البدنیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الرباط حسان لالعائشة التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة عین العودة القاضي عیاض التونسي فتیحة 885773

انتقال 10/09/2001 عادي 46 4 التربیة البدنیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الرباط یعقوب المنصور عبد الكریم الخطابي التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة عین العودة القاضي عیاض 1171545 انس فتح الدین

انتقال 12/09/2002 اإللتحاق 
بالزوجة

34 1 التربیة البدنیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة القنیطرة ابن عباد التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة تمارة محمد ھكو محمد عابد الجابري  1276483

انتقال 05/09/2007 اإللتحاق 
بالزوجة

24 1 التربیة البدنیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش سیدي عبدالرحمان التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة الصخیرات االمیر موالي عبد هللا یونس مرفوق 1443639

انتقال 06/04/2009 عادي 36 1 اللغة العربیة الشاویة - وردیغة  برشید برشید الثانویة التأھیلیة إبن 
رشد

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الجدیدة ازمور موالي بوشعیب نور الدین الخدیري 1542558

انتقال 06/04/2009 عادي 36 2 اللغة العربیة دكالة - عبدة الجدیدة الجدیدة بئر أنزران اللغة العربیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الجدیدة سیدي اسماعیل الجرف االصفر خدیجة ابورزق 1542556

انتقال 06/09/2001 عادي 34 2 اللغة العربیة تادلة - أزیالل  أزیالل بني عیاط ثانویة الحسن الثاني 
اإلعدادیة

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الجدیدة اوالد غانم المسیرة عزیزملیلة 1238425

انتقال 08/01/2007 اإللتحاق 
بالزوج

31 1 اللغة العربیة دكالة - عبدة الجدیدة الجدیدة محمد الرافعي اللغة العربیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الجدیدة ازمور موالي بوشعیب زھیرة نغام 1438599

انتقال 02/09/2010 عادي 24 1 اللغة العربیة دكالة - عبدة الجدیدة الجدیدة القدس اللغة العربیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الجدیدة اوالد فرج نونبر 6 أمینة زرھوني 1590117

انتقال 01/05/1997 عادي 58 3 اللغة الفرنسیة الشاویة - وردیغة  برشید الدروة الثانویة التأھیلیة 
الحسن الثاني

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الجدیدة الجدیدة محمد الرافعي عبد الكبیر عسود 77919

انتقال 13/03/2007 اإللتحاق 
بالزوج

49 2 اللغة الفرنسیة دكالة - عبدة الجدیدة الجدیدة محمد الرافعي اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الجدیدة سیدي اسماعیل الجرف االصفر نعیمة شبي 1439231

انتقال 05/09/2007 عادي 40 4 اللغة الفرنسیة الدار البیضاء  
الكبرى

المحمدیة سیدي موسى 
المجدوب

الثانویة التأھیلیة 
عمر المختار

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الجدیدة لبیر الجدید االمام البخاري السكاكي المختار 1446595

انتقال 02/09/2009 اإللتحاق 
بالزوج

30 1 اللغة الفرنسیة دكالة - عبدة الجدیدة الجدیدة محمد الرافعي اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الجدیدة اوالد فرج نونبر 6 فاطمة صریدي 1544162

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق 
بالزوج

28 1 اللغة الفرنسیة دكالة - عبدة الجدیدة الجدیدة محمد الرافعي اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الجدیدة سیدي اسماعیل الجرف االصفر تابت نزھة 1587123
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انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوج

18 2 اللغة الفرنسیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال حصین الثا.التأھیلیة محمد 
البردوزي

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الجدیدة اوالد فرج نونبر 6 الزھراء وداد 1599559

انتقال 06/09/2006 عادي 58 1 اللغة اإلنجلیزیة دكالة - عبدة الجدیدة اوالد فرج نونبر 6 اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الجدیدة متوح عبد المالك السعدي رشید قندیل 1408234

انتقال 07/09/2004 عادي 30 1 اللغة اإلنجلیزیة الدار البیضاء  
الكبرى

عین الشق عین الشق ابن عربي اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الجدیدة لبیر الجدید عقبة بن نافع اوعلي ھشام 1279271

انتقال ثم تبادل 22/02/2008 اإللتحاق 
بالزوج

26 1 االجتماعیات الشاویة - وردیغة  برشید برشید الثانویة التأھیلیة إبن 
رشد

االجتماعیات الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الجدیدة سیدي اسماعیل الجرف االصفر حنیفة بوخاري 1444950

انتقال 11/09/2003 اإللتحاق 
بالزوج

25 2 االجتماعیات دكالة - عبدة الجدیدة الجدیدة محمد الرافعي االجتماعیات الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الجدیدة اوالد غانم المسیرة ھند العمارتي 1309267

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوج

25 5 االجتماعیات الدار البیضاء  
الكبرى

عین الشق عین الشق عبدالخالق الطریس االجتماعیات الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الجدیدة اوالد فرج نونبر 6 أبوقال مریم 1592766

انتقال 01/01/2012 اإللتحاق 
بالزوج

25 3 االجتماعیات دكالة - عبدة الجدیدة ازمور أم الربیع االجتماعیات الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الجدیدة اوالد فرج نونبر 6 أمال فارس 1678992

انتقال 01/01/2010 عادي 40 5 الریاضیات الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر دار بوعزة الریاضیات الطیب الخمال الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الجدیدة اوالد غانم المسیرة جودیة دمیاني 1587126

انتقال 25/03/2004 عادي 40 2 الریاضیات دكالة - عبدة الجدیدة موالي عبد هللا موالي عبد هللا الریاضیات الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الجدیدة ازمور موالي بوشعیب طبیطاص محمد 1280742

انتقال 10/09/2008 اإللتحاق 
بالزوج

36 1 الریاضیات الدار البیضاء  
الكبرى

الحي الحسني الحي الحسني ابن ا لھیثم الریاضیات الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الجدیدة اوالد فرج نونبر 6 الرفاھي نرجس 1504236

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق 
بالزوج

32 1 الریاضیات الدار البیضاء  
الكبرى

الحي الحسني الحي الحسني عبد العزیز الفشتالي الریاضیات الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الجدیدة لبیر الجدید االمام البخاري سعاد الجناتي إدریسي 1587100

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوجة

19 1 الریاضیات الدار البیضاء  
الكبرى

الحي الحسني الحي الحسني ابن الخطیب الریاضیات الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الجدیدة اوالد فرج نونبر 6 محمد عدام 1598761

انتقال 06/04/2009 عادي 18 1 الریاضیات دكالة - عبدة الجدیدة شتوكة الورد الریاضیات الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الجدیدة لبیر الجدید االمام البخاري نور الدین الصفیاطي 1542597

انتقال 07/09/2005 اإللتحاق 
بالزوج

32 3 علوم الحیاة واألرض دكالة - عبدة الجدیدة شتوكة الورد علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الجدیدة لبیر الجدید عقبة بن نافع مونیة الرحماني 1285217

انتقال 16/09/1986 عادي 28 3 علوم الحیاة واألرض الدار البیضاء  
الكبرى

موالي رشید سیدي 
عثمان

موالي رشید جعفر الفاسي علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الجدیدة ازمور موالي بوشعیب عبد الرزاق الكمیري 202468

انتقال 26/07/2010 اإللتحاق 
بالزوج

27 2 علوم الحیاة واألرض الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة سوق االربعاء األمیر موالي الحسن علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الجدیدة اوالد فرج نونبر 6 منار بنیس 1591392

انتقال 21/10/2011 اإللتحاق 
بالزوج

18 8 علوم الحیاة واألرض الدار البیضاء  
الكبرى

الحي الحسني الحي الحسني ابن خلدون علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الجدیدة اوالد فرج نونبر 6 عدو سارة 1596761

انتقال 05/09/2011 عادي 18 2 علوم الحیاة واألرض الشاویة - وردیغة  برشید السوالم الثانویة التأھیلیة 
اوالد حریز الغربیة

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الجدیدة اوالد فرج نونبر 6 مینة بكاوي 1598965

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوج

18 1 علوم الحیاة واألرض الدار البیضاء  
الكبرى

مدیونة الھراویین خدیجة أم المؤمنین علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الجدیدة لبیر الجدید االمام البخاري بدیعة الجاحظ 1599372

انتقال 06/09/2006 عادي 50 6 الفیزیاء والكیمیاء طنجة - تطوان طنجة أصیال الشرف- سواني محمد بن عبد الكریم 
الخطابي

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الجدیدة ازمور موالي بوشعیب الفقیري عادل 1410218

انتقال 16/09/1988 عادي 34 1 الفیزیاء والكیمیاء الشاویة - وردیغة  برشید برشید ثانویة الجدیدة 
التأھیلیة

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الجدیدة لبیر الجدید االمام البخاري المصطفى ریحان 341698

تبادل 23/03/2004 عادي 28 11 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

بن امسیك بن مسیك ابن رشد الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الجدیدة ازمور موالي بوشعیب الخراز الحسن 1280749

انتقال 26/07/2010 اإللتحاق 
بالزوجة

24 3 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

الحي الحسني الحي الحسني ابن ا لھیثم الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الجدیدة اوالد فرج نونبر 6 محمد الدباغي 1590995

تبادل 18/02/2008 عادي 18 2 الفیزیاء والكیمیاء دكالة - عبدة الجدیدة ازمور موالي بوشعیب الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الجدیدة لبیر الجدید االمام البخاري منصور البوزیاني 1445084
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انتقال 08/01/2007 عادي 42 1 التربیة اإلسالمیة دكالة - عبدة الجدیدة الجدیدة محمد الرافعي التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الجدیدة ازمور موالي بوشعیب یوسف السرداوي 1438638

انتقال 26/07/2010 عادي 34 5 التربیة اإلسالمیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز أیت اوریر الثانویة التأھیلیة 
ابطیح

التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الجدیدة سیدي اسماعیل الجرف االصفر المصطفى لبحیح 1590967

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق 
بالزوج

25 10 التربیة اإلسالمیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات تیفلت واد الدھب التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الجدیدة سیدي اسماعیل الجرف االصفر لطیفة موموط 1586767

انتقال 02/09/2010 عادي 24 2 التربیة اإلسالمیة دكالة - عبدة الجدیدة الجدیدة ابن خلدون التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الجدیدة اوالد غانم المسیرة خولة ھاشم 1586490

انتقال 05/09/2011 عادي 18 3 التربیة اإلسالمیة دكالة - عبدة اسفي بوكدرة المتنبي التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الجدیدة اوالد غانم خالد بن الولید أحمد أزھر 1597206

انتقال 17/09/1990 أقدمیة 80 1 التربیة البدنیة طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة ابن بطوطة التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الجدیدة الجدیدة بئر أنزران منیة البقالي 897350

انتقال 16/09/1995 عادي 72 1 التربیة البدنیة دكالة - عبدة الجدیدة الجدیدة ابن خلدون التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الجدیدة ازمور أم الربیع بوشعیب مرقاوي 90164

انتقال 10/09/2001 عادي 44 1 التربیة البدنیة دكالة - عبدة الجدیدة الجدیدة القدس التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الجدیدة ازمور موالي بوشعیب بیري نوفل 1171568

انتقال 17/09/2002 اإللتحاق 
بالزوج

38 2 التربیة البدنیة دكالة - عبدة الجدیدة الجدیدة محمد الرافعي التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الجدیدة سیدي اسماعیل الجرف االصفر حنان تخلي 1276132

انتقال 20/09/2001 عادي 38 1 التربیة البدنیة الدار البیضاء  
الكبرى

عین الشق عین الشق عثمان ابن عفان التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الجدیدة شتوكة الورد عبد الحق دكین 1171522

انتقال 11/09/2000 اإللتحاق 
بالزوجة

25 1 التربیة البدنیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة القنیطرة عبد الرحمان الناصر التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الجدیدة سیدي اسماعیل الجرف االصفر 1170778 بوكرونة سمیر

انتقال 05/09/2008 عادي 18 3 التربیة البدنیة مكناس تافیاللت  مكناس ویسالن واد المخازن التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الجدیدة اوالد فرج نونبر 6 زكریاء زھر 1504336

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوج

18 6 الفلسفة الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم دار الكداري غشت 20 الفلسفة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الجدیدة اوالد فرج نونبر 6 سناء بریمة 1599147

انتقال 17/09/1984 اإللتحاق 
بالزوج

109 1 الترجمة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة تمارة االمام الغزالي الترجمة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الجدیدة لبیر الجدید االمام البخاري خدوج بورحیم 859534

انتقال 16/09/1995 أقدمیة 96 2 العلوم 
والتكنولوجیات 
المیكانیكیة

الشاویة - وردیغة  بن سلیمان بنسلیمان الثانویة التأھیلیة 
الشریف االدریسي

العلوم 
والتكنولوجیات 
المیكانیكیة

الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الجدیدة الجدیدة الثانویة التقنیة الرازي نبیل یاسر 91757

انتقال 20/02/2008 اإللتحاق 
بالزوجة

26 1 اللغة العربیة الشرقیة  وجدة انجاد وجدة ثا. عمر بن عبد 
العزیز

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة اسفي اسفي ابن خلدون المحساني عزیز 1445304

انتقال 16/09/1997 أقدمیة 94 3 اللغة الفرنسیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي سلیمان سیدي سلیمان عالل الفاسي اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة اسفي اسفي الحسن الثاني رشیدة مغطوص 1051757

انتقال 16/09/1998 عادي 48 5 اللغة الفرنسیة دكالة - عبدة الجدیدة سیدي اسماعیل الجرف االصفر اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة اسفي اییر المعتمد بن عباد یوسف شرفي 1119089

انتقال 01/01/2010 عادي 40 5 اللغة الفرنسیة الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن ابن الھیثم اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة اسفي جمعة سحیم ابن سینا صابري كریمة 1587133

انتقال 07/09/2004 عادي 24 6 اللغة الفرنسیة دكالة - عبدة الجدیدة اوالد فرج نونبر 6 اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة اسفي جمعة سحیم ابن سینا اسماء فراق 1368359

انتقال 16/09/1985 أقدمیة 124 1 اللغة اإلنجلیزیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش الحسن الثاني اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة اسفي اسفي الشریف االدریسیى    
الثقنیة

عشور مصطفى 259579

انتقال 07/11/1994 أقدمیة 94 1 اللغة اإلنجلیزیة دكالة - عبدة اسفي اسفي الھدایة االسالمیة اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة اسفي جمعة سحیم ابن سینا الزیتوني مبارك 77882

انتقال 16/09/1993 عادي 88 1 اللغة اإلنجلیزیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة سیدي یحیى زعیر محمد السراج اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة اسفي اسفي صالح الدین االیوبي بنبلة ابراھیم 745148

انتقال 17/09/1990 عادي 88 1 اللغة اإلنجلیزیة دكالة - عبدة الجدیدة الجدیدة القاضي عیاض  اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة اسفي حرارة الجاحظ المحبوبي  عبد العزیز 374132

انتقال 25/10/1990 عادي 74 1 اللغة اإلنجلیزیة دكالة - عبدة اسفي اسفي ابن خلدون اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة اسفي اسفي صالح الدین االیوبي منكاد  عبد الحق 375754
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انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوج

19 1 اللغة اإلنجلیزیة دكالة - عبدة اسفي اسفي الشریف االدریسیى   
 الثقنیة

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة اسفي سبت كزولة موالي اسماعیل منى الشادلي 1599153

انتقال 07/09/2009 اإللتحاق 
بالزوج

30 1 اللغة اإلیطالیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال باب المریسة ثانویة النھضة اللغة اإلیطالیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة اسفي اسفي صالح الدین االیوبي عزیزة لعروسي 1543932

انتقال 02/01/2008 عادي 46 7 االجتماعیات دكالة - عبدة الجدیدة اوالد غانم المسیرة االجتماعیات الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة اسفي اسفي الشافعي عزیز ابن موالي الحاج 1445022

انتقال 01/03/2011 عادي 34 7 االجتماعیات الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم أحد كورت الفرابي االجتماعیات الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة اسفي جمعة سحیم ابن سینا كوثر بنفیض 1592355

انتقال 01/03/2011 عادي 34 8 االجتماعیات الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة عرباوة ابن األثیر االجتماعیات الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة اسفي حرارة الجاحظ نجاة كزالي 1679034

انتقال 01/03/2011 عادي 34 2 االجتماعیات الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم دار الكداري غشت 20 االجتماعیات الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة اسفي اییر المعتمد بن عباد فراح البدوي 1678987

تبادل 06/09/2006 عادي 24 1 االجتماعیات دكالة - عبدة اسفي بوكدرة المتنبي االجتماعیات الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة اسفي اسفي فاطمة الفھریة العسال عبدالحق 1410199

تبادل 10/10/2011 عادي 18 1 االجتماعیات دكالة - عبدة اسفي اسفي فاطمة الفھریة االجتماعیات الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة اسفي بوكدرة المتنبي نزھة التجاني 1593821

انتقال 29/09/2009 عادي 30 3 الریاضیات دكالة - عبدة الجدیدة ازمور موالي بوشعیب الریاضیات الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة اسفي اسفي النابغة فاطمة الزھراء ابن موالي الحاج 1587116

انتقال 07/09/2009 اإللتحاق 
بالزوج

30 1 الریاضیات الدار البیضاء  
الكبرى

مدیونة مدیونة األطلس الریاضیات الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة اسفي اییر المعتمد بن عباد أسماء  زربان 1587129

انتقال 22/02/2008 اإللتحاق 
بالزوج

42 10 علوم الحیاة واألرض الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة سوق االربعاء سیدي عیسى علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة اسفي سبت كزولة موالي اسماعیل سمیح ماجدة 1444992

انتقال 05/09/2008 اإللتحاق 
بالزوج

16 9 علوم الحیاة واألرض مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة امرامر عالل الفاسي علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة اسفي اسفي صالح الدین االیوبي نوال بوایخف 1406498

انتقال 02/09/2010 عادي 34 1 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

المحمدیة عین حرودة الثانویة التاھیلیة عین 
حرودة

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة اسفي سبت كزولة موالي اسماعیل عائشة أوعربي 1586839

انتقال 26/07/2010 عادي 34 6 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

موالي رشید سیدي 
عثمان

سیدي عثمان المكي الناصري الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة اسفي اسفي الھدایة االسالمیة زھیر عروكة 1591981

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوج

25 2 الفیزیاء والكیمیاء دكالة - عبدة الجدیدة موالي عبد هللا موالي عبد هللا الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة اسفي سبت كزولة موالي اسماعیل خدیجة االدریسي 1592312

انتقال 07/09/2004 عادي 40 2 التربیة اإلسالمیة طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة الجامعي التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة اسفي اسفي الحسن الثاني اوموس عبد الرحمان 1279577

انتقال 01/03/2011 عادي 34 1 التربیة اإلسالمیة الدار البیضاء  
الكبرى

أنفا أنفا عمر بن الخطاب التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة اسفي حرارة الجاحظ سمیر كریم 1592243

انتقال 12/09/2002 عادي 56 2 التربیة البدنیة دكالة - عبدة الجدیدة الجدیدة ابن خلدون التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة اسفي اسفي الھدایة االسالمیة عامر  البوماوي 1172702

انتقال 02/09/2009 عادي 30 1 الفلسفة طنجة - تطوان تطوان واد لو عمر بن الخطاب الفلسفة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة اسفي حرارة الجاحظ عیماد یونس 1544239

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوجة

18 1 الفلسفة تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات قریة با محمد ثانویة ابن خلدون 
التأھیلة

الفلسفة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة اسفي اسفي مصطفى بیبي ابن موالي الحاج 1598949

انتقال 27/09/2004 اإللتحاق 
بالزوج

62 4 اللغة العربیة طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة ابن بطوطة اللغة العربیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة سیدي بنور الولیدیة ثانویة محمد الخامس 
 التأھیلیة

الشلي زكیة 1278211

انتقال 06/09/2006 عادي 40 1 اللغة العربیة الدار البیضاء  
الكبرى

أنفا المعاریف عبد الكریم لحلو اللغة العربیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة سیدي بنور سیدي بنور ثانویة سیدي بنور 
   التأھیلیة

فوزیة اراوي 1410429

انتقال 01/01/2010 عادي 28 9 اللغة العربیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة تماللت ثانویة تماللت 
التأھیلیة

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة سیدي بنور الولیدیة ثانویة محمد الخامس 
 التأھیلیة

البازیني ملیكة 1546198

انتقال 05/09/2011 عادي 28 11 اللغة العربیة طنجة - تطوان شفشاون بني احمد الشرقیة الثانویة التأھیلیة  
الحاج محمد بن 
احساین الحضري

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة سیدي بنور لعونات ثانویة دكالة االتأھیلیة محمد حنین 1599659
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انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوج

25 1 اللغة العربیة دكالة - عبدة الجدیدة الجدیدة ابن خلدون اللغة العربیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة سیدي بنور لعونات ثانویة دكالة االتأھیلیة حفیظة نعایم 1592836

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق 
بالزوج

25 6 اللغة العربیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال العیایدة ثا. سلمة مصدق اللغة العربیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة سیدي بنور الغربیة ثانویة ابن عربي 
 التأھیلیة

شامة ساسي 1586957

انتقال 01/03/2011 عادي 24 1 اللغة العربیة دكالة - عبدة الجدیدة الجدیدة القدس اللغة العربیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة سیدي بنور الغربیة ثانویة ابن عربي 
 التأھیلیة

حماني رجاء 1592622

انتقال 05/09/2011 عادي 18 1 اللغة العربیة الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن عالل بن عبد هللا اللغة العربیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة سیدي بنور زمامرة ثانویة عمر بن   
 عبدالعزیز التأھیلیة

بركاني طریق 1596822

انتقال 02/10/1990 اإللتحاق 
بالزوج

105 1 اللغة الفرنسیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة القنیطرة طھ حسین اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة سیدي بنور زمامرة ثانویة عمر بن   
 عبدالعزیز التأھیلیة

لطیفة متمیر 896324

انتقال 16/09/1999 عادي 70 6 اللغة الفرنسیة الشاویة - وردیغة  برشید السوالم الثانویة التأھیلیة 
اوالد حریز الغربیة

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة سیدي بنور سیدي بنور ثانویة االمام الغزالي  
التأھیلیة

بوشعیب متعبد 1157813

انتقال 05/09/2011 عادي 28 3 اللغة الفرنسیة دكالة - عبدة الجدیدة اوالد فرج نونبر 6 اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة سیدي بنور زمامرة ثانویة عمر بن   
 عبدالعزیز التأھیلیة

المنصوري المختار 1593527

انتقال 05/09/2008 اإللتحاق 
بالزوج

18 4 اللغة الفرنسیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة تمارة ابن رشد اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة سیدي بنور سیدي بنور ثانویة سیدي بنور 
   التأھیلیة

حمدوني حلیمة 1503999

انتقال 26/10/1991 عادي 92 1 اللغة اإلنجلیزیة دكالة - عبدة سیدي بنور اوالد عمران ثانویة أوالد عمران 
التأھیلیة

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة سیدي بنور سیدي بنور ثانویة االمام الغزالي  
التأھیلیة

الحسن بشتاوي 398374

انتقال 06/09/2006 اإللتحاق 
بالزوجة

49 1 اللغة اإلنجلیزیة دكالة - عبدة الجدیدة الجدیدة بئر أنزران اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة سیدي بنور الولیدیة ثانویة محمد الخامس 
 التأھیلیة

عادل  یوسف    سایح 1408241

انتقال 02/09/2010 عادي 34 3 اللغة اإلنجلیزیة الدار البیضاء  
الكبرى

الفداء مرس السلطان الفداء أم البنین اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة سیدي بنور لعونات ثانویة دكالة االتأھیلیة السكتاني أسماء 1586415

انتقال 02/09/2010 عادي 34 4 اللغة اإلنجلیزیة دكالة - عبدة الجدیدة شتوكة الورد اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة سیدي بنور لعونات ثانویة دكالة االتأھیلیة حلیمة البوعالمي 1586173

انتقال 05/09/2011 عادي 28 1 اللغة اإلنجلیزیة دكالة - عبدة الیوسفیة الیوسفیة الثانویة التأھیلیة 
 كشكاط

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة سیدي بنور اوالد عمران ثانویة أوالد عمران 
التأھیلیة

ایمان سیفدین 1593792

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق 
بالزوج

25 1 اللغة اإلنجلیزیة دكالة - عبدة الجدیدة الجدیدة القدس اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة سیدي بنور لعونات ثانویة دكالة االتأھیلیة شادیة الماكي 1586330

انتقال 29/09/2005 عادي 24 3 اللغة اإلنجلیزیة دكالة - عبدة الجدیدة سیدي اسماعیل الجرف االصفر اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة سیدي بنور الغربیة ثانویة ابن عربي 
 التأھیلیة

ھشام المشاط 1284408

انتقال 05/09/2011 عادي 18 1 اللغة اإلنجلیزیة الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن محمد السادس أناسي اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة سیدي بنور زمامرة ثانویة عمر بن   
 عبدالعزیز التأھیلیة

زكریاء الحاجي  1599348

انتقال 02/09/2009 عادي 30 4 اللغة اإلسبانیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم سیدي قاسم محمد الخامس اللغة اإلسبانیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة سیدي بنور سیدي بنور ثانویة سیدي بنور 
   التأھیلیة

بوغابة محمد 1543283

انتقال 16/09/1991 أقدمیة 98 5 االجتماعیات دكالة - عبدة الجدیدة سیدي اسماعیل الجرف االصفر االجتماعیات الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة سیدي بنور زمامرة ثانویة عمر بن   
 عبدالعزیز التأھیلیة

عبد اإللھ العبقري 395888

انتقال 25/02/2008 عادي 52 2 االجتماعیات الشرقیة  بركان بركان اللیمون االجتماعیات الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة سیدي بنور زمامرة ثانویة عمر بن   
 عبدالعزیز التأھیلیة

حیاة رحو 1444956

انتقال 01/03/2011 عادي 34 2 االجتماعیات طنجة - تطوان وزان مصمودة ثانویة مصمودة 
التاھیلیة

االجتماعیات الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة سیدي بنور سیدي بنور ثانویة سیدي بنور 
   التأھیلیة

الذھبي حلیمة 1678998

انتقال 01/03/2011 عادي 34 2 االجتماعیات الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم زیرارة ثانویة عبد هللا 
إبراھیم

االجتماعیات الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة سیدي بنور زمامرة ثانویة عمر بن   
 عبدالعزیز التأھیلیة

بنزكري مریم 1679030

انتقال 05/09/2007 عادي 34 1 االجتماعیات دكالة - عبدة سیدي بنور سیدي بنور ثانویة 30 یولیوز 
التأھیلیة

االجتماعیات الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة سیدي بنور لعونات ثانویة دكالة االتأھیلیة رشید حسیب 1446646

انتقال 05/09/2007 اإللتحاق 
بالزوج

25 1 االجتماعیات دكالة - عبدة الجدیدة الجدیدة محمد الرافعي االجتماعیات الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة سیدي بنور زمامرة ثانویة عمر بن   
 عبدالعزیز التأھیلیة

بن غزیل زینب 1446480
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انتقال 01/03/2011 عادي 24 1 االجتماعیات دكالة - عبدة سیدي بنور سیدي بنور ثانویة سیدي بنور 
   التأھیلیة

االجتماعیات الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة سیدي بنور لعونات ثانویة دكالة االتأھیلیة ھودة طاسي 1592098

انتقال 01/03/2011 عادي 24 1 االجتماعیات تازة - تاونات - 
الحسیمة

كرسیف جرسیف المستقبل االجتماعیات الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة سیدي بنور اوالد عمران ثانویة أوالد عمران 
التأھیلیة

محمد الكومة 1679025

انتقال 06/09/2006 عادي 40 5 الریاضیات الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم سیدي قاسم أحد الریاضیات الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة سیدي بنور سیدي بنور ثانویة االمام الغزالي  
التأھیلیة

عبد الرحمن الخیر 1410272

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق 
بالزوج

31 1 الریاضیات مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش ابي العباس السبتي الریاضیات الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة سیدي بنور كدیة بني دغوغ ثانویة العرفان اإلعدادیة
 
ایت محند ابراھیم بشرى 1587118

انتقال 01/12/2009 عادي 30 7 الریاضیات الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم زیرارة ثانویة عبد هللا 
إبراھیم

الریاضیات الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة سیدي بنور اوالد عمران ثانویة أوالد عمران 
التأھیلیة

سارة مغري 1587144

انتقال 06/09/2006 اإللتحاق 
بالزوجة

29 2 الریاضیات الدار البیضاء  
الكبرى

مدیونة المجاطیة اوالد 
الطالب

زینب النفزاویة الریاضیات الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة سیدي بنور سیدي بنور ثانویة سیدي بنور 
   التأھیلیة

بوشعیب الصیفي 1410336

انتقال 05/09/2011 عادي 28 8 الریاضیات دكالة - عبدة الجدیدة لبیر الجدید االمام البخاري الریاضیات الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة سیدي بنور الغربیة ثانویة ابن عربي 
 التأھیلیة

الصالحي نجالء 1599542

انتقال 01/03/2011 عادي 34 11 علوم الحیاة واألرض مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة العثامنة ثانویة لعثامنة 
 االعدادیة

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة سیدي بنور لعونات ثانویة دكالة االتأھیلیة بویطس حسناء 1678997

انتقال 02/09/2009 اإللتحاق 
بالزوج

31 2 علوم الحیاة واألرض دكالة - عبدة اسفي سبت كزولة موالي اسماعیل علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة سیدي بنور اوالد عمران ثانویة أوالد عمران 
التأھیلیة

سھام الرباحي 1587103

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق 
بالزوج

25 3 علوم الحیاة واألرض مكناس تافیاللت  افران سیدي المخفي ثانویة سیدي المخفي 
التأھیلیة

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة سیدي بنور سیدي بنور ثانویة االمام الغزالي  
التأھیلیة

لیلى خلوفي 1586630

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوج

18 1 علوم الحیاة واألرض دكالة - عبدة الجدیدة لبیر الجدید االمام البخاري علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة سیدي بنور لعونات ثانویة دكالة االتأھیلیة مریم شرحي 1599178

انتقال 08/01/2007 عادي 58 1 الفیزیاء والكیمیاء دكالة - عبدة اسفي اسفي ابن خلدون الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة سیدي بنور سیدي بنور ثانویة االمام الغزالي  
التأھیلیة

نجیب الموھلھل 1438648

انتقال 16/09/1997 اإللتحاق 
بالزوجة

56 2 الفیزیاء والكیمیاء دكالة - عبدة الجدیدة موالي عبد هللا موالي عبد هللا الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة سیدي بنور زمامرة ثانویة عمر بن   
 عبدالعزیز التأھیلیة

خائف عبد الھادي 1051708

انتقال 08/01/2007 عادي 48 2 الفیزیاء والكیمیاء الشاویة - وردیغة  برشید برشید ثانویة الجدیدة 
التأھیلیة

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة سیدي بنور الولیدیة ثانویة محمد الخامس 
 التأھیلیة

نسیم صدیق 1438653

انتقال 06/04/2009 عادي 40 2 الفیزیاء والكیمیاء دكالة - عبدة اسفي اسفي صالح الدین االیوبي الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة سیدي بنور لعونات ثانویة دكالة االتأھیلیة محمد عاطف 1542554

انتقال 01/03/2011 عادي 34 6 الفیزیاء والكیمیاء طنجة - تطوان وزان مصمودة ثانویة مصمودة 
التاھیلیة

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة سیدي بنور الولیدیة ثانویة محمد الخامس 
 التأھیلیة

حنان بووانو 1679600

تبادل 26/07/2010 عادي 34 6 الفیزیاء والكیمیاء دكالة - عبدة الجدیدة لبیر الجدید االمام البخاري الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة سیدي بنور زمامرة ثانویة عمر بن   
 عبدالعزیز التأھیلیة

محمد رقمان 1590954

انتقال 26/07/2010 عادي 24 1 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

موالي رشید سیدي 
عثمان

موالي رشید المقدسي الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة سیدي بنور اوالد عمران ثانویة أوالد عمران 
التأھیلیة

رشید ابنو حجر 1590955

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق 
بالزوج

24 1 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

مدیونة تطملیل ابن خلدون الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة سیدي بنور لعونات ثانویة دكالة االتأھیلیة لیلى أزدام 1585841

انتقال 22/02/2008 عادي 52 2 التربیة اإلسالمیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم زیرارة ثانویة عبد هللا 
إبراھیم

التربیة اإلسالمیة الثانوي اإلعدادي دكالة - عبدة سیدي بنور لعونات ثانویة أربعاء العونات 
اإلعدادیة

قدار  اسماعیل 1444971

انتقال 26/07/2010 اإللتحاق 
بالزوج

22 1 التربیة اإلسالمیة دكالة - عبدة الجدیدة الجدیدة محمد الرافعي التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة سیدي بنور سیدي بنور ثانویة االمام الغزالي  
التأھیلیة

مریم ركاني 1590994

انتقال 10/09/2001 عادي 42 1 التربیة البدنیة دكالة - عبدة الجدیدة الجدیدة القدس التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة سیدي بنور سیدي بنور ثانویة االمام الغزالي  
التأھیلیة

رشیدة فاطمي 1171546

انتقال 07/09/2004 عادي 36 1 التربیة البدنیة دكالة - عبدة الجدیدة الجدیدة بئر أنزران التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة سیدي بنور الغربیة ثانویة ابن عربي 
 التأھیلیة

مصطفى بوكرونة 1280050
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انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوج

19 1 التربیة البدنیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال باب المریسة ثانویة النھضة التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة سیدي بنور زمامرة ثانویة عمر بن   
 عبدالعزیز التأھیلیة

بنخضرة مریم 1599027

انتقال 25/02/2008 عادي 52 5 المعلومیات مكناس تافیاللت  افران سیدي المخفي ثانویة سیدي المخفي 
التأھیلیة

المعلومیات الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة سیدي بنور الولیدیة ثانویة محمد الخامس 
 التأھیلیة

سعید بنكیران 1444940

انتقال 10/09/2008 عادي 36 6 المعلومیات الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر دار بوعزة محمد الزرقطوني المعلومیات الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة سیدي بنور سیدي بنور ثانویة االمام الغزالي  
التأھیلیة

نعیمة كعنان 1504053

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق 
بالزوج

24 11 المعلومیات الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة عین العودة المنصور الدھبي المعلومیات الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة سیدي بنور لعونات ثانویة دكالة االتأھیلیة خدیجة دینیة 1586089

انتقال 04/12/2009 عادي 30 3 العلوم 
والتكنولوجیات 
المیكانیكیة

الدار البیضاء  
الكبرى

عین الشق عین الشق الثانویة التأھیلیة 
التقنیة أنوال

العلوم 
والتكنولوجیات 
المیكانیكیة

الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة سیدي بنور سیدي بنور ثانویة االمام الغزالي  
التأھیلیة

عبدالصمد طنفوص 1545569

انتقال 26/07/2010 عادي 34 11 اللغة العربیة فاس - بولمان  بولمان القصابي- ملویة أبو حنیفة اللغة العربیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الیوسفیة الشماعیة مصطفى لكزیري الثانویة التأھیلیة القدس 1590965

انتقال 06/09/2000 عادي 34 1 اللغة العربیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش العزوزیة اللغة العربیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الیوسفیة الشماعیة خالد كبران الثانویة التأھیلیة القدس 1178361

انتقال 07/09/2005 عادي 34 3 اللغة العربیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش عبد هللا ابراھیم اللغة العربیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الیوسفیة الكنتور الثانویة التأھیلیة 
 االندلس

یونس أبو الرجاء 1399055

انتقال 15/09/2003 اإللتحاق 
بالزوج

65 6 اللغة الفرنسیة مكناس تافیاللت  الحاجب أكوراي عمر بن عبد العزیز اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الیوسفیة الیوسفیة الثانویة التأھیلیة االمام  
البخاري

رجاء بوماعزا 1276805

انتقال 06/09/2000 اإللتحاق 
بالزوجة

55 2 اللغة الفرنسیة دكالة - عبدة اسفي بوكدرة المتنبي اللغة الفرنسیة االبتدائي دكالة - عبدة الیوسفیة سیدي شیكر البصیالت الداحي فؤاد 1176001

انتقال 07/09/2004 عادي 42 6 اللغة الفرنسیة دكالة - عبدة اسفي جمعة سحیم ابن سینا اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الیوسفیة جذور الحمامدة محمد الحبیب بوزرمین 1367318

انتقال 04/09/2002 عادي 36 4 اللغة الفرنسیة دكالة - عبدة الجدیدة سیدي اسماعیل الجرف االصفر اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الیوسفیة الشماعیة المصطفى داكیر الثانویة التأھیلیة القدس 1265347

انتقال 06/09/2000 اإللتحاق 
بالزوجة

35 1 اللغة الفرنسیة دكالة - عبدة سیدي بنور سیدي بنور ثانویة 30 یولیوز 
التأھیلیة

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الیوسفیة الكنتور الثانویة التأھیلیة 
 االندلس

یاسین معتضد با 1178530

انتقال 05/09/2011 عادي 18 11 اللغة الفرنسیة الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن األزھر اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الیوسفیة الیوسفیة الثانویة التأھیلیة 
االجتھاد

حاتم حاسب 1599672

انتقال 16/09/1992 اإللتحاق 
بالزوجة

113 1 اللغة اإلنجلیزیة دكالة - عبدة الجدیدة الجدیدة محمد الرافعي اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الیوسفیة الیوسفیة الثانویة التأھیلیة كشكاط
 

عمر بلقاضي 716855

انتقال 16/09/1994 أقدمیة 104 1 اللغة اإلنجلیزیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز اغماث الثانویة التأھیلیة 
غمات

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الیوسفیة اسبیعات اسبیعات المركزیة امنة بوتبیا 61561

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوجة

19 1 اللغة اإلنجلیزیة الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي البرنوصي ابن المعتز اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الیوسفیة الیوسفیة الثانویة التأھیلیة االمام  
البخاري

األمین منازیل 1593590

انتقال 05/09/2011 عادي 18 1 اللغة اإلنجلیزیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الرباط یعقوب المنصور ابن رشد اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الیوسفیة الشماعیة ھشام مھدة الثانویة التأھیلیة القدس 1593508

انتقال 05/09/2011 عادي 18 1 اللغة اإلنجلیزیة دكالة - عبدة الیوسفیة الیوسفیة الثانویة التأھیلیة  
االمام البخاري

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الیوسفیة الشماعیة عبد هللا أسنان الثانویة التأھیلیة القدس 1598902

انتقال 05/09/2011 عادي 18 1 اللغة اإلنجلیزیة الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي البرنوصي ابن شھید اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الیوسفیة الیوسفیة الثانویة التأھیلیة االمام  
البخاري

أحمد ماھر 1593510

انتقال 16/09/1998 اإللتحاق 
بالزوجة

81 6 االجتماعیات دكالة - عبدة اسفي جمعة سحیم ابن سینا االجتماعیات الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الیوسفیة ایغود أوالد عبد الرحمان 2 المصطفى ابو ماضي 1120756

انتقال 26/07/2010 عادي 24 5 االجتماعیات الشرقیة  تاوریرت العیون سیدي ملوك السعدیین االجتماعیات الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الیوسفیة الشماعیة عبدالقادر مومن الثانویة التأھیلیة القدس 1590971

انتقال 02/09/2010 عادي 34 11 الریاضیات الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر دار بوعزة الریاضیات الطیب الخمال الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الیوسفیة الشماعیة سھام الریشي الثانویة التأھیلیة القدس 1586913
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انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوج

18 11 الریاضیات الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة الصخیرات االمیر موالي عبد 
هللا

الریاضیات الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الیوسفیة الشماعیة غزالن الرامي الثانویة التأھیلیة القدس 1593706

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق 
بالزوج

30 10 علوم الحیاة واألرض مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز سیدي عبد هللا غیاث الثانویة اإلعدادیة 
سیدي عبد هللا غیات

علوم الحیاة واألرض الثانوي اإلعدادي دكالة - عبدة الیوسفیة الكنتور الثانویة اإلعدادیة ابو  
بكر الصدیق

أیت عیان كریمة 1587117

انتقال ثم تبادل 26/07/2010 اإللتحاق 
بالزوج

25 2 علوم الحیاة واألرض الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال حصین ثا, عالل الفاسي علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الیوسفیة الكنتور الثانویة التأھیلیة 
 االندلس

سناء مشماشي 1590979

انتقال 05/09/2008 اإللتحاق 
بالزوج

37 2 الفیزیاء والكیمیاء دكالة - عبدة الجدیدة ازمور أم الربیع الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الیوسفیة الیوسفیة الثانویة التأھیلیة االمام  
البخاري

سعاد الكمال 1503863

انتقال 26/07/2010 اإللتحاق 
بالزوج

25 1 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

عین السبع الحي 
المحمدي

عین السبع ابن سینا الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الیوسفیة الكنتور الثانویة التأھیلیة 
 االندلس

نوال منصف 1590991

انتقال ثم تبادل 26/07/2010 عادي 24 1 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

موالي رشید سیدي 
عثمان

سیدي عثمان المكي الناصري الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الیوسفیة الیوسفیة الثانویة التأھیلیة االمام  
البخاري

حسن المصلي 1590953

تبادل 02/09/2010 عادي 24 10 الفیزیاء والكیمیاء دكالة - عبدة اسفي اسفي نجیب محفوظ الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الیوسفیة الیوسفیة الثانویة التأھیلیة االمام  
البخاري

یوسف العماري 1586371

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوج

24 1 الفیزیاء والكیمیاء دكالة - عبدة اسفي اسفي الھدایة االسالمیة الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الیوسفیة الشماعیة سومیة البصري الثانویة التأھیلیة القدس 1592401

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوج

24 2 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

عین السبع الحي 
المحمدي

الحي المحمدي عبد الكریم الخطابي الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الیوسفیة الیوسفیة الثانویة التأھیلیة 
االجتھاد

صافیة الباز 1678986

انتقال 27/09/2004 عادي 54 2 التربیة اإلسالمیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات تیفلت عبد الكریم الخطابي التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الیوسفیة الیوسفیة الثانویة التأھیلیة كشكاط
 

بنوار محمد 1278472

انتقال 02/09/2009 عادي 40 3 التربیة اإلسالمیة الشرقیة  بركان بركان اللیمون التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الیوسفیة الیوسفیة الثانویة التأھیلیة االمام  
البخاري

محمد بلخیر 1543217

انتقال 02/09/2009 عادي 30 11 التربیة اإلسالمیة الشرقیة  الناضور ازغنغان طھ حسین التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الیوسفیة الیوسفیة الثانویة التأھیلیة كشكاط
 

موسى سلیماني 1544189

انتقال 16/09/1988 أقدمیة 116 1 التربیة البدنیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش الحسن الثاني التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الیوسفیة الشماعیة المصطفى كزوم الثانویة التأھیلیة القدس 341167

انتقال 16/09/1993 أقدمیة 104 1 الفلسفة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز اغماث الثانویة التأھیلیة 
غمات

الفلسفة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الیوسفیة اسبیعات اسبیعات المركزیة عبد الواحد غبیبي 739097

انتقال 02/09/2010 عادي 34 4 الفلسفة فاس - بولمان  بولمان انجیل موسى بن نصیر الفلسفة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الیوسفیة الكنتور الثانویة التأھیلیة 
 االندلس

خالد مصباح 1586756

انتقال 05/09/2011 عادي 28 8 الفلسفة تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات تافرانت ثانویة اإلمام الغزالي 
التأھیلیة

الفلسفة الثانوي التأھیلي دكالة - عبدة الیوسفیة الیوسفیة الثانویة التأھیلیة 
االجتھاد

1593532 مرزوق محمد

انتقال 05/09/2007 عادي 48 1 اللغة العربیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز أیت اوریر الثانویة التأھیلیة 
الثانویة الجدیدة

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل دمنات ثانویة دمنات التاھیلیة أبلي عبد الصمد 1446361

انتقال 01/03/2011 عادي 34 7 اللغة العربیة الشرقیة  تاوریرت تاوریرت الفتح اللغة العربیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل فم الجمعة ثا,واد العبید بن سبح لطیفة 1678897

انتقال 02/09/2009 اإللتحاق 
بالزوج

30 1 اللغة العربیة سوس-ماسة-درعة ورززات سكورة اھل الوسط موالي الطاھر بن 
عبد الكریم

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل تنانت ثانویة الزرقطوني 
التأھیلیة

نادیة  الویزي 1543619

انتقال 01/03/2011 عادي 24 11 اللغة العربیة طنجة - تطوان شفشاون باب برد الثانویة التأھیلیة عبد 
الكریم الخطابي

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل موالي عیسى بن ادریس تانویة القاضي عیاض  
الناھیلیة

إكرام   دیداي 1592247

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوج

24 1 اللغة العربیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

كرسیف جرسیف الحسن الداخل اللغة العربیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت امحمد ثانویة أیت امحمد 
التأھیلیة

1592180 ابن عمر سمیة

انتقال 16/09/1999 عادي 88 5 اللغة الفرنسیة تادلة - أزیالل  أزیالل بني عیاط ثانویة الحسن الثاني 
اإلعدادیة

اللغة الفرنسیة االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل تاونزة ایت وزكان عبد اللطیف طنطاوي 1156303

انتقال 06/09/2000 عادي 46 2 اللغة الفرنسیة الدار البیضاء  
الكبرى

المحمدیة عین حرودة الثانویة التاھیلیة عین 
حرودة

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل بزو ثانویة اتیفاریتي 
التأھیلیة

جواد مجلي 1179459
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انتقال 01/01/2010 عادي 40 4 اللغة الفرنسیة تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح دار ولد زیدوح ثانویة الحسن األول 
التأھیلیة

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل موالي عیسى بن ادریس تانویة القاضي عیاض  
الناھیلیة

وفاء علجاوي 1545832

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق 
بالزوج

31 6 اللغة الفرنسیة تادلة - أزیالل  أزیالل تیمولیلت ثانویة عمر بن عبد 
العزیز التأھیلیة

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل موالي عیسى بن ادریس تانویة القاضي عیاض  
الناھیلیة

خدیجة ھیكون 1545846

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق 
بالزوج

31 3 اللغة الفرنسیة تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح سوق السبت ثانویة الخوارزمي اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل موالي عیسى بن ادریس تانویة القاضي عیاض  
الناھیلیة

جناني الشرقاویة 1545844

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق 
بالزوج

31 2 اللغة الفرنسیة تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح الفقیھ بن صالح ثانویة بئر انزران اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل فم الجمعة ثا,واد العبید سمیحة سدري 1545836

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوج

19 1 اللغة الفرنسیة تادلة - أزیالل  أزیالل موالي عیسى بن 
ادریس

تانویة القاضي 
عیاض  الناھیلیة

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل ازیالل ثانویة المسیرة التاھیلیة 1593818 حفیظة الطائع

انتقال 07/09/2004 عادي 54 1 اللغة اإلنجلیزیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش ابن تومرت اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل ازیالل ثانویة محمد السادس 
التقنیة

مصطفى  فاطمي 1279109

انتقال 06/09/2006 عادي 42 1 اللغة اإلنجلیزیة تادلة - أزیالل  أزیالل بني عیاط ثانویة الحسن الثاني 
اإلعدادیة

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي اإلعدادي تادلة - أزیالل  أزیالل بني عیاط ثانویة سیدي علي بن 
ابراھیم اإلعدادیة

ھشام      الشنوري 1408468

انتقال 02/09/2010 عادي 34 5 اللغة اإلنجلیزیة مكناس تافیاللت  الحاجب جحجوح ثانویة جحجوح 
التأھیلیة

اللغة اإلنجلیزیة االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت اومدیس مركزیة تاركا جھان قرشي 1581007

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق 
بالزوج

30 1 اللغة اإلنجلیزیة الدار البیضاء  
الكبرى

الفداء مرس السلطان الفداء الثانویة التأھیلیة  
محمد السادس

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل ازیالل ثانویة المسیرة التاھیلیة اوراش نجاة 1545814

انتقال 16/09/1981 اإللتحاق 
بالزوجة

24 1 اللغة اإلنجلیزیة تادلة - أزیالل  بني مالل اوالد امبارك ثانویة وادي الدھب 
اإلعدادیة

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل افورار ثانویة   سد بین الویدان 
التأھیلیة

محمد سقاي 963132

انتقال 05/09/2011 عادي 18 3 اللغة اإلنجلیزیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة شیشاوة الثانویة التقنیة 
شیشاوة

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل ازیالل ثانویة المسیرة التاھیلیة أبوعزة الحسین 1598746

انتقال 05/09/2011 عادي 18 1 اللغة اإلنجلیزیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم سیدي قاسم ثانویة المنصور 
الدھبي

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل ازیالل ثانویة أزود التأھیلیة امین ابن ادریس 1599021

انتقال 05/09/2011 عادي 18 1 اللغة اإلنجلیزیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم أحد كورت الفرابي اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل فم الجمعة ثا,واد العبید بالیقوت ھشام 1598999

انتقال 18/11/2011 عادي 18 4 اللغة اإلنجلیزیة تادلة - أزیالل  بني مالل اوالد سعید الواد ثانویة اوالد سعید     
التاھیلیة

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل موالي عیسى بن ادریس تانویة القاضي عیاض  
الناھیلیة

1596631 حسن بولعید

انتقال 05/09/2011 عادي 18 3 اللغة اإلنجلیزیة الشرقیة  الدریوش بني الطیب ثا. محمد السادس اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل تاكلفت ثانویة الحسن األول 
 التأھیلیة

نور الدین بنجیاللي 1597711

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوج

18 1 اللغة اإلنجلیزیة تادلة - أزیالل  بني مالل بني مالل ثانویة ابن سینا 
التاھیلیة

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل موالي عیسى بن ادریس تانویة القاضي عیاض  
الناھیلیة

سمیرة یاسني 1593873

انتقال 05/09/2011 عادي 18 2 اللغة اإلنجلیزیة طنجة - تطوان طنجة أصیال بني مكادة عبد هللا الشفشاوني اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل موالي عیسى بن ادریس تانویة القاضي عیاض  
الناھیلیة

محمد  المجدقي 1599419

انتقال 15/02/2008 عادي 52 2 االجتماعیات الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال العیایدة ثانویة ام الربیع االجتماعیات الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل تاكلفت ثانویة الحسن األول 
 التأھیلیة

یوسف ایت الحاج 1444845

انتقال 01/01/2010 عادي 40 10 االجتماعیات الشاویة - وردیغة  سطات اوالد مراح الثانویة التأھیلیة 
سیدي حجاج

االجتماعیات الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل تاكلفت ثانویة الحسن األول 
 التأھیلیة

أحمد الغازي 1545830

انتقال 15/02/2008 عادي 36 1 االجتماعیات سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا آیت باھا الثانویة التأھیلیة آیت 
باھا

االجتماعیات الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل افورار ثانویة   سد بین الویدان 
التأھیلیة

فاضل حسن 1444847

انتقال 26/07/2010 عادي 34 8 االجتماعیات مكناس تافیاللت  افران ازرو محمد الخامس االجتماعیات الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل بزو ثانویة اتیفاریتي 
التأھیلیة

اوشرو محمد 1590884

انتقال 01/03/2011 عادي 34 1 االجتماعیات فاس - بولمان  بولمان میسور موالي الحسن االجتماعیات الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل تاكلفت ثانویة الحسن األول 
 التأھیلیة

محمد سلیماني 1592668

انتقال 01/01/2010 عادي 30 11 االجتماعیات طنجة - تطوان وزان سیدي بوصبر ثانویة سیدي بوصبر 
التاھیلیة

االجتماعیات الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل تنانت ثانویة الزرقطوني 
التأھیلیة

أحمد بن عجیبة  1545826
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انتقال 01/03/2011 عادي 24 9 االجتماعیات مكناس تافیاللت  خنیفرة اكلموس موالي رشید االجتماعیات الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل دمنات ثانویة دمنات التاھیلیة ادریس سماع 1678900

انتقال 01/03/2011 عادي 24 10 االجتماعیات تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات تافرانت ثانویة اإلمام الغزالي 
التأھیلیة

االجتماعیات الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل موالي عیسى بن ادریس تانویة القاضي عیاض  
الناھیلیة

رضوان  عراش 1678918

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوج

24 3 االجتماعیات الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة سوق االربعاء سیدي عیسى االجتماعیات الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل ازیالل ثانویة المسیرة التاھیلیة فاطمة الزھراء أمجیدي 1678937

انتقال 15/02/2008 عادي 52 1 الریاضیات تادلة - أزیالل  بني مالل قصبة تادلة ثانویة موالي رشید 
التأھیلیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل دمنات ثانویة دمنات التاھیلیة بدیع الزمان عبدو الطالب 1444858

انتقال 05/09/2007 عادي 52 3 الریاضیات مكناس تافیاللت  افران عین اللوح أبي بكر الصدیق الریاضیات الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل بزو ثانویة اتیفاریتي 
التأھیلیة

1446745  عبد  السالم ادغوغي

انتقال 15/02/2008 عادي 42 10 الریاضیات الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات الخمیسات محمد بلحسن 
الوزاني

الریاضیات الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل افورار ثانویة   سد بین الویدان 
التأھیلیة

جرموني ابراھیم 1444861

انتقال 02/09/2010 عادي 34 6 الریاضیات الشاویة - وردیغة  برشید سیدي رحال الشاطئ الخوارزمي الریاضیات الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل ازیالل ثانویة المسیرة التاھیلیة الحرشاوي سومیة 1586531

انتقال 02/09/2010 عادي 34 5 الریاضیات الشاویة - وردیغة  سطات بن احمد الثانویة اإلعدادیة 
أنس بن مالك

الریاضیات الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل ازیالل ثانویة محمد السادس 
التقنیة

عبد االلھ حندار 1586542

انتقال 06/09/2006 اإللتحاق 
بالزوجة

30 1 الریاضیات مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش ابي العباس السبتي الریاضیات الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل دمنات ثانویة دمنات التاھیلیة القیسوني عبد المالك 1410271

انتقال 01/01/2010 عادي 30 3 الریاضیات الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر اوالد صالح اوالد صالح الریاضیات الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل موالي عیسى بن ادریس تانویة القاضي عیاض  
الناھیلیة

بوشعیب رفیق 1545802

انتقال 01/01/2010 عادي 30 11 الریاضیات الدار البیضاء  
الكبرى

المحمدیة الشالالت الثانویة التأھیلیة 
الخوارزمي

الریاضیات الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل بزو ثانویة اتیفاریتي 
التأھیلیة

إدریس   داوي 1545806

انتقال 01/01/2010 عادي 30 11 الریاضیات الدار البیضاء  
الكبرى

المحمدیة الشالالت الثانویة التأھیلیة 
الخوارزمي

الریاضیات الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل دمنات ثانویة دمنات التاھیلیة محمد رئیف 1545810

انتقال 05/09/2011 عادي 28 3 الریاضیات مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة تماللت ثانویة تماللت 
التأھیلیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل واویزغت ثانویة  واویرغت 
التاھیلیة

قابلي احسان 1593346

انتقال 26/07/2010 عادي 24 7 الریاضیات مكناس تافیاللت  خنیفرة خنیفرة الزرقطوني الریاضیات الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل ازیالل ثانویة المسیرة التاھیلیة حمید حمادي 1590899

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوج

18 1 الریاضیات الدار البیضاء  
الكبرى

الحي الحسني الحي الحسني إبن البناء المراكشي الریاضیات الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل دمنات ثانویة دمنات التاھیلیة لطیفة زعرتي 1593876

انتقال 15/02/2008 عادي 52 5 علوم الحیاة واألرض تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح الفقیھ بن صالح ثانویة بئر انزران علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل ازیالل ثانویة المسیرة التاھیلیة فوزي مونة 1444880

انتقال 02/09/2010 عادي 34 8 علوم الحیاة واألرض تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح سیدي عیسى بن 
علي
ثانویة عالل بن عبد 

هللا التأھیلیة
علوم الحیاة واألرض االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت امحمد فرغیة تفانت حربوس رجاء 1580835

انتقال 02/09/2009 عادي 30 10 علوم الحیاة واألرض تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات اورتزاغ ثا محمد السادس 
 التأھیلیة

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل ازیالل ثانویة المسیرة التاھیلیة العماري عبد الفتاح 1543424

انتقال 03/02/2009 عادي 18 1 العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة الصویرة محمد الخامس العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل واویزغت ثانویة  واویرغت 
التاھیلیة

عبد الرحیم الجدیدي 1542333

انتقال 01/01/2010 عادي 36 5 الفیزیاء والكیمیاء تادلة - أزیالل  أزیالل تیمولیلت ثانویة عمر بن عبد 
العزیز التأھیلیة

الفیزیاء والكیمیاء االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت اوقبلي اكالف محمد ھزاب 1550609

انتقال 26/07/2010 عادي 34 1 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن والدة الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل فم الجمعة ثا,واد العبید صالح الدین التاقي 1590877

انتقال 01/03/2011 عادي 34 1 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

الحي الحسني الحي الحسني ابن حزم الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل ازیالل ثانویة المسیرة التاھیلیة جباني عبدالصمد 1592489

انتقال 01/03/2011 عادي 34 4 الفیزیاء والكیمیاء تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات بوھودة ثانویة الخوارزمي 
التأھیلیة

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل ازیالل ثانویة المسیرة التاھیلیة خالد بورمضان 1678917

انتقال 26/07/2010 عادي 34 1 الفیزیاء والكیمیاء تادلة - أزیالل  أزیالل بني عیاط ثانویة الحسن الثاني 
اإلعدادیة

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل تاكلفت ثانویة الحسن األول 
 التأھیلیة

صالح تمیم 1590896
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انتقال 06/04/2009 اإللتحاق 
بالزوج

32 6 الفیزیاء والكیمیاء الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة لال میمونة األمیرة لال خدیجة الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل ازیالل ثانویة أزود التأھیلیة كلثوم  المبروكي 1542471

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق 
بالزوج

24 1 الفیزیاء والكیمیاء تادلة - أزیالل  أزیالل دمنات ثانویة دمنات 
التاھیلیة

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل بزو ثانویة اتیفاریتي 
التأھیلیة

اغبالي فوزیة 1585729

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوجة

24 4 الفیزیاء والكیمیاء تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات تاونات ثا نویة الوحدة 
التأھیلیة

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل تاكلفت ثانویة الحسن األول 
 التأھیلیة

فؤاد رضا 1592607

انتقال 02/09/2010 عادي 24 6 الفیزیاء والكیمیاء الشاویة - وردیغة  برشید لغنیمیین الثانویة التأھیلیة 
الغنیمیین

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل واویزغت ثانویة  واویرغت 
التاھیلیة

برة زكریاء 1585947

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوجة

24 6 الفیزیاء والكیمیاء الشاویة - وردیغة  برشید السوالم الثانویة التأھیلیة 
اوالد حریز الغربیة

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل ازیالل ثانویة المسیرة التاھیلیة الربان مصطفى 1592267

انتقال 07/09/2005 عادي 64 1 التربیة اإلسالمیة تادلة - أزیالل  بني مالل بني مالل ثانویة الحسن الثاني 
التأھیلیة

التربیة اإلسالمیة الثانوي اإلعدادي تادلة - أزیالل  أزیالل فم الجمعة ثانویة شاعر الحمراء 
اإلعدادیة

الرشید عیدوك 1282518

انتقال 02/09/2010 عادي 34 11 التربیة اإلسالمیة الشاویة - وردیغة  سطات دار الشافعي شوقي التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل تاكلفت ثانویة الحسن األول 
 التأھیلیة

طارق فالح 1586438

انتقال 26/07/2010 عادي 34 8 التربیة اإلسالمیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات البراشوة احمد الطیب بن ھیمة التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل ازیالل ثانویة محمد السادس 
التقنیة

محمد العثماني 1590814

انتقال 11/09/2000 أقدمیة 90 1 التربیة البدنیة مكناس تافیاللت  مكناس اإلسماعیلیة محمد المكناسي التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل بزو ثانویة اتیفاریتي 
التأھیلیة

نسرین المفرج 1170819

انتقال 02/09/2010 عادي 24 1 التربیة البدنیة الدار البیضاء  
الكبرى

بن امسیك سباتة فاطمة الفھریة التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل ازیالل ثانویة المسیرة التاھیلیة بنعباس أمین 1585915

انتقال 05/09/2011 عادي 18 1 التربیة البدنیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة شیشاوة الثانویة التأھیلیة 
اإلمام البخاري

التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل موالي عیسى بن ادریس تانویة القاضي عیاض  
الناھیلیة

عبد هللا سمر 1593811

انتقال 01/03/2011 عادي 34 4 المعلومیات تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات تاونات ثانویة ابن سینا 
التأھیلیة

المعلومیات الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل فم الجمعة ثا,واد العبید مسغتي زیاني 1592340

انتقال 01/01/2010 عادي 26 7 المعلومیات تادلة - أزیالل  أزیالل تبانت ثانویة أیت بوكماز 
التأھیلیة

المعلومیات االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت مزیغ احروباس الغازي احمد 1550235

انتقال 01/01/2010 عادي 26 7 المعلومیات طنجة - تطوان الفحص أنجرة القصر الصغیر الثانویة التقنیة 
التأھیلیة القصر 

الصغیر

المعلومیات االبتدائي تادلة - أزیالل  أزیالل ایت امحمد تنفلت الیسفي عبد المنعم 1550376

انتقال 05/09/2007 عادي 48 1 الفلسفة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش الزرقطوني الفلسفة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل ازیالل ثانویة محمد السادس 
التقنیة

عبد هللا الراحلي 1443713

انتقال 05/09/2011 عادي 28 2 الفلسفة تازة - تاونات - 
الحسیمة

كرسیف جرسیف الحسن الداخل الفلسفة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل ازیالل ثانویة المسیرة التاھیلیة محمد بداوي 1598939

انتقال 05/09/2011 عادي 28 2 الفلسفة طنجة - تطوان تطوان الحمراء طارق بن زیاد الفلسفة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل ازیالل ثانویة محمد السادس 
التقنیة

أمین جبار 1593338

انتقال 05/09/2008 اإللتحاق 
بالزوجة

28 4 الفلسفة فاس - بولمان  موالي یعقوب عین الشقف الثانویة التأھیلیة 
البساتین

الفلسفة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل افورار ثانویة   سد بین الویدان 
التأھیلیة

قاسمي زھیر 1504071

انتقال 05/09/2011 عادي 18 7 الفلسفة طنجة - تطوان شفشاون متیوة الثانویة التأھبلیة 
القاضي عیاض

الفلسفة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل موالي عیسى بن ادریس تانویة القاضي عیاض  
الناھیلیة

عثمان القجبال 1593354

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوجة

18 10 الفلسفة تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة أجدیر أجدیر الفلسفة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل تاكلفت ثانویة الحسن األول 
 التأھیلیة

أیوب النجار 1599525

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوجة

18 11 الفلسفة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة لال میمونة األمیرة لال خدیجة الفلسفة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل موالي عیسى بن ادریس تانویة القاضي عیاض  
الناھیلیة

عبد اللطیف  الوكیلي 1599518

انتقال 05/09/2011 عادي 18 3 الفلسفة طنجة - تطوان شفشاون اسطیحة الثانویة التأھیلیة 
عمر الجیدي

الفلسفة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل موالي عیسى بن ادریس تانویة القاضي عیاض  
الناھیلیة

خالد الدودي 1599229
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انتقال 01/03/2011 عادي 24 2 العلوم 
والتكنولوجیات 
المیكانیكیة

طنجة - تطوان الفحص أنجرة القصر الصغیر الثانویة التقنیة 
التأھیلیة القصر 

الصغیر

العلوم 
والتكنولوجیات 
المیكانیكیة

الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل ازیالل ثانویة محمد السادس 
التقنیة

یوسف لمسوكر 1678951

انتقال 15/10/2010 عادي 24 1 العلوم 
والتكنولوجیات 
المیكانیكیة

الشاویة - وردیغة  برشید برشید الثانویة اإلعدادیة 
اإلمام مالك

العلوم 
والتكنولوجیات 
المیكانیكیة

الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  أزیالل ازیالل ثانویة محمد السادس 
التقنیة

محمد بلغازي 1587441

انتقال 16/09/1989 اإللتحاق 
بالزوجة

91 1 اللغة العربیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة القنیطرة عبد الرحمان الناصر اللغة العربیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  بني مالل بني مالل ثانویة العامریة التأھیلیة مھدي حلباس 363639

انتقال 05/09/2007 عادي 48 4 اللغة العربیة الدار البیضاء  
الكبرى

الفداء مرس السلطان الفداء جمال الدین المھیاوي اللغة العربیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  بني مالل زاویة الشیخ ثانویة األطلس الـتأھیلیة
 

محمد مساعد 1443664

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق 
بالزوج

25 3 اللغة العربیة مكناس تافیاللت  خنیفرة موالي بوعزة المنصور الدھبي اللغة العربیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  بني مالل زاویة الشیخ ثانویة األطلس الـتأھیلیة
 

سھام أورتي 1590108

انتقال 06/09/2006 عادي 24 2 اللغة العربیة الشاویة - وردیغة  خریبكة ابي الجعد الفارابي اللغة العربیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  بني مالل دیر القصیبة الثانویة التأھیلیة إغرم 
لعالم

الحسني لكبیر 1410251

انتقال 16/09/1988 عادي 60 1 اللغة الفرنسیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الصویرة الصویرة الثانویةالتأھیلیة 
سیدي محمد بن 

عبدهللا

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  بني مالل قصبة تادلة ثانویة موالي اسماعیل 
التأھیلیة

ادریس رشدي 342873

انتقال 16/09/1999 عادي 46 5 اللغة الفرنسیة تادلة - أزیالل  بني مالل اوالد سعید الواد ثانویة اوالد سعید     
التاھیلیة

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  بني مالل اغبالة ثانویة سیدي اعمر 
أوحلي التأھیلیة

حمید العرنابي  1156276

انتقال 06/09/2000 عادي 46 1 اللغة الفرنسیة تادلة - أزیالل  بني مالل قصبة تادلة ثانویة موالي رشید 
التأھیلیة

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  بني مالل زاویة الشیخ ثانویة األطلس الـتأھیلیة
 

ھشام  بندادز 1175189

انتقال 16/09/1991 أقدمیة 126 1 اللغة اإلنجلیزیة مكناس تافیاللت  مكناس اإلسماعیلیة عبد الرحمان بن 
زیدان

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  بني مالل القصیبة ثانویة طارق بن زیاد 
التأھیلیة

المصطفى اجریري 398442

انتقال 16/09/1994 أقدمیة 114 1 اللغة اإلنجلیزیة تادلة - أزیالل  بني مالل بني مالل ثانویة الحسن الثاني 
التأھیلیة

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  بني مالل تاغزیرت ثانویة تاكزیرت 
التأھیلیة

سعید لمھاني 59233

انتقال 16/09/1989 أقدمیة 104 1 اللغة اإلنجلیزیة تادلة - أزیالل  بني مالل بني مالل ثانویة الحسن الثاني 
التأھیلیة

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  بني مالل تاغزیرت ثانویة تاكزیرت 
التأھیلیة

عبد الكریم       مطیع 326776

انتقال 28/11/2000 عادي 80 3 اللغة اإلنجلیزیة تادلة - أزیالل  بني مالل بني مالل ثانویة الزرقطوني 
التأھیلیة

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  بني مالل القصیبة ثانویة طارق بن زیاد 
التأھیلیة

مولود المكروم 1171484

انتقال 16/09/1993 عادي 80 1 اللغة اإلنجلیزیة تادلة - أزیالل  بني مالل بني مالل ثانویة الزرقطوني 
التأھیلیة

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  بني مالل اوالد امبارك ثانویة النور التأھیلیة سعید المحترم 717692

انتقال 05/09/2003 عادي 48 1 اللغة اإلنجلیزیة تادلة - أزیالل  بني مالل بني مالل ثانویة محمد الخامس 
التقنیة

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي اإلعدادي تادلة - أزیالل  بني مالل اوالد امبارك ثانویة وادي الدھب 
اإلعدادیة

الھام بوھراوي 1270934

انتقال 02/09/2009 عادي 30 1 اللغة اإلنجلیزیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات تیفلت عبد الكریم الخطابي اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  بني مالل تیزي نیسلي ثانویة التفاح التأھیلیة یوسف بن مصطفى 1543231

انتقال 02/09/2009 عادي 30 1 اللغة اإلنجلیزیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات البراشوة احمد الطیب بن ھیمة اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  بني مالل زاویة الشیخ ثانویة األطلس الـتأھیلیة
 

ھشام شنتوفي 1543356

انتقال 05/09/2011 عادي 28 2 اللغة اإلنجلیزیة تادلة - أزیالل  بني مالل تاغزیرت ثانویة تاكزیرت 
التأھیلیة

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  بني مالل تیزي نیسلي ثانویة التفاح التأھیلیة عماري الحسین 1598728

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوجة

18 1 اللغة اإلنجلیزیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة شیشاوة الثانویة التأھیلیة 
اإلمام البخاري

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  بني مالل اغبالة ثانویة سیدي اعمر 
أوحلي التأھیلیة

1593661 أبیھي  مصطفى

انتقال 06/09/2006 عادي 58 1 اللغة األلمانیة الشاویة - وردیغة  برشید برشید الثانویة التأھیلیة 
أوالد حریز

اللغة األلمانیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  بني مالل بني مالل ثانویة العامریة التأھیلیة بالفاسي عبد اللطیف 1410023

انتقال 02/09/2010 عادي 24 4 اللغة األلمانیة الشاویة - وردیغة  سطات سطات ثانویة ابن عباد 
التأھیلیة

اللغة األلمانیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  بني مالل زاویة الشیخ ثانویة أم الرمان 
التأھیلیة

ایت العمراني عبد المغیت 1585757
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انتقال 15/02/2008 عادي 42 1 االجتماعیات الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة عین العودة المنصور الدھبي االجتماعیات الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  بني مالل زاویة الشیخ ثانویة أم الرمان 
التأھیلیة

أكادیر عزیز 1444843

انتقال 01/01/2010 عادي 36 5 االجتماعیات دكالة - عبدة الجدیدة اوالد فرج نونبر 6 االجتماعیات الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  بني مالل دیر القصیبة الثانویة التأھیلیة إغرم 
لعالم

الصابري محمد 1545797

انتقال 01/03/2011 عادي 34 1 االجتماعیات مكناس تافیاللت  افران سیدي المخفي ثانویة سیدي المخفي 
التأھیلیة

االجتماعیات الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  بني مالل تیزي نیسلي ثانویة التفاح التأھیلیة أقبوش إدریس 1678899

انتقال 01/03/2011 عادي 24 5 االجتماعیات تازة - تاونات - 
الحسیمة

كرسیف جرسیف الحسن الداخل االجتماعیات الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  بني مالل القصیبة ثانویة طارق بن زیاد 
التأھیلیة

یاسین السامري 1678904

انتقال 26/07/2010 عادي 24 11 االجتماعیات تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة تیزي وسلي تیزي وسلي االجتماعیات الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  بني مالل تیزي نیسلي ثانویة التفاح التأھیلیة فتوح الیاس 1590906

انتقال 05/09/2011 عادي 28 1 الریاضیات دكالة - عبدة سیدي بنور سیدي بنور ثانویة سیدي بنور 
   التأھیلیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  بني مالل تیزي نیسلي ثانویة التفاح التأھیلیة لمریجي یوسف 1593473

انتقال 05/09/2011 عادي 18 3 الریاضیات تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح سیدي عیسى بن 
علي
ثانویة عالل بن عبد 

هللا التأھیلیة
الریاضیات الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  بني مالل اغبالة ثانویة سیدي اعمر 

أوحلي التأھیلیة
1593497 ھشـــام معدان

انتقال 18/11/2011 عادي 18 2 الریاضیات تادلة - أزیالل  بني مالل اوالد سعید الواد ثانویة اوالد سعید     
التاھیلیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  بني مالل اغبالة ثانویة سیدي اعمر 
أوحلي التأھیلیة

1596585 محمد غالب

انتقال 16/09/1993 عادي 76 4 علوم الحیاة واألرض الدار البیضاء  
الكبرى

الحي الحسني الحي الحسني ابن خلدون علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  بني مالل قصبة تادلة ثانویة موالي رشید 
التأھیلیة

عبد هللا مزید 748437

انتقال 16/09/1998 اإللتحاق 
بالزوج

57 1 علوم الحیاة واألرض الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة تمارة االمام الغزالي علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  بني مالل اوالد ایعیش ثانویة ابن طفیل 
التأھیلیة

لغماري   مینة 1123833

انتقال 05/09/2007 عادي 34 7 علوم الحیاة واألرض تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح سیدي عیسى بن 
علي
ثانویة عالل بن عبد 

هللا التأھیلیة
علوم الحیاة واألرض االبتدائي تادلة - أزیالل  بني مالل تیزي نیسلي مركزیة تحونة ایت 

ایدیر
كبیري غزالن 1404828

انتقال 09/10/2009 اإللتحاق 
بالزوج

28 2 علوم الحیاة واألرض تادلة - أزیالل  بني مالل اوالد ایعیش ثانویة ابن طفیل 
التأھیلیة

علوم الحیاة واألرض االبتدائي تادلة - أزیالل  بني مالل دیر القصیبة تونة فارسي فاطمة الزھراء 1548973

انتقال 01/03/2011 عادي 34 11 الفیزیاء والكیمیاء طنجة - تطوان شفشاون واد ملحة الثانویة االعدادیة 
البحر االبیض 
المتوسط

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  بني مالل القصیبة ثانویة طارق بن زیاد 
التأھیلیة

محمد مھدي 1592301

انتقال 26/07/2010 عادي 34 6 الفیزیاء والكیمیاء تادلة - أزیالل  بني مالل اوالد سعید الواد ثانویة اوالد سعید     
التاھیلیة

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  بني مالل اغبالة ثانویة سیدي اعمر 
أوحلي التأھیلیة

لشھب عبد اإللھ 1590895

تبادل 01/03/2011 عادي 34 5 الفیزیاء والكیمیاء الشرقیة  الناضور الناضور الفیض الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  بني مالل زاویة الشیخ ثانویة األطلس الـتأھیلیة
 

عبد الحفیظ الوسعیدي 1592535

انتقال 26/07/2010 عادي 24 5 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

موالي رشید سیدي 
عثمان

موالي رشید موسى بن نصیر الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  بني مالل اغبالة ثانویة سیدي اعمر 
أوحلي التأھیلیة

الزروالي أمین 1590876

انتقال 16/09/1996 عادي 60 1 التربیة اإلسالمیة تادلة - أزیالل  بني مالل بني مالل ثانویة الزرقطوني 
التأھیلیة

التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  بني مالل سیدي جابر ثانویة ابن العوام 
التأھیلیة

محمد الكوادي 1047170

انتقال 05/09/2008 اإللتحاق 
بالزوج

32 2 التربیة اإلسالمیة سوس-ماسة-درعة تنغیر تغزوت نایت عطى م,عبد هللا بن حساین التربیة اإلسالمیة الثانوي اإلعدادي تادلة - أزیالل  بني مالل قصبة تادلة ثانویة المسیرة اإلعدادیة مینة المنجا 1504882

انتقال 02/09/2010 عادي 24 4 التربیة اإلسالمیة تادلة - أزیالل  بني مالل اوالد سعید الواد ثانویة اوالد سعید     
التاھیلیة

التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  بني مالل اغبالة ثانویة سیدي اعمر 
أوحلي التأھیلیة

غیثة سعید 1586934

انتقال 10/09/2001 عادي 60 1 التربیة البدنیة تادلة - أزیالل  بني مالل بني مالل ثانویة ابن سینا 
التاھیلیة

التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  بني مالل تاغزیرت ثانویة تاكزیرت 
التأھیلیة

یونس الملیح 1171536

انتقال 05/09/2008 عادي 46 1 التربیة البدنیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال بطانة ثانویة الفقیھ المریني التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  بني مالل تیزي نیسلي ثانویة التفاح التأھیلیة رقیة ایت ابراھیم 1503525

انتقال 05/09/2007 عادي 42 7 الفلسفة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات تیفلت واد الدھب الفلسفة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  بني مالل القصیبة ثانویة طارق بن زیاد 
التأھیلیة

محمد الصفیوي 1443743
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انتقال 18/11/2011 عادي 28 1 الفلسفة تادلة - أزیالل  أزیالل دمنات ثانویة دمنات 
التاھیلیة

الفلسفة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  بني مالل تیزي نیسلي ثانویة التفاح التأھیلیة وئام البوعیشي 1596612

انتقال 25/03/2003 اإللتحاق 
بالزوج

44 3 اللغة العربیة الشاویة - وردیغة  خریبكة بوجنیبة الداخلة اللغة العربیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح سوق السبت ثانویة الخوارزمي حتیم ملیكة 1270552

انتقال 05/09/2007 عادي 34 4 اللغة العربیة تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح برادیة ثانویة عمر بن 
الخطاب اإلعدادیة

اللغة العربیة الثانوي اإلعدادي تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح خلفیة ثانویة الموحدین 
اإلعدادیة

احمد خلدي 1447454

تبادل 05/09/2008 عادي 30 1 اللغة العربیة تادلة - أزیالل  بني مالل اوالد امبارك ثانویة وادي الدھب 
اإلعدادیة

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح سوق السبت ثانویة الخوارزمي ایت وعزان  زینب 1446354

انتقال 07/09/2005 عادي 28 2 اللغة العربیة سوس-ماسة-درعة تارودانت اوالد عیسى المعرفة اللغة العربیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح دار ولد زیدوح ثانویة الحسن األول 
التأھیلیة

لالحفیظة منیر 1282268

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوج

24 3 اللغة العربیة مكناس تافیاللت  افران سیدي المخفي ثانویة سیدي المخفي 
التأھیلیة

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح أوالد عیاد ثانویة الفارابي التأھیلیة عسل أوالد احمیدان 1678935

انتقال 06/09/2000 عادي 48 7 اللغة الفرنسیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة تماللت ثانویة تماللت 
التأھیلیة

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح دار ولد زیدوح ثانویة الحسن األول 
التأھیلیة

یوسیان جمال 1181046

انتقال 07/09/2005 اإللتحاق 
بالزوجة

38 5 اللغة الفرنسیة تادلة - أزیالل  بني مالل سیدي جابر ثانویة ابن العوام 
التأھیلیة

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح أوالد عیاد ثانویة الفارابي التأھیلیة احمد بنعمو 1284585

انتقال 06/09/2006 اإللتحاق 
بالزوج

30 1 اللغة الفرنسیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش عبد هللا ابراھیم اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح الفقیھ بن صالح ثانویة الكندي التأھیلیة ایت بن الطالب حنان 1409908

انتقال 16/09/1993 أقدمیة 118 1 اللغة اإلنجلیزیة تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح كریفات الثانویة الفالحیة اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح الفقیھ بن صالح ثانویة الكندي التأھیلیة الحسن وازیدي 748400

انتقال 16/09/1999 عادي 82 1 اللغة اإلنجلیزیة تادلة - أزیالل  بني مالل اوالد امبارك ثانویة النور التأھیلیة اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح سوق السبت ثانویة الخوارزمي محمد حنضور 1152510

انتقال 16/09/1994 عادي 54 1 اللغة اإلنجلیزیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش ابن عباد اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح الفقیھ بن صالح ثانویة بئر انزران محمد عبد الصادق أیت 
الراي

59931

انتقال 06/09/2006 عادي 48 1 اللغة اإلنجلیزیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة تمارة الشفشاوني اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح سوق السبت ثانویة المنصور الذھبي 
اإلعدادیة

عبد العزیز خردافي 1409423

انتقال 18/11/2011 عادي 18 1 اللغة اإلنجلیزیة الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن محمد السادس أناسي اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح أوالد عیاد ثانویة الفارابي التأھیلیة أنس النماري 1596629

انتقال 05/09/2011 عادي 18 1 اللغة اإلنجلیزیة فاس - بولمان  بولمان كیكو ابو بكر الرازي اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح دار ولد زیدوح ثانویة الحسن األول 
التأھیلیة

توفیق علوي ھشامي 1598854

انتقال 02/09/2010 عادي 34 7 االجتماعیات الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم سیدي قاسم أحد االجتماعیات الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح دار ولد زیدوح ثانویة الحسن األول 
التأھیلیة

شحیمة بوبكر 1589696

انتقال 01/03/2011 عادي 24 1 االجتماعیات تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح الفقیھ بن صالح ثانویة بئر انزران االجتماعیات الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح دار ولد زیدوح ثانویة الحسن األول 
التأھیلیة

نعمان غیل 1592320

انتقال 01/03/2011 عادي 24 2 االجتماعیات تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات طھر السوق ثانویة عبد الكریم 
الخطابي التأھیلیة

االجتماعیات الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح دار ولد زیدوح ثانویة الحسن األول 
التأھیلیة

ھشام بولیف 1678949

انتقال 16/09/1995 أقدمیة 94 6 الریاضیات مكناس تافیاللت  الحاجب سبع عیون ابن سینا الریاضیات الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح أوالد عیاد ثانویة الفارابي التأھیلیة نور الدین عبدو 91257

انتقال 05/09/2008 عادي 28 1 الریاضیات تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح سوق السبت ثانویة 30 یولیوز 
التأھیلیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح دار ولد زیدوح ثانویة الحسن األول 
التأھیلیة

الشفیقي أحمد 1503720

انتقال 05/09/2008 عادي 24 1 الریاضیات تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح برادیة ثانویة عمر بن 
الخطاب اإلعدادیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح الفقیھ بن صالح ثانویة التغناري 
اإلعدادیة

ناجیة اعمیمي 1503569

انتقال 05/09/2008 اإللتحاق 
بالزوج

37 2 علوم الحیاة واألرض تادلة - أزیالل  بني مالل اوالد امبارك ثانویة وادي الدھب 
اإلعدادیة

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح دار ولد زیدوح ثانویة الحسن األول 
التأھیلیة

دیناري ھند 1503764

انتقال 01/03/2011 عادي 24 4 العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح سوق السبت ثانویة الخوارزمي العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح الفقیھ بن صالح ثانویة بئر انزران محمد بنعیش 1678912
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تبادل 28/02/2008 عادي 36 1 الفیزیاء والكیمیاء تادلة - أزیالل  بني مالل زاویة الشیخ ثانویة األطلس 
 الـتأھیلیة

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح الفقیھ بن صالح ثانویة التغناري 
اإلعدادیة

عبد العزیز أمغوس 1444872

تبادل 15/02/2008 عادي 36 1 الفیزیاء والكیمیاء تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح الفقیھ بن صالح ثانویة التغناري 
اإلعدادیة

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح سیدي عیسى بن علي ثانویة عالل بن عبد هللا 
التأھیلیة

زواھري بوشعیب 1444871

انتقال 15/02/2008 عادي 46 11 التربیة اإلسالمیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات عین السبیت ثانویة التوحید 
التأھیلیة

التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح الفقیھ بن صالح ثانویة الكندي التأھیلیة المدن عبد هللا 1444849

انتقال 01/11/1978 أقدمیة 94 1 التربیة البدنیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة القنیطرة ثانویة ابن بطوطة 
التأھیلیة

التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح سوق السبت ثانویة الخوارزمي عبد الرحیم بن لملیح 693557

انتقال 05/09/2007 عادي 42 4 التربیة البدنیة الشرقیة  تاوریرت العیون سیدي ملوك السعدیین التربیة البدنیة الثانوي اإلعدادي تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح احد بوموسى ثانویة أم الربیع 
اإلعدادیة

محمد المیر 1448250

انتقال 16/09/1999 عادي 28 1 التربیة البدنیة الشاویة - وردیغة  خریبكة وادي زم ابن  طفیل التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح سوق السبت ثانویة الخوارزمي سمیر الخدیر 1153119

انتقال 05/09/2011 عادي 18 2 التربیة البدنیة الدار البیضاء  
الكبرى

عین الشق عین الشق ابن عربي التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح دار ولد زیدوح ثانویة الحسن األول 
التأھیلیة

توبال االمین 1593848

انتقال 05/09/2011 عادي 18 7 المعلومیات تادلة - أزیالل  بني مالل اوالد سعید الواد ثانویة اوالد سعید     
التاھیلیة

المعلومیات الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح أوالد عیاد ثانویة الفارابي التأھیلیة یونس عزیز بشیري 1598938

انتقال 02/09/2010 عادي 34 3 الفلسفة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة بنمنصور حافظ إبراھیم الفلسفة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح سوق السبت ثانویة الخوارزمي بوعجول رضوان 1585965

انتقال 05/09/2011 عادي 28 1 الفلسفة الشرقیة  بركان بركان اللیمون الفلسفة الثانوي التأھیلي تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح سوق السبت ثانویة الخوارزمي المصطفى أمحور 1598869

انتقال 23/10/1991 اإللتحاق 
بالزوجة

66 2 اللغة الفرنسیة فاس - بولمان  فاس سایس عبدهللا كنون اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  مكناس اإلسماعیلیة عبد الرحمان بن زیدان شریفي علوي عبد هللا 382251

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق 
بالزوج

22 2 اللغة الفرنسیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال تابریكت ثانویة العباس مفتاح اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  مكناس ویسالن محمد الخامس دواح حنان 1545591

انتقال 16/09/1993 أقدمیة 98 1 اللغة اإلنجلیزیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال بطانة سلمان الفارسي  اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  مكناس اإلسماعیلیة حمان الفطواكي مھدیوي لعزیزة 988254

انتقال 29/09/1994 عادي 54 1 اللغة اإلنجلیزیة مكناس تافیاللت  مكناس ویسالن واد المخازن اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  مكناس عین الجمعة أحمد بن علي باسو الرویجل عبد االلھ 77918

انتقال 07/09/2005 عادي 46 1 اللغة اإلنجلیزیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة القنیطرة محمد الخامس اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  مكناس موالي ادریس زرھون الخوارزمي اوسفار صفاء 1285211

انتقال 06/09/2006 اإللتحاق 
بالزوج

37 1 اللغة اإلنجلیزیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة الصخیرات االمیر موالي عبد 
هللا

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي اإلعدادي مكناس تافیاللت  مكناس اإلسماعیلیة السعادة عدنان ھدى 1409497

انتقال 16/09/1996 عادي 16 3 اللغة اإلنجلیزیة سوس-ماسة-درعة تیزنیت الركادة الثانویة التأھیلیة 
السالم

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  مكناس موالي ادریس زرھون الخوارزمي محمد أبركھ 1046663

تبادل 01/03/2011 عادي 34 11 االجتماعیات طنجة - تطوان شفشاون باب برد الثانویة التأھیلیة عبد 
الكریم الخطابي

االجتماعیات الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  مكناس عین الجمعة أحمد بن علي باسو فاطمة الزھرة الھشیمي 1592094

تبادل 16/09/1988 عادي 46 1 الریاضیات مكناس تافیاللت  مكناس اإلسماعیلیة بدر الریاضیات الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  مكناس عین كرمة - واد الرمان عین كرمة بولمان بنسالم 347347

انتقال 15/10/2002 اإللتحاق 
بالزوج

52 1 علوم الحیاة واألرض الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة تمارة الشفشاوني علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  مكناس اإلسماعیلیة عبد اللوي سناء المنفلوطي 1263226

انتقال 16/09/1976 أقدمیة 160 1 الفیزیاء والكیمیاء طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة الثانویة التاھیلیة 
الحنصالي

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  مكناس اإلسماعیلیة عمر بن الخطاب البكري  محمد 648459

انتقال 06/04/2009 اإللتحاق 
بالزوج

36 5 التربیة اإلسالمیة فاس - بولمان  فاس فاس المدینة األمیرة لال سلمى التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  مكناس موالي ادریس زرھون الخوارزمي حبي سناء 1542801

انتقال 16/09/1995 اإللتحاق 
بالزوج

70 1 التربیة البدنیة دكالة - عبدة الجدیدة الجدیدة محمد الرافعي التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  مكناس ویسالن محمد الخامس إلھام الدباغ 90366

انتقال 05/09/2008 مزدوج 46 4 التربیة البدنیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة تمارة محمد عابد الجابري 
 

التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  مكناس عین كرمة - واد الرمان عین كرمة باي یسرى 1503670
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انتقال 02/09/2010 اإللتحاق 
بالزوج

25 1 التربیة البدنیة مكناس تافیاللت  مكناس اإلسماعیلیة المسیرة التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  مكناس المھایة لحسن بن محمد بن 
مبارك

حبیبة الریحي 1586919

تبادل 21/09/1987 أقدمیة 90 2 اللغة العربیة مكناس تافیاللت  مكناس ویسالن واد المخازن اللغة العربیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الحاجب الحاجب ابن الخطیب بوخیتة نعیمة 885896

تبادل 26/07/2010 اإللتحاق 
بالزوج

27 4 اللغة العربیة مكناس تافیاللت  الحاجب الحاجب ابن الخطیب اللغة العربیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الحاجب أكوراي عمر بن عبد العزیز عدیلة مقدمي 1591401

انتقال 12/09/2001 اإللتحاق 
بالزوج

77 1 اللغة الفرنسیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة تمارة االمام الغزالي اللغة الفرنسیة االبتدائي مكناس تافیاللت  الحاجب ایت بورزوین ضیعة الحاج حسن لعیوني حنان 1237985

انتقال 24/09/2004 اإللتحاق 
بالزوج

38 1 االجتماعیات مكناس تافیاللت  مكناس اإلسماعیلیة ابن الھیثم االجتماعیات الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الحاجب عین تاوجطات ینایر 11 اكلموس عسیلة 1279210

انتقال 16/09/1987 أقدمیة 134 2 الریاضیات فاس - بولمان  فاس المرینیین ابن ھاني الریاضیات الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الحاجب عین تاوجطات الثانویة الفالحیة عین 
تاوجطات

مصطفى الصفصافي 243623

انتقال 06/04/2009 اإللتحاق 
بالزوج

30 5 الریاضیات الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة عین العودة القاضي عیاض الریاضیات الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الحاجب عین تاوجطات ینایر 11 النخالوي سعاد 1542816

انتقال 06/09/2001 عادي 68 10 الفیزیاء والكیمیاء سوس-ماسة-درعة تارودانت آیت إیعزة ایت إعزا الفیزیاء والكیمیاء الثانوي اإلعدادي مكناس تافیاللت  الحاجب عین تاوجطات ابن بطوطة سعاد لھن 1233387

انتقال 06/02/2008 اإللتحاق 
بالزوج

44 2 الفیزیاء والكیمیاء مكناس تافیاللت  مكناس توالل توالل الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الحاجب الحاجب ابن الخطیب الفضل أدیبة 1445443

انتقال 16/09/1993 أقدمیة 90 1 التربیة البدنیة مكناس تافیاللت  مكناس اإلسماعیلیة اإلمام علي التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الحاجب سبع عیون ابن سینا سعید خلتھالو 745010

انتقال 16/09/1994 عادي 40 1 التربیة البدنیة مكناس تافیاللت  مكناس توالل توالل التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الحاجب عین تاوجطات الثانویة الفالحیة عین 
تاوجطات

إدریس للو 55271

انتقال 01/09/2010 اإللتحاق 
بالزوج

24 1 التربیة البدنیة مكناس تافیاللت  مكناس اإلسماعیلیة طارق بن زیاد التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الحاجب عین تاوجطات ینایر 11 كوثر بالقاید 1585896

انتقال 05/09/2003 اإللتحاق 
بالزوج

64 2 الفلسفة فاس - بولمان  فاس اكدال صالح الدین األیوبي الفلسفة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الحاجب الحاجب ابن الخطیب بنرحال سناء 1276787

انتقال 05/09/2007 اإللتحاق 
بالزوج

35 1 اللغة العربیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات قریة با محمد ثانویة ابن خلدون 
التأھیلة

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الرشیدیة كلمیمة محمد الخامس حمدي  فوزیة 1446633

انتقال 26/07/2010 اإللتحاق 
بالزوج

25 11 اللغة العربیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال العیایدة ثانویة والدة اللغة العربیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الرشیدیة كلمیمة محمد الخامس 1591402 اعكوبي سعیدة

انتقال 07/11/1994 أقدمیة 114 1 اللغة الفرنسیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات سیدي عبد الرزاق ثانویة سیدي عبد 
الرزاق

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الرشیدیة بودنیب معركة بودنیب لمرابط الحسین 77498

انتقال 07/09/2004 عادي 42 9 اللغة الفرنسیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم مشرع بلقصیري ثانویة بلقصیري اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الرشیدیة ارفود الثانویة التأھیلیة الجدیدة 
 أرفود

مصطفى  حوود 1279323

انتقال 02/09/2009 عادي 40 11 اللغة الفرنسیة مكناس تافیاللت  خنیفرة ایت اسحاق لحسن الیوسي اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الرشیدیة ارفود موالي رشید بنعیاد احمد 1543236

انتقال 08/12/2009 عادي 40 7 اللغة الفرنسیة طنجة - تطوان العرائش العرائش ثانویة شعبان 
التأھیلیة

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الرشیدیة ملعب حماد او باحدو 1545663 عمارة عبد الرحیم

انتقال 09/09/2009 عادي 38 5 اللغة الفرنسیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة عین العودة عبد الرحمان الداخل اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الرشیدیة تنجداد الحسن الثاني تنجداد نایم ایمان 1545616

انتقال 02/09/2010 عادي 34 11 اللغة الفرنسیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات عین السبیت ثانویة التوحید 
التأھیلیة

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الرشیدیة موالي علي الشریف الحسن 2 الریصاني ابوخالف صفیة 1585712

انتقال 02/09/2010 عادي 34 4 اللغة الفرنسیة تادلة - أزیالل  أزیالل موالي عیسى بن 
ادریس

تانویة القاضي 
عیاض  الناھیلیة

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الرشیدیة تنجداد ادریس المحمدي ساعودي ابتسام 1586951

انتقال 02/09/2010 عادي 34 4 اللغة الفرنسیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات عین السبیت ثانویة التوحید 
التأھیلیة

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الرشیدیة بودنیب معركة بودنیب الروییم نزھة 1586400

انتقال 02/09/2009 اإللتحاق 
بالزوج

30 1 اللغة الفرنسیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة تمارة الشفشاوني اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الرشیدیة الرشیدیة االمیر م,عبد هللا الداودي صقاء 1543381
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انتقال 01/01/2010 عادي 30 1 اللغة الفرنسیة مكناس تافیاللت  الرشیدیة بودنیب معركة بودنیب اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الرشیدیة فزنا معركة البطحاء فتیحة  وھبي 1545645

انتقال 02/09/2009 عادي 30 11 اللغة الفرنسیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات تیداس االمیر موالي رشید اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الرشیدیة اوفوس الحسن االول اوفوس 1543370 یاسین   اشطیبي

انتقال 02/09/2009 اإللتحاق 
بالزوج

25 1 اللغة الفرنسیة مكناس تافیاللت  الرشیدیة الرشیدیة الثانویة تافیاللت 
التأھیلیة

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الرشیدیة فركلة  السفلى االمام الھواري 1585939 بنصالح فاطمة

انتقال 02/09/2010 عادي 24 1 اللغة الفرنسیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة قلعة السراغنة ثانویة انس بن مالك 
التأھیلیة

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الرشیدیة تاذیغوست زاید اسكنتي العسري غزالن 1586139

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوج

19 1 اللغة الفرنسیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

كرسیف جرسیف الحسن الداخل اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الرشیدیة اغبالو نكردوس افغ أشرقي إیمان 1597073

انتقال 23/02/2012 عادي 18 2 اللغة الفرنسیة مكناس تافیاللت  الرشیدیة تاذیغوست زاید اسكنتي اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الرشیدیة عرب صباح اغریس النخیل ھاجر الحقاوي 1596692

انتقال 16/09/1992 أقدمیة 122 2 اللغة اإلنجلیزیة سوس-ماسة-درعة أكادیر إدا أوتنان اوریر ثانویة أوریر اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الرشیدیة كلمیمة محمد الخامس الوافي ابراھیم 762787

انتقال 16/09/1989 عادي 80 1 اللغة اإلنجلیزیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة تمارة الشفشاوني اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الرشیدیة الرشیدیة سجلماسة العمراوي لحسن 362849

انتقال 07/09/2004 عادي 52 1 اللغة اإلنجلیزیة مكناس تافیاللت  الرشیدیة الرشیدیة سجلماسة اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الرشیدیة تنجداد الحسن الثاني تنجداد بابني عبد الرحمان 1279730

انتقال 02/09/2009 عادي 40 1 اللغة اإلنجلیزیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة القنیطرة محمد الخامس اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الرشیدیة كلمیمة محمد الخامس بلالت ھناء 1545631

انتقال 05/09/2008 اإللتحاق 
بالزوج

37 1 اللغة اإلنجلیزیة مكناس تافیاللت  مكناس اإلسماعیلیة طارق بن زیاد اللغة اإلنجلیزیة الثانوي اإلعدادي مكناس تافیاللت  الرشیدیة الجرف الشھید موالي الطیب 
 بن موالي لكبیر

بلبصیر سعاد 1505721

انتقال 02/09/2009 عادي 30 1 اللغة اإلنجلیزیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم مشرع بلقصیري ثانویة بلقصیري اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الرشیدیة ارفود الثانویة التأھیلیة الجدیدة 
 أرفود

المنتصر سعید 1543588

انتقال 02/09/2010 عادي 24 1 اللغة اإلنجلیزیة الدار البیضاء  
الكبرى

مدیونة تطملیل ابن خلدون اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الرشیدیة بودنیب معركة بودنیب سلیم اسماء 1589156

انتقال 05/09/2011 عادي 18 2 اللغة اإلنجلیزیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الرباط یعقوب المنصور عبد الكریم الخطابي اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الرشیدیة موالي علي الشریف االمیرة لال سلمى الستاتي طارق 1593785

انتقال 05/09/2011 عادي 18 1 اللغة اإلنجلیزیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات الخمیسات محمد بلحسن 
الوزاني

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الرشیدیة بودنیب معركة بودنیب كحل العین عقة 1593393

انتقال 20/10/1991 أقدمیة 106 1 االجتماعیات مكناس تافیاللت  مكناس اإلسماعیلیة عبد الرحمان بن 
زیدان

االجتماعیات الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الرشیدیة ارفود موالي رشید الطویل عدي 387706

انتقال 26/07/2010 عادي 34 1 االجتماعیات مكناس تافیاللت  افران ازرو محمد الخامس االجتماعیات الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الرشیدیة السیفا العیون الخنتوري اسماعیل 1591252

انتقال 02/09/2010 عادي 24 1 االجتماعیات مكناس تافیاللت  الرشیدیة ارفود الثانویة التأھیلیة 
 الجدیدة أرفود

االجتماعیات الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الرشیدیة الجرف الشھید موالي الطیب 
 بن موالي لكبیر

وشاطي سعید 1589715

انتقال 26/07/2010 عادي 24 7 االجتماعیات تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة تارجیست الرازي االجتماعیات الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الرشیدیة اغبالو نكردوس افغ خویدي نور الین 1591255

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوجة

18 1 االجتماعیات فاس - بولمان  بولمان بولمان تیشوكت االجتماعیات الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الرشیدیة تنجداد الحسن الثاني تنجداد خویا عبد الصمد 1593404

انتقال 16/09/1995 عادي 82 3 الریاضیات مكناس تافیاللت  الحاجب جحجوح ثانویة جحجوح 
التأھیلیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الرشیدیة الرشیدیة الثقنیة لبكري مصطفى 92162

انتقال 05/09/2007 عادي 50 1 الریاضیات مكناس تافیاللت  الرشیدیة الرشیدیة ابن طاھر الریاضیات الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الرشیدیة كلمیمة محمد الخامس بن یوسف موعى 1443642

انتقال 05/09/2008 عادي 46 1 الریاضیات مكناس تافیاللت  الرشیدیة الرشیدیة الثانویة تافیاللت 
التأھیلیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الرشیدیة بني امحمد سجلماسة الغرفة اكریني عبد العالي 1505085

انتقال 05/09/2003 عادي 46 1 الریاضیات مكناس تافیاللت  الرشیدیة الرشیدیة ابن طاھر الریاضیات الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الرشیدیة ارفود موالي رشید إسماعیل  جامعي 1276930

انتقال 05/09/2008 عادي 36 6 الریاضیات طنجة - تطوان تطوان تطوان خدیجة أم المؤمنین الریاضیات الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الرشیدیة موالي علي الشریف االمیرة لال سلمى الخبیزي محمد 1503872
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انتقال 02/09/2009 عادي 30 5 الریاضیات مكناس تافیاللت  افران تیمحضیت ثانویة تیمحضیت 
التأھیلیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الرشیدیة كلمیمة محمد الخامس بومزور عبد الكریم 1543311

انتقال 05/09/2007 عادي 24 10 الریاضیات مكناس تافیاللت  افران عین اللوح أبي بكر الصدیق الریاضیات الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الرشیدیة موالي علي الشریف االمیرة لال سلمى 1447592 العلمي عبد الصمد

انتقال 06/04/2009 اإللتحاق 
بالزوج

19 1 الریاضیات مكناس تافیاللت  الرشیدیة الرشیدیة ابن طاھر الریاضیات الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الرشیدیة كلمیمة محمد الخامس ربیعة حسناوي 1542636

انتقال 06/02/2008 عادي 48 10 علوم الحیاة واألرض مكناس تافیاللت  میدلت میدلت الحسن الثاني علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الرشیدیة ارفود موالي رشید خضرة سناء 1445458

انتقال 26/07/2010 عادي 34 9 علوم الحیاة واألرض تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات عین مدیونة ثانویة طھ حسین 
التأھیلیة

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الرشیدیة تنجداد الحسن الثاني تنجداد امینة شبایبي 1591263

انتقال 05/09/2011 عادي 18 6 علوم الحیاة واألرض الشاویة - وردیغة  خریبكة وادي زم المقاومة علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الرشیدیة بني امحمد سجلماسة الغرفة 1596967 مینة الوافي

انتقال 06/09/2006 اإللتحاق 
بالزوجة

50 4 العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن خدیجة أم المؤمنین العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الرشیدیة كلمیمة محمد الخامس الزرفي عادل 1410787

انتقال 04/01/2008 اإللتحاق 
بالزوج

44 1 العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر بوسكورة أبي حیان التوحیدي العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الرشیدیة الرشیدیة سجلماسة بوشرى  بالمھدي 1444405

انتقال 04/09/2002 عادي 58 1 الفیزیاء والكیمیاء مكناس تافیاللت  الرشیدیة الرشیدیة الثانویة تافیاللت 
التأھیلیة

الفیزیاء والكیمیاء االبتدائي مكناس تافیاللت  الرشیدیة الریصاني امنزران منصوري مونیر 1268234

انتقال 08/01/2007 اإللتحاق 
بالزوجة

49 3 الفیزیاء والكیمیاء مكناس تافیاللت  افران سیدي المخفي ثانویة سیدي المخفي 
التأھیلیة

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الرشیدیة الجرف الشھید موالي الطیب 
 بن موالي لكبیر

عرباش إدریس 1438730

انتقال 06/02/2008 عادي 38 11 الفیزیاء والكیمیاء الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات عین السبیت ثانویة اإلمام 
البوصیري اإلعدادیة

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الرشیدیة اوفوس الحسن االول اوفوس المعطي بلقاسمي 1445446

انتقال 02/09/2010 عادي 34 1 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن األزھر الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الرشیدیة بودنیب معركة بودنیب عارف عزبز 1585817

انتقال 01/03/2011 عادي 34 4 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

موالي رشید سیدي 
عثمان

سیدي عثمان عبد الرحمان 
بلقرشي

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الرشیدیة بودنیب معركة بودنیب بوشعیب الكماني 1679643

انتقال 02/09/2009 عادي 30 2 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

موالي رشید سیدي 
عثمان

موالي رشید عبد المالك السعدي الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الرشیدیة فركلة  السفلى االمام الھواري الصوفي یوسف 1544782

انتقال 05/09/2011 عادي 18 1 الفیزیاء والكیمیاء مكناس تافیاللت  الرشیدیة موالي علي الشریف الحسن 2 الریصاني الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الرشیدیة السفالت ابو بكر الصدیق موالي احفیظ العالوي 1599289

انتقال 06/02/2008 اإللتحاق 
بالزوج

43 1 التربیة اإلسالمیة سوس-ماسة-درعة تارودانت أوالد تایمة ثانویة ھوارة 
التأھیلیة

التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الرشیدیة ملعب اكلي العمارى      لالة    
  عائشة

1445418

انتقال 16/09/1996 عادي 80 1 التربیة البدنیة مكناس تافیاللت  الرشیدیة الرشیدیة سجلماسة التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الرشیدیة ارفود موالي رشید بنعبو ابراھیم  1044177

انتقال 02/09/2009 عادي 22 2 التربیة البدنیة الدار البیضاء  
الكبرى

مدیونة تطملیل ابن خلدون التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الرشیدیة موالي علي الشریف الحسن 2 الریصاني اخدا مراد 1544079

تبادل 02/09/2010 عادي 24 1 المعلومیات مكناس تافیاللت  الرشیدیة الرشیدیة سجلماسة المعلومیات الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  الرشیدیة بودنیب معركة بودنیب بوبكر حیاة 1585971

انتقال 07/09/2004 عادي 70 1 اللغة اإلنجلیزیة مكناس تافیاللت  افران ازرو محمد الخامس اللغة اإلنجلیزیة الثانوي اإلعدادي مكناس تافیاللت  افران ازرو ادریس األول فؤاد مستقیم 1278629

انتقال 07/09/2004 عادي 60 1 اللغة اإلنجلیزیة مكناس تافیاللت  افران ازرو محمد الخامس اللغة اإلنجلیزیة الثانوي اإلعدادي مكناس تافیاللت  افران ازرو صخر رشیدة الصباحي 1280035

انتقال 05/09/2007 عادي 18 5 اللغة اإلنجلیزیة مكناس تافیاللت  مكناس عین الجمعة أحمد بن علي باسو اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  افران ازرو ثانویة میشلیفن التاھیلیة حسام الزریرق 1443825

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوج

26 3 االجتماعیات طنجة - تطوان شفشاون بني احمد الشرقیة الثانویة التأھیلیة  
الحاج محمد بن 
احساین الحضري

االجتماعیات الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  افران ازرو محمد الخامس اسماء الدرایدي 1679638

انتقال 16/09/1989 أقدمیة 108 1 الریاضیات مكناس تافیاللت  افران سیدي المخفي ثانویة سیدي المخفي 
التأھیلیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  افران عین اللوح أبي بكر الصدیق ورورو عبد العزیز 366458

انتقال 16/09/1988 أقدمیة 94 1 الریاضیات طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة زینب النفزاویة الریاضیات الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  افران ازرو طارق بن زیاد حفیظة شاكر 890773
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انتقال 16/09/1985 أقدمیة 76 4 الریاضیات مكناس تافیاللت  افران ازرو ثانویة میشلیفن 
التاھیلیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  افران عین اللوح أبي بكر الصدیق الحسن ابكاري 147503

انتقال 26/07/2010 اإللتحاق 
بالزوجة

25 9 علوم الحیاة واألرض الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة الصخیرات أبي بكر الرازي علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  افران ازرو محمد الخامس أحمد سعد صقلي حسیني 1591254

انتقال 06/02/2008 عادي 42 4 الفیزیاء والكیمیاء الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات تیفلت ادریس بنزكري الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  افران عین اللوح أبي بكر الصدیق الراجي عبد القادر 1445433

انتقال 02/09/2009 عادي 30 8 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

موالي رشید سیدي 
عثمان

موالي رشید عبد المالك السعدي الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  افران عین اللوح الحسن الثاني نجیب المخلوفي 1545279

انتقال 06/09/2006 عادي 58 4 التربیة اإلسالمیة الشرقیة  بركان السعیدیة ثانویة السعیدیة 
التأھیلیة

التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  افران ایفران األرز زكریاء التھامي 1409213

انتقال 16/09/1996 عادي 82 1 التربیة البدنیة مكناس تافیاللت  مكناس اإلسماعیلیة التربیة البدنیة المنفلوطي الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  افران ایفران الثانویة العسكریة 
الملكیة الثانیة

عبد الرحمان دبشي 1043991

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوج

18 4 المعلومیات دكالة - عبدة اسفي سبت كزولة موالي اسماعیل المعلومیات الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  افران ازرو محمد الخامس ھدى لعتیقي 1593482

انتقال 02/09/2009 عادي 40 8 اللغة العربیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات عین السبیت ثانویة التوحید 
التأھیلیة

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  خنیفرة القباب تازیزاوت حاج كلثوم 1543731

انتقال 05/09/2008 اإللتحاق 
بالزوج

38 11 اللغة العربیة مكناس تافیاللت  الحاجب جحجوح ثانویة جحجوح 
التأھیلیة

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  خنیفرة القباب تازیزاوت جمیلة دنكیر 1503754

انتقال 06/04/2009 اإللتحاق 
بالزوج

37 1 اللغة العربیة مكناس تافیاللت  خنیفرة مریرت ام الربیع اللغة العربیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  خنیفرة موالي بوعزة المنصور الدھبي كنزة طویل 1542839

انتقال 07/09/2005 عادي 32 5 اللغة العربیة الشاویة - وردیغة  برشید برشید ثانویة الجدیدة 
التأھیلیة

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  خنیفرة خنیفرة طارق اسفولي عثمان 1285254

انتقال 02/09/2009 اإللتحاق 
بالزوج

31 1 اللغة العربیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة القنیطرة محمد الخامس اللغة العربیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  خنیفرة مریرت ام الربیع حلیوي سعاد 1543761

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوج

19 1 اللغة العربیة فاس - بولمان  بولمان میسور میسور المختلطة اللغة العربیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  خنیفرة خنیفرة فاطمة الزھراء سعاد ھشمي 1599621

انتقال 16/09/1994 اإللتحاق 
بالزوجة

101 7 اللغة الفرنسیة مكناس تافیاللت  الحاجب جحجوح ثانویة جحجوح 
التأھیلیة

اللغة الفرنسیة الثانوي اإلعدادي مكناس تافیاللت  خنیفرة مریرت حمان الفطواكي بنعزیز محمد 55474

انتقال 02/09/2009 عادي 30 9 اللغة الفرنسیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات اولماس محمد السادس اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  خنیفرة موالي بوعزة المنصور الدھبي خالید عسي 1543147

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق 
بالزوج

25 7 اللغة الفرنسیة تادلة - أزیالل  بني مالل قصبة تادلة ثانویة موالي رشید 
التأھیلیة

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  خنیفرة ایت اسحاق لحسن الیوسي بنیوس اسماء 1585931

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوج

18 10 اللغة الفرنسیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز أیت اوریر الثانویة التأھیلیة 
ابطیح

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  خنیفرة سیدي المین ابن الخطیب وبرشوم حنان 1593660

انتقال 18/10/1990 عادي 74 2 اللغة اإلنجلیزیة مكناس تافیاللت  مكناس بوفكران مالكة الفاسي اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  خنیفرة مریرت ام الربیع الدرعي عبد العزیز 373746

انتقال 04/09/2002 عادي 54 1 اللغة اإلنجلیزیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة تمارة الشفشاوني اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  خنیفرة خنیفرة فاطمة الزھراء حلوة رضوان 1276509

انتقال 05/09/2008 عادي 42 1 اللغة اإلنجلیزیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي سلیمان سیدي سلیمان عالل الفاسي اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  خنیفرة خنیفرة طارق یاسین لطیفة 1504321

انتقال 06/09/2006 عادي 40 1 اللغة اإلنجلیزیة مكناس تافیاللت  مكناس ویسالن واد المخازن اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  خنیفرة اكلموس موالي رشید المصطفى اموري 1410427

انتقال 06/09/2006 عادي 30 4 اللغة اإلنجلیزیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة الصخیرات أبي بكر الرازي اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  خنیفرة مریرت ام الربیع الھواري  نزھة 1410254

انتقال 02/09/2009 عادي 30 2 اللغة اإلنجلیزیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال تابریكت ثانویة عبد السالم 
عامر

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  خنیفرة اكلموس موالي رشید الرداد بدر 1544113
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انتقال 05/09/2011 عادي 28 5 اللغة اإلنجلیزیة مكناس تافیاللت  مكناس موالي ادریس 
زرھون

الخوارزمي اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  خنیفرة القباب تازیزاوت سعاد أبوكیر 1598749

انتقال 02/09/2010 عادي 24 1 اللغة اإلنجلیزیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال العیایدة ثانویة أحمد 
الحنصالي

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  خنیفرة خنیفرة اجدیر بنجعة  احمد 1585932

انتقال 02/09/2010 عادي 24 1 اللغة اإلنجلیزیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال تابریكت ثانویة ابراھیم 
الموصلي

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  خنیفرة اكلموس موالي رشید فولفولة عبد الكریم 1586458

انتقال 18/11/2011 عادي 18 8 اللغة اإلنجلیزیة طنجة - تطوان وزان لمجاعرة ثانویة معاد بن جبل 
التاھیلیة

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  خنیفرة اكلموس موالي رشید الغرادي یاسین 1596622

انتقال 08/01/2007 عادي 48 1 االجتماعیات الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة المنزه أبي ھریرة االجتماعیات الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  خنیفرة خنیفرة فاطمة الزھراء الشعیبي مصطفى 1438703

انتقال 02/09/2010 عادي 34 1 االجتماعیات الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة سوق االربعاء سیدي عیسى االجتماعیات الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  خنیفرة القباب تازیزاوت 1586549 احماموشي لمیاء

انتقال 01/03/2011 عادي 34 9 االجتماعیات مكناس تافیاللت  افران ازرو ثانویة میشلیفن 
التاھیلیة

االجتماعیات الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  خنیفرة موالي بوعزة المنصور الدھبي مزیاني ھند 1592616

انتقال 17/09/1990 أقدمیة 126 1 الریاضیات مكناس تافیاللت  مكناس اإلسماعیلیة السالم الریاضیات الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  خنیفرة مریرت ام الربیع المرنیسي  عزالدین 374139

انتقال 02/09/2010 عادي 34 2 الریاضیات مكناس تافیاللت  خنیفرة خنیفرة فاطمة الزھراء الریاضیات الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  خنیفرة ایت اسحاق لحسن الیوسي أویدیر ودیع 1586830

انتقال 02/09/2009 عادي 30 1 الریاضیات مكناس تافیاللت  خنیفرة خنیفرة محمد السادس الریاضیات الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  خنیفرة اكلموس موالي رشید محفوظ عبد الغاني 1543957

انتقال 01/03/2011 عادي 24 1 الریاضیات تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة الحسیمة موالي علي الشریف الریاضیات الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  خنیفرة خنیفرة اجدیر الحلیلي فوزیة 1592500

انتقال 14/03/2008 اإللتحاق 
بالزوج

43 7 علوم الحیاة واألرض مكناس تافیاللت  الحاجب جحجوح ثانویة جحجوح 
التأھیلیة

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  خنیفرة تیغسالین القدس الفاضل حنان 1445460

انتقال 02/09/2009 اإللتحاق 
بالزوج

30 11 علوم الحیاة واألرض الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة عرباوة ابن األثیر علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  خنیفرة ایت اسحاق لحسن الیوسي السالمي سھام 1543006

انتقال 31/12/2009 اإللتحاق 
بالزوج

30 1 علوم الحیاة واألرض طنجة - تطوان طنجة أصیال الشرف- مغوغة عبد المومن 
الموحدي

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  خنیفرة خنیفرة ابو القاسم الزیاني الراري دنیة 1545572

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوج

25 9 علوم الحیاة واألرض الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم جرف الملحة علوم الحیاة واألرض ثانویة فلسطین الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  خنیفرة مریرت ام الربیع الكتاني واضحة 1679648

انتقال 05/09/2007 اإللتحاق 
بالزوج

18 3 علوم الحیاة واألرض تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة واداملیل الوحدة علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  خنیفرة ایت اسحاق لحسن الیوسي الخلوفي نوال 1404705

انتقال 16/09/1999 عادي 72 1 العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

مكناس تافیاللت  خنیفرة خنیفرة ابو القاسم الزیاني العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

االبتدائي مكناس تافیاللت  خنیفرة لھري ایت اعزا ناجب مصطفى 1159002

انتقال 21/09/2004 عادي 60 4 العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

طنجة - تطوان تطوان تطوان جابر بن حیان العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  خنیفرة خنیفرة ابو القاسم الزیاني الطیب بویحیاوي 1277540

انتقال ثم تبادل 26/07/2010 عادي 34 1 الفیزیاء والكیمیاء الشاویة - وردیغة  برشید السوالم الثانویة التأھیلیة 
المغرب العربي

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  خنیفرة ایت اسحاق لحسن الیوسي خلیفة یوسف 1591294

انتقال 05/09/2003 عادي 46 9 التربیة اإلسالمیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم سیدي قاسم األمیر موالي عبد 
هللا

التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  خنیفرة خنیفرة فاطمة الزھراء سمیر الرجاء في هللا 1277025

انتقال 05/09/2007 اإللتحاق 
بالزوجة

42 5 التربیة اإلسالمیة مكناس تافیاللت  الحاجب جحجوح ثانویة جحجوح 
التأھیلیة

التربیة اإلسالمیة الثانوي اإلعدادي مكناس تافیاللت  خنیفرة مریرت حمان الفطواكي متوكل عبد الواحد 1447698

انتقال 16/09/1995 عادي 70 1 التربیة البدنیة فاس - بولمان  صفرو صفرو بئر أنزران التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  خنیفرة مریرت ام الربیع محمد حیداس 90655

انتقال 16/09/1995 عادي 66 2 التربیة البدنیة مكناس تافیاللت  الحاجب أكوراي عمر بن عبد العزیز التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  خنیفرة خنیفرة طارق مجید علوي موالي رشید 90335

انتقال 05/09/2008 عادي 40 1 التربیة البدنیة الشاویة - وردیغة  خریبكة خریبكة بن یاسین  التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  خنیفرة تیغسالین القدس خلفوف عصام 1504081
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انتقال 05/09/2011 عادي 18 1 التربیة البدنیة مكناس تافیاللت  افران سیدي المخفي ثانویة سیدي المخفي 
التأھیلیة

التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  خنیفرة اكلموس موالي رشید بشار حوریة 1598980

انتقال 23/09/2004 عادي 56 2 الفلسفة مكناس تافیاللت  الحاجب جحجوح ثانویة جحجوح 
التأھیلیة

الفلسفة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  خنیفرة تیغسالین القدس وسط عمر 1278127

انتقال 16/09/1998 اإللتحاق 
بالزوج

90 3 اللغة العربیة مكناس تافیاللت  مكناس ویسالن محمد الخامس اللغة العربیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  میدلت الریش موالي علي الشریف الدكیكي لطیفة 1125264

انتقال 02/09/2009 عادي 36 2 اللغة العربیة الشرقیة  تاوریرت دبدو ثانویة دبدو اللغة العربیة الثانوي اإلعدادي مكناس تافیاللت  میدلت كرامة طارق بن زیاد رحماني الطیب 1545194

انتقال 06/04/2009 عادي 32 1 اللغة العربیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

كرسیف جرسیف ابن سینا اللغة العربیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  میدلت زایدة زایدة الیعقوبي رشید 1542840

انتقال 26/07/2010 اإللتحاق 
بالزوج

25 11 اللغة العربیة فاس - بولمان  صفرو رباط الخیر موالي ادریس األكبر اللغة العربیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  میدلت كرامة طارق بن زیاد حبیب هللا لیلى 1591260

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوج

18 1 اللغة العربیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش ابي العباس السبتي اللغة العربیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  میدلت تونفیت عبد المومن توریة السھالوي 1593781

انتقال 06/09/2006 اإللتحاق 
بالزوج

48 2 اللغة الفرنسیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة سیدي یحیى زعیر محمد السراج اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  میدلت میدلت االمیر موالي رشید سالمي  رنیم 1410713

انتقال 04/12/2009 عادي 40 7 اللغة الفرنسیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم جرف الملحة اللغة الفرنسیة ثانویة فلسطین الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  میدلت ایتزر البحیرة لغماري عبدالمجید 1545593

انتقال 10/09/2001 اإللتحاق 
بالزوج

37 1 اللغة الفرنسیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال حصین الثانویة التأھیلیة 
جابر بن حیان

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  میدلت كرس تعاللین االمام علي أعماري أمینة 1232635

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق 
بالزوج

24 9 اللغة الفرنسیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال حصین الثانویة التأھیلیة 
القاضي عیاض

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  میدلت الریش موالي علي الشریف أوحشي نوریة 1585810

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوج

18 1 اللغة الفرنسیة طنجة - تطوان شفشاون شفشاون الثانویة التأھیلیة 
األمیر موالي رشید

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  میدلت بومیة موسى بن نصیر ویزرل سمیحة 1593672

انتقال 30/09/1994 أقدمیة 104 1 اللغة اإلنجلیزیة مكناس تافیاللت  الرشیدیة الرشیدیة سجلماسة اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  میدلت الریش موالي علي الشریف امحمدي م.عبد الواحد 78669

انتقال 02/09/2009 عادي 40 1 اللغة اإلنجلیزیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش األودایة ابن المعتز اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  میدلت كرامة طارق بن زیاد أماكَي لال مریم 1545638

انتقال 02/09/2009 عادي 40 4 اللغة اإلنجلیزیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الحوز أیت اوریر الثانویة التأھیلیة 
ابطیح

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  میدلت كرس تعاللین االمام علي مزدیغت خدیجة 1545639

انتقال 04/12/2009 عادي 30 1 اللغة اإلنجلیزیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة ابن جریر عبدهللا ابراھیم اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  میدلت ایتزر البحیرة ھرواش المصطفى 1545602

انتقال 05/09/2011 عادي 18 2 اللغة اإلنجلیزیة دكالة - عبدة سیدي بنور سیدي بنور ثانویة سیدي بنور 
   التأھیلیة

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  میدلت املشیل یونیو 18 میلود الشدیاني 1599259

انتقال 20/09/1983 أقدمیة 150 1 الریاضیات مكناس تافیاللت  مكناس اإلسماعیلیة السالم الریاضیات الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  میدلت میدلت االمیر موالي رشید علوي سیدي محمد 688172

انتقال 16/09/1997 عادي 88 3 الریاضیات مكناس تافیاللت  الحاجب عین تاوجطات ینایر 11 الریاضیات الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  میدلت الریش موالي علي الشریف اشریقي عبد الرحیم 1051360

انتقال 11/02/2003 عادي 66 9 الریاضیات مكناس تافیاللت  الحاجب عین تاوجطات ینایر 11 الریاضیات الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  میدلت الریش موالي علي الشریف مزوار حبیبة 1276455

انتقال 06/04/2009 عادي 42 2 الریاضیات طنجة - تطوان العرائش الساحل ثانویة اللیكسوس 
التأھیلیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  میدلت زایدة زایدة وراد كریم 1542808

انتقال 01/01/2007 عادي 34 1 الریاضیات مكناس تافیاللت  الرشیدیة الرشیدیة الثانویة تافیاللت 
التأھیلیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  میدلت كرامة طارق بن زیاد ھل بنموح عزیز 1438770

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوج

19 1 الریاضیات مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة ابن جریر الرحامنة الریاضیات الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  میدلت الریش موالي علي الشریف كوز لبنئ 1593413

انتقال 06/09/2006 اإللتحاق 
بالزوج

40 1 علوم الحیاة واألرض طنجة - تطوان العرائش العرائش ثانویة موالي محمد 
بن عبدهللا  التأھیلیھ

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  میدلت میدلت الحسن الثاني بوخرصة سمیة 1410083
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انتقال 01/03/2011 عادي 34 5 العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

طنجة - تطوان المضیق الفنیدق مرتیل محمد السادس العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  میدلت میدلت الحسن الثاني الخالبي المھدي 1679506

انتقال ثم تبادل 02/09/2009 اإللتحاق 
بالزوجة

30 1 الفیزیاء والكیمیاء طنجة - تطوان طنجة أصیال بني مكادة الخوارزمي الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  میدلت املشیل یونیو 18 یوسف احدادن 1543753

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوجة

24 11 التربیة اإلسالمیة مكناس تافیاللت  افران سیدي المخفي ثانویة سیدي المخفي 
التأھیلیة

التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  میدلت املشیل یونیو 18 ربیع الھیشو 1679507

انتقال 02/09/2010 عادي 24 3 المعلومیات مكناس تافیاللت  افران ازرو طارق بن زیاد المعلومیات الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  میدلت كرامة طارق بن زیاد محب خدیجة 1586774

انتقال ثم تبادل 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوج

18 1 المعلومیات مكناس تافیاللت  الرشیدیة بودنیب معركة بودنیب المعلومیات الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  میدلت تونفیت عبد المومن بزو سلوى 1599150

انتقال 02/09/2009 اإللتحاق 
بالزوجة

31 1 الفلسفة مكناس تافیاللت  خنیفرة خنیفرة الزرقطوني الفلسفة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  میدلت بومیة موسى بن نصیر عشاوي  رشید 1543043

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوج

18 2 الفلسفة دكالة - عبدة اسفي حرارة الجاحظ الفلسفة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  میدلت الریش موالي علي الشریف بوعجاجي لطیفة 1599068

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوج

18 4 الفلسفة تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات اورتزاغ ثا محمد السادس 
 التأھیلیة

الفلسفة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  میدلت زایدة زایدة أمینة الجناتي 1599368

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوج

18 2 الفلسفة تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات عین عائشة ثانویة عین عائشة 
التأھیلیة

الفلسفة الثانوي التأھیلي مكناس تافیاللت  میدلت بومیة موسى بن نصیر 1593323 عطافي ابمان

انتقال 16/09/1998 اإللتحاق 
بالزوج

42 7 اللغة العربیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال سیدي بوقنادل الثانویة التأھیلیة 
الحسین السالوي

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  بولمان بولمان تیشوكت امینة الحمري 1125018

انتقال 02/09/2009 اإللتحاق 
بالزوج

31 3 اللغة العربیة فاس - بولمان  فاس فاس المدینة موالي رشید اللغة العربیة الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  بولمان انجیل موسى بن نصیر كریم منار 1543838

انتقال 02/09/2009 عادي 30 6 اللغة العربیة تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح الفقیھ بن صالح ثانویة التغناري 
اإلعدادیة

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  بولمان القصابي- ملویة أبو حنیفة العریبي منیة 1543891

انتقال 26/07/2010 اإللتحاق 
بالزوج

24 11 اللغة العربیة فاس - بولمان  موالي یعقوب الوادین الثانویة التأھیلیة 
المستقبل

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  بولمان میسور میسور المختلطة ادویب فاطمة 1591163

انتقال 16/09/1988 عادي 70 3 اللغة الفرنسیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة مرس الخیر الثانویة الفالحیة اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  بولمان بولمان تیشوكت فاطمة بورایس 244400

انتقال 04/09/2002 عادي 44 3 اللغة الفرنسیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات قریة با محمد ثانویة ابن خلدون 
التأھیلة

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  بولمان افریطیسة عمر بن الخطاب العامري عبد النبي 1263787

انتقال 06/09/2001 اإللتحاق 
بالزوجة

33 11 اللغة الفرنسیة فاس - بولمان  صفرو رباط الخیر موالي ادریس األكبر اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  بولمان إیموزار مرموشة 2اكتوبر رشید حمومي 1237321

انتقال 16/09/1994 اإللتحاق 
بالزوجة

26 4 اللغة الفرنسیة سوس-ماسة-درعة تارودانت سیدي موسى 
الحمري

سیدي موسى اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  بولمان افریطیسة عمر بن الخطاب معنوي سعید 60272

انتقال 16/09/1986 أقدمیة 128 1 اللغة اإلنجلیزیة مكناس تافیاللت  مكناس اإلسماعیلیة الزیتون اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  بولمان میسور میسور المختلطة كریمة حجوي 871487

انتقال 05/09/2008 عادي 42 11 اللغة اإلنجلیزیة فاس - بولمان  موالي یعقوب لعجاجرة الثانویة التأھیلیة عبد 
العزیز مزیان بلفقیھ

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  بولمان كیكو ابو بكر الرازي الرحبي سھیلة 1504237

انتقال 19/12/2001 عادي 42 1 اللغة اإلنجلیزیة مكناس تافیاللت  افران ایفران ثانـویــة عـالل 
الفـــاسي 

الـتـــأھیــلـیـــة

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  بولمان سكورة - مداز الشریف االدریسي حلیمة الحمومي 1171981

انتقال 02/09/2009 عادي 40 1 اللغة اإلنجلیزیة فاس - بولمان  موالي یعقوب لعجاجرة الثانویة التأھیلیة عبد 
العزیز مزیان بلفقیھ

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  بولمان انجیل موسى بن نصیر معالبي عصام 1543949

انتقال 02/09/2009 عادي 38 5 اللغة اإلنجلیزیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الرباط یعقوب المنصور حمان الفطواكي اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  بولمان بولمان تیشوكت اكوح زكریاء 1543089

انتقال 07/09/2004 عادي 24 1 اللغة اإلنجلیزیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

كرسیف جرسیف الحسن الداخل اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  بولمان میسور میسور المختلطة المكاوي سعید 1278841
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انتقال 01/01/2012 اإللتحاق 
بالزوج

19 1 اللغة اإلنجلیزیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة تازة سیدي عزوز اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  بولمان القصابي- ملویة أبو حنیفة عطیفة بویة 1679632

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوج

19 4 اللغة اإلیطالیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة سیدي یحیى زعیر محمد السراج اللغة اإلیطالیة الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  بولمان اوطاط الحاج محمد السادس انتصار نفوري 1593614

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوج

26 1 االجتماعیات فاس - بولمان  فاس اكدال أم أیمن االجتماعیات الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  بولمان اوطاط الحاج المرابطین فدوى ودیع 1691729

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوج

19 7 االجتماعیات فاس - بولمان  موالي یعقوب سبع رواضي الثانویة التأھیلیة 
عباس العمراني

االجتماعیات الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  بولمان میسور موالي الحسن نزھة السعیدي 1593749

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوج

19 4 االجتماعیات فاس - بولمان  فاس سایس عبدهللا كنون االجتماعیات الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  بولمان بولمان تیشوكت فتیحة لكحل 1593459

انتقال 06/09/2006 اإللتحاق 
بالزوجة

31 1 الریاضیات فاس - بولمان  فاس زواغة عبد الكریم الداودي الریاضیات الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  بولمان اوطاط الحاج المرابطین إدریسي موالي عبد هللا 1410423

انتقال 16/09/1992 اإللتحاق 
بالزوج

113 8 علوم الحیاة واألرض مكناس تافیاللت  مكناس توالل توالل علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  بولمان میسور میسور المختلطة فاطمة حمیدي 899930

انتقال 16/09/1997 اإللتحاق 
بالزوجة

93 2 الفیزیاء والكیمیاء طنجة - تطوان تطوان ازال ابن زھر الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  بولمان بولمان تیشوكت الحسن الكدمیوي 1051653

انتقال 08/02/2008 اإللتحاق 
بالزوجة

42 11 الفیزیاء والكیمیاء مكناس تافیاللت  الحاجب جحجوح ثانویة جحجوح 
التأھیلیة

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  بولمان افریطیسة عمر بن الخطاب عماري محمد 1445185

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوج

18 3 الفیزیاء والكیمیاء تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة واداملیل الوحدة الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  بولمان اوطاط الحاج المرابطین الطاھري حنان 1593816

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوجة

18 2 الفیزیاء والكیمیاء تازة - تاونات - 
الحسیمة

كرسیف تادرت النھضة الفیزیاء والكیمیاء الثانوي اإلعدادي فاس - بولمان  بولمان اوطاط الحاج الفتح نضال الناصري المرابطي 1550922

انتقال 26/07/2010 عادي 28 3 التربیة اإلسالمیة الشرقیة  الناضور ازغنغان ابن سینا التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  بولمان افریطیسة عمر بن الخطاب الشقوري سمیرة 1591188

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوجة

18 1 التربیة اإلسالمیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش ابي العباس السبتي التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  بولمان اوطاط الحاج المرابطین شوقي خلید 1599173

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوج

19 2 المعلومیات فاس - بولمان  فاس سایس األمیر موالي الحسن المعلومیات الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  بولمان اوطاط الحاج المرابطین اجمھري فاطمة الزھراء 1598835

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوج

18 11 المعلومیات فاس - بولمان  فاس المرینیین ابن زیدون المعلومیات الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  بولمان إیموزار مرموشة 2اكتوبر فدوى قدمیري 1593352

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوج

18 10 المعلومیات الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي البرنوصي ابن المعتز المعلومیات الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  بولمان اوطاط الحاج المرابطین بوزكري ھاجر 1599134

انتقال 04/09/2012 اإللتحاق 
بالزوج

14 11 المعلومیات فاس - بولمان  صفرو البھالیل محمد القري المعلومیات الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  بولمان سرغینة صالح الدین االیوبي حیاة حنطریز 1686265

انتقال 18/11/2011 عادي 28 1 الفلسفة الشرقیة  الناضور زایو زایو الفلسفة الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  بولمان افریطیسة عمر بن الخطاب بوسیف البشیر 1596615

انتقال 02/01/2007 اإللتحاق 
بالزوجة

19 11 الفلسفة فاس - بولمان  موالي یعقوب الوادین الثانویة التأھیلیة 
المستقبل

الفلسفة الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  بولمان كیكو ابو بكر الرازي علي الملیح 1438496

انتقال 06/09/2006 اإللتحاق 
بالزوج

18 10 الفلسفة فاس - بولمان  موالي یعقوب الوادین الثانویة التأھیلیة 
المستقبل

الفلسفة الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  بولمان انجیل موسى بن نصیر غزالن فریشي 1401736

انتقال 16/09/1997 اإللتحاق 
بالزوج

87 1 اللغة الفرنسیة فاس - بولمان  فاس اكدال عبدالكریم الرایس اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  فاس سیدي حرازم الوحدة الداودي سلمى 1052502

تبادل 06/12/2001 اإللتحاق 
بالزوج

25 1 اللغة الفرنسیة فاس - بولمان  فاس سایس إبن رشد اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  فاس المرینیین القرویین كمري  حریة 1172035

انتقال 08/11/1993 اإللتحاق 
بالزوج

34 1 اللغة اإلنجلیزیة فاس - بولمان  فاس اكدال عبد الرحیم بوعبید اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  فاس المرینیین ابن خلدون سمیرة البكاوي 837073
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انتقال 21/02/2008 اإللتحاق 
بالزوج

42 3 الریاضیات الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال حصین غاندي الریاضیات الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  فاس المرینیین عالل الودیي عزیزة بنقویدر 1445183

انتقال 11/10/1990 اإللتحاق 
بالزوج

72 2 علوم الحیاة واألرض الدار البیضاء  
الكبرى

عین السبع الحي 
المحمدي

عین السبع المقدسي علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  فاس المرینیین عالل الودیي رمال نوال 896373

انتقال 06/09/2001 اإللتحاق 
بالزوج

79 2 التربیة اإلسالمیة فاس - بولمان  فاس اكدال عبد الرحیم بوعبید التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  فاس جنان الورد الحسن الیوسي سمیرة الغالي 1236716

تبادل 02/09/2009 اإللتحاق 
بالزوج

24 2 التربیة اإلسالمیة فاس - بولمان  فاس اكدال أم أیمن التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  فاس زواغة عبد الخالق الطرس مریم الیعكوبي 1543621

انتقال 16/09/1997 عادي 62 1 التربیة البدنیة فاس - بولمان  فاس سایس ابن سینا التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  فاس زواغة عبد الكریم الداودي موجیب بقالي 1050843

انتقال 16/09/1992 عادي 62 1 التربیة البدنیة فاس - بولمان  فاس سایس الثانویة التقنیة التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  فاس جنان الورد المسیرة محمد الحریفي 788719

انتقال 17/09/1990 عادي 60 1 التربیة البدنیة فاس - بولمان  فاس اكدال سیدي ابراھیم التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  فاس زواغة عبد الكریم الداودي مراد دودوح 375549

انتقال 17/09/1990 عادي 56 1 التربیة البدنیة فاس - بولمان  فاس اكدال سیدي ابراھیم التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  فاس زواغة ابن عشیر عبدااللھ طرشي 372685

انتقال 08/01/2007 اإللتحاق 
بالزوجة

33 5 اللغة العربیة فاس - بولمان  فاس زواغة عبد الكریم الداودي اللغة العربیة الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  صفرو رباط الخیر موالي ادریس األكبر حسن  لشقر 1438932

تبادل 08/01/2007 عادي 32 2 اللغة العربیة فاس - بولمان  فاس زواغة عبد الخالق الطرس اللغة العربیة الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  صفرو راس تابودة طارق بن زیاد حسن ھادي 1438926

انتقال 16/09/1992 اإللتحاق 
بالزوج

112 1 اللغة الفرنسیة فاس - بولمان  صفرو صفرو سیدي لحسن الیوسي اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  صفرو رباط الخیر موالي ادریس األكبر سمیرة برادة 728480

انتقال 28/09/1987 اإللتحاق 
بالزوجة

89 2 اللغة الفرنسیة فاس - بولمان  فاس زواغة األدارسة اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  صفرو صفرو سیدي لحسن الیوسي الحسن    العبد 323230

انتقال 11/12/1989 اإللتحاق 
بالزوج

112 1 اللغة اإلنجلیزیة فاس - بولمان  صفرو صفرو بئر أنزران اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  صفرو البھالیل محمد القري نعیمة أغنوش 888376

انتقال 16/09/1998 اإللتحاق 
بالزوج

51 1 اللغة اإلنجلیزیة فاس - بولمان  فاس سایس الثانویة التقنیة اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  صفرو ایموزار كندر محمد السادس السعدیة عاللي 1125216

انتقال 06/09/2006 اإللتحاق 
بالزوج

31 1 اللغة اإلنجلیزیة فاس - بولمان  صفرو صفرو ثانویة محمد بن عبد 
الكریم الخطابي

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  صفرو المنزل محمد الفاسي درداري الھام 1410160

انتقال 16/09/1995 اإللتحاق 
بالزوجة

24 2 اللغة اإلنجلیزیة فاس - بولمان  فاس سایس ابن سینا اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  صفرو ایموزار كندر محمد السادس امحمد الصحراوي 92418

انتقال 02/09/2009 اإللتحاق 
بالزوجة

18 4 اللغة اإلنجلیزیة فاس - بولمان  فاس زواغة عبد الكریم الداودي اللغة اإلنجلیزیة الثانوي اإلعدادي فاس - بولمان  صفرو رباط الخیر موالي ادریس األكبر سمیر الرفیق 1544363

انتقال 16/09/1985 اإللتحاق 
بالزوجة

131 6 الریاضیات الدار البیضاء  
الكبرى

الحي الحسني الحي الحسني ابن ھشام الریاضیات الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  صفرو صفرو سیدي لحسن الیوسي جواد  شكیب 175698

انتقال 16/09/1988 أقدمیة 122 1 الریاضیات فاس - بولمان  صفرو صفرو سیدي لحسن الیوسي الریاضیات الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  صفرو المنزل محمد الفاسي شدل نور الدین 331668

انتقال 16/09/1991 اإللتحاق 
بالزوجة

106 1 الریاضیات فاس - بولمان  فاس سایس إبن رشد الریاضیات الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  صفرو صفرو سیدي لحسن الیوسي العربي االضادي 390163

انتقال 20/09/2005 اإللتحاق 
بالزوج

38 1 الریاضیات فاس - بولمان  صفرو صفرو سیدي لحسن الیوسي الریاضیات الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  صفرو المنزل محمد الفاسي سمیرة تاتوتي 1285273

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوج

18 3 علوم الحیاة واألرض الدار البیضاء  
الكبرى

الحي الحسني الحي الحسني ابن الخطیب علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  صفرو المنزل محمد الفاسي العالمي آسیة 1599287

انتقال 16/09/1991 اإللتحاق 
بالزوجة

82 1 الفیزیاء والكیمیاء فاس - بولمان  فاس سایس األمیر موالي الحسن الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  صفرو صفرو بئر أنزران الحسن الزكیوي 398534

انتقال 08/01/2007 اإللتحاق 
بالزوج

40 1 الفیزیاء والكیمیاء فاس - بولمان  موالي یعقوب عین الشقف الثانویة التأھیلیة 
التقدم

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  صفرو ایموزار كندر محمد السادس بشرى ابن عزوز 1438951
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انتقال 27/09/2001 اإللتحاق 
بالزوج

72 1 التربیة اإلسالمیة فاس - بولمان  فاس اكدال سیدي ابراھیم التربیة اإلسالمیة االبتدائي فاس - بولمان  صفرو ایت السبع لجرف تیزلت بھیجة جبیلي 1237656

انتقال 16/09/1987 أقدمیة 96 1 التربیة البدنیة فاس - بولمان  فاس اكدال عبد الرحیم بوعبید التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  صفرو صفرو بئر أنزران احمد سیطي 323621

انتقال 07/09/2005 اإللتحاق 
بالزوج

38 1 التربیة البدنیة فاس - بولمان  صفرو صفرو بئر أنزران التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  صفرو المنزل محمد الفاسي الكیري وفاء 1285028

انتقال 07/09/2004 اإللتحاق 
بالزوجة

34 3 الفلسفة فاس - بولمان  فاس المرینیین ابن الھیتم الفلسفة الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  صفرو رباط الخیر موالي ادریس األكبر علي بوصالح 1279900

انتقال 02/09/2009 اإللتحاق 
بالزوج

33 1 اللغة العربیة فاس - بولمان  فاس فاس المدینة األمیرة لال سلمى اللغة العربیة الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  موالي یعقوب الوادین الثانویة التأھیلیة 
المستقبل

زینب زین العابدین وزاني 1544269

انتقال 08/09/2000 اإللتحاق 
بالزوج

50 9 اللغة الفرنسیة فاس - بولمان  فاس جنان الورد عبد هللا الشفشاوني اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  موالي یعقوب میكس اوالد حسین المركز سناء كریمو 1179352

انتقال 02/09/2009 اإللتحاق 
بالزوج

23 1 اللغة اإلنجلیزیة فاس - بولمان  فاس سایس ابن سینا اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  موالي یعقوب الوادین الثانویة التأھیلیة 
المستقبل

القھري لمیاء 1543539

انتقال 06/09/2000 اإللتحاق 
بالزوج

49 1 التربیة اإلسالمیة فاس - بولمان  موالي یعقوب عین الشقف الثانویة التأھیلیة 
البساتین

التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  موالي یعقوب سبع رواضي مشرع كریم المركز نسرین غدواني 1179590

انتقال 04/09/2002 اإللتحاق 
بالزوج

44 5 التربیة اإلسالمیة فاس - بولمان  فاس فاس المدینة ابن باجة التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  موالي یعقوب الوادین اوالد حافظ المركز ابتسام الدحماني االدریسي 1265336

انتقال 05/09/2008 مزدوج 46 4 التربیة البدنیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة تمارة النسیم التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  موالي یعقوب عین الشقف الثانویة التأھیلیة أحمد 
زكي العلوي

المھدي الزعیم  1504330

انتقال 20/09/2002 اإللتحاق 
بالزوجة

38 5 الفلسفة فاس - بولمان  فاس فاس المدینة موالي ادریس الفلسفة الثانوي التأھیلي فاس - بولمان  موالي یعقوب الوادین الثانویة التأھیلیة 
المستقبل

عبد الحق رزوقي 1269197

انتقال 04/09/2002 مزدوج 28 1 اللغة العربیة الدار البیضاء  
الكبرى

موالي رشید سیدي 
عثمان

سیدي عثمان المكي الناصري اللغة العربیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة اجدیر الریف اعالم الحسین 1263175

انتقال 05/09/2011 مزدوج 28 1 اللغة العربیة الدار البیضاء  
الكبرى

موالي رشید سیدي 
عثمان

سیدي عثمان المكي الناصري اللغة العربیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة امزورن امزورن فتیحة الشھایبي 1599263

انتقال 02/09/2009 اإللتحاق 
بالزوج

27 1 اللغة العربیة الشرقیة  وجدة انجاد وجدة ثا. عمر بن عبد 
العزیز

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة بني بوفراح بني بوفراح ظریفة ارناج 1543791

انتقال 16/09/1997 عادي 64 2 اللغة الفرنسیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة الحسیمة اإلمام مالك اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة امزورن امزورن بنعبد هللا فدوى 1114895

انتقال 16/09/1999 عادي 62 2 اللغة الفرنسیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة بنمنصور حافظ إبراھیم اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة امزورن امزورن الرایس حنان 1158512

انتقال 05/09/2007 عادي 38 5 اللغة الفرنسیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات عین مدیونة ثانویة طھ حسین 
التأھیلیة

اللغة الفرنسیة االبتدائي تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة بني بوشیبت ابزازن اسامة العمراني 1404470

انتقال 16/09/1994 اإللتحاق 
بالزوجة

35 3 اللغة الفرنسیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة واداملیل الوحدة اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة امزورن امزورن محمد أوكة 58332

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوجة

20 1 اللغة الفرنسیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم اوالد نوال الوحدة اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة بني عمارت ثانویة الھادي الطیب 
حمو

الھند العربي 1599350

انتقال 07/09/2004 عادي 60 1 اللغة اإلنجلیزیة الشرقیة  وجدة انجاد وجدة ثا. عبد هللا العروي اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة امزورن امزورن محمد صالحي 1277869

انتقال 05/09/2011 عادي 28 3 اللغة اإلنجلیزیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات تیسة ثانویة المنصور 
الذھبي التأھیلیة

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة بني بوعیاش الخوارزمي الیعكوبي رضوان 1599453

انتقال 05/09/2008 عادي 28 1 اللغة اإلنجلیزیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة تاھلة تاھلة اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة امزورن موالي اسماعیل محمد الروجي 1503581

انتقال 02/09/2010 عادي 24 1 اللغة اإلنجلیزیة سوس-ماسة-درعة أكادیر إدا أوتنان تامري اعدادیة الزیتون اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة بني حدیفة الشریف محمد امزیان محمد سعیدي 1586936
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انتقال 02/09/2010 عادي 24 3 اللغة اإلنجلیزیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال تابریكت ثانویة ابراھیم 
الموصلي

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة بني بوعیاش ابن رشد عبیدي ابراھیم 1586826

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوج

19 1 اللغة اإلنجلیزیة طنجة - تطوان طنجة أصیال الشرف- مغوغة عبد المومن 
الموحدي

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة بني بوفراح بني بوفراح الحسوني ھناء 1599357

انتقال 05/09/2011 عادي 18 1 اللغة اإلنجلیزیة الشاویة - وردیغة  سطات سیدي محمد بن 
رحال

البحتري اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة بني عمارت ثانویة الھادي الطیب 
حمو

لحمامي سعید 1593455

انتقال 02/09/2010 عادي 22 1 اللغة اإلسبانیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات قریة با محمد ثانویة ابن خلدون 
التأھیلة

اللغة اإلسبانیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة تارجیست ثانویة ترجیست 
التأھیلیة

جواد علیلو 1586480

انتقال 02/09/2010 عادي 24 11 اللغة األلمانیة الدار البیضاء  
الكبرى

مدیونة الھراویین المختار السوسي اللغة األلمانیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة تارجیست ثانویة ترجیست 
التأھیلیة

زائد عبد الفتاح 1586211

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق 
بالزوج

25 11 اللغة اإلیطالیة الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر النواصر توفیق الحكیم اللغة اإلیطالیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة تارجیست الرازي حنان البقالي 1586162

انتقال 05/09/2008 عادي 46 5 االجتماعیات تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات بوھودة ثانویة الخوارزمي 
التأھیلیة

االجتماعیات الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة بني عمارت ثانویة الھادي الطیب 
حمو

ملوكي عبد الرحمان 1505277

انتقال 06/04/2009 عادي 46 1 االجتماعیات تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة اكنول اكتوبر 1955 2 االجتماعیات الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة امزورن موالي اسماعیل بوشیوع حسن 1542479

انتقال 05/09/2008 عادي 36 2 االجتماعیات الشرقیة  وجدة انجاد وجدة ثا. محمد عابد 
الجابري

االجتماعیات الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة ارواضي الرواضي أناس كویس   1505269

انتقال 02/09/2010 عادي 34 4 االجتماعیات تازة - تاونات - 
الحسیمة

كرسیف جرسیف الحسن الداخل االجتماعیات الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة بني حدیفة الشریف محمد امزیان مریم بوحي 1589687

انتقال 01/03/2011 عادي 34 7 االجتماعیات الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة لال میمونة األمیرة لال خدیجة االجتماعیات الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة تامساوت تمساوت صفاء بنشلیخة 1592651

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوجة

27 3 االجتماعیات الدار البیضاء  
الكبرى

عین الشق عین الشق عثمان ابن عفان االجتماعیات الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة تارجیست ثانویة ترجیست 
التأھیلیة

منعم الحارتي 1679583

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوج

18 1 االجتماعیات الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم جرف الملحة جرف الملحة االجتماعیات الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة بني حدیفة الشریف محمد امزیان ملیكة خباش 1593373

انتقال 02/09/2009 عادي 40 4 الریاضیات الدار البیضاء  
الكبرى

بن امسیك سباتة طھ حسین الریاضیات الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة النكور محمد الطرھوشي الصالح رحال 1587398

انتقال 02/09/2009 عادي 40 2 الریاضیات الدار البیضاء  
الكبرى

موالي رشید سیدي 
عثمان

موالي رشید عبد المالك السعدي الریاضیات الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة اجدیر الریف بوشعیب مصدق 1587405

انتقال 01/01/2010 عادي 30 11 الریاضیات الدار البیضاء  
الكبرى

المحمدیة سیدي موسى 
المجدوب

الثانویة التأھیلیة 
عمر المختار

الریاضیات الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة بني عمارت ثانویة الھادي الطیب 
حمو

قشار یوسف 1587396

انتقال 30/10/2010 اإللتحاق 
بالزوج

24 1 الریاضیات الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة عین العودة عبد الرحمان الداخل الریاضیات الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة الحسیمة الخزامى الھرزة ھناء 1587455

انتقال 04/01/2007 عادي 58 7 علوم الحیاة واألرض الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة لال میمونة األمیرة لال خدیجة علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة بني بوعیاش الخوارزمي عالل جا 1438863

انتقال 26/07/2010 عادي 34 5 علوم الحیاة واألرض سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا ماسة الثانویة التأھیلیة  
المسیرة الخضراء

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة امزورن موالي اسماعیل أحمد ظلع 1590910

انتقال 26/07/2010 اإللتحاق 
بالزوجة

26 2 علوم الحیاة واألرض طنجة - تطوان تطوان واد لو عمر بن الخطاب علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة تارجیست ثانویة ترجیست 
التأھیلیة

توفیق أجانف 1590937

انتقال 26/07/2010 عادي 24 11 علوم الحیاة واألرض مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة اوالد زراد ثانویة اوالد زراد 
التأھیلیة

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة امزورن إعدادیة محمد السادس احمد خضرى 1590925

انتقال 07/09/2005 عادي 64 4 العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

طنجة - تطوان طنجة أصیال أصیلة وادي الذھب العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة الحسیمة البادیسي الحاج عمرو ھشام 1285034

انتقال 07/09/2004 عادي 54 7 العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة الحسیمة البادیسي العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة بني اكمیل تزایرت بوكعبیة عادل 1367261
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انتقال 28/12/2009 عادي 40 8 العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة تاھلة تاھلة العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة موالي احمد الشریف الطوب  عبد الغني تیزي تشین 1545541

انتقال 02/09/2011 عادي 28 4 العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

طنجة - تطوان طنجة أصیال أصیلة وادي الذھب العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة كتامة مویة أزلماط عائشة 1680905

انتقال 02/09/2010 عادي 28 3 العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة بني بوعیاش ابن رشد العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

االبتدائي تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة بني جمیل مكصولین تیزخت ھنیدة الشرشاوي 1581900

انتقال 07/02/2007 عادي 58 3 الفیزیاء والكیمیاء طنجة - تطوان العرائش اوالد اوشیح ثانویة اوالد أوشیح 
التأھیلیة

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة عبد الغایة السواحل اكاون عبد هللا یوسفي 1438858

انتقال 04/01/2007 عادي 48 10 الفیزیاء والكیمیاء طنجة - تطوان الفحص أنجرة تغرامت إع.تاغرامت الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة بني بوعیاش ابن رشد عبد الحفیظ الفجي 1438852

انتقال 01/01/2010 عادي 40 11 الفیزیاء والكیمیاء طنجة - تطوان طنجة أصیال الشرف- مغوغة عبد المومن 
الموحدي

الفیزیاء والكیمیاء االبتدائي تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة زرقت ورسان سلطانة محمد 1550891

انتقال 01/01/2010 عادي 38 3 الفیزیاء والكیمیاء دكالة - عبدة الجدیدة ازمور موالي بوشعیب الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة بني بوشیبت تبرانت أمشاري عبد هللا 1587392

انتقال 26/07/2010 عادي 34 7 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

موالي رشید سیدي 
عثمان

موالي رشید عبد المالك السعدي الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة امزورن امزورن الجراري محمد 1590932

انتقال 01/01/2010 عادي 30 4 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

مدیونة الھراویین خدیجة أم المؤمنین الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة اساكن اساكن حمزة مغفور 1587391

انتقال 02/09/2009 اإللتحاق 
بالزوجة

30 1 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

عین الشق عین الشق المصلى الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة امرابطن الثانویة االعدادیة 
امرابطن

السالمي عبد الكبیر 1587393

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق 
بالزوج

27 4 الفیزیاء والكیمیاء الشرقیة  بركان السعیدیة ثانویة السعیدیة 
التأھیلیة

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة اساكن اساكن رحمة القشاطي 1550538

انتقال 02/09/2010 عادي 24 11 الفیزیاء والكیمیاء الشاویة - وردیغة  خریبكة وادي زم المختار   السوسي الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة زاویة سیدي عبد القادر الزاویة ھشام بانزي 1585878

انتقال 06/09/2000 أقدمیة 80 4 التربیة اإلسالمیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة بني بوعیاش ابن رشد التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة ارواضي اسكرام حنة عبد الحق 1177306

انتقال 06/04/2009 عادي 46 3 التربیة اإلسالمیة طنجة - تطوان طنجة أصیال الشرف- مغوغة عبد المومن 
الموحدي

التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة الحسیمة البادیسي طارق اعزیبو بوفتاح 1542485

انتقال 02/09/2009 عادي 40 11 التربیة اإلسالمیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة أجدیر أجدیر التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة تارجیست ثانویة ترجیست 
التأھیلیة

عبد الرحیم حسي 1543750

انتقال 26/07/2010 عادي 34 11 التربیة اإلسالمیة سوس-ماسة-درعة اشتوكة ایت باھا انشادن الثانویة التأھیلیة 
األمویین

التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة بني حدیفة الشریف محمد امزیان جواد أخموش 1590935

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق 
بالزوج

32 1 التربیة اإلسالمیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة باب مرزوقة إبن زیدون التربیة اإلسالمیة االبتدائي تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة بني بوشیبت تمایلت سمیة التزاني 1551154

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوج

18 6 التربیة اإلسالمیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة العثامنة ثانویة لعثامنة 
 االعدادیة

التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة امزورن امزورن مصلوحي فتیحة 1593535

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق 
بالزوج

24 4 المعلومیات طنجة - تطوان تطوان ازال ابن زھر المعلومیات الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة الحسیمة الخزامى بلحاج ھنیدة 1586748

انتقال 02/09/2010 عادي 24 11 المعلومیات مكناس تافیاللت  خنیفرة موالي بوعزة المنصور الدھبي المعلومیات الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة بني حدیفة الشریف محمد امزیان زوھیر یوسف 1586229

انتقال 16/09/1988 اإللتحاق 
بالزوج

77 1 اللغة العربیة فاس - بولمان  فاس فاس المدینة موالي ادریس اللغة العربیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات تاونات ثا نویة الوحدة التأھیلیة أمینة علوي محمدي 889505

انتقال 16/09/1999 اإللتحاق 
بالزوجة

76 2 اللغة العربیة فاس - بولمان  فاس سایس إبن رشد اللغة العربیة االبتدائي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات البسابسا باب خیدور محتال عبدالغني 1154395

انتقال 01/01/2002 عادي 70 5 اللغة العربیة الشرقیة  جرادة عین بني مطھر ثانویة االمام علي 
التأھیلیة

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات طھر السوق ثانویة عبد الكریم 
الخطابي التأھیلیة

محمد سویح 1283345
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انتقال 05/09/2007 عادي 48 10 اللغة العربیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات عین مدیونة ثانویة طھ حسین 
التأھیلیة

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات عین مدیونة الثانویة اإلعدادیة عین 
مدیونة

عبد الوھاب قزیبر 1447498

انتقال 05/09/2007 اإللتحاق 
بالزوج

39 2 اللغة العربیة فاس - بولمان  موالي یعقوب عین الشقف الثانویة التأھیلیة 
البساتین

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات عین مدیونة ثانویة طھ حسین 
التأھیلیة

الخلدي نوال 1443618

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوجة

24 2 اللغة العربیة طنجة - تطوان العرائش الساحل ثانویة اللیكسوس 
التأھیلیة

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات تافرانت ثانویة اإلمام الغزالي 
التأھیلیة

بوشتى ادریسي عایدي 1679591

انتقال 16/09/1995 اإللتحاق 
بالزوجة

84 2 اللغة الفرنسیة فاس - بولمان  موالي یعقوب عین الشقف الثانویة التأھیلیة 
البساتین

اللغة الفرنسیة الثانوي اإلعدادي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات كالز ثانویة كالز اإلعدادیة ھشام زین العابدین 90316

انتقال 04/09/2002 عادي 68 1 اللغة الفرنسیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات عین عائشة ثانویة عین عائشة 
التأھیلیة

اللغة الفرنسیة االبتدائي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات راس الواد عین خادم العروصي محمد 1267809

انتقال 16/09/1998 عادي 66 1 اللغة الفرنسیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات تیسة ثانویة المنصور 
الذھبي التأھیلیة

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات اورتزاغ ثا محمد السادس 
 التأھیلیة

محمد عرسي 1119488

انتقال ثم تبادل 16/09/1999 اإللتحاق 
بالزوجة

60 2 اللغة الفرنسیة فاس - بولمان  موالي یعقوب عین الشقف الثانویة التأھیلیة 
أحمد زكي العلوي

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات تیسة ثانویة المنصور الذھبي 
التأھیلیة

الحسن الشومي 1151688

انتقال 06/09/2000 اإللتحاق 
بالزوجة

57 1 اللغة الفرنسیة فاس - بولمان  صفرو صفرو بئر أنزران اللغة الفرنسیة االبتدائي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات بوشابل المیزاب كمال الحیاني المشكوري 1179870

انتقال 07/09/2005 اإللتحاق 
بالزوج

55 9 اللغة الفرنسیة فاس - بولمان  موالي یعقوب لعجاجرة الثانویة التأھیلیة عبد 
العزیز مزیان بلفقیھ

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات قریة با محمد ثانویة ابن خلدون 
التأھیلة

عبد اللوي سارة 1282564

انتقال 01/01/2010 عادي 40 11 اللغة الفرنسیة تادلة - أزیالل  أزیالل موالي عیسى بن 
ادریس

تانویة القاضي 
عیاض  الناھیلیة

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات تبودة ثانویة  تبودة  اإلعدادیة رشیدة الرابح 1587385

انتقال 01/01/2010 عادي 40 11 اللغة الفرنسیة تادلة - أزیالل  بني مالل اغبالة ثانویة سیدي اعمر 
أوحلي التأھیلیة

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات تافرانت ثانویة 16 نوفمبر 
اإلعدادیة

امال یونس 1587382

انتقال 05/09/2011 عادي 28 5 اللغة الفرنسیة الشاویة - وردیغة  برشید سیدي رحال الشاطئ الخوارزمي اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات تافرانت ثانویة اإلمام الغزالي 
التأھیلیة

العنصري رشید 1599465

انتقال 06/04/2009 عادي 28 5 اللغة الفرنسیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

كرسیف تادرت النھضة اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات طھر السوق ثانویة عبد الكریم 
الخطابي التأھیلیة

زروالي اعمر 1542451

انتقال 07/09/2004 اإللتحاق 
بالزوج

19 1 اللغة الفرنسیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات تیسة ثانویة المنصور 
الذھبي التأھیلیة

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات بني ولید ثانویة خالد بن الولید 
التأھیلیة

خدیجة إدبن إدریس 1368480

انتقال 12/10/1989 أقدمیة 134 1 اللغة اإلنجلیزیة فاس - بولمان  موالي یعقوب سبع رواضي الثانویة التأھیلیة 
عباس العمراني

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات تیسة ثانویة المنصور الذھبي 
التأھیلیة

عبدالغني الجوال 347814

انتقال 25/08/1991 أقدمیة 110 4 اللغة اإلنجلیزیة فاس - بولمان  فاس زواغة عبد الخالق الطرس اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات غفساي ثانویة اإلمام الشطیبي 
التأھیلیة

عبدالمجید ناصر 372836

انتقال 28/10/1993 أقدمیة 108 2 اللغة اإلنجلیزیة فاس - بولمان  فاس زواغة عبد الخالق الطرس اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات قریة با محمد ثانویة ابن خلدون 
التأھیلة

ادریس العماري 838298

انتقال 16/09/1992 أقدمیة 104 4 اللغة اإلنجلیزیة فاس - بولمان  صفرو البھالیل محمد القري اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات اورتزاغ ثا محمد السادس 
 التأھیلیة

محمد كمال حمادي 55336

انتقال 16/09/1999 أقدمیة 84 2 اللغة اإلنجلیزیة مكناس تافیاللت  مكناس المھایة لحسن بن محمد بن 
مبارك

اللغة اإلنجلیزیة االبتدائي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات موالي بوشتى اماسین محمد الطاھري الصدیقي 1154216

انتقال 16/09/1997 عادي 76 6 اللغة اإلنجلیزیة فاس - بولمان  فاس جنان الورد عبد هللا الشفشاوني اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات عین عائشة ثانویة عین عائشة 
التأھیلیة

یوسف سا سیوي 1051953

انتقال 04/09/2002 عادي 68 3 اللغة اإلنجلیزیة فاس - بولمان  موالي یعقوب الوادین الثانویة التأھیلیة 
المستقبل

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات عین عائشة ثانویة عین عائشة 
التأھیلیة

خالد الخضیر 1276569

انتقال 05/09/2003 عادي 64 3 اللغة اإلنجلیزیة فاس - بولمان  فاس جنان الورد عبد هللا الشفشاوني اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات طھر السوق ثانویة عبد الكریم 
الخطابي التأھیلیة

العربي السوسي 1277050

انتقال 16/09/1997 عادي 38 1 اللغة اإلنجلیزیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات تاونات عثمان بن عفان اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات طھر السوق ثانویة عبد الكریم 
الخطابي التأھیلیة

عبد هللا عزوزي 1051305
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انتقال 02/09/2010 عادي 34 1 اللغة اإلنجلیزیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم سیدي قاسم ثانویة المنصور 
الدھبي

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات بني ولید ثانویة خالد بن الولید 
التأھیلیة

الغلیمي ایمان 1586385

انتقال 05/09/2011 عادي 28 1 اللغة اإلنجلیزیة الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن ابن الھیثم اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات اورتزاغ ثا محمد السادس 
 التأھیلیة

جالل بونوار 1599112

انتقال 11/09/2001 أقدمیة 86 7 االجتماعیات فاس - بولمان  موالي یعقوب الوادین الثانویة التأھیلیة 
المستقبل

االجتماعیات االبتدائي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات اورتزاغ تاورضة عادل ازمي حسني 1234542

انتقال 16/09/1998 عادي 82 6 االجتماعیات فاس - بولمان  صفرو صفرو ثانویة محمد بن عبد 
الكریم الخطابي

االجتماعیات االبتدائي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات سیدي العابد الكرادسة عادل خالص 1119325

انتقال 16/09/1998 عادي 70 1 االجتماعیات مكناس تافیاللت  مكناس اإلسماعیلیة السالم االجتماعیات الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات تاونات ثا نویة الوحدة التأھیلیة قاسم الحادك 1119518

انتقال 06/09/2006 عادي 58 3 االجتماعیات تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات تیسة ثانویة المنصور 
الذھبي التأھیلیة

االجتماعیات الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات تاونات ثا نویة الوحدة التأھیلیة إبراھیم مقران 1410532

انتقال 05/09/2007 عادي 52 1 االجتماعیات مكناس تافیاللت  الحاجب جحجوح ثانویة جحجوح 
التأھیلیة

االجتماعیات الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات طھر السوق ثانویة عبد الكریم 
الخطابي التأھیلیة

السویري عبد العزیز 1443768

انتقال 06/09/2006 عادي 48 1 االجتماعیات تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات تیسة ثانویة المنصور 
الذھبي التأھیلیة

االجتماعیات الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات اورتزاغ ثا محمد السادس 
 التأھیلیة

حمید بوغزال 1410097

انتقال 18/02/2008 عادي 34 5 االجتماعیات تازة - تاونات - 
الحسیمة

كرسیف جرسیف الحسن الداخل االجتماعیات الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات طھر السوق ثانویة عبد الكریم 
الخطابي التأھیلیة

صدیق عبد النور 1445327

انتقال 05/09/2007 عادي 34 9 االجتماعیات تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات قریة با محمد ثانویة ابن خلدون 
التأھیلة

االجتماعیات الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات غفساي ثانویة اإلمام الشطیبي 
التأھیلیة

عرعار یونس 1446423

انتقال 05/09/2011 عادي 28 8 االجتماعیات تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة أجدیر أجدیر االجتماعیات الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات بني ولید ثانویة خالد بن الولید 
التأھیلیة

حسناء العیسوي 1599366

انتقال 26/07/2010 اإللتحاق 
بالزوج

25 1 االجتماعیات تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات قریة با محمد ثانویة ابن خلدون 
التأھیلة

االجتماعیات الثانوي اإلعدادي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات موالي بوشتى ثانویة عبد العزیز 
الفشتالي اإلعدادیة

سمیرة متوفق 1590923

انتقال 26/07/2010 اإللتحاق 
بالزوج

24 5 االجتماعیات الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال العیایدة ثانویة والدة االجتماعیات الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات كالز ثانویة كالز اإلعدادیة جمیلة فواس 1590919

انتقال 20/02/2008 اإللتحاق 
بالزوجة

24 5 االجتماعیات فاس - بولمان  فاس المرینیین ابن ھاني االجتماعیات الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات اورتزاغ ثا محمد السادس 
 التأھیلیة

محمد عطروش 1445014

انتقال 01/10/1982 أقدمیة 154 2 الریاضیات فاس - بولمان  موالي یعقوب عین الشقف الثانویة التأھیلیة 
التقدم

الریاضیات الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات قریة با محمد ثانویة ابن خلدون 
التأھیلة

محمد جمال لعروصي 215964

انتقال 16/09/1988 أقدمیة 138 1 الریاضیات فاس - بولمان  فاس سایس إبن رشد الریاضیات الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات تیسة ثانویة المنصور الذھبي 
التأھیلیة

عبدالقادر احمادش 331369

انتقال 16/09/1997 أقدمیة 102 5 الریاضیات فاس - بولمان  موالي یعقوب الوادین الثانویة التأھیلیة 
المستقبل

الریاضیات الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات غفساي ثانویة اإلمام الشطیبي 
التأھیلیة

عبد هللا بوجمعي 1051318

انتقال 29/09/2004 اإللتحاق 
بالزوجة

60 1 الریاضیات فاس - بولمان  فاس اكدال عبدالكریم الرایس الریاضیات الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات عین عائشة ثانویة عین عائشة 
التأھیلیة

المھدي شریفي علوي 1278824

انتقال 05/09/2007 عادي 52 9 الریاضیات تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات تیسة ثانویة المنصور 
الذھبي التأھیلیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات غفساي ثانویة اإلمام الشطیبي 
التأھیلیة

عبدالواحد المعروفي 1446561

انتقال 07/09/2004 عادي 52 1 الریاضیات تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات غفساي ثانویة اإلمام 
الشطیبي التأھیلیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات غفساي ثانویة 20 غشت   
اإلعدادیة

صدراتي التھامي 1278171

انتقال 02/02/2009 عادي 36 8 الریاضیات طنجة - تطوان المضیق الفنیدق مرتیل اإلمام الغزالي الریاضیات الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات طھر السوق ثانویة عبد الكریم 
الخطابي التأھیلیة

أونینیس محمد 1542292

انتقال 01/01/2010 عادي 30 5 الریاضیات تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات تاونات عثمان بن عفان الریاضیات الثانوي اإلعدادي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات كالز ثانویة كالز اإلعدادیة رشید األبیض 1587377

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق 
بالزوجة

30 2 الریاضیات الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة سیدي یحیى زعیر محمد السراج الریاضیات الثانوي اإلعدادي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات سیدي المخفي سیدي المخفي محمد الحامدي 1587410
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انتقال 01/01/2010 عادي 30 1 الریاضیات الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر دار بوعزة محمد الزرقطوني الریاضیات الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات تمضیت ثانویة تامضیت 
اإلعدادیة

إبراھیم  الشركي 1587365

انتقال 05/09/2011 عادي 28 3 الریاضیات طنجة - تطوان الفحص أنجرة ملوسة دار السالم الریاضیات الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات تافرانت ثانویة اإلمام الغزالي 
التأھیلیة

الزاھر عثمان 1593877

انتقال 16/09/2004 عادي 60 4 علوم الحیاة واألرض طنجة - تطوان طنجة أصیال الشرف- مغوغة عبد المومن 
الموحدي

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات اورتزاغ ثا محمد السادس 
 التأھیلیة

ھند الوریاكلي 1277616

انتقال 01/01/2010 عادي 40 4 علوم الحیاة واألرض الشاویة - وردیغة  برشید برشید ثانویة الجدیدة 
التأھیلیة

علوم الحیاة واألرض االبتدائي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات تبودة م/م  البابة محمد ابو الوفا 1549724

انتقال 02/09/2009 اإللتحاق 
بالزوج

30 2 علوم الحیاة واألرض تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات تاونات عثمان بن عفان علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات بني ولید ثانویة األمیر موالي 
رشید اإلعدایة

زاكي نجوى 1544393

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق 
بالزوج

25 2 علوم الحیاة واألرض الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال العیایدة ثانویة ام الربیع علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات غفساي ثانویة 20 غشت   
اإلعدادیة

ملیكة خشو 1587798

انتقال 10/09/2012 اإللتحاق 
بالزوج

12 4 علوم الحیاة واألرض دكالة - عبدة الیوسفیة ایغود الثانویة التأھیلیة 
المعرفة

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات كالز ثانویة العھد الجدید 
التأھیلیة

الھندي غزالن 1688918

انتقال 07/09/2004 اإللتحاق 
بالزوج

62 7 العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال بطانة ثانویة موالي الطیب 
العلوي

العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات سیدي یحیى بني زروال فرعیة اوالد عطیة سلمى حواصلي 1368465

انتقال 02/09/2010 عادي 34 4 العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات غفساي ثانویة اإلمام 
الشطیبي التأھیلیة

العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

االبتدائي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات تافرانت تكٌونت محمد الكرازي 1582153

انتقال 16/09/1998 اإللتحاق 
بالزوجة

42 2 الفیزیاء والكیمیاء فاس - بولمان  موالي یعقوب عین الشقف الثانویة التأھیلیة 
البساتین

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات قریة با محمد ثانویة ابن خلدون 
التأھیلة

الملیاني   الفالح 1125041

انتقال 04/01/2007 اإللتحاق 
بالزوج

40 2 الفیزیاء والكیمیاء الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة سیدي الطیبي األنوار الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات غفساي ثانویة اإلمام الشطیبي 
التأھیلیة

مریم غدال 1438850

انتقال ثم تبادل 01/09/2009 عادي 40 2 الفیزیاء والكیمیاء الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات تیفلت واد الدھب الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات بني ولید ثانویة األمیر موالي 
رشید اإلعدایة

المنجلي لحسن 1587381

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق 
بالزوجة

31 2 الفیزیاء والكیمیاء الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة تمارة المعطي بوعبید الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات الخاللفة ثانویة خاللفة اإلعدادیة محمد  بوحفاظ 1587375

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق 
بالزوج

20 1 الفیزیاء والكیمیاء الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال تابریكت ثانویة عبد السالم 
عامر

الفیزیاء والكیمیاء االبتدائي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات موالي عبد الكریم عیشات نسرین حماموش 1582121

انتقال 16/09/1998 اإللتحاق 
بالزوجة

82 5 التربیة اإلسالمیة مكناس تافیاللت  مكناس ویسالن واد المخازن التربیة اإلسالمیة االبتدائي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات مساسة بوعاصم إدریس المانع 1119810

انتقال 06/09/2000 عادي 66 2 التربیة اإلسالمیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات عین عائشة ثانویة عین عائشة 
التأھیلیة

التربیة اإلسالمیة االبتدائي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات الخاللفة م/م  مشكور نبیل السطي 1176863

انتقال 30/10/2000 اإللتحاق 
بالزوج

56 8 التربیة اإلسالمیة مكناس تافیاللت  مكناس موالي ادریس 
زرھون

الخوارزمي التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات عین عائشة ثانویة عین عائشة 
التأھیلیة

زینب عقیل 1181985

انتقال 03/01/2007 اإللتحاق 
بالزوج

18 6 التربیة اإلسالمیة الدار البیضاء  
الكبرى

الفداء مرس السلطان الفداء الثانویة التأھیلیة  
محمد السادس

التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات بني ولید ثانویة خالد بن الولید 
التأھیلیة

سعاد  الصید 1439100

انتقال 04/09/2002 عادي 64 1 التربیة البدنیة فاس - بولمان  فاس اكدال إبن حزم التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات بني ولید ثانویة خالد بن الولید 
التأھیلیة

امال السحمودي 1276160

انتقال 07/09/2004 عادي 52 1 التربیة البدنیة فاس - بولمان  فاس اكدال سیدي ابراھیم التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات تیسة ثانویة المنصور الذھبي 
التأھیلیة

محمد السلیماني 1280077

انتقال 07/09/2005 اإللتحاق 
بالزوجة

50 1 التربیة البدنیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة القنیطرة القدس التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات تاونات ثا نویة الوحدة التأھیلیة بن حلیمة محمد فاضل 1284593

انتقال 05/09/2003 عادي 34 1 التربیة البدنیة فاس - بولمان  فاس المرینیین ابن خلدون التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات عین عائشة ثانویة عین عائشة 
التأھیلیة

جواد فاتح 1277078

انتقال 05/09/2007 عادي 30 1 التربیة البدنیة فاس - بولمان  فاس المرینیین ابن خلدون التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات تاونات ثانویة ابن سینا التأھیلیة طارق بنجلون 1446472
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انتقال 05/09/2011 عادي 28 1 التربیة البدنیة فاس - بولمان  فاس زواغة عبد الكریم الداودي التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات اورتزاغ ثا محمد السادس 
 التأھیلیة

فیصل ابراكین 1599145

انتقال 02/09/2010 عادي 24 1 التربیة البدنیة فاس - بولمان  فاس المرینیین ابن الھیتم التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات اورتزاغ ثا محمد السادس 
 التأھیلیة

ساھلة فاروق 1586933

انتقال 16/09/1997 عادي 16 1 التربیة البدنیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة امسیلة ثانویة النصر 
التاھیلیة

التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات تاونات ثا نویة الوحدة التأھیلیة عبدالمجید ابن تاتو 1052937

انتقال 05/09/2008 عادي 46 10 المعلومیات تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات تاونات عثمان بن عفان المعلومیات الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات تافرانت ثانویة 16 نوفمبر 
اإلعدادیة

محمد المفكر 1504656

انتقال 06/09/2006 عادي 44 10 المعلومیات مكناس تافیاللت  افران ازرو محمد الخامس المعلومیات الثانوي اإلعدادي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات غفساي ثانویة 20 غشت   
اإلعدادیة

سمیر اشطیطة 1408406

انتقال 02/09/2009 اإللتحاق 
بالزوج

30 3 المعلومیات الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي سلیمان سیدي یحیى الغرب ابن زیدون المعلومیات الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات عین مدیونة ثانویة طھ حسین 
التأھیلیة

أسماء عینوس 1543790

انتقال 05/09/2008 اإللتحاق 
بالزوجة

24 3 المعلومیات فاس - بولمان  فاس زواغة عبد الكریم الداودي المعلومیات الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات عین عائشة ثانویة عین عائشة 
التأھیلیة

عبد الفتاح الطریق 1504316

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق 
بالزوج

24 1 المعلومیات طنجة - تطوان شفشاون شفشاون الثانویة التأھیلیة 
أحمد اإلدریسي

المعلومیات الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات تاونات ثانویة ابن سینا التأھیلیة احمموشي سارة 1586550

انتقال 16/09/1995 عادي 78 5 الفلسفة مكناس تافیاللت  الحاجب أكوراي عمر بن عبد العزیز الفلسفة االبتدائي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات راس الواد البراطلة - المركز  لھاللي محمد 89089

انتقال 16/09/1996 اإللتحاق 
بالزوجة

54 1 الفلسفة فاس - بولمان  فاس سایس مؤسسة محمد 
الخامس إلنقاد 

الضریر

الفلسفة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات اورتزاغ ثا محمد السادس 
 التأھیلیة

عادل غاسق 1049303

انتقال 07/09/2005 عادي 46 8 الفلسفة تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات قریة با محمد ثانویة ابن خلدون 
التأھیلة

الفلسفة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات بني ولید ثانویة خالد بن الولید 
التأھیلیة

عبد الوھاب عمراتي 1284503

انتقال 05/09/2003 اإللتحاق 
بالزوجة

37 5 الفلسفة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الرباط یعقوب المنصور المنصور الدھبي الفلسفة االبتدائي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات كالز سیدي الجاي االدریسي   المھدي 1306845

انتقال 02/09/2009 اإللتحاق 
بالزوج

31 7 الفلسفة فاس - بولمان  فاس جنان الورد عبد هللا الشفشاوني الفلسفة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات عین عائشة ثانویة عین عائشة 
التأھیلیة

لطیفة ابونقطة 1543312

انتقال 16/09/1999 اإللتحاق 
بالزوجة

19 2 الفلسفة الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم زیرارة ثانویة عبد هللا 
إبراھیم

الفلسفة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات تافرانت ثانویة اإلمام الغزالي 
التأھیلیة

بكنوش طارق 1155736

انتقال 16/09/1988 أقدمیة 114 1 الترجمة مكناس تافیاللت  الحاجب عین تاوجطات ینایر 11 الترجمة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات تیسة ثانویة المنصور الذھبي 
التأھیلیة

عبدالرزاق بنشقرون 344745

انتقال 16/09/1988 عادي 78 6 الترجمة فاس - بولمان  صفرو ایموزار كندر محمد السادس الترجمة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات عین عائشة ثانویة عین عائشة 
التأھیلیة

عزالدین اتباتو 331800

انتقال 16/09/1991 اإللتحاق 
بالزوجة

51 2 الترجمة فاس - بولمان  موالي یعقوب عین الشقف الثانویة التأھیلیة 
البساتین

الترجمة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات تاونات ثانویة ابن سینا التأھیلیة احمد المامون 390287

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوج

25 7 العلوم 
والتكنولوجیات 
المیكانیكیة

الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال باب المریسة ثانویة الفارابي  
التقنیة

العلوم 
والتكنولوجیات 
المیكانیكیة

الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات تاونات ثانویة ابن سینا التأھیلیة سھام البخاري 1678965

انتقال ثم تبادل 02/09/2009 اإللتحاق 
بالزوج

30 4 اللغة العربیة فاس - بولمان  صفرو راس تابودة طارق بن زیاد اللغة العربیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة واداملیل الوحدة تكشمیطة حنان 1544220

انتقال 26/07/2010 اإللتحاق 
بالزوج

24 11 اللغة العربیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات الخمیسات الیاسمین اللغة العربیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة اكنول اكتوبر 1955 2 لعزیزة اسموني 1590914

انتقال 06/09/2000 اإللتحاق 
بالزوج

71 1 اللغة الفرنسیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة تازة علي بن بري اللغة الفرنسیة االبتدائي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة كلدمان اوالد علي بشرى الیعكوبي 1174639

انتقال 06/09/2002 اإللتحاق 
بالزوج

55 1 اللغة الفرنسیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة تازة ابن الیاسمین اللغة الفرنسیة الثانوي اإلعدادي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة امسیلة أحد امسیلة جمیلة لمخیزني 1261862
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انتقال 16/09/1997 اإللتحاق 
بالزوجة

46 8 اللغة الفرنسیة فاس - بولمان  صفرو البھالیل محمد القري اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة تاھلة تاھلة عادل معروفي 1114101

انتقال 07/09/2004 عادي 36 2 اللغة الفرنسیة طنجة - تطوان العرائش الساحل ثانویة اللیكسوس 
التأھیلیة

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة اكنول اكتوبر 1955 2 مموني سعید 1279631

انتقال 28/12/2009 عادي 30 10 اللغة الفرنسیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

الرحامنة ابن جریر الرحامنة اللغة الفرنسیة الثانوي اإلعدادي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة تیزي وسلي تیزي وسلي الرحیبي محمد جواد 1545535

انتقال 16/09/1992 أقدمیة 102 1 اللغة اإلنجلیزیة الشرقیة  وجدة انجاد وجدة ثا. المھدي بنبركة اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة تازة ابن الیاسمین عبد هللا بوسفر 720517

انتقال 12/11/2002 عادي 52 5 اللغة اإلنجلیزیة فاس - بولمان  صفرو ایموزار كندر محمد السادس اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة واداملیل الوحدة فتیحة الزریفي عمراني 1275948

انتقال 04/09/2002 اإللتحاق 
بالزوج

44 1 اللغة اإلنجلیزیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة سیدي الطیبي األنوار اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة تازة ناھد الجھاني ثانویة الكندي 1172656

انتقال 02/09/2009 عادي 30 1 اللغة اإلنجلیزیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة تازة ابن الیاسمین اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة اوالد ازبایر الزیتون الحراق أحمد 1543509

انتقال 20/02/2008 اإللتحاق 
بالزوج

22 1 اللغة اإلنجلیزیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة تازة سیدي عزوز اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة واداملیل الوحدة سناء متوكل 1445204

انتقال 05/09/2011 عادي 18 1 اللغة اإلنجلیزیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة تازة ابن الیاسمین اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة الزراردة ثانویة النجاح التاھیلیة بوزردة حمید 1599135

انتقال 10/09/2001 أقدمیة 76 1 اللغة اإلسبانیة طنجة - تطوان العرائش العرائش ثانویة موالي محمد 
بن عبدهللا  التأھیلیھ

اللغة اإلسبانیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة تازة علي بن بري رشاد الكركري 1171585

انتقال 16/09/1996 أقدمیة 104 1 االجتماعیات مكناس تافیاللت  مكناس اإلسماعیلیة المرجعیة االجتماعیات االبتدائي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة الربع الفوقي اوالد بن عزوز عبد القادر العبوي 1046399

انتقال 10/09/2001 اإللتحاق 
بالزوجة

62 1 االجتماعیات فاس - بولمان  موالي یعقوب عین الشقف الثانویة التأھیلیة 
التقدم

االجتماعیات الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة تاھلة تاھلة ادریس   زوھري 1171826

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق 
بالزوج

24 1 االجتماعیات تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة الحسیمة الخزامى االجتماعیات الثانوي اإلعدادي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة تیناست الفرابي التوزاني حنان 1588775

انتقال 16/09/1992 أقدمیة 106 6 الریاضیات فاس - بولمان  فاس جنان الورد عبد هللا الشفشاوني الریاضیات الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة مطماطة یوسف بن تاشفین صالح الدین البوسعدني 720354

انتقال 06/04/2009 عادي 32 8 الریاضیات تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات قریة با محمد ثانویة ابن خلدون 
التأھیلة

الریاضیات الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة تازة بوفال محمد ثانویة الكندي 1542494

انتقال 01/01/2010 عادي 30 3 الریاضیات تادلة - أزیالل  الفقیھ بنصالح الفقیھ بن صالح ثانویة التغناري 
اإلعدادیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة اوالد ازبایر الزیتون الدرني محمد 1587354

انتقال 05/09/2011 عادي 28 11 علوم الحیاة واألرض مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة الھیادنة الثانویة االعدادیة 
الھیادنة

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة مطماطة یوسف بن تاشفین 1599615 سمیر كرباز

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوج

24 7 علوم الحیاة واألرض الشاویة - وردیغة  خریبكة وادي زم الحسن  الثاني علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة مغراوة مغراوة كوثر اسطیح 1678953

انتقال 10/09/2001 اإللتحاق 
بالزوج

64 2 العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة عین العودة المنصور الدھبي العلوم االقتصادیة 
والتدبیر

الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة تازة التقنیة لیلى بلمكول 1171707

انتقال 01/01/2010 عادي 40 11 الفیزیاء والكیمیاء مراكش - تانسیفت - 
الحوز

شیشاوة امنتانوت الثانویة التأھیلیة ابن 
الھیثم

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي اإلعدادي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة كاف الغار األمل عبد الكبیر لعمیم 1587341

انتقال 02/09/2010 عادي 32 1 الفیزیاء والكیمیاء تادلة - أزیالل  أزیالل ازیالل ثانویة المسیرة 
التاھیلیة

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة مطماطة یوسف بن تاشفین مخلوف عبد العاطي 1588842

تبادل 26/07/2010 عادي 24 4 الفیزیاء والكیمیاء الشاویة - وردیغة  برشید برشید الثانویة التأھیلیة إبن 
رشد

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة تاھلة تاھلة نزیھ أحمد 1590941

انتقال 16/09/1996 عادي 66 2 التربیة البدنیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة تازة العرفان التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة اكنول اكتوبر 1955 2 المتوني حمید 1045453
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انتقال 16/09/1988 عادي 66 1 التربیة البدنیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة باب مرزوقة إبن زیدون التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة امسیلة ثانویة النصر التاھیلیة عبد الغفور الیاداري 329083

انتقال 16/09/1996 عادي 58 3 التربیة البدنیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة واداملیل الوحدة التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة مطماطة یوسف بن تاشفین اسامة حاجي 1044298

انتقال 02/09/2009 اإللتحاق 
بالزوج

30 1 التربیة البدنیة فاس - بولمان  فاس سایس الثانویة التقنیة التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة تاھلة تاھلة البیز فاطمة الزھراء 1543102

انتقال 02/09/2009 اإللتحاق 
بالزوج

30 2 المعلومیات تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة باب مرزوقة إبن زیدون المعلومیات الثانوي اإلعدادي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة الزراردة العروصي خدیجة الزراردة إعدادي  1544407

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق 
بالزوج

25 6 المعلومیات مكناس تافیاللت  الحاجب جحجوح ثانویة جحجوح 
التأھیلیة

المعلومیات الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة اوالد ازبایر الزیتون بوكرن خدیجة 1585983

انتقال 05/09/2007 عادي 52 7 الفلسفة تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات قریة با محمد ثانویة ابن خلدون 
التأھیلة

الفلسفة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة اكنول اكتوبر 1955 2 لزعر مونیى 1446723

انتقال 02/09/2009 اإللتحاق 
بالزوج

24 2 الفلسفة تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة باب مرزوقة إبن زیدون الفلسفة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة اوالد ازبایر الزیتون میال امل 1543998

انتقال 16/09/1996 أقدمیة 96 5 العلوم 
والتكنولوجیات 
المیكانیكیة

الدار البیضاء  
الكبرى

موالي رشید سیدي 
عثمان

موالي رشید جعفر الفاسي العلوم 
والتكنولوجیات 
المیكانیكیة

الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة تازة التقنیة مصطفى وكریمي 1053146

انتقال 16/09/1998 أقدمیة 88 2 العلوم 
والتكنولوجیات 
الكھربائیة

تازة - تاونات - 
الحسیمة

كرسیف جرسیف المستقبل العلوم 
والتكنولوجیات 
الكھربائیة

الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة تازة التقنیة سعید بنعبو 1125507

انتقال 16/09/1989 عادي 96 5 اللغة العربیة الشرقیة  بركان بركان أبي الخیر اللغة العربیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

كرسیف جرسیف الحسن الداخل عبد القادر مرزاق 366437

انتقال 16/09/1995 عادي 84 5 اللغة العربیة الشرقیة  بركان بركان ملویة اللغة العربیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

كرسیف جرسیف الحسن الداخل نشاط یحیى 92232

انتقال 25/12/2009 اإللتحاق 
بالزوج

26 1 اللغة الفرنسیة الشاویة - وردیغة  خریبكة خریبكة ابن  عبدون اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

كرسیف جرسیف ابن سینا وفاء الزمزامي 1545536

انتقال 17/09/1990 أقدمیة 120 1 اللغة اإلنجلیزیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة تمارة الشفشاوني اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

كرسیف جرسیف الحسن الداخل یامنة البوحدیوي 895994

انتقال 10/09/2001 أقدمیة 86 2 اللغة اإلسبانیة طنجة - تطوان العرائش القصر الكبیر الثانویة التأھیلیة 
المحمدیة

اللغة اإلسبانیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

كرسیف جرسیف الحسن الداخل جمال تاركو 1171594

انتقال 05/09/2008 اإللتحاق 
بالزوج

37 1 االجتماعیات مكناس تافیاللت  مكناس اإلسماعیلیة الزیتون االجتماعیات الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

كرسیف جرسیف الزرقطوني اسعیدي حسناء 1504265

انتقال 16/09/1991 أقدمیة 122 5 الریاضیات فاس - بولمان  فاس فاس المدینة موالي رشید الریاضیات الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

كرسیف جرسیف الحسن الداخل عبد الحق انكد 389561

انتقال 02/09/2006 عادي 36 2 الریاضیات تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة باب مرزوقة إبن زیدون الریاضیات الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

كرسیف جرسیف ابن سینا الماللي ادریس 1410288

انتقال 01/01/2010 عادي 30 4 الریاضیات تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة مطماطة یوسف بن تاشفین الریاضیات الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

كرسیف مزكیتام بوسكور قطراني محمد 1587353

انتقال 05/09/2011 عادي 18 1 الریاضیات تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات قریة با محمد ثانویة ابن خلدون 
التأھیلة

الریاضیات الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

كرسیف جرسیف المستقبل شھید محمد 1599157

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوج

25 4 علوم الحیاة واألرض الشرقیة  الناضور بني شیكر بني شیكر علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

كرسیف جرسیف المستقبل لمیاء  والقاضي 1592258

انتقال ثم تبادل 26/07/2010 اإللتحاق 
بالزوجة

25 2 علوم الحیاة واألرض الشرقیة  بركان أحفیر النھضة علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

كرسیف جرسیف الحسن الداخل تھاني نوفل 1590927

انتقال 04/01/2007 عادي 48 5 الفیزیاء والكیمیاء طنجة - تطوان طنجة أصیال الشرف- سواني ابن الخطیب الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

كرسیف جرسیف عالم رشید 11ینایر       1438843
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انتقال 02/09/2009 اإللتحاق 
بالزوجة

30 1 الفیزیاء والكیمیاء تازة - تاونات - 
الحسیمة

تاونات قریة با محمد ثانویة ابن خلدون 
التأھیلة

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

كرسیف جرسیف الزرقطوني الشین رشید 1543397

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوج

25 2 الفیزیاء والكیمیاء تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة باب مرزوقة إبن زیدون الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

كرسیف جرسیف المستقبل الدردوري رشیدة 1592214

انتقال 02/09/2010 عادي 24 8 الفیزیاء والكیمیاء دكالة - عبدة اسفي جمعة سحیم ابن سینا الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

كرسیف جرسیف الزرقطوني الحسن مرجان 1588725

تبادل 05/09/2011 عادي 18 1 الفیزیاء والكیمیاء تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة تاھلة تاھلة الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

كرسیف جرسیف المستقبل انھیشم حسن 1598885

انتقال 04/09/2002 عادي 64 2 التربیة اإلسالمیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

كرسیف تادرت النھضة التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

كرسیف تادرت تعاشورت محمد لعفو 1267787

انتقال 07/09/2005 عادي 52 3 التربیة البدنیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة واداملیل الوحدة التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

كرسیف جرسیف الحسن الداخل نوال الجفال 1285325

انتقال 02/09/2009 عادي 32 4 التربیة البدنیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة امسیلة ثانویة النصر 
التاھیلیة

التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

كرسیف جرسیف الحسن الداخل سفیان الزكموط 1544254

انتقال 16/09/1997 عادي 6 6 التربیة البدنیة تازة - تاونات - 
الحسیمة

تازة بوشفاعة الصنوبر التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

كرسیف جرسیف الحسن الداخل عبیزة مصطفى 1070833

انتقال 16/09/1976 أقدمیة 84 11 الترجمة طنجة - تطوان طنجة أصیال بني مكادة عبد هللا الشفشاوني الترجمة الثانوي التأھیلي تازة - تاونات - 
الحسیمة

كرسیف جرسیف الحسن الداخل عزوز البشري 645406

انتقال 01/01/2010 عادي 40 11 اللغة العربیة الشرقیة  الناضور بني انصار ثانویة عثمان بن 
عفان التاھیلیة

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان شفشاون المنصورة الثانویة االعدادیة سجلما 
سة

التجیني عواطف 1546201

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق 
بالزوجة

31 1 اللغة العربیة طنجة - تطوان طنجة أصیال اكزنایة بوخالف اللغة العربیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان شفشاون تمورت الثانویة االعدادیة 
المھدي بن بركة

عبد الرحیم عوام 1546200

انتقال 05/09/2011 عادي 28 1 اللغة العربیة مراكش - تانسیفت - 
الحوز

قلعة السراغنة العطاویة ثانویة الرحالي 
الفاروق التأھیلیة

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان شفشاون بني احمد الشرقیة الثانویة التأھیلیة الحاج  
محمد بن احساین 

الحضري

حمزة بنقدور 1597594

انتقال 06/09/2006 عادي 50 5 اللغة الفرنسیة طنجة - تطوان المضیق الفنیدق الفنیدق أبي الربیع السبتي اللغة الفرنسیة االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون بني دركول تاسفت سلمى قدیري علوي 1401840

انتقال 01/01/2010 عادي 40 11 اللغة الفرنسیة فاس - بولمان  بولمان افریطیسة عمر بن الخطاب اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان شفشاون بني منصور أغیل عازب سعیدة المقدم 1550345

انتقال 02/09/2009 عادي 38 4 اللغة الفرنسیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال العیایدة ثانویة والدة اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان شفشاون شفشاون الثانویة التأھیلیة األمیر 
موالي رشید

الروسي أسماء 1546216

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق 
بالزوج

22 1 اللغة الفرنسیة الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي البرنوصي ابن المعتز اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان شفشاون شفشاون الثانویة التأھیلیة األمیر 
موالي رشید

فطواكي خدیجة 1586453

انتقال 05/09/2003 اإللتحاق 
بالزوجة

19 1 اللغة الفرنسیة طنجة - تطوان المضیق الفنیدق مرتیل محمد السادس اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان شفشاون تنقوب الثانویة االعدادیة تنقوب امحمد لقدح 1307750

انتقال 05/09/2011 عادي 28 1 اللغة اإلنجلیزیة طنجة - تطوان تطوان تطوان الشیخ محمد المكي 
 الناصري

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان شفشاون شفشاون الثانویة التأھیلیة األمیر 
موالي رشید

السباعي نوار 1593775

انتقال 05/09/2011 عادي 18 5 اللغة اإلنجلیزیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الرباط یعقوب المنصور أبي ذر الغفاري اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان شفشاون شفشاون الثانویة التأھیلیة أحمد 
اإلدریسي

جنابیر محمد 1593333

انتقال 05/09/2011 عادي 18 1 اللغة اإلنجلیزیة الدار البیضاء  
الكبرى

موالي رشید سیدي 
عثمان

موالي رشید عبد المالك السعدي اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان شفشاون فیفي الثانویة  التأھیلیة محمد 
البقالي

أمین خملیش 1593386

انتقال 05/09/2011 عادي 18 2 اللغة اإلنجلیزیة طنجة - تطوان المضیق الفنیدق الفنیدق أبي الربیع السبتي اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان شفشاون متیوة م/م أغرمالك مریم الخادري 1583716

تبادل 06/09/2006 عادي 30 6 االجتماعیات طنجة - تطوان طنجة أصیال أصیلة وادي الذھب االجتماعیات الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان شفشاون باب برد الثانویة التأھیلیة عبد 
الكریم الخطابي

سعید المرابط 1410297

انتقال ثم تبادل 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوجة

24 1 االجتماعیات طنجة - تطوان تطوان تطوان جابر بن حیان االجتماعیات الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان شفشاون بني رزین الثانویة التأھیلیة محمد 
الزرقطوني

الحسین السعدوني 1679622
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انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوج

18 9 االجتماعیات الدار البیضاء  
الكبرى

عین الشق عین الشق عثمان ابن عفان االجتماعیات الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان شفشاون بني احمد الشرقیة الثانویة التأھیلیة الحاج  
محمد بن احساین 

الحضري

كریمة العیاش 1598915

انتقال 01/01/2010 عادي 40 3 الریاضیات دكالة - عبدة سیدي بنور سیدي بنور ثانویة 30 یولیوز 
التأھیلیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان شفشاون ووزكان الثانویة االعدادیة أحمد 
الزرقطوني

بوشعیب الكرواني 1546213

انتقال 05/09/2008 عادي 40 2 الریاضیات طنجة - تطوان طنجة أصیال الشرف- مغوغة عبد المومن 
الموحدي

الریاضیات الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان شفشاون شفشاون الثانویة التأھیلیة أحمد 
اإلدریسي

عبد اإللھ الحراق 1407265

انتقال 01/01/2010 عادي 40 1 الریاضیات الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن ابن الھیثم الریاضیات الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان شفشاون متیوة الثانویة االعدادیة 
الجبھة

موافق عبد الرحمان 1546257

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق 
بالزوج

31 3 الریاضیات الدار البیضاء  
الكبرى

موالي رشید سیدي 
عثمان

موالي رشید عبد المالك السعدي الریاضیات الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان شفشاون بني سلمان نواة اعدادیة بني سلمان الحرمة بشرى 1587158

انتقال 01/01/2010 عادي 30 2 الریاضیات الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم زكوطة زكوطة الریاضیات الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان شفشاون المنصورة الثانویة االعدادیة سجلما 
سة

المجدوبي عزیز 1546251

انتقال 01/01/2010 عادي 30 5 الریاضیات الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة سوق االربعاء سیدي عیسى الریاضیات الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان شفشاون بني فغلوم الثانویة االعدادیة بني 
فغلوم

بوراس عبد الواحد 1546241

انتقال 05/09/2011 عادي 28 4 الریاضیات طنجة - تطوان المضیق الفنیدق الفنیدق أبي الربیع السبتي الریاضیات الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان شفشاون متیوة الثانویة التأھبلیة 
القاضي عیاض

امزیان ایوب 1598867

انتقال 01/01/2010 عادي 26 1 الریاضیات طنجة - تطوان وزان مصمودة ثانویة مصمودة 
التاھیلیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان شفشاون لغدیر الثانویة االعدادیة محمد 
عبد الرحمان زیطان

میلود الشحمي 1546254

انتقال 05/09/2011 عادي 18 1 الریاضیات تادلة - أزیالل  بني مالل اوالد سعید الواد ثانویة اوالد سعید     
التاھیلیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان شفشاون باب برد الثانویة التأھیلیة عبد 
الكریم الخطابي

أمین بوقدیر 1599103

انتقال 05/09/2011 عادي 18 8 الریاضیات طنجة - تطوان شفشاون شفشاون الثانویة الثأھیلیة 
ظھار بن عیاد

الریاضیات الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان شفشاون متیوة الثانویة التأھبلیة 
القاضي عیاض

محمد مھراوي 1593515

انتقال 05/09/2011 عادي 18 1 الریاضیات طنجة - تطوان شفشاون شفشاون الثانویة التأھیلیة 
أحمد اإلدریسي

الریاضیات الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان شفشاون تنقوب الثانویة االعدادیة تنقوب سمیة العسلي 1598906

انتقال 16/09/1991 أقدمیة 104 1 علوم الحیاة واألرض طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة الثانویة التاھیلیة 
الحنصالي

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان شفشاون شفشاون الثانویة االعدادیة 
موالي الحسن األول

فوزیة زیطان 57155

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق 
بالزوج

31 4 علوم الحیاة واألرض طنجة - تطوان طنجة أصیال الشرف- مغوغة عبد المومن 
الموحدي

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان شفشاون اسطیحة الثانویة التأھیلیة عمر 
الجیدي

حنان الداحدي 1546235

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق 
بالزوج

30 2 علوم الحیاة واألرض طنجة - تطوان تطوان ازال ابن زھر علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان شفشاون بني رزین الثانویة التأھیلیة محمد 
الزرقطوني

انیسة الخطابي 1587159

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوج

25 1 علوم الحیاة واألرض طنجة - تطوان المضیق الفنیدق الفنیدق أبي الربیع السبتي علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان شفشاون متیوة الثانویة التأھبلیة 
القاضي عیاض

بنعلي سعاد 1592448

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق 
بالزوج

24 6 علوم الحیاة واألرض الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة سیدي یحیى زعیر الشیخ ابن تیمیة علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان شفشاون واد ملحة بوجعاد وئام الطوسي 1581585

انتقال 05/09/2007 اإللتحاق 
بالزوجة

19 1 علوم الحیاة واألرض طنجة - تطوان طنجة أصیال الشرف- سواني محمد بن عبد الكریم 
الخطابي

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان شفشاون باب تازة الثانویة التأھیلیة الوحدة 
اإلفریقیة

محمد كباص 1446620

انتقال 10/01/1983 أقدمیة 144 1 الفیزیاء والكیمیاء طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة ابن بطوطة الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان شفشاون شفشاون الثانویة التأھیلیة األمیر 
موالي رشید

الحضري محمد 219115

انتقال 16/09/1997 عادي 107 1 الفیزیاء والكیمیاء طنجة - تطوان شفشاون شفشاون الثانویة التأھیلیة 
األمیر موالي رشید

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان شفشاون باب تازة م/م عالل بن عبد هللا 
_باب تازة

عقار كمال 1116946

انتقال 01/01/2010 عادي 40 7 الفیزیاء والكیمیاء طنجة - تطوان طنجة أصیال الشرف- سواني محمد بن عبد الكریم 
الخطابي

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان شفشاون تمورت بوخلوف بشرى اقرو 1549801

انتقال 01/01/2010 عادي 40 3 الفیزیاء والكیمیاء الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات سیدي عبد الرزاق ثانویة سیدي عبد 
الرزاق

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان شفشاون متیوة الثانویة التأھبلیة 
القاضي عیاض

المصغري محمد 1546228
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انتقال 17/02/2009 اإللتحاق 
بالزوجة

38 3 الفیزیاء والكیمیاء طنجة - تطوان العرائش الساحل ثانویة اللیكسوس 
التأھیلیة

الفیزیاء والكیمیاء االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون ووزكان واوكدة یوسف الخمال 1407774

انتقال 01/01/2010 عادي 38 7 الفیزیاء والكیمیاء دكالة - عبدة الجدیدة اوالد غانم المسیرة الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان شفشاون بني دركول الثانویة االعدادیة طارق 
بن زیاد

لشكر عبدهللا 1546224

انتقال 05/09/2008 عادي 34 7 الفیزیاء والكیمیاء طنجة - تطوان طنجة أصیال اكزنایة بوخالف الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان شفشاون المنصورة تسكالة الفحصي محمد 1406989

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق 
بالزوج

30 5 الفیزیاء والكیمیاء تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة امرابطن الثانویة االعدادیة 
امرابطن

الفیزیاء والكیمیاء االبتدائي طنجة - تطوان شفشاون متیوة تالنتازرت البوسالمي       مریم 1550214

انتقال 05/09/2008 عادي 30 8 الفیزیاء والكیمیاء الشاویة - وردیغة  برشید الدروة الثانویة التأھیلیة 
الحسن الثاني

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان شفشاون بني دركول أصریح عبد الرحیم اختباري 1407189

انتقال 07/09/2005 اإللتحاق 
بالزوجة

26 1 الفیزیاء والكیمیاء طنجة - تطوان المضیق الفنیدق المضیق عبد الرحیم بوعبید الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان شفشاون فیفي الثانویة  التأھیلیة محمد 
البقالي

عثمان ولحاج 1285210

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق 
بالزوج

24 6 الفیزیاء والكیمیاء الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة سیدي یحیى زعیر محمد السراج الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان شفشاون واد ملحة بوجعاد إیمان الناصر 1580674

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوج

24 6 الفیزیاء والكیمیاء طنجة - تطوان الفحص أنجرة القصر الصغیر الثانویة التقنیة 
التأھیلیة القصر 

الصغیر

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان شفشاون المنصورة الثانویة االعدادیة سجلما 
سة

بنعطیة مونیة 1679268

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق 
بالزوج

24 1 الفیزیاء والكیمیاء طنجة - تطوان شفشاون شفشاون الثانویة الثأھیلیة 
ظھار بن عیاد

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان شفشاون لغدیر إكرباون ھند طھار 1551162

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوج

24 1 الفیزیاء والكیمیاء طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة الجامعي الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان شفشاون متیوة الثانویة التأھبلیة 
القاضي عیاض

حرتي سناء 1592307

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوج

24 9 الفیزیاء والكیمیاء الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة سیدي یحیى زعیر الشیخ ابن تیمیة الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان شفشاون المنصورة الثانویة االعدادیة سجلما 
سة

الوردیغي سارة 1679253

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوجة

19 2 الفیزیاء والكیمیاء طنجة - تطوان وزان ابریكشة ثانویة عالل الفاسي 
التاھیلیة

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان شفشاون بني رزین الثانویة التأھیلیة محمد 
الزرقطوني

عادل برزكون 1599053

انتقال 16/09/1995 اإللتحاق 
بالزوجة

82 1 التربیة البدنیة الشرقیة  وجدة انجاد وجدة ثا. محمد السادس التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان شفشاون شفشاون الثانویة التأھیلیة األمیر 
موالي رشید

الظایر محمد 90486

انتقال 06/09/2001 عادي 82 4 التربیة البدنیة الشرقیة  بركان بركان اللیمون التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان شفشاون لغدیر الثانویة االعدادیة محمد 
عبد الرحمان زیطان

منیر قروشي 1233326

انتقال 02/09/2009 عادي 26 1 التربیة البدنیة الدار البیضاء  
الكبرى

الحي الحسني الحي الحسني طارق ابن زیاد التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان شفشاون شفشاون الثانویة التأھیلیة أحمد 
اإلدریسي

الربوج محمد 1544111

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق 
بالزوج

22 1 التربیة البدنیة الدار البیضاء  
الكبرى

مدیونة تطملیل ابن خلدون التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان شفشاون شفشاون الثانویة التأھیلیة األمیر 
موالي رشید

ھند مستاوي 1586791

انتقال 05/09/2011 عادي 18 1 التربیة البدنیة الشاویة - وردیغة  برشید برشید عمر الخیام التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان شفشاون تنقوب الثانویة االعدادیة تنقوب ایوب قطایة 1593412

انتقال 07/09/2004 اإللتحاق 
بالزوجة

43 1 المعلومیات طنجة - تطوان طنجة أصیال بني مكادة سیدي ادریس المعلومیات الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان شفشاون شفشاون الثانویة التأھیلیة أحمد 
اإلدریسي

عثمان الھشامي 1279611

انتقال 01/01/2010 عادي 38 11 المعلومیات الدار البیضاء  
الكبرى

موالي رشید سیدي 
عثمان

موالي رشید عبد هللا المدیوني المعلومیات الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان شفشاون باب برد مدرسة یوسف بن 
تاشفین

فاطمة طائف 1550498

انتقال 02/09/2010 عادي 34 4 الفلسفة طنجة - تطوان تطوان ازال ابن زھر الفلسفة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان شفشاون بني احمد الشرقیة الثانویة التأھیلیة الحاج  
محمد بن احساین 

الحضري

ھدراش مصطفى 1586496

انتقال 02/09/2009 اإللتحاق 
بالزوج

30 1 الفلسفة طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة ابن بطوطة الفلسفة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان شفشاون اسطیحة الثانویة التأھیلیة عمر 
الجیدي

فاطمة الرحموني 1543638

انتقال 05/09/2011 عادي 28 1 الفلسفة طنجة - تطوان وزان مصمودة ثانویة مصمودة 
التاھیلیة

الفلسفة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان شفشاون متیوة الثانویة التأھبلیة 
القاضي عیاض

الشراط سھیلة 1599182
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انتقال 05/09/2011 عادي 18 4 الفلسفة الشاویة - وردیغة  سطات بن احمد الثانویة اإلعدادیة 
أنس بن مالك

الفلسفة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان شفشاون باب برد الثانویة التأھیلیة عبد 
الكریم الخطابي

بشرى آیت القائدي 1598826

انتقال 16/09/1988 عادي 52 1 الترجمة طنجة - تطوان تطوان ازال ابن زھر الترجمة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان شفشاون باب تازة الثانویة التأھیلیة الوحدة 
اإلفریقیة

فقھوي عبد اللطیف 341115

انتقال 16/09/1997 أقدمیة 94 1 اللغة العربیة طنجة - تطوان طنجة أصیال الشرف- سواني محمد بن عبد الكریم 
الخطابي

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان الفحص أنجرة القصر الصغیر طالع القرع سعیدة البقالي 1116651

انتقال 06/09/2000 اإللتحاق 
بالزوج

66 1 اللغة العربیة طنجة - تطوان طنجة أصیال الشرف- مغوغة عبد المومن 
الموحدي

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان الفحص أنجرة البحراویین بني واسین ھاجر الحداد 1174603

انتقال 16/09/1997 عادي 64 1 اللغة العربیة طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة الجامعي اللغة العربیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان الفحص أنجرة القصر الصغیر ثانویة القصر الصغیر 
اإلعدادیة

عمر العتیق الشاعر 1116585

انتقال 16/09/1998 اإللتحاق 
بالزوجة

56 1 اللغة الفرنسیة طنجة - تطوان طنجة أصیال بني مكادة عبد هللا الشفشاوني اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان الفحص أنجرة القصر الصغیر وادي ایان العروسي أزعري 1121586

انتقال 07/09/2004 عادي 44 1 الریاضیات طنجة - تطوان طنجة أصیال بني مكادة سیدي ادریس الریاضیات الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان الفحص أنجرة انجرة إع.خمیس أنجرة عبد النبي الخلیفي 1278237

انتقال 07/09/2004 اإللتحاق 
بالزوجة

61 1 التربیة اإلسالمیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة سیدي یحیى زعیر الشیخ ابن تیمیة التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان الفحص أنجرة تغرامت الخوایم نور الدین شعیبي 1368286

انتقال 06/09/2001 عادي 42 1 التربیة البدنیة طنجة - تطوان تطوان تطوان الشریف اإلدریسي التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان الفحص أنجرة انجرة إع.خمیس أنجرة حسن باغي 1232804

انتقال 16/09/1996 أقدمیة 86 3 الفلسفة طنجة - تطوان طنجة أصیال بني مكادة سیدي ادریس الفلسفة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان الفحص أنجرة ملوسة الرمان رضوان الحمزاوي 1047012

انتقال ثم تبادل 20/02/2008 اإللتحاق 
بالزوج

43 3 اللغة العربیة مكناس تافیاللت  الحاجب أكوراي عمر بن عبد العزیز اللغة العربیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان العرائش القصر الكبیر ثانویة المنصور الدھبي 
التأھیلیة

بوسعادة نورة 1445155

انتقال 02/09/2010 عادي 34 1 اللغة اإلنجلیزیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال حصین غاندي اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان العرائش العرائش الثانویة التقنیة كوثر الفرجي 1586250

انتقال 06/09/2006 عادي 34 3 اللغة اإلنجلیزیة الدار البیضاء  
الكبرى

أنفا المعاریف اإلمام البخاري اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان العرائش العرائش الثانویة التقنیة فاطمة الزھراء الطالبي 
العلمي

1410749

انتقال 02/09/2009 عادي 32 2 اللغة اإلنجلیزیة الدار البیضاء  
الكبرى

المحمدیة الشالالت الثانویة التأھیلیة 
الخوارزمي

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان العرائش العوامرة ثانویة عالل الفاسي 
 التأھیلیة

المفضل عزوز 1543166

انتقال 02/09/2009 عادي 32 1 اللغة اإلنجلیزیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة سیدي الطیبي األنوار اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان العرائش القصر الكبیر الثانویة التأھیلیة وادي 
المخازن

سناء حسام  1543757

انتقال 05/09/2007 عادي 30 3 اللغة اإلنجلیزیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي سلیمان سیدي یحیى الغرب ابن زیدون اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان العرائش القصر الكبیر الثانویة التأھیلیة 
المحمدیة

نبیل مرشد 1443655

انتقال 02/09/2009 عادي 30 3 اللغة اإلنجلیزیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة سیدي عالل التازي ثانویة عالل التازي 
التأھیلیة

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان العرائش القصر الكبیر ثانویة المنصور الدھبي 
التأھیلیة

جالل عصام الدین 1543800

انتقال 05/09/2008 اإللتحاق 
بالزوج

24 1 اللغة اإلنجلیزیة طنجة - تطوان العرائش القصر الكبیر ثانویة المنصور 
الدھبي التأھیلیة

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان العرائش الساحل ثانویة الساحل اإلعدادیة
 

ھاجر امزیل 1505719

انتقال 02/09/2010 عادي 24 2 اللغة اإلنجلیزیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الرباط یعقوب المنصور ابن رشد اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان العرائش العرائش ثانویة ماء العینین 
 التأھیلیة

سھام بن الزھرة 1585944

انتقال 02/09/2009 اإللتحاق 
بالزوجة

6 1 اللغة اإلنجلیزیة طنجة - تطوان وزان لمجاعرة ثانویة معاد بن جبل 
التاھیلیة

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان العرائش القصر الكبیر الثانویة التأھیلیة وادي 
المخازن

یوسف الحمومي 1543502

انتقال 16/09/1998 اإللتحاق 
بالزوج

88 4 اللغة اإلسبانیة طنجة - تطوان المضیق الفنیدق الفنیدق أبي الربیع السبتي اللغة اإلسبانیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان العرائش القصر الكبیر الثانویة التأھیلیة 
المحمدیة

حیاة اعصیفر 1124939

انتقال 16/09/1990 اإللتحاق 
بالزوجة

43 5 اللغة اإلسبانیة طنجة - تطوان طنجة أصیال اكزنایة بوخالف اللغة اإلسبانیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان العرائش العرائش ثانویة عبدالعالي بن 
 شقرون التأھیلیة

یوسف البختي المراكشي 374237

تبادل 01/03/2011 عادي 34 1 االجتماعیات طنجة - تطوان تطوان واد لو عمر بن الخطاب االجتماعیات الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان العرائش القصر الكبیر الثانویة التأھیلیة 
المحمدیة

الفرجاني نوال 1679233
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انتقال 06/09/2006 عادي 58 8 الریاضیات مكناس تافیاللت  الحاجب عین تاوجطات الثانویة الفالحیة عین 
تاوجطات

الریاضیات الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان العرائش القصر الكبیر الثانویة التأھیلیة وادي 
المخازن

عبد الفتاح انفیسي 1410618

انتقال 05/09/2007 عادي 40 1 الریاضیات طنجة - تطوان تطوان تطوان القاضي ابن العربي الریاضیات الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان العرائش القصر الكبیر طریق الرباط نور الدین الیعالوي 1446585

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق 
بالزوج

19 8 الریاضیات الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة سیدي یحیى زعیر الشیخ ابن تیمیة الریاضیات الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان العرائش العرائش ثانویة عبدالعالي بن 
 شقرون التأھیلیة

فرح الكریمي 1546220

انتقال 16/09/1989 أقدمیة 84 1 علوم الحیاة واألرض طنجة - تطوان طنجة أصیال الشرف- سواني عبد الخالق الطریس علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان العرائش القصر الكبیر الثانویة التأھیلیة 
المحمدیة

محمد حموث 348223

انتقال 16/09/1981 عادي 70 1 علوم الحیاة واألرض طنجة - تطوان طنجة أصیال اكزنایة بوخالف علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان العرائش القصر الكبیر ثانویة أحمد الراشدي 
التأھیلیة

حسان الغزاوي 176202

انتقال 16/09/1989 عادي 60 2 علوم الحیاة واألرض طنجة - تطوان العرائش الساحل ثانویة اللیكسوس 
التأھیلیة

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان العرائش العوامرة ثانویة عالل الفاسي 
 التأھیلیة

عبد االلھ كبوح 348232

انتقال 20/02/2008 اإللتحاق 
بالزوجة

43 1 علوم الحیاة واألرض طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة ابن بطوطة علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان العرائش العوامرة ثانویة عالل الفاسي 
 التأھیلیة

نزار المرتجي 1445165

انتقال 01/01/2010 عادي 30 11 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

مدیونة سیدي حجاج اوالد 
حصار

حسان  بن ثابت الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان العرائش القصر الكبیر ثانویة المنصور الدھبي 
التأھیلیة

الناجي أحمد 1546264

انتقال 16/09/1998 اإللتحاق 
بالزوجة

26 1 الفیزیاء والكیمیاء طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة الثانویة التاھیلیة 
الحنصالي

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان العرائش القصر الكبیر ثانویة المنصور الدھبي 
التأھیلیة

ھیشار محمد 1125200

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوج

20 3 الفیزیاء والكیمیاء الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال تابریكت ثانویة ابراھیم 
الموصلي

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان العرائش القصر الكبیر طریق الرباط الزعري الجابري ریم 1679625

انتقال 16/09/1986 أقدمیة 94 1 التربیة البدنیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة القنیطرة التقدم التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان العرائش العرائش ثانویة عبدالعالي بن 
 شقرون التأھیلیة

المصطفى بوكریشة 297488

انتقال 16/09/1988 عادي 48 1 التربیة البدنیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة سوق االربعاء سیدي عیسى التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان العرائش القصر الكبیر الثانویة التأھیلیة وادي 
المخازن

بوشتى سرات 346773

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوج

18 4 التربیة البدنیة الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن الداخلة التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان العرائش القصر الكبیر ثانویة المنصور الدھبي 
التأھیلیة

نضال جھید 1593329

انتقال 13/09/2002 اإللتحاق 
بالزوجة

29 2 الفلسفة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة سیدي الطیبي األنوار الفلسفة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان العرائش القصر الكبیر الثانویة التأھیلیة 
المحمدیة

محمد قیدي 1267569

تبادل 05/09/2008 عادي 18 8 الفلسفة طنجة - تطوان تطوان واد لو عمر بن الخطاب الفلسفة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان العرائش العرائش ثانویة عبدالعالي بن 
 شقرون التأھیلیة

محبوب الطبال 1503934

انتقال 11/02/2009 اإللتحاق 
بالزوج

37 1 العلوم 
والتكنولوجیات 
المیكانیكیة

الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي البرنوصي ابن منظور العلوم 
والتكنولوجیات 
المیكانیكیة

الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان العرائش العرائش ثانویة موالي محمد بن 
عبدهللا  التأھیلیھ

خدیجة لبریزي 1542330

انتقال 29/12/2009 عادي 30 3 العلوم 
والتكنولوجیات 
المیكانیكیة

الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي البرنوصي ابن منظور العلوم 
والتكنولوجیات 
المیكانیكیة

الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان العرائش العرائش ثانویة موالي محمد بن 
عبدهللا  التأھیلیھ

مصطفى العویر 1545545

انتقال 16/09/1998 أقدمیة 84 1 اللغة العربیة طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة موالي رشید اللغة العربیة االبتدائي طنجة - تطوان طنجة أصیال الشرف- سواني رابعة العدویة ثریا  أمطوط 1121589

انتقال 16/09/1992 عادي 68 1 اللغة العربیة طنجة - تطوان طنجة أصیال الشرف- سواني أبو العباس السبتي اللغة العربیة االبتدائي طنجة - تطوان طنجة أصیال الشرف- مغوغة سیدي أحمد بن عجیبة جمال العسري 787380

انتقال 25/12/2009 اإللتحاق 
بالزوج

22 5 اللغة الفرنسیة الدار البیضاء  
الكبرى

موالي رشید سیدي 
عثمان

سیدي عثمان موالي اسماعیل اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان طنجة أصیال بني مكادة الخوارزمي اشطینة ازھور 1545553

تبادل 16/09/1997 عادي 34 5 االجتماعیات طنجة - تطوان المضیق الفنیدق الفنیدق أبي الربیع السبتي االجتماعیات الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان طنجة أصیال أصیلة وادي الذھب سعید الیباني 1051577

انتقال 16/09/1988 اإللتحاق 
بالزوج

96 1 الریاضیات الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي البرنوصي ابن المعتز الریاضیات الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة زینب النفزاویة الطاھري نجاة 244143

انتقال 01/01/2010 عادي 32 11 الریاضیات الدار البیضاء  
الكبرى

المحمدیة الشالالت أبو بكر الصدیق الریاضیات الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان طنجة أصیال بني مكادة الخوارزمي ایت الطالب سعیدة 1546227
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انتقال 16/09/1992 أقدمیة 112 1 علوم الحیاة واألرض طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة الجامعي علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان طنجة أصیال أصیلة وادي الذھب الخطیب سمیرة 59692

انتقال 16/09/1999 عادي 60 1 علوم الحیاة واألرض طنجة - تطوان طنجة أصیال الشرف- سواني أبو العباس السبتي علوم الحیاة واألرض الثانوي اإلعدادي طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة طارق بن زیاد حسناء أحمیدان 1151292

انتقال 10/09/2001 عادي 50 7 علوم الحیاة واألرض تازة - تاونات - 
الحسیمة

كرسیف تادرت النھضة علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان طنجة أصیال الشرف- سواني أبو العباس السبتي الكسابي سعید 1171811

انتقال 26/07/2010 اإللتحاق 
بالزوج

26 3 علوم الحیاة واألرض طنجة - تطوان المضیق الفنیدق الفنیدق أبي الربیع السبتي علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان طنجة أصیال بني مكادة عالل الفاسي سارة العلمي 1591139

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوج

19 7 علوم الحیاة واألرض طنجة - تطوان الفحص أنجرة ملوسة دار السالم علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان طنجة أصیال بني مكادة الثانویة التأھیلیة اإلمام 
الغزالي

سلیمة العلمي 1599461

انتقال 16/09/1981 اإللتحاق 
بالزوج

38 2 الفیزیاء والكیمیاء الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال تابریكت ثانویةالعالمة محمد 
الصبیحي

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان طنجة أصیال الشرف- سواني ابن الخطیب الخواضرة صباح 974674

تبادل 05/09/2007 عادي 30 1 الفیزیاء والكیمیاء طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة الثانویة التاھیلیة 
الحنصالي

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان طنجة أصیال بني مكادة الخوارزمي الدریوش جواد 1444309

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوج

25 9 الفیزیاء والكیمیاء الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم دار الكداري غشت 20 الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان طنجة أصیال أصیلة وادي الذھب مریكل أسماء 1679237

انتقال 16/11/1982 أقدمیة 96 1 التربیة اإلسالمیة طنجة - تطوان طنجة أصیال اكزنایة بوخالف التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان طنجة أصیال أصیلة وادي الذھب البشیر بنقضاض 218398

انتقال 16/09/1997 عادي 66 1 التربیة اإلسالمیة طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة ابن بطوطة التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان طنجة أصیال بني مكادة إع.عبد هللا كنون عزیز المدیوني 1116452

انتقال 16/09/1998 عادي 40 1 التربیة اإلسالمیة طنجة - تطوان طنجة أصیال الشرف- مغوغة عبد المومن 
الموحدي

التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان طنجة أصیال بني مكادة الخوارزمي محمد ابن االزرق 1124368

انتقال 16/09/1988 عادي 24 1 التربیة البدنیة الدار البیضاء  
الكبرى

عین الشق عین الشق عبدالخالق الطریس التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة زینب النفزاویة المجدوبي نورالدین 341768

انتقال 16/09/1993 أقدمیة 92 1 الفلسفة طنجة - تطوان طنجة أصیال الشرف- سواني محمد بن عبد الكریم 
الخطابي

الفلسفة االبتدائي طنجة - تطوان طنجة أصیال اكزنایة ھوارة الصادق الرمبوق 749493

انتقال 16/09/1998 أقدمیة 90 1 العلوم 
والتكنولوجیات 
الكھربائیة

الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي سلیمان سیدي سلیمان عالل الفاسي العلوم 
والتكنولوجیات 
الكھربائیة

الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة موالي یوسف الركراكي ابراھیم 1125407

انتقال 13/09/2002 اإللتحاق 
بالزوجة

45 1 اللغة الفرنسیة طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة ابن بطوطة اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان تطوان السحتریین عبد هللا كنون بلفقیھ عبد الحق 1264315

انتقال 16/09/1995 عادي 36 1 اللغة اإلنجلیزیة طنجة - تطوان تطوان تطوان الحسن الثاني اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان تطوان الحمراء طارق بن زیاد فاطمة البقالي 92029

تبادل 16/09/1998 اإللتحاق 
بالزوج

22 6 االجتماعیات سوس-ماسة-درعة انزكان ایت ملول لقلیعة الفتح االجتماعیات الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان تطوان تطوان جابر بن حیان فاطمة الزھرة العسري 1118481

انتقال 16/09/1992 عادي 52 1 التربیة البدنیة طنجة - تطوان تطوان تطوان عبد الخالق الطریس التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان تطوان تطوان أبو بكر الصدیق ناجي المرابط 789789

تبادل 16/09/1997 عادي 24 3 الفلسفة طنجة - تطوان العرائش الساحل ثانویة اللیكسوس 
التأھیلیة

الفلسفة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان تطوان واد لو عمر بن الخطاب حافظ لصفر 1117223

انتقال 21/09/1987 عادي 50 1 اللغة الفرنسیة طنجة - تطوان تطوان ازال ابن زھر اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان المضیق الفنیدق الفنیدق أبي الربیع السبتي عبد هللا العمراني 306495

انتقال 16/09/1998 عادي 82 1 اللغة اإلنجلیزیة طنجة - تطوان تطوان تطوان الشریف اإلدریسي اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان المضیق الفنیدق المضیق الفقیھ داود عمر العمراني 1118468

انتقال 16/09/1991 عادي 72 1 اللغة اإلنجلیزیة طنجة - تطوان تطوان تطوان جابر بن حیان اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان المضیق الفنیدق المضیق الفقیھ داود خالد بنیحیى 398244

انتقال 17/09/1990 عادي 46 2 اللغة اإلنجلیزیة طنجة - تطوان تطوان تطوان جابر بن حیان اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان المضیق الفنیدق المضیق عبد الرحیم بوعبید عبد االلھ المسكین 373924

انتقال 06/09/2007 عادي 28 1 اللغة اإلنجلیزیة طنجة - تطوان طنجة أصیال بني مكادة عبد هللا الشفشاوني اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان المضیق الفنیدق مرتیل اإلمام الغزالي غازي جعفر 1443726

انتقال 02/09/2009 اإللتحاق 
بالزوج

23 1 اللغة اإلنجلیزیة طنجة - تطوان تطوان تطوان القاضي ابن العربي اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان المضیق الفنیدق الفنیدق أبي الربیع السبتي ایمان اربط 1543137
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انتقال 16/09/1998 اإللتحاق 
بالزوج

72 1 االجتماعیات طنجة - تطوان تطوان تطوان أبو بكر الصدیق االجتماعیات االبتدائي طنجة - تطوان المضیق الفنیدق مرتیل األغراس رجاء أوالد موسى 1121784

انتقال 16/09/1997 اإللتحاق 
بالزوج

70 2 االجتماعیات طنجة - تطوان المضیق الفنیدق مرتیل محمد السادس االجتماعیات االبتدائي طنجة - تطوان المضیق الفنیدق المضیق عبد هللا الشفشاوني شفیقة ھرو 1116728

انتقال 19/02/2008 عادي 42 8 الریاضیات طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة الجامعي الریاضیات الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان المضیق الفنیدق الفنیدق أبي الربیع السبتي الغازي العربي 1445149

انتقال 02/09/2009 اإللتحاق 
بالزوج

31 1 الفیزیاء والكیمیاء طنجة - تطوان طنجة أصیال الشرف- سواني محمد بن عبد الكریم 
الخطابي

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي اإلعدادي طنجة - تطوان المضیق الفنیدق الفنیدق محمد الزرقطوني 1544670 البردعي اكرام

انتقال 11/09/2000 عادي 26 1 التربیة البدنیة طنجة - تطوان المضیق الفنیدق المضیق عبد الرحیم بوعبید التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان المضیق الفنیدق الفنیدق بن خلدون أحمد الزموري الفاریسي 1170817

انتقال 21/02/2007 عادي 48 9 اللغة العربیة طنجة - تطوان الفحص أنجرة القصر الصغیر الثانویة التقنیة 
التأھیلیة القصر 

الصغیر

اللغة العربیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان وزان ابریكشة ثانویة عالل الفاسي 
التاھیلیة

نضال احماد 1439272

انتقال 16/09/1999 عادي 40 5 اللغة العربیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم دار الكداري غشت 20 اللغة العربیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان وزان سیدي رضوان ثانویة 3 مارس  
التاھیلیة

محمد السلماوي 1155580

انتقال 22/03/2004 اإللتحاق 
بالزوج

38 1 اللغة العربیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة القنیطرة عبد المالك السعدي اللغة العربیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان وزان لمجاعرة ثانویة معاد بن جبل 
التاھیلیة

میس خدیجة 1280762

انتقال 02/09/2009 اإللتحاق 
بالزوج

30 1 اللغة العربیة فاس - بولمان  موالي یعقوب لعجاجرة الثانویة التأھیلیة عبد 
العزیز مزیان بلفقیھ

اللغة العربیة الثانوي اإلعدادي طنجة - تطوان وزان سیدي رضوان ثانویة خالد ابن الولید 
االعدادیة

بوداود حیاة 1545185

انتقال 06/09/2000 اإللتحاق 
بالزوجة

37 2 اللغة الفرنسیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم سیدي قاسم ثانویة المنصور 
الدھبي

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان وزان تروال ثانویة عمر الخیام 
التاھیلیة

كمال شعایبات 1173532

انتقال 04/09/2002 عادي 34 4 اللغة الفرنسیة طنجة - تطوان طنجة أصیال بني مكادة عبد هللا الشفشاوني اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان وزان زومي ثانویة محمد الخامس 
 التاھیلیة

یونس تویتي 1269808

انتقال 07/09/2005 عادي 30 6 اللغة الفرنسیة الدار البیضاء  
الكبرى

الحي الحسني الحي الحسني ابن الخطیب اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان وزان وزان ثانویة موالي عبد هللا 
الشریف التاھیلیة

امین المعتز 1284986

انتقال 02/09/2010 اإللتحاق 
بالزوج

25 3 اللغة الفرنسیة طنجة - تطوان طنجة أصیال الشرف- مغوغة عبد المومن 
الموحدي

اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان وزان زومي ثانویة محمد الخامس 
 التاھیلیة

لطیفة حمدوش 1586548

انتقال 07/09/2004 اإللتحاق 
بالزوجة

8 3 اللغة الفرنسیة طنجة - تطوان طنجة أصیال بني مكادة عبد هللا الشفشاوني اللغة الفرنسیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان وزان زومي ثانویة محمد الخامس 
 التاھیلیة

أحمد المحفوظي 1281317

انتقال 28/09/1987 أقدمیة 118 1 اللغة اإلنجلیزیة فاس - بولمان  موالي یعقوب عین الشقف الثانویة التأھیلیة 
البساتین

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان وزان وزان ثانویة ابن زھر التاھیلیة العربي بنعبود 310961

انتقال 02/09/2009 مزدوج 40 3 اللغة اإلنجلیزیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة سیدي یحیى زعیر الشیخ ابن تیمیة اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان وزان سیدي رضوان ثانویة 3 مارس  
التاھیلیة

الحوبز كامیلیا 1543521

انتقال 06/09/2006 مزدوج 40 3 اللغة اإلنجلیزیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة سیدي یحیى زعیر الشیخ ابن تیمیة اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان وزان سیدي رضوان ثانویة 3 مارس  
التاھیلیة

العول عبد الكریم 1409960

انتقال 06/09/2006 عادي 30 2 اللغة اإلنجلیزیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة سیدي الطیبي األنوار اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان وزان وزان الثانویة التأھیلیة 
القرطبي للتعلیم األصیل

حنان      الزوالتي 1410800

انتقال 02/09/2009 اإللتحاق 
بالزوج

30 1 اللغة اإلنجلیزیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الرباط حسان موالي یوسف اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان وزان اسجن ثانویة إبن رشد التاھیلیة ھاجر العفیر 1543431

انتقال 05/09/2011 عادي 28 2 اللغة اإلنجلیزیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة سوق االربعاء سیدي عیسى اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان وزان تروال ثانویة عمر الخیام 
التاھیلیة

فدوى الزعایمي 1593875

انتقال 05/09/2011 عادي 28 5 اللغة اإلنجلیزیة طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة ابن بطوطة اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان وزان زومي ثانویة محمد الخامس 
 التاھیلیة

مریم ھاكود 1599627

انتقال 05/09/2011 عادي 28 1 اللغة اإلنجلیزیة طنجة - تطوان تطوان تطوان قاسم الزھیري اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان وزان ابریكشة ثانویة عالل الفاسي 
التاھیلیة

عبد الحق الخمري 1599388

انتقال 05/09/2011 عادي 28 1 اللغة اإلنجلیزیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم زیرارة ثانویة عبد هللا 
إبراھیم

اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان وزان لمجاعرة ثانویة معاد بن جبل 
التاھیلیة

التھامي الھمام 1599362
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انتقال 02/09/2010 عادي 24 1 اللغة اإلنجلیزیة طنجة - تطوان العرائش العرائش الثانویة التقنیة اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان وزان لمجاعرة ثانویة معاد بن جبل 
التاھیلیة

ابتسام بن اصغیار 1585940

انتقال 05/09/2011 عادي 18 1 اللغة اإلنجلیزیة طنجة - تطوان المضیق الفنیدق المضیق الفقیھ داود اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان وزان سیدي رضوان ثانویة 3 مارس  
التاھیلیة

سمیر كبابي 1593343

انتقال 05/09/2011 عادي 18 1 اللغة اإلنجلیزیة الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات تیفلت ادریس بنزكري اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان وزان تروال ثانویة عمر الخیام 
التاھیلیة

رشید النعیم 1599522

انتقال 05/09/2011 عادي 18 2 اللغة اإلنجلیزیة طنجة - تطوان المضیق الفنیدق الفنیدق بن خلدون اللغة اإلنجلیزیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان وزان مقریصات ثانویة مقریصات 
التاھیلیة

یاسین الضاوي 1599269

انتقال 07/09/2004 عادي 52 1 الریاضیات طنجة - تطوان تطوان تطوان أبو بكر الصدیق الریاضیات الثانوي اإلعدادي طنجة - تطوان وزان وزان ثانویة موالي التھامي 
االعدادیة

محمد الشریف بنان 1277288

انتقال 01/01/2007 عادي 42 1 الریاضیات الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم جرف الملحة ثانوي محمد 
الزرقطوني

الریاضیات الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان وزان وزان ثانویة ابن زھر التاھیلیة غیثة اعلیدان 1439045

انتقال 02/09/2009 عادي 40 5 الریاضیات طنجة - تطوان طنجة أصیال اكزنایة بوخالف الریاضیات الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان وزان زومي ثانویة محمد الخامس 
 التاھیلیة

جلول حمري ناصري 1543744

انتقال 02/09/2010 عادي 34 4 الریاضیات الدار البیضاء  
الكبرى

النواصر بوسكورة أبي حیان التوحیدي الریاضیات الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان وزان تروال ثانویة عمر الخیام 
التاھیلیة

نوال زعكور 1586198

انتقال 05/09/2007 عادي 34 2 الریاضیات الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة سوق االربعاء األمیر موالي الحسن الریاضیات الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان وزان لمجاعرة ثانویة معاد بن جبل 
التاھیلیة

بینحاس فرید 1446488

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق 
بالزوجة

33 11 الریاضیات الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن الداخلة الریاضیات الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان وزان زومي ثانویة محمد الخامس 
 التاھیلیة

عبدالرحمن عوة 1546248

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق 
بالزوجة

31 11 الریاضیات الدار البیضاء  
الكبرى

عین السبع الحي 
المحمدي

عین السبع المقدسي الریاضیات الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان وزان زومي ثانویة الحسن الثاني 
االعدادیة

أحمد ركاط 1546250

انتقال 02/09/2009 عادي 30 1 الریاضیات طنجة - تطوان وزان وزان ثانویة ابن زھر 
التاھیلیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان وزان سیدي رضوان ثانویة 3 مارس  
التاھیلیة

البقال بھیة 1587085

انتقال 02/09/2009 عادي 30 4 الریاضیات الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم دار الكداري غشت 20 الریاضیات الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان وزان وزان ثانویة ابن زھر التاھیلیة محمد الناجي 1543629

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوجة

20 1 الریاضیات مراكش - تانسیفت - 
الحوز

مراكش مراكش ابن تومرت الریاضیات الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان وزان ابریكشة ثانویة عالل الفاسي 
التاھیلیة

عبد الواحد لملیح 1593470

انتقال 02/09/2011 عادي 18 1 الریاضیات طنجة - تطوان وزان وزان ثانویة ابن زھر 
التاھیلیة

الریاضیات الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان وزان زومي ثانویة محمد الخامس 
 التاھیلیة

الزبیر كنون 1599614

انتقال 01/01/2007 اإللتحاق 
بالزوج

26 9 علوم الحیاة واألرض الغرب - شراردة -  
بني حسین

سیدي قاسم مشرع بلقصیري ثانویة موالي رشید علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان وزان وزان ثانویة ابن زھر التاھیلیة سعید فطیمة 1438804

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوج

25 6 علوم الحیاة واألرض تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة تارجیست ثانویة ترجیست 
التأھیلیة

علوم الحیاة واألرض الثانوي اإلعدادي طنجة - تطوان وزان سیدي احمد الشریف ثانویة سیدي احمد 
الشریف االعدادیة

نوار فتاح 1679263

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوج

24 7 علوم الحیاة واألرض طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة الجامعي علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان وزان ازغیرة ثانویة ازغیرة االعدادیة الصغیر نادیة 1593280

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوج

24 11 علوم الحیاة واألرض الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الخمیسات تیداس االمیر موالي رشید علوم الحیاة واألرض الثانوي اإلعدادي طنجة - تطوان وزان سیدي احمد الشریف ثانویة سیدي احمد 
الشریف االعدادیة

كوثر ملوكي 1679265

انتقال 05/09/2011 اإللتحاق 
بالزوج

18 2 علوم الحیاة واألرض طنجة - تطوان وزان مصمودة ثانویة مصمودة 
التاھیلیة

علوم الحیاة واألرض الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان وزان سیدي بوصبر ثانویة 11ینایر 
االعدادیة

1598981 نجاة بكة

انتقال 06/02/2008 عادي 52 7 الفیزیاء والكیمیاء طنجة - تطوان العرائش القصر الكبیر ثانویة المنصور 
الدھبي التأھیلیة

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان وزان سیدي بوصبر ثانویة 11ینایر 
االعدادیة

الغماري حمید 1444819

انتقال 16/09/1997 عادي 40 2 الفیزیاء والكیمیاء طنجة - تطوان العرائش القصر الكبیر طریق الرباط الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان وزان ابریكشة ثانویة عالل الفاسي 
التاھیلیة

عادل المجدي  1051518

انتقال 05/09/2008 اإللتحاق 
بالزوج

36 2 الفیزیاء والكیمیاء طنجة - تطوان المضیق الفنیدق مرتیل اإلمام الغزالي الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان وزان وزان ثانویة ابن زھر التاھیلیة بشرى الغزال 1503823
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انتقال 26/07/2010 عادي 34 1 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

سیدي البرنوصي سیدي مومن زینب النفزاویة الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان وزان زومي ثانویة محمد الخامس 
 التاھیلیة

عادل بورویس 1591091

انتقال 06/09/2006 عادي 30 11 الفیزیاء والكیمیاء الدار البیضاء  
الكبرى

موالي رشید سیدي 
عثمان

موالي رشید موسى بن نصیر الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان وزان لمجاعرة ثانویة معاد بن جبل 
التاھیلیة

العسري سفیان 1410198

انتقال 01/01/2010 اإللتحاق 
بالزوجة

29 1 الفیزیاء والكیمیاء الرباط - سال - 
زمور - زعایر

الصخیرات تمارة تمارة محمد عابد الجابري 
 
الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان وزان زومي ثانویة محمد الخامس 

 التاھیلیة
احمد بوغالل 1546222

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوج

24 2 الفیزیاء والكیمیاء الرباط - سال - 
زمور - زعایر

سال تابریكت ثا, عباس محمود 
العقاد

الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان وزان لمجاعرة ثانویة أبي بكر الرازي  
اإلعدادیة

أمینة قاصمي 1679246

انتقال 01/03/2011 اإللتحاق 
بالزوج

24 1 الفیزیاء والكیمیاء طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة ابن بطوطة الفیزیاء والكیمیاء الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان وزان لمجاعرة ثانویة أبي بكر الرازي  
اإلعدادیة

صباح عرفة 1679259

انتقال ثم تبادل 16/09/1997 اإللتحاق 
بالزوج

79 1 التربیة اإلسالمیة فاس - بولمان  فاس زواغة عبد الخالق الطرس التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان وزان وزان ثانویة موالي عبد هللا 
الشریف التاھیلیة

صنھاجي زھور 1051962

انتقال 03/10/2002 عادي 72 7 التربیة اإلسالمیة الغرب - شراردة -  
بني حسین

القنیطرة سوق االربعاء سیدي عیسى التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان وزان مقریصات أدرو سیدي عبد الواحد 
السدیري

1269485

انتقال 05/09/2008 عادي 46 1 التربیة اإلسالمیة طنجة - تطوان طنجة أصیال الشرف- مغوغة عبد المومن 
الموحدي

التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان وزان ابریكشة ثانویة عالل الفاسي 
التاھیلیة

عبد الحافظ الھیشو 1503848

انتقال 02/09/2009 عادي 40 1 التربیة اإلسالمیة طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة زینب النفزاویة التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان وزان وزان الثانویة التأھیلیة 
القرطبي للتعلیم األصیل

اناس الناصر 1544046

انتقال 02/09/2010 عادي 34 6 التربیة اإلسالمیة طنجة - تطوان العرائش الساحل ثانویة اللیكسوس 
التأھیلیة

التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان وزان لمجاعرة ثانویة معاد بن جبل 
التاھیلیة

احمد األمین شقور 1586035

انتقال 06/09/2000 اإللتحاق 
بالزوجة

8 3 التربیة اإلسالمیة طنجة - تطوان العرائش اوالد اوشیح ثانویة اوالد أوشیح 
التأھیلیة

التربیة اإلسالمیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان وزان لمجاعرة ثانویة معاد بن جبل 
التاھیلیة

بطرار صالح الدین 1174392

انتقال 02/09/2011 عادي 18 1 التربیة البدنیة طنجة - تطوان تطوان تطوان خدیجة أم المؤمنین التربیة البدنیة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان وزان مقریصات ثانویة مقریصات 
التاھیلیة

البقالي الحاجي نضال 1598954

انتقال 02/09/2009 اإللتحاق 
بالزوج

31 2 المعلومیات طنجة - تطوان طنجة أصیال طنجة المدینة الجامعي المعلومیات الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان وزان وزان ثانویة ابن زھر التاھیلیة ازكري سارة 1543160

انتقال 02/09/2011 اإللتحاق 
بالزوج

19 11 الفلسفة تازة - تاونات - 
الحسیمة

الحسیمة اساكن الفارابي الفلسفة الثانوي التأھیلي طنجة - تطوان وزان زومي ثانویة محمد الخامس 
 التاھیلیة

سھام القیري 1599401
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