
 

  7102برسم  والراغبين في الالتحاق بها  بأقسام تحضير شهادة التقني العالي باألساتذة املبرزين العاملين نتائج الحركة الانتقالية الخاصة
 

املديرية إلاقليمية  املؤسسة الحالية التخصص رقم التأجير إلاسم والنسب رت

 الحالية

التعيين أكاديمية  مقر العمل الجديد

  الجديد

هندسة الاقتصاد  1148041 إيمان بنشركي 1

 والتدبير

الثانوية التأهيلية 

 الليمون 

للتدريس بأقسام تحضير شهادة التقني العالي  تانتقل الرباط

 بالثانوية التأهيلية ابن سينا بالقنيطرة

 الرباط سال القنيطرة

هندسة الاقتصاد  1148040 سماح كراردي 0

 والتدبير

الثانوية التأهيلية 

 الخنساء

انتقلت للتدريس بأقسام تحضير شهادة التقني العالي  البيضاء أنفا

 بالثانوية التأهيلية الليمون بالرباط

 الرباط سال القنيطرة

هندسة الاقتصاد  1214108 رقية بنعثمان 3

 والتدبير

الثانوية التأهيلية 

 التقنية

انتقلت للتدريس بأقسام تحضير شهادة التقني العالي  تازة

 بالثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفين بأكادير

 سوس ماسة

هندسة الاقتصاد  1287123 محمد أمين كزناي 1

 والتدبير

الثانوية التأهيلية 

 التقنية

انتقل للتدريس بأقسام تحضير شهادة التقني العالي  تازة

 بالجديدة بالثانوية التأهيلية الرازي 

 الدار البيضاء سطات

هندسة الاقتصاد  1212407 خولة علمي 2

 والتدبير

الثانوية التأهيلية 

 الرازي 

انتقلت للتدريس بأقسام تحضير شهادة التقني العالي  الجديدة

 بالثانوية التأهيلية الخنساء 

 البيضاء بالدار

 الدار البيضاء سطات

الاقتصاد هندسة  1711211 إيمان املهدي  6

 والتدبير

الثانوية التأهيلية 

 لالخديجة

للتدريس بأقسام تحضير شهادة التقني العالي انتقل  وادي الذهب

 بالثانوية التأهيلية محمد الخامس بالصويرة

 مراكش آسفي
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  7102نتائج الحركة الانتقالية الخاصة باألساتذة املبرزين العاملين بأقسام تحضير شهادة التقني العالي والراغبين في الالتحاق بها  برسم 
 

رقم  إلاسم والنسب رت

 التأجير

إلاقليمية  املديرية املؤسسة الحالية التخصص

 الحالية

 أكاديمية التعيين الجديد  مقر العمل الجديد

هندسة الاقتصاد  بدون  السعدية قط 1

 والتدبير

التربية املركز الجهوي ملهن 

 والتكوين

للتدريس بأقسام تحضير شهادة التقني  عينت الدار البيضاء

املسيرة الخضراء العالي بالثانوية التأهيلية 

 بتزنيت

 سوس ماسة

هندسة الاقتصاد  بدون  إيمان الوالي 0

 والتدبير

املركز الجهوي ملهن التربية 

 والتكوين

عينت للتدريس بأقسام تحضير شهادة التقني  الدار البيضاء

العالي بالثانوية التأهيلية تاساوت بقلعة 

 السراغنة

 مراكش آسفي

هندسة الاقتصاد  1367110 محمد صادق 3

 والتدبير

ابن الثانوية التأهيلية 

 خلدون 

عين للتدريس بأقسام تحضير شهادة التقني  تاونات

 العالي بالثانوية التأهيلية التقنية تازة

 فاس مكناس

هندسة الاقتصاد  بدون  يوسف إد الحاج 1

 والتدبير

املركز الجهوي ملهن التربية 

 والتكوين

عين للتدريس بأقسام تحضير شهادة التقني  الدار البيضاء

العالي بالثانوية التأهيلية محمد الخامس 

 بالصويرة

 مراكش آسفي
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  7102نتائج الحركة الانتقالية الخاصة باألساتذة املبرزين العاملين بأقسام تحضير شهادة التقني العالي والراغبين في الالتحاق بها  برسم 
 

رقم  إلاسم والنسب رت

 التأجير

املديرية إلاقليمية  املؤسسة الحالية التخصص

 الحالية

 أكاديمية التعيين الجديد  مقر العمل الجديد

الثانوية التأهيلية محمد  الهندسة الكهربائية 188011 محمد مروش ي 1

 السادس

انتقل للتدريس بأقسام تحضير شهادة التقني  مراكش

 سطاتالتقنية العالي بالثانوية التأهيلية 

 الدار البيضاء سطات

الثانوية التأهيلية  الهندسة الكهربائية 1102207 محمد ستيتو 0

 الخوارزمي

انتقل للتدريس بأقسام تحضير شهادة التقني  الفدالبيضاء  الدار

 العالي بالثانوية التأهيلية محمد الخامس 

 بني مالل 

 بني مالل خنيفرة

الثانوية التأهيلية  الهندسة الكهربائية 1728211 عبد إلاله عطار 3

 الخوارزمي

انتقل للتدريس بأقسام تحضير شهادة التقني  لبيضاء الفدا الدار

 بالثانوية التأهيلية الفارابي سالالعالي 

 الرباط سال القنيطرة

الثانوية التأهيلية  الهندسة الكهربائية 1728633 مبارك اتزكريت 1

 الخوارزمي

انتقل للتدريس بأقسام تحضير شهادة التقني  آسفي

العالي بالثانوية التأهيلية محمد السادس 

 مراكش

 مراكش آسفي
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  7102برسم نتائج الحركة الانتقالية الخاصة باألساتذة املبرزين العاملين بأقسام تحضير شهادة التقني العالي والراغبين في الالتحاق بها  
 

رقم  إلاسم والنسب رت

 التأجير

املديرية إلاقليمية  املؤسسة الحالية التخصص

 الحالية

 أكاديمية التعيين الجديد  مقر العمل الجديد

الثانوية التأهيلية محمد  الهندسة الكهربائية 1728661 رشيد سهيل 1

 السادس

عين للتدريس بأقسام تحضير شهادة التقني  مراكش

 العالي بالثانوية التأهيلية الخوارزمي 

 البيضاء الدار

 الدار البيضاء سطات

الثانوية التأهيلية  الهندسة الكهربائية 1113422 أيوب املعزوزي  0

 الخوارزمي

عين للتدريس بأقسام تحضير شهادة التقني  آسفي

 الخوارزمي آسفيالعالي بالثانوية التأهيلية 

 مراكش آسفي

املركز الجهوي ملهن التربية  الهندسة الكهربائية بدون  الحبيب صديقي 3

 والتكوين

عين للتدريس بأقسام تحضير شهادة التقني  سطات

 العالي بالثانوية التأهيلية الخوارزمي 

 البيضاء الدار

 الدار البيضاء سطات

املركز الجهوي ملهن التربية  الكهربائية الهندسة بدون  زكرياء امباركي 1

 والتكوين

عين للتدريس بأقسام تحضير شهادة التقني  سطات

 العالي بالثانوية التأهيلية الخوارزمي آسفي

 مراكش آسفي
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  7102نتائج الحركة الانتقالية الخاصة باألساتذة املبرزين العاملين بأقسام تحضير شهادة التقني العالي والراغبين في الالتحاق بها  برسم 
 

رقم  إلاسم والنسب رت

 التأجير

إلاقليمية  املديرية املؤسسة الحالية التخصص

 الحالية

 أكاديمية التعيين الجديد  مقر العمل الجديد

الثانوية التأهيلية  الهندسة امليكانيكية 1728647 سارة الشرادي 1

 إلادريس ي

انتقلت للتدريس بأقسام تحضير شهادة التقني  إداوتنان أكادير

 العالي بالثانوية التأهيلية الخوارزمي 

 الدار البيضاء

 سطاتالدار البيضاء 

الثانوية التأهيلية  الهندسة امليكانيكية 1728648 موس ى مكاوي  0

 الخوارزمي

انتقل للتدريس بأقسام تحضير شهادة التقني  آسفي

 العالي بالثانوية التأهيلية التقنية سطات

 الدار البيضاء سطات

املركز الجهوي ملهن التربية  الهندسة امليكانيكية بدون  محمد طرشين 3

 والتكوين

عين للتدريس بأقسام تحضير شهادة التقني  سطات

 العالي بالثانوية التأهيلية الخوارزمي آسفي

 مراكش آسفي

املركز الجهوي ملهن التربية  الهندسة امليكانيكية بدون  عبد الرزاق زيات 1

 والتكوين

عين للتدريس بأقسام تحضير شهادة التقني  سطات

 آكاديرالعالي بالثانوية التأهيلية إلادريس ي 

 سوس ماسة
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  7102نتائج الحركة الانتقالية الخاصة باألساتذة املبرزين العاملين بأقسام تحضير شهادة التقني العالي والراغبين في الالتحاق بها  برسم 

 

رقم  إلاسم والنسب رت

 التأجير

املديرية إلاقليمية  املؤسسة الحالية التخصص

 الحالية

 أكاديمية التعيين الجديد  مقر العمل الجديد

ينتقل للتدريس بأقسام تحضير شهادة التقني  الدار البيضاء الفدا الثانوية التأملية الخوارزمي الرياضيات 373846 محمد كليلو 1

 العالي بالثانوية التأهيلية الليمون الرباط

 الرباط سال القنيطرة

يعين للتدريس بأقسام تحضير شهادة التقني  الرباط الثانوية التأملية موالي يوسف الرياضيات 303411 الحسين املوس 0

 العالي الخوارزمي الدار البيضاء

 الدار البيضاء سطات
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