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 االسم الكامل رت
رقم 

 التأجير

النيابة  المادة

 األصلية

المؤسسة 

 المستقبلة

 صالح الدين  الحوز االجتماعيات 1279952 نزهة اسمراوي 5

 تسلطانت شيشاوة االجتماعيات 1585730 السعيد إغالن 99

 الخوارزمي شيشاوة االجتماعيات 1599487 اإلكرامي ليلى 02

 تسلطانت الحوز اإلنجليزية 1151986 توفيق شائق 4

06 
فاطمة الزهراء 

 شاكو
1410122 

 القلعة اإلنجليزية
 0الخوارزمي 

 الخوارزمي الرحامنة إنجليزية  306711 عبد الصادق الزاهري 99

 صالح الدين الحوز تربية إسالمية 1679462 سكينة معتصم 99

 0الخوارزمي  الحوز تربية إسالمية 1593731 صابر سعيدة 94

 أبو العباس مراكش تربية إسالمية 1270502 محمد المخلص 94

 تسلطانت الرحامنة تربية إسالمية 1181373 صالح الطاهري 42

 محمد الخامس الحوز تربية بدنية 1175731 هشام أيت بلمحجوب 95

 تسلطانت الحوز بدنيةتربية  1171559 م رشيد العلوي 96

 9لمحاميد  القلعة تربية بدنية 1152002 عبد الواحد اسقريبا 08

 تسلطانت الرحامنة تربية بدنية 1284932 لعطشان عصام 49

6 
عبد الصمد بن 

 الدريوش
366403 

 الحوز الرياضيات
 9لمحاميد 

 9لمحاميد  الحوز الرياضيات 306550 بالل الحجام 7

 حسان بن ثابت الحوز الرياضيات 1050936 جمال أوكيدي 8

 الخوارزمي الحوز الرياضيات 1543250 سعاد بنسعيد 9

 0الخوارزمي  الحوز الرياضيات 1278988 خديجة سويدي 92

 9لمحاميد  الحوز الرياضيات 1587335 عتيقة أمزكر 99

 9لمحاميد  الحوز الرياضيات 1587303 نعيمة الذهبي 90

 9لمحاميد  القلعة الرياضيات 296415 اإلدريسي كمال  07

 محمد الخامس شيشاوة العربية 1154729 عبد اإلله أيت الهنا 

 االتحاد الوطني للشغل تالمغرب

 الجامعة الوطنية لموظفي التعليم

 المكتة اإلقليمي 

 مراكش.
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BUREAU LOCAL 

MARRAKECH   

 : الثانوي التأهيلي 2013نتائج الحركة الجهوية: 
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 تسلطانت الحوز العربية 1445379 فاطمة حرار 9

 محمد الخامس الحوز العربية 1679487 مصطفى منتوران 0

 حسان بن ثابت شيشاوة العربية 1543654 حياة الصمودي 97

 الزهراء الصويرة العربية 1504262 سكينة الصحراوي 92

 تسلطانت مراكش العربية 62618 عبد الرحمان بربر 99

 الكتبية مراكش العربية 1124296 زهير بنطالب 90

 الخوارزمي الحوز الفرنسية 1179666 نور الدين سمالق 9

 تسلطانت شيشاوة الفرنسية 1238624 أنس مطيع 98

 0الخوارزمي  القلعة الفرنسية 110939 يحلي عبد الكامل 00

 9لمحاميد  القلعة الفرنسية 1235277 نعيمة بوكيوض 09

 9لمحاميد  القلعة الفرنسية 1279634 بشرى خدادو 04

 تسلطانت القلعة الفرنسية 1593315 هدى إفالحن 05

 9لمحاميد  مراكش الفرنسية 1276430 حنان الهرضة 99

 0الخوارزمي  الرحامنة الفرنسية 1119974 سعيد خمران 98

 الموحدين شيشاوة الفلسفة 1446475 عبد الحكيم بنكيران 09

 9م الحسن  القلعة الفلسفة 1049706 أيت أمادي رشيد 09

 أبو العباس مراكش الفلسفة 1443749 عزيزة الصخراجي 95

 1446721 غزالن لنصاري 96
سيدي عبد  مراكش الفلسفة

 الرحمان

 9لمحاميد  مراكش الفلسفة 1503801 علي البلغيثي 97

 9م الحسن  الرحامنة الفلسفة 1235931 حنان العلمي 40

 الواحة الرحامنة الفلسفة 1368034 محمد ياسين عبار 49
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 االسم الكامل رت
رقم 

 التأجير

النيابة  المادة

 األصلية

المؤسسة 

 المستقبلة

 ابن البناء الحوز االجتماعيات 1283855 إبراهيم الربح 

 لالمريم الحوز االجتماعيات 1283857 العزيز عصامعبد  

 
عبد العزيز 

 بومسهول
1597312 

 الحوز االجتماعيات
 جبل جليز

 سعادة الحوز االجتماعيات 1597300 محمد أجبون 

 جبل جليز شيشاوة االجتماعيات 1588890 محمد رشيد 

 البيروني مراكش االجتماعيات 886506 نادية السراخ 

 ابن العريف مراكش االجتماعيات 1160922 كبيريفاطمة  

 عبد المؤمن شيشاوة إنجليزية 1279112 رشيدة هيبوب 

 الشرفاء الحوز تربية إسالمية 1281748 ثريا حوري 

 السعادة مراكش تربية إسالمية 1176752 المحجوب رضا 

 طه حسين الحوز تربية بدنية 346754 خالد الزاكي 

 فدوى طوقان الحوز تربية بدنية 896267 سعيدة حسناوي 

 9المسيرة  الحوز تربية بدنية 212386 مصطفى بسان 

 9لمحاميد  الحوز تربية بدنية 1045534 أسماء الغولي 

 44مركز  شيشاوة تربية بدنية 789392 خالد أفتيس 

 برج الزيتون القلعة تربية بدنية 987244 عمر جعفري 

 البيروني القلعة تربية بدنية 90092 عبد العزيز ماش 

 الفارابي القلعة تربية بدنية 58740 لحسن كنيديري 

 البيروني مراكش تربية بدنية 212942 عبد العزيز ناجح 

 لالحسناء الحوز تربية موسيقية 1409269 جمال فراكي 

 وادي الذهب القلعة تربية موسيقية 1598166 محسن الحفين 

 الصفاء الحوز العربية 393461 فاطمة لزعر 

 جبل جليز الحوز العربية  1283844 عائشة طالب 

 االتحاد الوطني للشغل تالمغرب

 الجامعة الوطنية لموظفي التعليم

 المكتة اإلقليمي 

 مراكش.

UNION NATIONAL DU TARAVAIL 

AU MAROC 

FNFE 

BUREAU LOCAL 

MARRAKECH   

 : الثانوي اإلعدادي 2013نتائج الحركة الجهوية: 
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 البيروني الحوز العربية 1308825 محمد الفاضلي 

 1504916 سناء أبو شاطر 
المنصور  الحوز العربية

 الذهبي

 جبل جليز شيشاوة العربية 1240722 رشيدة أعرايش 

 سعادة شيشاوة العربية 1262149 جوديا الشامل 

 1409480 لمياء أبو الوفاء 
المنصور  شيشاوة العربية

 الذهبي

 
فاطمة الزهراء 

 الزائري
1152031 

 مراكش العربية
 البيروني

 برج الزيتون الحوز علوم الحياة 1283783 رشيد عالمة 

 ابن العريف الحوز علوم الحياة 82805 كلثوم غالبي 

 الزيتونبرج  الحوز علوم الحياة 1124466 نبيل العلوي 

 الفارابي الحوز علوم الحياة 1545292 زهرة بنضاوية 

 جبل جليز شيشاوة علوم الحياة 1051532 وسيمة األيادي 

 البيروني شيشاوة علوم الحياة 1544746 علية بويحياوي 

 اآلفاق الصويرة علوم الحياة 1596932 نزهة عال 

 البيروني مراكش علوم الحياة 952339 لطيفة الخطيب 

 طارق بن زياد الحوز الفرنسية 890521 فاطمة إكرام 

 جبل جليز الحوز الفرنسية 372664 برادة مراد 

 البيروني الحوز الفرنسية 1182180 رجاء هوزالي 

 األطلس الحوز الفرنسية 1283720 الحسنية شيهبي 

 اإلمام علي مراكش الفرنسية 1179038 بشرى بردي 

 جبل جليز الرحامنة الفرنسية 341896 المصطفى بلعيدي 

 البيروني الرحامنة الفرنسية  1241697 بديعة رحال 

 يعقوب  الرحامنة الفرنسية 1504982 وفاء معزوز 

 ابن العريف الحوز الفيزياء 143959 إبراهيم بوزغيبة 

 اإلمام علي الحوز الفيزياء 974373 نظيرة ارزامة 

 العزوزية الحوز الفيزياء 59232 إبراهيم وازي 

 البيروني شيشاوة الفيزياء 1270179 المصطفى المالكي 

 طارق بن زياد شيشاوة الفيزياء 1281098 عبد اهلل الناجي 

 البيروني مراكش الفيزياء 864644 مالكة الزاهل 

 طارق بن زياد مراكش الفيزياء  738099 عبد اهلل أيت الشكيفي 

 
عبد الكريم بن 

 السعيدي
241869 

 مراكش الفيزياء
 اآلفاق



 

5 
 
 

 1687949 أسماء كريم 
 اإلنجليزية

 الرحامنة
المختار 

 السوسي

 العزوزية الرحامنة تربية بدنية 341116 خالد الترومبتي 

 367993 المصطفى حضار 
 تربية بدنية

 الرحامنة
المنصور 

 الذهبي

 عبد المؤمن الرحامنة تربية بدنية 1175771 رضا الطاهر 

 

 
 

 

 
 
  

  

    
 

 المستقبلة المؤسسة النيابة األصلية رقم التأجير االسم الكامل رت

 أوالد ادليم الحوز 1306976 نوال الموعيق 

 تامسنة المركزية الحوز 707360 عبد اللطيف فهري 

 حربيل -موالي إسماعيل  الحوز 738779 يسين بشاري 

 حربيل -موالي إسماعيل  الحوز 1178337 سمية الجريد 

 حربيل -موالي إسماعيل  الحوز 1269584 نادية صعيد 

 أوالد جالل المركزية الحوز 1306920 الماشي نزهة 

 حربيل -موالي إسماعيل  شيشاوة 887357 ليلى أيت إهردي 

حربيل -موالي إسماعيل  شيشاوة 1404322 مريم عكاشة   

حربيل -موالي إسماعيل  شيشاوة 1179349 منى قريمس   

 44مركزية  القلعة 1238837 جميلة واووك 

 حربيل -موالي إسماعيل  الصويرة 1157839 حسني الصديق 

 اإلمام البخاري مراكش 718101 لطيفة مستجيد 

 حربيل -موالي إسماعيل  مراكش 1266332 حياة المعباس 

 تامسنة المركزية مراكش 239363 عبد العزيز الكوكي 

 9المتنبي  مراكش 749211 عائشة أيت بلحاج 

 حربيل -موالي إسماعيل  مراكش 239399 محمد الخطيب 

حربيل -موالي إسماعيل  مراكش 1154850 تواب بوعدي   

حربيل -موالي إسماعيل  مراكش 1263600 سامية أجبلي   

 الوطني للشغل تالمغرباالتحاد 

 الجامعة الوطنية لموظفي التعليم

 المكتة اإلقليمي 

 مراكش.

UNION NATIONAL DU TARAVAIL 

AU MAROC 

FNFE 

BUREAU LOCAL 

MARRAKECH   

 : االبتدائي 2013نتائج الحركة الجهوية: 
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 سيد الزوين مراكش 1265869 نعيمة الكطبي 

 تامسنة المركزية الرحامنة 707686 م يوسف الحسان 

 م/م الزاوية الرحامنة 1235359 زينب بوسالم 

 حربيل -موالي إسماعيل  الرحامنة 1154598 هشام الجوهري 

 
 

 

 كمال أحود

 عضو المكتب اإلقليمي

 مراكش.


