
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 االحتاد الوطين للعغل باملغرب
 اجلامعة الوطيية ملوظفي التعليه

 مراكغ. –امللتب اإلقليني 
 0661657202: اهلاتف Gعنارة األحباط حرف 

 

 الجاىوي اإلعدادي. –الئخة امسية بامللتخكني بييابة مراكغ: احلركة الوطيية 
 

 رت االشه اللامل رقه التأجري الييابة األصلية مادة التدصص التعيني اجلديد

 9 مليلة ألواح 427479 العيوٌ عربية الويداٌ
 

 4 بافكري عبد اللطيف 9077451 العيوٌ عربية 77مركس 
 

 1 الفً عبد العسيس 9034057 ورزازات كينياء فيسياء 77مركس 
 

 7 بروٌ  رمحة 9437101 ورزازات تربية إشالمية املركب الرتبوي متيصورت
 

 0 موذٌ  رجاء 9439534 تاروداىت فرىصية واحة شيدي ابراٍيه
 

 1 الرمحي  فاطنة السٍراء 9430711 شطات -امسورة   عربية العرفاء
 2 اخلياري شياء 9057014 شطات -الربوج  اجتناعيات األوداية -عجناٌ بً عفاٌ 

 3 الطايح خدجية 9754714 احلوز -عبد اهلل غياث  إجنليسية امليصورية

 4 رايف حصياء 9057024 احلوز -ثالث ىيعكوب  اجتناعيات شيد السويً –املاوردي 
 95 املصباحي  ٍعاو 9922349 احلوز -حتياوت  رياضيات الويداٌ
 99 دوعني حمند  9479170 احلوز -أيت أورير  احلياة و األرض الويداٌ

 94 و رظيد اإلدريصي الدفالي 9947995 احلوز -أغنات  فيسياء كينياء الويداٌ

 91 عبدوٌ أميية 9773917 احلوز -تغدويً  تربية تعليلية شعادة

 97 بلحبار حبيبة 9434911 ظيعاوة -امسوضة  احلياة و األرض 77مركس 

 90 كرامطة زكرياء 9419144 ظيعاوة -شيد املدتار  تربية بدىية  77 مركس

 91 لعَب عسيسة 9479942 الكلعة -شيدي رحال  عربية املركب الرتبوي متيصورت
 92 صخار عبد اللريه 9437599 الكلعة -زمراٌ العرقية  عربية الويداٌ

 93 ظرف ىور الديً 9153144 الكلعة -متاللت  عربية 77مركس 

 94 عصيلة فؤاد 9924575 الكلعة -متاللت  فرىصية الويداٌ

 45 اقريكس فلم 9754424 الكلعة -العطاوية  تربية موشيكية طارق بً زياد
 49 السٍري إدريض 213929 مراكغ -املاوردي  رياضيات  عالل بً عبد اهلل الصويَلة

 44 جليل كرمية 9571392 الرحامية -بوظاٌ  اجتناعيات املركب الرتبوي متيصورت
 41 العينوكي زييب 9033919 الرحامية -لربيليني  رياضيات األوداية -محاٌ الفطواكي 

 47 الودىاشي فؤاد 172030 شيدي بيور رياضيات املركب الرتبوي متيصورت

 رت االشه اللامل رقه التأجري الييابة األصلية التدصص مادة التعيني اجلديد

 9 مليلة ألواح 427479 العيوٌ عربية الويداٌ
 

 4 بافكري عبد اللطيف 9077451 العيوٌ عربية 77مركس 
 

 1 الفً عبد العسيس 9034057 ورزازات فيسياء كينياء 77مركس 
 

 7 بروٌ  رمحة 9437101 ورزازات تربية إشالمية املركب الرتبوي متيصورت
 

 0 موذٌ  رجاء 9439534 تاروداىت فرىصية واحة شيدي ابراٍيه
 

 1 الرمحي  فاطنة السٍراء 9430711 شطات -امسورة   عربية العرفاء
 2 اخلياري شياء 9057014 شطات -الربوج  اجتناعيات األوداية -عجناٌ بً عفاٌ 

 3 الطايح خدجية 9754714 احلوز -عبد اهلل غياث  إجنليسية امليصورية

 4 رايف حصياء 9057024 احلوز -ثالث ىيعكوب  اجتناعيات شيد السويً –املاوردي 
 95 املصباحي  ٍعاو 9922349 احلوز -حتياوت  رياضيات الويداٌ
 99 دوعني حمند  9479170 احلوز -أيت أورير  احلياة و األرض الويداٌ

 94 و رظيد اإلدريصي الدفالي 9947995 احلوز -أغنات  فيسياء كينياء الويداٌ

 91 عبدوٌ أميية 9773917 احلوز -تغدويً  تربية تعليلية شعادة

 97 بلحبار حبيبة 9434911 ظيعاوة -امسوضة  احلياة و األرض 77مركس 

 90 كرامطة زكرياء 9419144 ظيعاوة -شيد املدتار  تربية بدىية  77مركس 

 91 لعَب عسيسة 9479942 الكلعة -شيدي رحال  عربية املركب الرتبوي متيصورت
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 مً إجناز: كنال أحود، عضو امللتب اإلقليني مراكغ.

 رت االشه اللامل رقه التأجري الييابة األصلية مادة التدصص التعيني اجلديد

 40 اللويض شعيد 157220 اليوشفية احلياة و األرض املركب الرتبوي متيصورت

 41 غازي ٍيد 232200 أزيالل -فه اجلنعة  فرىصية العرفاء

 42 بيصخصاح عبد الصادق 157474 أزيالل -احليصالي  تربية بدىية حربيل

 43 جغرور ىادية 9154932 بين مالل –الكدط  إعالميات طارق بً زياد


