
طنجة - تطوان - الحسیمة 01 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

نعم 67 16/09/1992 1 إقلیم: الحسیمة الطوریس 6 إقلیم: الحسیمة ایت الطیب علي   بوسبیك
بدون سكن 67 16/09/1989 1 إقلیم: الحسیمة دار السلوم 5 إقلیم: الحسیمة م/م الرواضي 2 عبد الحق المساوي
نعم 64 16/09/1991 1 إقلیم: الحسیمة وادي الدھب 3 إقلیم: الحسیمة م/م اربعاء تاوریرت الحبیب غفران
نعم 61 16/09/1993 1 إقلیم: الحسیمة المدرسة الجماعاتیة 

النكور
17 إقلیم: الحسیمة اریانن محمد الطاھري

نعم 58 16/09/1993 1 عمالة: طنجة - 
أصیال

األمل 86 إقلیم: الحسیمة اسقیمن محمد الوزاني

بدون سكن 55 16/09/1992 1 إقلیم: الحسیمة مدرسة سیدي عابد 2 إقلیم: الحسیمة تزغین حسني أندلسي
بدون سكن 54 16/09/1991 3 إقلیم: الحسیمة فاطمة الزھراء 1 إقلیم: الحسیمة ایت ھشام محمد العباسي
بدون سكن 50 16/09/1986 1 إقلیم: الحسیمة اجدیر المختلطة 4 إقلیم: الحسیمة اعكیین مصطفى  الزكریتي
بدون سكن 45 16/09/1993 6 إقلیم: الحسیمة تزغین 964 إقلیم: الحسیمة م/م بني جمیل محمد بولفیھم
بدون سكن 45 16/09/1993 1 إقلیم: تازة الخروبة المركز 1714 إقلیم: الحسیمة زاویة القناطر یونس البراھمي

بدون سكن 45 16/09/1994 7 إقلیم: موالي 
یعقوب

الحجرة الشریفة المركز 308 إقلیم: الحسیمة م/م تغزوت أحمد المخفي

بدون سكن 45 02/09/2010 4 إقلیم: الحسیمة سیدي بوعفیف 10 إقلیم: الحسیمة بني عیاش سلیمان أزواغ
بدون سكن 45 06/09/2001 2 إقلیم: سیدي قاسم المعاریف عین قرواش 1906 إقلیم: الحسیمة وارك  بروضي عز الدین

بدون سكن 45 16/09/1999 2 إقلیم: الحسیمة اعكیین 973 إقلیم: الحسیمة اسمار األعلى ابراھیم قروش
بدون سكن 45 16/09/1999 3 إقلیم: القنیطرة حرث تدانة 327 إقلیم: الحسیمة اسول بومدیان عبدالعزیز
بدون سكن 45 16/09/1999 7 إقلیم: تاونات فج النادر 1608 إقلیم: الحسیمة المنصف محمد العمري
نعم 45 16/09/1998 2 إقلیم: تازة إحموتن المركز 1678 إقلیم: الحسیمة دالیة رشید جلولي

بدون سكن 45 16/09/1998 1 إقلیم: الناضور مجموعة مدارس الكرمة 1362 إقلیم: الحسیمة بني اشبون قرقاش  عزیز
نعم 45 16/09/1997 4 إقلیم: بركان اإلمام الشاطبي 1235 إقلیم: الحسیمة اغزار عیسى بجا محمد

بدون سكن 45 16/09/1996 6 إقلیم: تاونات م/م  دیــدبــة 1646 إقلیم: الحسیمة السواحل الطیب الزوین
نعم 67 16/09/1993 2 عمالة: طنجة - 

أصیال
أحمد بالفریج 74 إقلیم: شفشاون م/م قلعة تنقوب الداشمي عبد الحفیظ

محتل 67 16/09/1983 1 إقلیم: شفشاون مدرسة الشیخ محمد بن 
عیاد

32 إقلیم: شفشاون م/م أمكري مصطفى مخشان
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طنجة - تطوان - الحسیمة 01 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

بدون سكن 64 16/09/1991 1 إقلیم: شفشاون مدرسة عبد الخالق 
الطریس

31 إقلیم: شفشاون م/م 20غشت _العناصر عبدالمومن عبارة

بدون سكن 64 16/09/1993 1 إقلیم: تطوان مدرسة تمودة 94 إقلیم: شفشاون م/م أناري الشریف السطي

بدون سكن 61 16/09/1992 6 عمالة: مكناس فاطمة الفھریة 205 إقلیم: شفشاون م/م سیدي موسى _ماكو المصطفى الشكراوي
بدون سكن 58 16/09/1992 3 إقلیم: تطوان م.م أزال 102 إقلیم: شفشاون م/م قاع اسراس ادریس حرفان
بدون سكن 55 16/09/1994 3 إقلیم: تطوان م.م واد اللیل 99 إقلیم: شفشاون م/م ولمسة التھامي محمد
نعم 53 16/09/1993 8 عمالة: طنجة - 

أصیال
الفتح  1143 إقلیم: شفشاون م/م مختار سعید حوتي

بدون سكن 45 16/09/1995 5 إقلیم: تطوان م.م عزیب عین لعالق 1191 إقلیم: شفشاون م/م زاویة الحراش عبد المنعم مروان
بدون سكن 45 16/09/1995 6 إقلیم: تطوان م.م امرسان 1202 إقلیم: شفشاون م/م تفزة العلمي المزراوي
بدون سكن 45 16/09/1995 3 إقلیم: تطوان م م بني وسیم 1204 إقلیم: شفشاون م/م عبد الرحمان 

 الصحراوي _ تلوان
بنعجیبة محمد

بدون سكن 45 16/09/1993 6 إقلیم: الحسیمة ایت ھشام 966 إقلیم: شفشاون م/م نودارت محمد طجیو
بدون سكن 45 16/09/1993 2 إقلیم: بنسلیمان م/م فوزار المركزیة 2170 إقلیم: شفشاون م/م القوب صبیري حماد
غیر صالح 45 16/09/1993 2 عمالة: مكناس أوالد سلیم 1431 إقلیم: شفشاون م/م عقبة بن نافع مركزیة 

_لمدینة
المداني عز الدین

بدون سكن 45 16/09/1993 2 إقلیم: العرائش م/م أوالد بوربیع 
 المركزیة

1092 إقلیم: شفشاون م/م ادریس االول 
_أوفاس

قاسم مومني

غیر صالح 45 16/09/1994 7 عمالة: طنجة - 
أصیال

ابرییش 91 إقلیم: شفشاون م/م عمر بن الخطاب 
_المودین

احمد لكحل

نعم 45 16/09/1994 4 إقلیم: سیدي 
سلیمان

مدرسة محمد السادس 380 إقلیم: شفشاون م/م أغرمالك اكرام نورالدین

بدون سكن 45 17/09/1990 1 إقلیم: العرائش م/م البواشتة  المركزیة 57 إقلیم: شفشاون م/م بني یجل عبد اإللھ شویبة

نعم 45 02/09/2010 6 إقلیم: تاونات م/م  عین مناخر 1652 إقلیم: شفشاون م/م المجاھدین _تمروت زكریاء یزوغ
بدون سكن 45 05/09/2003 7 إقلیم: تطوان م.م الدشر لحمر 1176 إقلیم: شفشاون م/م الحسن الوزان 

_أمتار
عمر الھروشي

بدون سكن 45 16/09/1999 10 إقلیم: تطوان م.م إخداشن 100 إقلیم: شفشاون م/م إجافن خالد العمراني

بدون سكن 45 16/09/1999 1 إقلیم: القنیطرة اوالد عكیل الكبار 328 إقلیم: شفشاون م/م اوالد سلیمان صبار الحسن
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طنجة - تطوان - الحسیمة 01 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

بدون سكن 45 16/09/1998 4 إقلیم: شفشاون المدرسة الجماعاتیة باب 
تازة

35 إقلیم: شفشاون م/م ازغار بني تلید _  
أزغار

حیون محمد

بدون سكن 45 16/09/1998 8 عمالة: طنجة - 
أصیال

سیدي الیماني 1172 إقلیم: شفشاون م/م بني ھلیل ادریس اكحیلو

بدون سكن 45 16/09/1996 7 إقلیم: شفشاون م/م أمكري 1006 إقلیم: شفشاون م/م الشریف االدریسي 
_بوسیاف

عبد النبي الدلیمي

بدون سكن 45 16/09/1996 1 إقلیم: العرائش 1107  م/م الریحیین  المركزیة إقلیم: شفشاون م/م صالح الدین االیوبي 
_سبت أسیفان

عبداإللھ براد

بدون سكن 45 16/09/1996 3 عمالة: طنجة - 
أصیال

أكَوارت 1173 إقلیم: شفشاون م/م تیمارت التلغزي مصطفى

بدون سكن 45 16/09/1996 2 إقلیم: وزان مجموعة مدارس محمد 
عابد الجابري

1118 إقلیم: شفشاون م/م سیدي عالل الحاج 
_فیفي

محمد  ھواري

بدون سكن 61 16/09/1992 4 إقلیم: تطوان المدرسة الجماعاتیة 
محمد شكري

101 إقلیم: فحص - 
انجرة

م/م الضایة االبتدائیة محمد الغروسي

بدون سكن 58 16/09/1985 4 إقلیم: تطوان م.م عین لحصن 1190 إقلیم: فحص - 
انجرة

م/م عیدادة االبتدائیة ملول عبد العزیز

نعم 45 16/09/1999 2 إقلیم: فحص - 
انجرة

م/م عیدادة االبتدائیة 1059 إقلیم: فحص - 
انجرة

م/م الحمومي االبتدائیة عبد السالم الشریقي

في طور 
اإلنجاز

97 17/09/1990 1 إقلیم: العرائش مدرسة الفردوس 51 إقلیم: العرائش م/م عین معسكر  
المركزیة

حسن الواحدي

نعم 67 16/09/1980 1 عمالة: طنجة - 
أصیال

المحیط 84 إقلیم: العرائش الحسن الثاني المركز [ 
أمكادي]

محمد بن رقیة

نعم 65 17/09/1990 1 عمالة: طنجة - 
أصیال

الجاحظ 79 إقلیم: العرائش مدرسة الشھید محمد 
الحیاني

مصطفى اقدیدر

نعم 61 17/09/1990 9 عمالة: طنجة - 
أصیال

المختار البقالي  1140 إقلیم: العرائش م/م تازروت  المركزیة علي التاجري

غیر صالح 53 16/09/1992 1 إقلیم: العرائش مدرسة سیدي علي 
اللخمي

52 إقلیم: العرائش م/م أوالد علي مدنة 
المركزیة

الخوداري أحمد

نعم 53 16/09/1992 2 إقلیم: العرائش مدرسة المنار 53 إقلیم: العرائش محمد خاوي النعام  م/م الریحیین  المركزیة
محتل 53 16/09/1992 1 إقلیم: العرائش مدرسة ابن زھر 50 إقلیم: العرائش م/م عنصر بن عبد هللا 

 المركزیة
محمد الشاعر
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طنجة - تطوان - الحسیمة 01 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

غیر صالح 52 17/09/1990 1 إقلیم: العرائش مدرسة المعتمد بن عباد 54 إقلیم: العرائش مدرسة أوالد مصباح بن سلیمان محمد العربي
بدون سكن 50 17/09/1990 1 إقلیم: العرائش م/م عین معسكر  

المركزیة
1083 إقلیم: العرائش م/م عمر بن الخطاب  

  أوالد عمران المركزیة
عبداإلاله حیدي

نعم 48 16/09/1993 7 إقلیم: العرائش مدرسة الشھید محمد 
الحیاني

1078 إقلیم: العرائش م/م الشلیحات المجاھدین 
المركزیة

المختار بنعز الدین

غیر صالح 45 16/09/1995 6 إقلیم: القنیطرة المنفلوطي 1781 إقلیم: العرائش م/م  إدریس  األول  
 المركزیة

رشید التویبي

بدون سكن 45 03/10/2002 7 إقلیم: القنیطرة لخضاضرة 1771 إقلیم: العرائش م/م أوالد بوربیع 
 المركزیة

ابراھیمي رشید

بدون سكن 45 04/09/2002 2 إقلیم: العرائش م/م أوالد علي مدنة 
المركزیة

1110 إقلیم: العرائش م/م سیدي مزوار-تاولة- 
  المركزیة

الفتوحي ھشام

نعم 76 16/09/1992 1 إقلیم: وزان م موالي المھدي الوزاني 61 إقلیم: وزان مجموعة مدارس أحمد 
شوقي

صوفي عبد الواحد

نعم 58 16/09/1992 6 عمالة: المضیق 
- الفنیدق

مدرسة أغطاس 104 إقلیم: وزان م م واد المخازن 1 عبد الصمد الحماني

بدون سكن 53 16/09/1993 1 إقلیم: وزان مجموعة مدارس عبد 
الرحیم بوعبید

68 إقلیم: وزان م/م ابن الحسن الوزاني العزابي مصطفى

بدون سكن 53 16/09/1992 2 إقلیم: القنیطرة ابن رشد 311 إقلیم: وزان مجموعة مدارس محمد 
عابد الجابري

عبد هللا غبش

بدون سكن 45 16/09/1993 10 إقلیم: الحاجب واد الرحى -المركزیة 1489 إقلیم: وزان مجموعة مدارس محمد 
شكري

المدغري اسماعیل

غیر صالح 45 16/09/1993 1 إقلیم: سیدي قاسم حسان بن ثابت 365 إقلیم: وزان م م اللوكوس الزكار   أحمد
نعم 84 16/09/1989 1 عمالة: طنجة - 

أصیال
الفریحیین 89 عمالة: طنجة - 

أصیال
اإلمام الغزالي محمد القاسمي

نعم 69 16/09/1993 1 عمالة: طنجة - 
أصیال

الحسن الحصري 87 عمالة: طنجة - 
أصیال

شكیب أرسالن  مصطفى الكزیني

نعم 67 16/09/1987 2 عمالة: طنجة - 
أصیال

اإلمام الغزالي 1159 عمالة: طنجة - 
أصیال

المختار البقالي  حسن    الصادقي

نعم 65 17/09/1990 1 عمالة: طنجة - 
أصیال

یعقوب المنصور 2 76 عمالة: طنجة - 
أصیال

الفتح  التھامي بنضویو
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طنجة - تطوان - الحسیمة 01 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

نعم 61 16/09/1992 4 عمالة: طنجة - 
أصیال

سیدي قاسم 90 عمالة: طنجة - 
أصیال

أحریق شراف عبد العزیز

بدون سكن 61 21/09/1983 2 عمالة: طنجة - 
أصیال

القاضي عیاض 88 عمالة: طنجة - 
أصیال

الزینات المصطفى بنھمیم

بدون سكن 57 17/09/1990 1 عمالة: طنجة - 
أصیال

محمد علي مرزوق 1141 عمالة: طنجة - 
أصیال

سیدي الیماني رشمون ادریس

بدون سكن 57 16/09/1985 1 عمالة: طنجة - 
أصیال

یوسف بن تاشفین 80 عمالة: طنجة - 
أصیال

والدة حسن حلحول

بدون سكن 54 17/09/1990 10 عمالة: طنجة - 
أصیال

ابن سعید المغربي 75 عمالة: طنجة - 
أصیال

أكَوارت عبدالسالم الحراق

نعم 54 01/10/1983 4 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م. سیدي بیبي 864 عمالة: طنجة - 
أصیال

محمد علي مرزوق عبد هللا   األقرع

بدون سكن 54 16/09/1981 1 عمالة: طنجة - 
أصیال

والدة 1152 عمالة: طنجة - 
أصیال

الدغالیین  ازیاد المصطفى

بدون سكن 77 16/09/1991 1 إقلیم: تطوان م.م أحمد بن جلون 98 إقلیم: تطوان م.م عین لحصن عبد الحمید عبد الجبار
بدون سكن 73 16/09/1985 1 إقلیم: تطوان مدرسة عبدالعزیز مزیان 

بلفقیھ
95 إقلیم: تطوان م م بني وسیم لحسن بنسباع

بدون سكن 70 17/09/1984 1 إقلیم: تطوان مدرسة موالي الحسن 97 إقلیم: تطوان مدرسة محمد الصباغ محمد جبرون

بدون سكن 65 16/09/1989 3 عمالة: المضیق 
- الفنیدق

مدرسة الخوارزمي 105 إقلیم: تطوان م.م قنیقرة یونس العلوي

بدون سكن 64 16/09/1994 5 إقلیم: تطوان مدرسة محمد الصباغ 1184 إقلیم: تطوان م.م فج الریح عبد الرزاق البقالي 
القاسمي

بدون سكن 61 16/09/1991 6 إقلیم: تطوان مدرسة لالعائشة 103 إقلیم: تطوان م.م عزیب عین لعالق السعید طیطي
بدون سكن 55 16/09/1995 1 إقلیم: فحص - 

انجرة
لكدیوة  48 إقلیم: تطوان م.م الحدادین البقالي عبد العالي

بدون سكن 54 21/09/1983 1 إقلیم: تطوان م.م أبو القاسم الشابي 92 إقلیم: تطوان م.م الدشر لحمر ازویحل محمد
مستعمل 
كإدارة

51 17/09/1990 2 إقلیم: تطوان م.م قنیقرة 1212 إقلیم: تطوان المدرسة الجماعاتیة  
البیروني

حسن لمحمد

بدون سكن 50 16/09/1997 6 إقلیم: تطوان المدرسة الجماعاتیة  
البیروني

1201 إقلیم: تطوان م.م امرسان أفتیس علي
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الشرق 02 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

بدون سكن 69 17/09/1990 1 عمالة: وجدة - 
أنكاد

مدرسة البستان 2 177 إقلیم: بركان اإلمام الشاطبي مصطفى ناصري

نعم 66 16/09/1991 5 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. یحیى الكوراري 171 إقلیم: بركان الریاض حیمي عبد العزیز

نعم 62 17/09/1990 2 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. الزالقة 179 إقلیم: بركان تجوین حلفة عبد السالم

بدون سكن 61 21/09/1983 2 إقلیم: بركان التل 106 إقلیم: بركان اإلمام البخاري عبد القادر بوشنافة

بدون سكن 55 16/09/1988 2 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م/م المھدي بن تومرت - 
المركز

1390 إقلیم: بركان محمد عبده خالد عبد هللا

بدون سكن 54 16/09/1991 3 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. المنصور الذھبي 1385 إقلیم: بركان الخروبة  المختاري محمد

بدون سكن 49 16/09/1992 5 إقلیم: بركان الزرایب  111 إقلیم: بركان الجوالن دھمج أحمد
بدون سكن 48 16/09/1993 1 إقلیم: تاوریرت الحسن البصري 186 إقلیم: بركان أوالد علي الشباب ملوك عبد الكریم
بدون سكن 48 16/09/1988 7 إقلیم: بركان ادریس الثاني 107 إقلیم: بركان أم أیمن لحسن بختي
بدون سكن 58 16/09/1993 1 عمالة: وجدة - 

أنكاد
م/م عمر الخیام - المركز 182 إقلیم: الدریوش م.م ایت عبدهللا بروس سعید

نعم 50 16/09/1998 1 إقلیم: الناضور المدرسة االبتدائیة وازاج 1329 إقلیم: الدریوش م م المتنبي عبد الكریم المنصوري
بدون سكن 45 16/09/1995 2 إقلیم: بركان بني عطیة 112 إقلیم: الدریوش م.م عین الزھراء میمون حدو
بدون سكن 45 16/09/1993 3 إقلیم: تاوریرت بوصدان 196 إقلیم: الدریوش م.م لحرارشة عبد الكریم برھمي

غیر صالح 45 16/09/1993 1 إقلیم: الناضور مجموعة مدارس لعزیب 168 إقلیم: الدریوش مجموعة مدارس اجطـي مسعود شھبون
نعم 45 16/09/1994 1 إقلیم: الناضور مجموعة مدارس جمال 

الدین األفغاني
1332 إقلیم: الدریوش أخشاب امغار  مصطفى قبوتي

بدون سكن 45 06/09/2000 1 إقلیم: الناضور مجموعة مدارس إدریس 
الثاني

1364 إقلیم: الدریوش م م بورمانة عبد القادر حوري

بدون سكن 45 16/09/1998 3 إقلیم: الناضور المدرسة االبتدائیة 
الجاحظ

159 إقلیم: الدریوش م م توونت الھام الغیطي

بدون سكن 45 16/09/1997 1 إقلیم: الدریوش م. علي بن ابي طالب 118 إقلیم: الدریوش م م امحایست اسدون فؤاد
في طور 
اإلنجاز

43 16/09/1986 1 إقلیم: الدریوش مدرسة األمیرة لال 
خدیجة

116 إقلیم: الدریوش م. العھد الجدید الزالل محمد
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الشرق 02 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

نعم 39 16/09/2003 1 إقلیم: جرسیف النصر 134 إقلیم: الدریوش المدرسة الجماعاتیة عین 
 الزھراء

یوسف الیوسفي

نعم 60 16/09/1991 1 إقلیم: فجیج الزرقطوني 124 إقلیم: فجیج عبد هللا الشفشاوني زكورى ابراھیم

نعم 57 16/09/1992 4 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. سعد بن أبي وقاص 178 إقلیم: فجیج أحمد شوقي جنفي عبد الحمید

نعم 57 16/09/1992 7 إقلیم: بركان سلمان الفارسي 108 إقلیم: فجیج حمان الفطواكي حداد محمد
نعم 51 16/09/1995 2 إقلیم: بركان اإلمام البخاري 1233 إقلیم: فجیج الوحدة ھنانا ایعیش

بدون سكن 51 16/09/1992 1 إقلیم: فجیج موالي علي بن عمرو 127 إقلیم: فجیج إدریس األول حاحو عبد الكریم
بدون سكن 51 16/09/1994 3 عمالة: وجدة - 

أنكاد
م/م 18 نونبر - المركز 184 إقلیم: فجیج ابن رشیق بنعلي فؤاد

نعم 48 28/10/1993 1 إقلیم: فجیج إدریس األول 1295 إقلیم: فجیج الیونسكو دریسي محمد

بدون سكن 45 16/09/1994 7 إقلیم: بركان تجوین 1252 إقلیم: فجیج عكلة السدرة لحسن رمضاني
نعم 45 16/09/1996 3 إقلیم: فجیج غشت 20 123 إقلیم: فجیج عریض أوفقیر محمد

بدون سكن 39 01/01/2012 1 إقلیم: بركان الجوالن 1254 إقلیم: فجیج الیرموك فوزیة قدوري
نعم 39 02/09/2010 2 إقلیم: جرادة ابن حزم 155 إقلیم: فجیج الداخلة توفیق مقدمي
نعم 68 16/09/1988 1 إقلیم: جرسیف ملویة 130 إقلیم: جرسیف أنوال محمد العساوي

بدون سكن 66 16/09/1987 1 إقلیم: تطوان مدرسة زینب النزفزاویة 96 إقلیم: جرسیف أنس ابن مالك اشن لحبیب
نعم 64 16/09/1991 1 إقلیم: تازة بن طفیل 1671 إقلیم: جرسیف مزكیتام المركز نورالدین بطاھیر

بدون سكن 50 16/09/1993 4 إقلیم: جرسیف امسون المركز 144 إقلیم: جرسیف سیدي بلقاسم المركز محمد الریسي
بدون سكن 45 16/09/1995 5 إقلیم: تازة السبت القدیم المركز 1684 إقلیم: جرسیف إبیاض المركز حموشي جالل

نعم 45 16/09/1993 4 إقلیم: تازة األحد القدیم المركز 1707 إقلیم: جرسیف تامجیلت المركز جمال دحو
بدون سكن 45 16/09/1992 4 إقلیم: تازة باب الرملة المركز 1721 إقلیم: جرسیف أم البنین الدنة الحسین
نعم 45 16/09/1994 3 إقلیم: جرسیف النجاح 139 إقلیم: جرسیف احمد الحبیب الیعقوبي 

المركز
مصطفى عقیل

نعم 45 17/09/1990 2 إقلیم: جرسیف بن بطوطة 132 إقلیم: جرسیف السویھلة المركز عبد اللطیف توتاي
بدون سكن 45 01/01/2012 5 إقلیم: جرسیف اوالد بوریمة المركز 143 إقلیم: جرسیف الصباب المركز  سال یوسف
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الشرق 02 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

بدون سكن 45 16/09/1999 1 إقلیم: جرسیف عالل بن عبد هللا 131 إقلیم: جرسیف تیزي نتاسا المركز جواد السویري
نعم 45 16/09/1998 3 إقلیم: جرسیف أنوال 1304 إقلیم: جرسیف سیدي لفضیل المركز كمیمي بوطیب

غیر صالح 45 16/09/1997 8 إقلیم: جرسیف تادرت المركز 145 إقلیم: جرسیف اوالد احمید المركز عبد الحنین بوزاھر
بدون سكن 39 16/09/1993 10 عمالة: 

الصخیرات  - 
تمارة

الموحدین 1968 إقلیم: جرسیف بدر احمد یاسین

نعم 65 21/09/1983 4 إقلیم: جرادة مدرسة ابن بطوطة 
الجماعاتیة

153 إقلیم: جرادة االنبعاث التومي محمد

بدون سكن 57 16/09/1982 6 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م أنوال 180 إقلیم: جرادة م/م الفالح المركز احمد الملحاوي

بدون سكن 55 16/09/1993 10 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م/ج إدریس األول - 
المركز

1392 إقلیم: جرادة م/م عثمان بن عفان محمد زروال

نعم 45 06/09/2001 1 إقلیم: جرادة النور 151 إقلیم: جرادة م/م 3 مارس المركز- 
 مدرسة جماعاتیة

رشید الوازني

بدون سكن 42 16/09/1991 6 إقلیم: بركان محمد عبده 1255 إقلیم: جرادة المتنبي لعروسي عبد الرحیم
نعم 93 16/09/1982 1 عمالة: وجدة - 

أنكاد
م. الفتح 175 إقلیم: الناضور المدرسة االبتدائیة وازاج العربي الھیاللي

بدون سكن 71 17/09/1990 1 إقلیم: الناضور المدرسة االبتدائیة االمام 
البخاري

161 إقلیم: الناضور المدرسة االبتدائیة 
الشریعة

بداوي یحیى

بدون سكن 70 17/09/1990 1 عمالة: مكناس لغشیوة مركزیة 212 إقلیم: الناضور المدرسة االبتدائیة بدر عبد اللطیف ابو الرشید
نعم 67 16/09/1992 3 عمالة: وجدة - 

أنكاد
م. جمال الدین األفغاني 176 إقلیم: الناضور مجموعة مدارس إدریس 

الثاني
الحسین مشیشي

بدون سكن 67 16/09/1992 1 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. أحمد الشرقاوي 172 إقلیم: الناضور مجموعة مدارس لھدارة حسن تانغورت

بدون سكن 65 17/09/1990 1 إقلیم: الناضور المدرسة االبتدائیة ابن 
بسام

163 إقلیم: الناضور المدرسة االبتدائیة سیدي 
عثمان

محمد لوكیلي

بدون سكن 58 16/09/1985 2 إقلیم: صفرو مدرسة الفارابي 262 إقلیم: الناضور مجموعة مدارس زرورة التھامي حمدوشي

غیر صالح 55 16/09/1992 10 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م/م مصعب بن عمیر - 
المركز

183 إقلیم: الناضور مجموعة مدارس اطرارة یحي كاسة
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الشرق 02 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

بدون سكن 54 16/09/1989 1 إقلیم: الناضور المدرسة االبتدائیة سیدي 
احمد عبد السالم

165 إقلیم: الناضور مجموعة مدارس اوالد 
شعیب

عبد العزیز الوریاشي

بدون سكن 53 16/09/1991 1 إقلیم: بركان ابن النفیس 110 إقلیم: الناضور مجموعة مدارس الكرمة میمون منصور

بدون سكن 50 16/09/1994 1 إقلیم: الناضور المدرسة االبتدائیة ابن 
بطوطة

157 إقلیم: الناضور مجموعة مدارس 
تیزطوطین

میمون حمیان

نعم 50 17/09/1990 1 إقلیم: بركان الریاض 1238 إقلیم: الناضور مجموعة مدارس أوالد 
حدو

محمد القراط

نعم 50 16/09/1999 1 إقلیم: الناضور المدرسة االبتدائیة 
بویزازارن

169 إقلیم: الناضور مجموعة مدارس اوالد 
اعمر اوحبصة

طیبي البكاي

بدون سكن 50 16/09/1996 1 إقلیم: الناضور المدرسة االبتدائیة عبد 
هللا بن یاسین

162 إقلیم: الناضور مجموعة مدارس جمال 
الدین األفغاني

عبد الكریم الداودي

نعم 48 16/09/1992 1 إقلیم: الناضور المدرسة االبتدائیة بدر 1337 إقلیم: الناضور مجموعة مدارس 
إحریكاتن

محمد بحــو

بدون سكن 47 16/09/1988 2 إقلیم: الناضور المدرسة االبتدائیة ام 
المؤمنین

166 إقلیم: الناضور المدرسة االبتدائیة سعد 
بن ابي وقاس

عبد المجید قولیج

بدون سكن 46 16/09/1991 1 إقلیم: الناضور مجموعة مدارس اوالد 
شعیب

1356 إقلیم: الناضور المدرسة االبتدائیة المیناء عبد السالم ھنو

بدون سكن 46 16/09/1989 3 إقلیم: الناضور المدرسة االبتدائیة لعري 
الشیخ

160 إقلیم: الناضور المدرسة االبتدائیة 
تاوریرت بوستة

الوزاني الحسین

بدون سكن 45 06/09/2001 4 إقلیم: الناضور مجموعة مدارس بني 
سیدال

167 إقلیم: الناضور مجموعة مدارس 
تاوریرت

میري امین

بدون سكن 45 16/09/1998 8 إقلیم: الناضور المدرسة االبتدائیة 
الشریف االدریسي

158 إقلیم: الناضور مجموعة مدارس الرازي جمال موح

بدون سكن 39 01/09/2010 2 إقلیم: بركان بومیة 114 إقلیم: الناضور المدرسة االبتدائیة صالح 
الدین األیوبي

رشید البداوي

محتل 39 12/09/2002 8 إقلیم: الناضور المدرسة االبتدائیة المیناء 1333 إقلیم: الناضور المدرسة االبتدائیة اوالد 
بوطیب 2

صالحي طارق

بدون سكن 71 16/09/1987 1 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. ابن طفیل 173 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م/م المھدي بن تومرت - 
المركز

محمد زرھوني

بدون سكن 70 17/09/1990 1 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. لال مریم 174 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م/ج إدریس األول - 
المركز

نصر الدین عباوي

9 / 55

نتیجة الحركة اإلنتقالیة لمدیري مؤسسات التعلیم اإلبتدائي لسنة  2020 



الشرق 02 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

بدون سكن 58 17/09/1984 2 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. الشھید محمد بنعودة 181 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. المنصور الذھبي یحي الزین

نعم 50 16/09/1995 8 إقلیم: بركان ابن جریر الطبري 115 إقلیم: تاوریرت بني كوالل شتواني لحسن

بدون سكن 39 16/09/1995 3 إقلیم: الناضور مجموعة مدارس أوالد 
حدو

1346 إقلیم: تاوریرت ابن رشد محمد بوطاھر

نعم 39 16/09/1993 1 إقلیم: تاوریرت الوحدة 190 إقلیم: تاوریرت محمد بن الھاشمي أمالكو محمد
نعم 39 16/09/1995 2 إقلیم: تاوریرت مدرسة ولي العھد األمیر 

موالي الحسن
188 إقلیم: تاوریرت التقدم محمد معیزي

بدون سكن 39 16/09/1994 2 إقلیم: تاوریرت بني كوالل 1409 إقلیم: تاوریرت القدس موراد بالماحي
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فاس - مكناس 03 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

بدون سكن 77 16/09/1989 1 عمالة: مكناس الضحى 217 عمالة: مكناس دار القاید سیدي الشیخ عـبـد السالم  بن  
لــفـقــیـھ

غیر صالح 76 16/09/1987 1 عمالة: مكناس صالح الدین االیوبي 1411 عمالة: مكناس ایت رحو المركز عالل الوردي

بدون سكن 75 16/09/1993 1 عمالة: مكناس ابن الونان 204 عمالة: مكناس كوفة محمد عین الجمعةالجنوبیة 
نعم 73 17/09/1990 1 عمالة: مكناس نجمة الوسط 215 عمالة: مكناس صالح الدین االیوبي بوشتى حصار

بدون سكن 68 17/09/1990 1 عمالة: مكناس االزھر 203 عمالة: مكناس النزالة الردایة الخمالي عبد الرحمان
نعم 64 16/09/1985 1 عمالة: مكناس ایت رحو المركز 1430 عمالة: مكناس ایت موسى وحمي عبد الحق الرغوت

بدون سكن 55 16/09/1989 2 عمالة: مكناس دار القاید سیدي الشیخ 1433 عمالة: مكناس أوالد سلیم محمد الماللي

غیر صالح 50 16/09/1986 7 عمالة: مكناس عمر الخیام 211 عمالة: مكناس اعرب الصباح الرواسي عبد الجلیل
بدون سكن 64 16/09/1992 1 إقلیم: بولمان اوالد بوخالفة 226 إقلیم: بولمان تاوریرت ادریس حفاوي
نعم 58 16/09/1993 1 عمالة: فاس فخر الدین الرازي 1534 إقلیم: بولمان ایت حمزة رشید ناس  لحسن

بدون سكن 53 16/09/1992 9 عمالة: طنجة - 
أصیال

المعرفة 78 إقلیم: بولمان تیساف محمد السھلي

بدون سكن 45 16/09/1997 5 إقلیم: صفرو م/م موحى اوحمو 
الزیاني-المركز

1583 إقلیم: بولمان افقیرن یونس بنصغیور

غیر صالح 42 16/09/1998 6 إقلیم: صفرو م/م النھضة-المركز 1566 إقلیم: بولمان القدس عبد هللا درقاوي

بدون سكن 39 05/09/2003 10 إقلیم: إفران م م أصاكا المركزیة  258 إقلیم: بولمان المدرسة الجماعاتیة 
المرس

عبد العزیز منیوي

نعم 39 16/09/1997 1 إقلیم: صفرو م/ إشماللن-المركز 265 إقلیم: بولمان المدرسة الجماعاتیة 
السخونة

عزیز  بلوز

بدون سكن 39 16/09/1997 1 إقلیم: تاونات م/م  الحركاویین 1615 إقلیم: بولمان المدرسة الجماعاتیة 
ایموزار مرموشة

محمد المحمدي

نعم 76 16/09/1985 1 عمالة: مكناس سلمان الفارسي 202 إقلیم: الحاجب صالح الدین االیوبي محمد عرباوي

نعم 72 16/09/1987 1 عمالة: مكناس أناسي 2 214 إقلیم: الحاجب النھضة محمد الفضیلي
بدون سكن 64 17/09/1990 4 عمالة: مكناس حمان الفطواكي 209 إقلیم: الحاجب لحسن اقماش شیلوش ادریس
بدون سكن 63 16/09/1991 4 عمالة: مكناس عقبة بن نافع 207 إقلیم: الحاجب سیدي بوعمرو عبد العزیز طك
بدون سكن 63 21/09/1983 1 عمالة: مكناس عبد الخالق الطریس 208 إقلیم: الحاجب ایت حمي بنعبوبو محمد
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فاس - مكناس 03 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

بدون سكن 61 17/09/1984 3 إقلیم: بولمان اسرارن 225 إقلیم: الحاجب الزرقطوني العربي الغـــازي
غیر صالح 60 16/09/1988 1 إقلیم: الحاجب النھضة 1475 إقلیم: الحاجب واد الرحى -المركزیة الحیرش علي 
بدون سكن 57 17/09/1990 1 إقلیم: الحاجب بني مطیر 235 إقلیم: الحاجب ایت علي الدیر فكوري الحاج
نعم 83 16/09/1988 1 إقلیم: صفرو مدرسة سیدي احمد 

التادلي
264 عمالة: فاس فخر الدین الرازي حمري الھادي

نعم 82 16/09/1991 1 عمالة: فاس أحمد الطیب لعلج 243 عمالة: فاس شالة یوسف ینتوري
نعم 78 21/09/1983 1 عمالة: فاس لال سلمى 252 عمالة: فاس عمر بن عبد العزیز محمد العلمي
نعم 75 21/09/1983 3 عمالة: طنجة - 

أصیال
المغایر 85 عمالة: فاس سجلماسة محمد حادق

بدون سكن 70 17/09/1990 1 عمالة: فاس الفقیھ مكوار 245 عمالة: فاس طھ حسین مشھور عبد الفتاح
بدون سكن 59 16/09/1988 4 إقلیم: تطوان مدرسة الشریف أمزیان 93 عمالة: فاس غشت 20 البوقریني محمد
بدون سكن 54 21/09/1983 2 إقلیم: القنیطرة الشریف االدریسي 310 إقلیم: إفران م .م أیت عثمان 

-المركزیة
مبارك عال

نعم 53 19/09/1990 7 عمالة: مكناس عمر بن عبد العزیز 
المھایة

219 إقلیم: إفران م م أیت حمو الحجاج 
المركزیة

مبارك المالكي

نعم 51 17/09/1990 4 عمالة مقاطعات 
موالي رشید

المدرسة اإلبتدائیة 
الجنرال الكتاني

519 إقلیم: إفران م م عمروس المركزیة سعید البھلولي

مستعمل 
كإدارة

50 16/09/1998 7 إقلیم: فحص - 
انجرة

م/م الضایة االبتدائیة 1060 إقلیم: إفران م م سیدي بلخیر أمغاس 
المركزیة

نشید عبد العالي

نعم 48 17/09/1990 3 إقلیم: الحاجب بوتحمریت 232 إقلیم: إفران م م أكدال المركزیة حسن بنحال
بدون سكن 48 17/09/1984 3 إقلیم: الحاجب لحسن اقماش 1493 إقلیم: إفران م م عین الحنوش 

المركزیة
بوشمامة عبد المالك

نعم 45 16/09/1992 6 إقلیم: إفران م م عین الحنوش 
المركزیة

1557 إقلیم: إفران م م المرابطین المركزیة عزیز الوافي

بدون سكن 45 16/09/1996 7 إقلیم: موالي 
یعقوب

اوالد حسین المركز 1730 إقلیم: إفران العیاشي وجیھ م م سنوال المركزیة

بدون سكن 75 17/09/1990 2 عمالة: فاس أوالد بوعبید المركز 253 إقلیم: صفرو م/م سیدي خیار-المركز مصطفى العابید
نعم 71 25/10/1991 1 إقلیم: صفرو مدرسة الخنساء 263 إقلیم: صفرو المدیریة اإلقلیمیة صفرو الصغیر محمد
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فاس - مكناس 03 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

بدون سكن 71 17/09/1990 1 إقلیم: صفرو م/م ازكان-المركز 267 إقلیم: صفرو م/م ازرع-المركز إسماعیل النجوم
بدون سكن 70 16/09/1985 3 إقلیم: صفرو م/م أیت الطالب -المركز 268 إقلیم: صفرو م/م موحى اوحمو 

الزیاني-المركز
حسان     شكري

بدون سكن 55 16/09/1986 3 عمالة: فاس ابن رشد 237 إقلیم: صفرو م/م النھضة-المركز اقروط محمد
بدون سكن 52 16/09/1985 4 إقلیم: صفرو م/م ازرع-المركز 1580 إقلیم: صفرو م/م وادي البشنة-المركز حریم بناصر
بدون سكن 78 16/09/1987 1 إقلیم: تاونات م/م  عین مدیونة 281 إقلیم: تاونات م/م  الفقیھ القري عبد الكریم بوعسریة
بدون سكن 64 16/09/1993 4 إقلیم: موالي 

یعقوب
مدرسة الزاویة 1728 إقلیم: تاونات م/م  مشكور محمد خیدور

بدون سكن 61 16/09/1991 10 عمالة: فاس شالة 1526 إقلیم: تاونات م/م ا خاللفة محمد الخبش
نعم 61 16/09/1992 2 عمالة: فاس غشت 20 1502 إقلیم: تاونات م/م  العزیین إدریس السدراتي
نعم 61 16/09/1992 5 عمالة: فاس الوئام 248 إقلیم: تاونات م/م  باب منصورة ابراھیم تعزى
نعم 61 12/10/1990 1 عمالة: فاس بوجمعة عمیرش 242 إقلیم: تاونات م/م  تاونات القشور محمد حماني

بدون سكن 61 17/09/1990 2 عمالة: فاس السندس 246 إقلیم: تاونات م/م  الحركاویین مجیدة غبانو
بدون سكن 61 21/09/1983 3 عمالة: فاس ابن بادیس 244 إقلیم: تاونات م/م  بوشابل الطیب خلفاوي
بدون سكن 58 16/09/1991 3 إقلیم: موالي 

یعقوب
المحطة المركز 1726 إقلیم: تاونات م/م  عین زمزم عبد الرحیم جبوري

نعم 58 17/09/1990 7 عمالة: فاس محمد بن عبد الكریم 
الخطابي

240 إقلیم: تاونات فج النادر حمید امشاشتي

نعم 58 17/09/1990 2 عمالة: فاس سجلماسة 1522 إقلیم: تاونات م/م بني مطرف حمید برودي
بدون سكن 57 17/09/1990 2 عمالة: فاس الخلیل بن أحمد 

الفراھیدي
236 إقلیم: تاونات م/م  مر یـحلة ابراھیم عمیمر

بدون سكن 52 16/09/1982 1 إقلیم: تاونات م/م  سیدي محمد 
المغراوي

269 إقلیم: تاونات حمید الخصال م/م  أھل القاضي

بدون سكن 50 04/09/2002 2 إقلیم: موالي 
یعقوب

بني یخلف المركز 1743 إقلیم: تاونات م/م  اوالد علي سعید مسولیة

نعم 50 16/09/1999 2 عمالة: فاس طھ حسین 1521 إقلیم: تاونات م/م  عین مناخر یونس الطالب
بدون سكن 50 16/09/1997 8 إقلیم: صفرو م/م سیدي خیار-المركز 1581 إقلیم: تاونات م/م  ھوارة أناس بلغیتي
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فاس - مكناس 03 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

بدون سكن 48 16/09/1993 7 إقلیم: الحاجب ایت حمي 1485 إقلیم: تاونات م/م  دیــدبــة الحسن قاوري
نعم 48 16/09/1992 2 إقلیم: تاونات م/م  البسابسة 287 إقلیم: تاونات م/م اوالد بلكعاب الخمار لعماري

بدون سكن 48 16/09/1992 6 إقلیم: موالي 
یعقوب

اوالد الكریني المركز 1736 إقلیم: تاونات م/م  اوالد العسري مصطفى بلمقدم

بدون سكن 48 16/09/1994 8 إقلیم: الحاجب دوار لكرم 234 إقلیم: تاونات م/م  عدالة عبدالرحمان ھارشي
بدون سكن 48 16/09/1994 7 إقلیم: موالي 

یعقوب
مكس المركز 1729 إقلیم: تاونات م/م  الفریشة عبدالقادر الزوالتي

بدون سكن 48 17/09/1990 1 إقلیم: تاونات م/م  بوكنالة 282 إقلیم: تاونات م/م  القــلعة محمد جكوطة
بدون سكن 45 16/09/1993 1 إقلیم: تازة واد ابروم المركز 304 إقلیم: تاونات م/م زھیر بن ابي سلمى رشید لبطیطي
نعم 45 16/09/1995 1 إقلیم: تازة بوفكران المركز 300 إقلیم: تاونات م/م  عین بیاضة محمد جابر

بدون سكن 45 04/09/2002 9 إقلیم: إفران م م ضایة إفرح المركزیة 261 إقلیم: تاونات م/م  قلعة بني قاسم محمد القدري
بدون سكن 45 16/09/1996 1 إقلیم: تاونات الركیبة 271 إقلیم: تاونات م/م  البابة محمد سعید المیموني

نعم 87 16/09/1989 1 إقلیم: تازة عبد هللا كنون 289 إقلیم: تازة بن طفیل الشواي ادریس
نعم 72 17/09/1984 1 إقلیم: تازة النرجس 294 إقلیم: تازة النفق المركز عبد العزیز بناصر

بدون سكن 70 16/09/1991 1 إقلیم: تازة دوار عیاد 295 إقلیم: تازة السبت القدیم المركز الرواس تریة
غیر صالح 70 16/09/1985 2 إقلیم: تازة فاطمة الفھریة 296 إقلیم: تازة العنصر المركز محمد بزون

نعم 70 16/09/1985 5 إقلیم: تازة رأس الماء 290 إقلیم: تازة الخروبة المركز عبد الرحمن حمیداش
نعم 69 17/09/1990 1 إقلیم: تازة المنظر الجمیل 288 إقلیم: تازة عین فندل المركز امالل احمد

بدون سكن 67 16/09/1985 5 إقلیم: تازة المسعودیة 292 إقلیم: تازة األحد القدیم المركز حمید كمار
نعم 65 16/09/1984 2 إقلیم: تازة عمر بن عبد العزیز 293 إقلیم: تازة باب الرملة المركز الحسناوي محمد

بدون سكن 63 16/09/1989 5 إقلیم: تازة الصفصاف 291 إقلیم: تازة اوالد ازبایر مــحــمــد الــبــوزیــــدي

بدون سكن 62 21/09/1983 1 إقلیم: تازة اجعونة المركز 306 إقلیم: تازة بئر انزران المركز محمد االكحل 
بدون سكن 61 16/09/1991 1 عمالة: فاس حسان بن ثابت 251 إقلیم: تازة تفازة المركز عبد العزیز االشھب
بدون سكن 55 16/09/1992 2 عمالة: الرباط القاضي عیاض 348 إقلیم: تازة بني مكارة المركز یونوس حسن
بدون سكن 54 16/09/1991 7 إقلیم: تازة النفق المركز 1716 إقلیم: تازة الركبة المركز احسینة عبد السالم
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فاس - مكناس 03 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

نعم 48 16/09/1992 2 إقلیم: تازة بئر انزران المركز 1720 إقلیم: تازة جامع السوق المركز غبور حمید
نعم 48 16/09/1992 3 إقلیم: تازة بني مكارة المركز 1690 إقلیم: تازة إحموتن المركز محمد غنیبج

بدون سكن 45 16/09/1993 6 إقلیم: إفران م م عمروس المركزیة 1544 إقلیم: تازة العزیب المركز محمد فریاط
بدون سكن 45 16/09/1997 5 إقلیم: تازة ابن رشد 299 إقلیم: تازة باب السھام المركز المكي سالكة

بدون سكن 45 16/09/1996 8 إقلیم: تازة الركبة المركز 1695 إقلیم: تازة الجالة المركز الیحیاوي امحمد
بدون سكن 39 02/09/2011 9 إقلیم: بركان أم أیمن 1232 إقلیم: تازة سمیة مقتل  مغراوة
نعم 73 17/09/1990 1 عمالة: فاس المدرسة االبتدائیة السمو 249 إقلیم: موالي یعقوب المحطة المركز بوركة الھواري

بدون سكن 70 16/09/1989 1 إقلیم: موالي 
یعقوب

مدرسة 20 غشت 307 إقلیم: موالي یعقوب مدرسة الزاویة الحسن العوال

نعم 63 16/09/1992 1 عمالة: فاس ابن بطوطة 250 إقلیم: موالي یعقوب مكس المركز عبد السالم أمجان
بدون سكن 61 25/09/1992 2 عمالة: فاس أبي بكر بن عمر 

اللمتوني
238 إقلیم: موالي یعقوب بني یخلف المركز عبدهللا فخرالدین

بدون سكن 58 16/09/1991 7 عمالة: فاس الشھید عبد العزیز بن 
ادریس

241 إقلیم: موالي یعقوب اوالد حسین المركز حسن المداوي

بدون سكن 56 16/09/1991 5 عمالة: فاس عمر بن عبد العزیز 1505 إقلیم: موالي یعقوب اوالد حافظ المركز الطاھر الكیبري
بدون سكن 56 21/09/1983 2 إقلیم: تاونات م/م  الكرانـــة 285 إقلیم: موالي یعقوب اوالد الكریني المركز محمد بنفارس

نعم 55 17/09/1990 8 عمالة: فاس معروف الروصافي 247 إقلیم: موالي یعقوب القدادرة المركز عبدالغفور لمنیدي
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السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

في طور 
اإلنجاز

78 16/09/1988 1 إقلیم: القنیطرة موحى او حمو الزیاني 317 إقلیم: القنیطرة حسان بن ثابت -اوالد 
عامر

محمد عزوزي

بدون سكن 74 16/09/1991 1 إقلیم: القنیطرة الحدیقة 314 إقلیم: القنیطرة زھانة غفودة بھیجة

نعم 61 16/09/1989 2 عمالة: طنجة - 
أصیال

الرحمة 77 إقلیم: القنیطرة لفكارنة ادریس عبیة

غیر صالح 61 17/09/1984 2 إقلیم: القنیطرة عبد اللطیف العیماني 318 إقلیم: القنیطرة الشتیكات كریدو حسن
بدون سكن 57 17/09/1990 1 إقلیم: القنیطرة عین السبع 313 إقلیم: القنیطرة الجاوي حلیمة م/م 11 ینایر

بدون سكن 56 21/09/1983 5 إقلیم: القنیطرة زھانة 1761 إقلیم: القنیطرة سیدي بنداود المالكي محمد
بدون سكن 54 16/09/1991 8 إقلیم: القنیطرة 1768 م/م 11 ینایر إقلیم: القنیطرة م/م األمانة عبد العزیز بلدي
بدون سكن 54 17/09/1990 6 إقلیم: القنیطرة فاطمة الفھریة 316 إقلیم: القنیطرة المنفلوطي الحیمر حسن
بدون سكن 51 17/09/1990 5 إقلیم: القنیطرة سیدي بنداود 1759 إقلیم: القنیطرة لخضاضرة نور الدین مكان
نعم 50 16/09/1995 1 عمالة: سال مدرسة طھ حسین 360 إقلیم: القنیطرة العنابسة عادل بوزیان

نعم 48 16/09/1992 10 إقلیم: الحسیمة اھارونن 1 11 إقلیم: القنیطرة احسینات محمد توري
غیر صالح 39 16/09/1996 10 إقلیم: القنیطرة البارودي 320 إقلیم: القنیطرة لال میمونة یوسف     ضعوفة
نعم 75 17/09/1990 1 إقلیم: الخمیسات جابر بن حیان 334 إقلیم: الخمیسات راس الحامة محمد أقجیج

بدون سكن 73 21/09/1983 1 إقلیم: الخمیسات الزبیر بن العوام 332 إقلیم: الخمیسات ایت بومكسى الحسین  ھوري

غیر صالح 70 21/09/1983 1 إقلیم: سیدي 
سلیمان

مدرسة واد بھت 388 إقلیم: الخمیسات الرشیدیة بوزرواط محمد

بدون سكن 55 17/09/1990 1 عمالة: سال مدرسة الشھید علي بن 
الطاھر ابیھ

355 إقلیم: الخمیسات تیفوغالین اجرعام حسن

نعم 55 01/10/1984 1 إقلیم: الخمیسات القاضي عیاض 331 إقلیم: الخمیسات ابن بسام الغازي بركاش
نعم 54 16/09/1992 1 إقلیم: الفقیھ بن 

صالح
م نزیھة 431 إقلیم: الخمیسات ابو الحسن المراكشي شراف المالكي

بدون سكن 53 16/09/1992 1 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

الوحدة 398 إقلیم: الخمیسات القاید بوعزة عبدالرحمان سعید

بدون سكن 53 01/10/1983 1 إقلیم: الخمیسات عبد الكریم الخطیب 335 إقلیم: الخمیسات الدالیة بوشعیب بوقداد
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الرباط - سال - القنیطرة 04 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

بدون سكن 50 16/09/1992 2 إقلیم: الخمیسات عمر بن الخطاب 337 إقلیم: الخمیسات برجلین موسى طرشیح
بدون سكن 47 16/09/1992 1 عمالة: سال مجموعة مدارس سیدي 

عمیرة
1873 إقلیم: الخمیسات السالم محمد بركي

غیر صالح 45 16/09/1995 2 إقلیم: سیدي 
سلیمان

المركزیة الدواغر بھت 
جیالالت

384 إقلیم: الخمیسات لعظم مراد لمزاوك

بدون سكن 45 16/09/1993 9 إقلیم: القنیطرة اوالد عبدهللا 326 إقلیم: الخمیسات الكدادرة االبیض الخطاب
بدون سكن 45 16/09/1994 3 عمالة: سال مدرسة البراھمة 2 364 إقلیم: الخمیسات اوالد موسى أمزین رشید

بدون سكن 45 17/09/1990 2 إقلیم: سیدي قاسم أنوال  373 إقلیم: الخمیسات الداخلة إبراھیم أخراز
بدون سكن 39 16/09/1995 6 إقلیم: الخمیسات السالم 1829 إقلیم: الخمیسات محمد الكامل رشید لشھب
بدون سكن 39 16/09/1998 3 عمالة: سال مدرسة االمام الطبري 353 إقلیم: الخمیسات االخوة حمید الجوط
بدون سكن 39 16/09/1996 5 إقلیم: سیدي 

سلیمان
المركزیة اوالد یوسف 387 إقلیم: الخمیسات ابن سیرین علي مضاق

غیر صالح 39 16/09/1996 1 إقلیم: سیدي 
سلیمان

مدرسة أنوال 381 إقلیم: الخمیسات النھظة رشید نجوي

نعم 62 17/09/1990 1 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

السعدیین 1955 عمالة: الرباط المغرب العربي محمد المكاوي

بدون سكن 54 16/09/1992 3 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

عیدالوھاب بنمنصور 1983 عمالة: الرباط المسیرة الخضراء 
العكاري

لحسن ورضي

نعم 91 17/09/1990 1 عمالة: سال مدرسة محمد الشریف  
أمزیان

356 عمالة: سال مجموعة مدارس سیدي 
عمیرة

ابراھیم اللوك

نعم 82 17/09/1990 5 عمالة: سال مدرسة االمیرة لالمریم 361 عمالة: سال مدرسة عامر السفلى احمد عضیفي
نعم 64 17/09/1990 2 عمالة: سال مدرسة سیدي موسى 

الدكالي
352 عمالة: سال مدرسة خدیجة أم 

المؤمنین
عبد السالم عبلة

بدون سكن 51 16/09/1991 1 عمالة: الرباط المسیرة 346 عمالة: سال مجموعة مدارس الحنشة 
الفوارات

عبد الرحمان البكري

بدون سكن 45 16/09/1992 7 إقلیم: الحسیمة ازمورن 14 عمالة: سال مدرسة ابن طفیل ع الحمید أشھبار

بدون سكن 83 16/09/1989 1 إقلیم: سیدي قاسم لال مریم 1883 إقلیم: سیدي قاسم عین الشامیة عبد العزیز دمراوي
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الرباط - سال - القنیطرة 04 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

بدون سكن 75 16/09/1985 2 إقلیم: القنیطرة األندلس 315 إقلیم: سیدي قاسم شرف أبو القاسم المصطفى
بدون سكن 59 16/09/1992 3 عمالة مقاطعة 

الحي الحسني
غاندي 505 إقلیم: سیدي قاسم ازھیر اجنانات احمد اومطیر

بدون سكن 58 16/09/1992 3 عمالة: مكناس والدة بنت المستكفي 201 إقلیم: سیدي قاسم فاطمة الفھریة أحمد الخیاطي
نعم 58 21/09/1983 1 إقلیم: سیدي قاسم غزوة تبوك 368 إقلیم: سیدي قاسم العھد الجدید ابن عمر الزاكي

بدون سكن 55 16/09/1989 9 إقلیم: الحاجب سیدي بوعمرو 1480 إقلیم: سیدي قاسم ابن بطوطة نور الدین ابریدیة
نعم 54 16/09/1992 1 عمالة: مكناس المصلى 200 إقلیم: سیدي قاسم أبو العالء المعري العلوي االسماعیلي عبد 

هللا
بدون سكن 54 16/09/1992 6 عمالة: مكناس النزالة الردایة 1419 إقلیم: سیدي قاسم أبو حنیفة بنعیسى راجي
غیر صالح 54 17/09/1990 10 عمالة: مكناس وادي الجدیدة 220 إقلیم: سیدي قاسم ابن جني عمرو الكرجي
بدون سكن 53 16/09/1992 2 إقلیم: الحاجب االنبعاث 231 إقلیم: سیدي قاسم المركز الفالحي بنعیسى الروابات
بدون سكن 53 16/09/1992 7 عمالة: مكناس الزوالط الجدیدة 218 إقلیم: سیدي قاسم اوالد التازي احمد الشكدالي

غیر صالح 52 16/09/1993 1 إقلیم: سیدي قاسم الخنساء 376 إقلیم: سیدي قاسم بالل بن رباح المصطفى الراشدي
محتل 50 24/01/2008 1 إقلیم: سیدي 

سلیمان
مدرسة بئر أنزران 383 إقلیم: سیدي قاسم المعتمد ابن عباد عبد الر حیم الز ھا رى

نعم 49 16/09/1992 2 إقلیم: الحاجب الزرقطوني 1477 إقلیم: سیدي قاسم ابن القاضي راجي محمد

غیر صالح 48 16/09/1993 8 عمالة: مكناس 1422 عین الجمعةالجنوبیة  إقلیم: سیدي قاسم ابن البناء زھیر العمراني
بدون سكن 48 16/09/1993 3 إقلیم: الحاجب ایت علي الدیر 1491 إقلیم: سیدي قاسم المعاریف عین قرواش قرطاس محمد
بدون سكن 48 16/09/1993 2 إقلیم: سیدي قاسم أبو العالء المعري 1905 إقلیم: سیدي قاسم عمرو بن العاص المصطفى عامر
غیر صالح 47 16/09/1988 1 إقلیم: سیدي قاسم شرف 1881 إقلیم: سیدي قاسم الزاویة بوخال عبد اللطیف

بدون سكن 45 16/09/1995 2 إقلیم: سیدي قاسم القصبة 370 إقلیم: سیدي قاسم لال مریم البزار   رصوان
غیر صالح 45 01/01/2006 2 إقلیم: سیدي قاسم طارق بن زیاد 367 إقلیم: سیدي قاسم زكارة  عبد المجید  الرمیتي
محتل 45 02/10/2002 2 إقلیم: سیدي قاسم بلقصیري الجدیدة    366 إقلیم: سیدي قاسم البیروني عصام الكیحل
بدون سكن 45 16/09/1998 4 عمالة: الرباط المسیرة الخضراء 

العكاري
1843 إقلیم: سیدي قاسم الصفصاف فاطمة الحسناوي

بدون سكن 39 01/09/2010 8 إقلیم: سیدي 
سلیمان

المركزیة الزعابلة 1935 إقلیم: سیدي قاسم الكدادرة شاكر حكیم
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الرباط - سال - القنیطرة 04 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

بدون سكن 39 16/09/1998 1 إقلیم: سیدي 
سلیمان

المركزیة لال یطو 1937 إقلیم: سیدي قاسم أحمد شوقي حمیري عتیقة

نعم 37 16/09/1994 9 إقلیم: سیدي قاسم أحمد شوقي 1878 إقلیم: سیدي قاسم عائشة أم المؤمنین احمد بند یب

نعم 85 16/09/1993 1 إقلیم: سیدي 
سلیمان

عبد العزیز مزیان بلفقیھ 382 إقلیم: سیدي سلیمان مدرسة اوالد موسى 
بنحساین

محمد البویحیاوي

غیر صالح 64 16/09/1989 1 إقلیم: القنیطرة الھماسیس 319 إقلیم: سیدي سلیمان المركزیة المنصور 
الذھبي اوالد بلعید

سعید العزري

بدون سكن 64 17/09/1984 3 إقلیم: القنیطرة وادي المخازن2 309 إقلیم: سیدي سلیمان مدرسة اإلمام الغزالي المكي الدحاني
نعم 57 21/09/1983 2 إقلیم: سیدي قاسم الیاسمین 369 إقلیم: سیدي سلیمان المركزیة اوالد بلعید القاسمي عز الدین

بدون سكن 56 16/09/1985 1 إقلیم: سیدي 
سلیمان

مدرسة اإلمام الغزالي 1933 إقلیم: سیدي سلیمان المركزیة لال یطو عبدالرحیم لغماري

بدون سكن 50 16/09/1991 4 إقلیم: سیدي 
سلیمان

مدرسة القاضي بن 
العربي

379 إقلیم: سیدي سلیمان القادوس  بنوى عبد الرحمان

بدون سكن 50 16/09/1992 8 إقلیم: القنیطرة حسان بن ثابت -اوالد 
عامر

1766 إقلیم: سیدي سلیمان المركزیة اوالد حنون 
الواد

المصطفي رشید

بدون سكن 49 16/09/1992 3 إقلیم: سیدي 
سلیمان

مدرسة اوالد موسى 
بنحساین

1941 إقلیم: سیدي سلیمان المركزیة الزعابلة عبد العزیز المكروز

بدون سكن 48 17/09/1990 3 عمالة: سال النجاح 359 إقلیم: سیدي سلیمان المركزیة اوالد الطاھر 
بنعلي

حسن النیر

نعم 84 16/09/1988 1 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

حلیمة السعدیة 396 عمالة: الصخیرات 
 - تمارة

الموحدین اھیبة سعاد

نعم 82 16/09/1989 1 عمالة: الرباط الفتح 350 عمالة: الصخیرات 
 - تمارة

السعدیین عبد القادر حسني

نعم 62 17/09/1990 2 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

ادریس االول 1982 عمالة: الصخیرات 
 - تمارة

احمدعبدالسالم البقالي العشاب سلھام

نعم 59 17/09/1990 4 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

زلیخة نصري 391 عمالة: الصخیرات 
 - تمارة

ابن الھیثم محمد بیة
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الرباط - سال - القنیطرة 04 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

نعم 59 17/09/1984 4 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

احمدعبدالسالم البقالي 1980 عمالة: الصخیرات 
 - تمارة

سیدي محمد الشریف بونور محمد

بدون سكن 55 16/09/1992 4 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

النویفات 397 عمالة: الصخیرات 
 - تمارة

الحاج البھالي محمد الیدني

بدون سكن 55 17/09/1984 8 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

المرابطین 394 عمالة: الصخیرات 
 - تمارة

عیدالوھاب بنمنصور محمد البركاوي

بدون سكن 54 16/09/1985 1 عمالة: الرباط المغرب العربي 1846 عمالة: الصخیرات 
 - تمارة

ادریس االول الحسین لشقر

نعم 51 16/09/1989 1 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

ابن الھیثم 1963 عمالة: الصخیرات 
 - تمارة

الرمامحة لعویتك عبدالقادر

بدون سكن 51 16/09/1987 3 عمالة: الرباط سكینة بنت الحسین 349 عمالة: الصخیرات 
 - تمارة

واد الشراط محمد نكتاش

بدون سكن 45 01/10/1983 1 إقلیم: وزان م م عبد الكریم الخطابي 62 عمالة: الصخیرات 
 - تمارة

خالد بن الولید ازعیزاع محمد
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بني مالل - خنیفرة 05 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

نعم 78 16/09/1982 2 عمالة: مراكش مدرسة المطار العسكري 697 إقلیم: أزیالل مدرسة المنظر الجمیل لحسن فاریع
بدون سكن 67 16/09/1991 1 إقلیم: أزیالل مركزیة إمي نفري 415 إقلیم: أزیالل مركزیة خالد سعید      فیفرو
غیر صالح 64 16/09/1981 1 إقلیم: أزیالل مركزیة آیت اعتاب 405 إقلیم: أزیالل مركزیة آیت واستر دادسي محمد
نعم 61 16/09/1991 1 إقلیم: أزیالل مدرسة وادي الذھب 401 إقلیم: أزیالل مركزیة اسكاجن الحسین البحري

بدون سكن 61 17/09/1990 1 إقلیم: بني مالل فم اودي 420 إقلیم: أزیالل مركزیة تنانت محمد رزوقي
بدون سكن 58 17/09/1990 1 إقلیم: بني مالل مركزیة اوالد اسماعیل 429 إقلیم: أزیالل مركزیة آیت كیرت حسن السائح
بدون سكن 56 21/09/1983 1 إقلیم: أزیالل مركزیة ازالك 2041 إقلیم: أزیالل مركزیة سیدي یعقوب جمال مولوع
غیر صالح 55 16/09/1992 1 إقلیم: أزیالل مدرسة الداودي سعید 409 إقلیم: أزیالل مركزیة الحدادة لحسن بن حمو

بدون سكن 55 16/09/1992 5 إقلیم: بني مالل مركزیة الظھرة 2048 إقلیم: أزیالل مركزیة تاونزة محمد حنیني
نعم 48 16/09/1991 1 إقلیم: أزیالل مركزیة تنانت 2013 إقلیم: أزیالل مركزیة أموكز فتاح رجى

غیر صالح 48 16/09/1992 8 إقلیم: بني مالل مركزیة اوالد سعید 428 إقلیم: أزیالل مركزیة ابراغن محمد حتیم
بدون سكن 45 16/09/1993 2 إقلیم: تاوریرت تاغیالست 197 إقلیم: أزیالل مركزیة تاكست فرید بوطویل
نعم 45 16/09/1995 2 إقلیم: سطات مركزیة الزاویة 599 إقلیم: أزیالل مركزیة تیزي نوبادو المختار رشیق

بدون سكن 45 01/01/2010 9 إقلیم: خریبكة م/م بوعلى 2142 إقلیم: أزیالل مركزیة ازالك عبدالرحیم لحمر
نعم 45 04/09/2002 1 إقلیم: بني مالل م الجدیدة زاویة شیخ 419 إقلیم: أزیالل مركزیة آیت امحمد ادریس مھیم

غیر صالح 45 06/09/2000 7 إقلیم: خریبكة م/م سوق التنین 2156 إقلیم: أزیالل مركزیة آیت منصور یحیى محمد
بدون سكن 45 06/09/2000 6 إقلیم: خریبكة م/م الطبا 2154 إقلیم: أزیالل مركزیة وازنت ھشام بكار

بدون سكن 45 16/09/1998 2 إقلیم: أزیالل مركزیة آیت واستر 2010 إقلیم: أزیالل احمد الصابري مركزیة اغبالو
بدون سكن 45 16/09/1996 1 إقلیم: الناضور المدرسة االبتدائیة 

تاوریرت بوستة
1348 إقلیم: أزیالل مركزیة تغزى الراضي طجیو

بدون سكن 45 16/09/1996 5 إقلیم: تازة الجملیلة المركز 305 إقلیم: أزیالل مركزیة تغبالوت نعثمان یاسیر الشواي

نعم 39 16/09/1985 8 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

مركزیة  اوالد عیسى 2078 إقلیم: أزیالل مدرسة فم الجمعة ھریمو حسن

نعم 84 17/09/1990 1 إقلیم: بني مالل م القاسمیة 417 إقلیم: بني مالل مركزیة الظھرة بوحزام سعید
بدون سكن 81 17/09/1990 3 إقلیم: بني مالل م المحمدیة 2046 إقلیم: بني مالل مركزیة اغرم لعالم لطیفة سندوسي
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بني مالل - خنیفرة 05 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

بدون سكن 58 16/09/1992 2 إقلیم: بني مالل م أوالد بوبكر 421 إقلیم: بني مالل مركزیة ملویة رشید الحسني
بدون سكن 58 16/09/1981 2 إقلیم: بني مالل م. أوالد سي میمون 422 إقلیم: بني مالل مركزیة ایت علي عزالدین لھرار
نعم 55 16/09/1991 2 عمالة: 

الصخیرات  - 
تمارة

سعد بن أبي وقاص 393 إقلیم: بني مالل ایت داود اوموسى البشیر الشافعي

نعم 55 17/09/1990 1 عمالة مقاطعات 
موالي رشید

المدرسة اإلبتدائیة األخوة 520 إقلیم: بني مالل م المحمدیة حمید بن الصالح

بدون سكن 48 16/09/1992 3 إقلیم: بني مالل مركزیة ایت علي 2060 إقلیم: بني مالل مركزیة تازیزاوت محمد ابزامي

بدون سكن 81 16/09/1988 1 إقلیم: بني مالل م. الزیتونة 416 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

مدرسة موالي رشید مبروك عبد القادر

نعم 69 17/09/1984 2 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

م.الشریف اإلدریسي 430 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

مركزیة  اوالد عیسى زیان حسن

نعم 59 16/09/1992 4 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

الیاسمین 395 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

لخاللطة احمد محسن

نعم 56 16/09/1986 2 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

مدرسة موالي رشید 2069 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

ملوكي حسن     مركزیة  م/م أوالد عیاد

نعم 55 16/09/1991 1 إقلیم: مدیونة الحي الجدید 563 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

مركزیة اوالد الجابري حمید شكري

نعم 54 17/09/1990 1 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

مركزیة دار الفالح 432 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

مركزیة أوالد عیسى 
الواد

دحاني بوزكري

نعم 53 16/09/1992 4 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

مدرسة زینب النفزاویة 436 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

م.أوالد سیدي شنان 1 الحبیب سعید

بدون سكن 53 16/09/1992 1 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

مركزیة اوالد یعلى 434 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

مركزیة تارماست بلنشیت محمد

بدون سكن 53 16/09/1988 10 إقلیم: أزیالل مركزیة تكانت 411 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

مركزیة الرواجح حسان الفقیر

غیر صالح 52 16/09/1985 6 إقلیم: بني مالل مركزیة اغرم لعالم 2057 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

مركزیة الساقیة الحمراء جمال الدین خالید

نعم 52 21/09/1983 4 عمالة مقاطعات 
الدار البیضاء أنفا

سكینة بنت الحسین 484 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

مركزیةالدروة ماھر احمد
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بني مالل - خنیفرة 05 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

بدون سكن 42 16/09/1992 3 إقلیم: أزیالل مدرسة المنظر الجمیل 2020 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

م المركزیة أ. عیاد الحسین  الزھري

بدون سكن 93 16/09/1982 1 إقلیم: خنیفرة ایت مو 440 إقلیم: خنیفرة تانفنیت بكریم محمد

بدون سكن 79 21/09/1983 1 إقلیم: خنیفرة خالد بن الولید 439 إقلیم: خنیفرة اكرض اسدیدن حدو افنغور
غیر صالح 78 16/09/1988 1 إقلیم: خنیفرة الكورس 438 إقلیم: خنیفرة البرج الداني  حدو
غیر صالح 77 16/09/1988 1 إقلیم: خنیفرة بومزضاون 446 إقلیم: خنیفرة االمام علي اغنیم سعید
بدون سكن 75 22/10/1986 3 إقلیم: خنیفرة البرج 2107 إقلیم: خنیفرة االمل وخلو محمد
بدون سكن 65 17/09/1990 3 إقلیم: خنیفرة اكرض اسدیدن 2102 إقلیم: خنیفرة المدرسة الجماعاتیة 

سیدي عمرو
ضاضي نورالدین

غیر صالح 61 17/09/1990 3 إقلیم: الحاجب ایت یعزم 229 إقلیم: خنیفرة المدرسة الجماعاتیة 
عبدهللا بن یاسین

بن یخلف عبد المالك

نعم 55 16/09/1988 1 إقلیم: فحص - 
انجرة

49 م/م املیش االبتدائیة إقلیم: خنیفرة عوام عاطفي عبد الجلیل

محتل 53 16/09/1992 2 إقلیم: خریبكة م/م بني ازرنتل 2141 إقلیم: خنیفرة المدرسة الجماعاتیة 
موالي بوعزة

المرسلي محمد

بدون سكن 53 26/11/1990 2 إقلیم: خنیفرة محمد الوافي 2095 إقلیم: خنیفرة سیدي عثمان اقدي محمد
نعم 53 17/09/1984 2 إقلیم: إفران مدرسة ابن خلدون 

االبتدائیة
254 إقلیم: خنیفرة محمد الوافي وردي حسن

نعم 50 16/09/1996 5 عمالة: مكناس عبد هللا بن حذافة 210 إقلیم: خنیفرة بوخلخال مصطفى شطاطو

نعم 49 17/09/1990 4 عمالة مقاطعات 
سیدي البرنوصي

المدرسة اإلبتدائیة القدس 538 إقلیم: خنیفرة تیكمنت لحسن القساوي

غیر صالح 45 16/09/1992 1 إقلیم: خنیفرة متشیفسان 437 إقلیم: خنیفرة موحى احموالزیاني العیوني حسن
بدون سكن 45 16/09/1994 1 إقلیم: خریبكة م/م اوالد فنان الشرقیة 458 إقلیم: خنیفرة النوراغ الشرقي بخوت

بدون سكن 45 13/09/2001 1 إقلیم: خنیفرة عوام 2121 إقلیم: خنیفرة فالت زعبول عثمان
نعم 45 16/09/1998 10 إقلیم: الحاجب المدرسة الجماعتیة  

جحجوح
230 إقلیم: خنیفرة اعوینات بایزو ابراھیم

نعم 45 16/09/1996 5 إقلیم: خنیفرة المدرسة الجماعاتیة 
سیدي عمرو

2114 إقلیم: خنیفرة المدرسة الجماعاتیة ایت 
بوھو

خشني حمید
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بني مالل - خنیفرة 05 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

نعم 85 16/09/1982 1 إقلیم: العیون المدرسة اإلبتدائیة معركة 
وادي الصفا

937 إقلیم: خریبكة م/م العین الكحلة عبد الخالق فرحات

نعم 75 17/09/1984 1 إقلیم: خریبكة مدرسة جابر ابن حیان 452 إقلیم: خریبكة م/م تاشرافت مراد اوكھو

نعم 62 17/09/1992 3 إقلیم: خریبكة مدرسة یعقوب المنصور 453 إقلیم: خریبكة مدرسة أنس بن مالك حمزة العمراني
بدون سكن 62 16/09/1985 1 إقلیم: بني مالل م سمكت 418 إقلیم: خریبكة م/م بني ازرنتل عبد المجید قسیمي
بدون سكن 58 16/09/1988 1 إقلیم: خریبكة م/م عین قیشر 454 إقلیم: خریبكة م/م بني بتاو شكالي محمد
نعم 56 16/09/1982 2 إقلیم: خریبكة مدرسة أنس بن مالك 2136 إقلیم: خریبكة م/م  بني یخلف الزینبي محمد

بدون سكن 53 17/09/1990 1 إقلیم: خریبكة م/م بني بتاو 2139 إقلیم: خریبكة م/م الدشر بصور المعطي

نعم 49 17/09/1990 5 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

الفضل 392 إقلیم: خریبكة م/م بوعلى مبارك درخا

بدون سكن 48 16/09/1992 6 إقلیم: خریبكة م/م العین الكحلة 2147 إقلیم: خریبكة م/م الطبا عزیز  بیاضة
غیر صالح 45 16/09/1994 1 إقلیم: خریبكة مدرسة الفقیھ السموني 449 إقلیم: خریبكة م/م دار الشھر الشرقاوي حفوظ

غیر صالح 45 16/09/1994 1 إقلیم: خریبكة م/م تاشرافت 2146 إقلیم: خریبكة م/م سوق التنین الصالح البغزاوي
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الدار البیضاء  - سطات 06 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

بدون سكن 79 16/09/1991 1 إقلیم: بنسلیمان مدرسة المحمدیة 462 إقلیم: بنسلیمان م/م المحطة المركزیة عبد المجید  حلوة
بدون سكن 61 17/09/1984 1 إقلیم: بنسلیمان م/م محمد الخامس 

المركزیة
460 إقلیم: بنسلیمان م/م فوزار المركزیة امبارك اشریف

بدون سكن 60 16/09/1988 2 عمالة: المحمدیة الشریف اإلدریسي 584 إقلیم: بنسلیمان م/م فضاالت المركزیة المعطي بنطیبي
نعم 48 16/09/1991 7 عمالة مقاطعات 

سیدي البرنوصي
المدرسة اإلبتدائیة محمد 
عابد الجابري

2245 إقلیم: بنسلیمان م/م الطوالع المركزیة الحداوي دركي

بدون سكن 48 16/09/1993 1 إقلیم: بنسلیمان م/م أنوال المركزیة 471 إقلیم: بنسلیمان م/م بئر قطارة المركزیة محمد العوینة

بدون سكن 48 16/09/1992 1 إقلیم: بنسلیمان م/م صفرو المركزیة 470 إقلیم: بنسلیمان م/م عین بوشني المركزیة الحسین  لمعیدنات
نعم 82 16/09/1985 1 عمالة: الرباط العالمة عبد هللا الجراري 347 إقلیم: برشید مركزیة اوالد اسعید  

 امحمد
عـزیـز بـنـعــوفــیـر

نعم 51 17/09/1990 4 عمالة مقاطعة 
الحي الحسني

بدر 504 إقلیم: برشید مركزیة الزبیرات عزوز سمیح

محتل 48 16/09/1992 5 عمالة مقاطعات 
الفداء مرس 
السلطان

مدرسة النابغة االبتدائیة 494 إقلیم: برشید مركزیة بئر خریص عبدالرزاق لزرق

بدون سكن 48 16/09/1992 8 عمالة مقاطعات 
سیدي البرنوصي

المدرسة اإلبتدائیة عبد 
الكریم الخطابي

533 إقلیم: برشید مركزیة بن معاشو 1 العطار حسن

بدون سكن 46 16/09/1991 1 إقلیم: النواصر م.م المعاریف 595 إقلیم: برشید المدرسة االبتدائیة  
جوھرة الدروة

زوھیر عبد الصمد

نعم 43 16/09/1991 4 عمالة: المحمدیة سیدي العربي 2325 إقلیم: برشید المدرسة االبتدائیة حد 
السوالم

عطیف الكبیر

غیر صالح 42 16/09/1991 1 إقلیم: سیدي بنور لمویسات 626 إقلیم: برشید مركزیة جمعة الریاح عبد الرحیم بیض
نعم 58 16/09/1989 1 عمالة مقاطعات 

الدار البیضاء أنفا
خالد بن الولید 483 عمالة مقاطعات 

الدار البیضاء أنفا
أبو حنیفة محمد الجوني

محتل 50 16/09/1985 1 عمالة مقاطعات 
الدار البیضاء أنفا

آمنة بنت وھب 486 عمالة مقاطعات 
الدار البیضاء أنفا

عبد الواحد المراكشي 
بنات

موح بوداد

نعم 75 16/09/1991 1 عمالة مقاطعات 
الفداء مرس 
السلطان

مدرسة اإلدریسیة 
االبتدائیة

488 عمالة مقاطعات 
الفداء مرس 
السلطان

مدرسة أبي ذر الغفاري 
االبتدائیة

قادرو عبد الحق
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الدار البیضاء  - سطات 06 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

نعم 56 16/09/1989 1 عمالة مقاطعة 
عین الشق

ابن كثیر 500 عمالة مقاطعات 
الفداء مرس 
السلطان

مدرسة ابن سینا االبتدائیة سامیح المصطفى

بدون سكن 54 17/09/1990 3 عمالة مقاطعة 
عین الشق

بین المدن الجدیدة 499 عمالة مقاطعات 
الفداء مرس 
السلطان

مدرسة موسى بن نصیر 
االبتدائیة

المصطفى  اقصلي

بدون سكن 47 16/09/1988 1 عمالة مقاطعات 
الفداء مرس 
السلطان

مدرسة موسى بن نصیر 
االبتدائیة

2202 عمالة مقاطعات 
الفداء مرس 
السلطان

مدرسة عبد الرحمان بن 
ھشام االبتدائیة

عبد الواحد  حاجي 

محتل 46 16/09/1991 1 عمالة مقاطعات 
الفداء مرس 
السلطان

مدرسة الحجاج االبتدائیة 2194 عمالة مقاطعات 
الفداء مرس 
السلطان

مدرسة المقدیسي 
االبتدائیة

معطاوي عبدالصمد

بدون سكن 45 17/09/1990 2 إقلیم: بنسلیمان م/م المحطة المركزیة 2158 عمالة مقاطعات 
الفداء مرس 
السلطان

مدرسة الحجاج االبتدائیة عید العزیز القدوري

بدون سكن 56 17/09/1990 1 عمالة مقاطعات 
سیدي البرنوصي

المدرسة اإلبتدائیة زیري 
بن عطیة

529 عمالة مقاطعات 
عین السبع الحي 
المحمد

شوقي الجیاللي السالك الصایني

بدون سكن 46 17/09/1990 1 عمالة مقاطعات 
ابن مسیك

المدرسة االبتدائیة أنوال 514 عمالة مقاطعات 
عین السبع الحي 
المحمد

الجاحظ میلود اقماري

نعم 42 16/09/1993 1 إقلیم: برشید المدرسة االبتدائیة  
جوھرة الدروة

2172 عمالة مقاطعة عین 
الشق

عبدالرحمان احجیرة محمد نوفالي

نعم 49 17/09/1984 3 عمالة مقاطعة 
الحي الحسني

صالح الدین األیوبي 502 عمالة مقاطعة الحي 
الحسني

الفالح عبد المجید ادحیم

بدون سكن 47 16/09/1992 4 عمالة مقاطعات 
ابن مسیك

المدرسة االبتدائیة عمر 
بن عبد العزیز

510 عمالة مقاطعات 
موالي رشید

محمد  محقق  المدرسة اإلبتدائیة  بدر

بدون سكن 39 16/09/1995 2 إقلیم: مدیونة الھالالت 1 2299 عمالة مقاطعات 
موالي رشید

المدرسة اإلبتدائیة لال 
أسماء

سعید عبد اإللھ

نعم 72 17/09/1990 1 عمالة مقاطعات 
الدار البیضاء أنفا

ساحة وادي المخازن 485 عمالة مقاطعات 
سیدي البرنوصي

المدرسة االبتدائیة محمد 
الودیع اآلسفي

المصطفى ناصري

نعم 54 17/09/1984 1 عمالة مقاطعات 
سیدي البرنوصي

المدرسة اإلبتدائیة 
المرابطین

531 عمالة مقاطعات 
سیدي البرنوصي

المدرسة االبتدائیة محمد 
الزرقطوني

حسن   بنصدیق
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الدار البیضاء  - سطات 06 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

بدون سكن 48 17/09/1990 1 عمالة مقاطعات 
سیدي البرنوصي

المدرسة اإلبتدائیة ابن 
كثیر

534 عمالة مقاطعات 
سیدي البرنوصي

المدرسة اإلبتدائیة أھل 
الغالم الشرقیة

عبد اللطیف بوحجاب

نعم 48 17/09/1984 6 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

أبي القاسم الشابي 389 عمالة مقاطعات 
سیدي البرنوصي

المدرسة اإلبتدائیة 
الكسائي

العفو لحسن

نعم 39 05/09/2008 2 عمالة مقاطعات 
الدار البیضاء أنفا

أبو حنیفة 2193 عمالة مقاطعات 
سیدي البرنوصي

المدرسة اإلبتدائیة محمد 
عابد الجابري

جیكال عبد هللا

بدون سكن 81 17/09/1990 1 إقلیم: الجدیدة مدرسة إبراھیم الروداني 539 إقلیم: الجدیدة مدرسة ابن حمدیس حسن شكیب

نعم 78 21/09/1983 2 عمالة مقاطعات 
عین السبع الحي 
المحمد

أحمد الراشدي 496 إقلیم: الجدیدة مدرسة الداخلة عبد الرحمان فیضول

بدون سكن 77 17/09/1984 1 إقلیم: الجدیدة مدرسة البریجة 540 إقلیم: الجدیدة م/م المجاھدین عبد الكریم نیسول
نعم 68 16/09/1982 1 إقلیم: الجدیدة مدرسة أوالد سعد 541 إقلیم: الجدیدة م/م الطالع موسى بوخلیفي سي محمد

بدون سكن 64 16/09/1986 1 إقلیم: الجدیدة م/م المجاھدین 2272 إقلیم: الجدیدة م/م علي السبیطي عبد العظیم محفوظ
بدون سكن 64 16/09/1985 4 إقلیم: الجدیدة ابن زیدون 543 إقلیم: الجدیدة م/م دار بلكندولیة عبد الواحد الراصفي 
بدون سكن 61 17/09/1990 4 إقلیم: الجدیدة الخضر 542 إقلیم: الجدیدة م/م القیایلة المصطفى الزھر
نعم 61 16/09/1982 5 إقلیم: العیون المدرسة اإلبتدائیة 

المنفلوطي
938 إقلیم: الجدیدة م/م بني سبع عبد هللا ادنیدن

نعم 59 16/09/1982 2 إقلیم: الجدیدة مدرسة ابن حمدیس 2248 إقلیم: الجدیدة مدرسة سیدي علي سعید الھیبة 
نعم 56 17/09/1990 5 إقلیم: الجدیدة م/م الكریطات: المعادكة 547 إقلیم: الجدیدة م/م قاسم الزھیري مجیب عبد الرحیم
نعم 55 17/09/1990 2 عمالة مقاطعة 

الحي الحسني
الشھید ادریس الحریزي 508 إقلیم: الجدیدة م/م الحیرش جمال كصاب

بدون سكن 54 17/09/1990 3 إقلیم: الجدیدة م/م دار بلكندولیة 2268 إقلیم: الجدیدة م/م العرابطة المالخ احمد
بدون سكن 48 16/09/1993 10 إقلیم: الرحامنة النصر 732 إقلیم: الجدیدة م/م بوملحة بركي سعید
نعم 48 16/09/1994 5 إقلیم: مدیونة محمد شكري 575 إقلیم: الجدیدة م/م الشروقة المزوزي رشید

بدون سكن 45 16/09/1995 4 عمالة مقاطعات 
الفداء مرس 
السلطان

مدرسة عبد الرحمان بن 
ھشام االبتدائیة

2197 إقلیم: الجدیدة م/م أوالد زید بوكة رشید

27 / 55

نتیجة الحركة اإلنتقالیة لمدیري مؤسسات التعلیم اإلبتدائي لسنة  2020 



الدار البیضاء  - سطات 06 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

بدون سكن 45 16/09/1992 3 عمالة مقاطعات 
سیدي البرنوصي

المدرسة اإلبتدائیة معاذ 
بن جبل

532 إقلیم: الجدیدة م/م المخاطرة نجاح صادقي

بدون سكن 45 06/09/2001 4 إقلیم: آسفي م/م ابن الھیثم 2805 إقلیم: الجدیدة م/م سیدي امحمد بن 
مبارك

ناده محمد

بدون سكن 45 16/09/1999 1 إقلیم: الجدیدة م/م قاسم الزھیري 2270 إقلیم: الجدیدة م/م أربعاء ھشتوكة الباللي  كریم
بدون سكن 65 17/09/1990 2 عمالة مقاطعات 

ابن مسیك
المدرسة االبتدائیة ابن 

خفاجة
513 إقلیم: مدیونة الھالالت 1 عبدالھادي لھالل

نعم 59 16/09/1987 1 إقلیم: مدیونة فاطمة الزھراء 572 إقلیم: مدیونة اوالد حادة الریحاني نجاة
نعم 52 16/09/1992 4 عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 
السلطان

مدرسة المزرعة بنین 
االبتدائیة

493 إقلیم: مدیونة الشیاظمة سعید ناجي

نعم 49 16/09/1992 1 إقلیم: مدیونة ابن رشد 576 إقلیم: مدیونة عین الحلوف محمد فاتح

بدون سكن 42 16/09/1992 1 إقلیم: مدیونة اوالد بلعربي 560 إقلیم: مدیونة عبد هللا العروي الحسین بن رحو
بدون سكن 76 17/09/1984 2 إقلیم: سطات مدرسة الفرح 607 عمالة: المحمدیة القدس ادریس عابد
نعم 64 16/09/1991 1 عمالة: المحمدیة یوسف بن تاشفین 585 عمالة: المحمدیة سیدي موسى بن علي عبد الكریم معروف
في طور 
اإلنجاز

64 16/09/1988 1 إقلیم: القنیطرة عسو أو بسالم 312 عمالة: المحمدیة الحجبة عمر خیي حمو

بدون سكن 62 17/09/1984 1 عمالة: المحمدیة الحسنیة 578 عمالة: المحمدیة ام البنین احمد  شھاد
بدون سكن 57 16/09/1988 1 عمالة: المحمدیة الفاربي 580 عمالة: المحمدیة الصفا عمر وكاص
نعم 53 16/09/1992 1 عمالة: المحمدیة ام البنین 2315 عمالة: المحمدیة اوالد معزة كرعاني  حمید

بدون سكن 50 16/09/1989 3 إقلیم: بنسلیمان مدرسة الریاض 461 عمالة: المحمدیة وھام  المھدي اوالد حمیمون 2
نعم 49 16/09/1992 2 عمالة مقاطعات 

سیدي البرنوصي
المدرسة اإلبتدائیة 11 

ینایر
535 عمالة: المحمدیة بئر لحلو المصطفــى  عـــد و ي

نعم 49 17/09/1990 1 عمالة مقاطعات 
سیدي البرنوصي

المدرسة اإلبتدائیة الفجر 537 عمالة: المحمدیة الرازي شفقي حسن

محتل 48 16/09/1992 4 عمالة مقاطعات 
سیدي البرنوصي

المدرسة اإلبتدائیة أبي 
ذرالغفاري

530 عمالة: المحمدیة البراھمة شرقاوة حسن لعباب

بدون سكن 48 16/09/1992 2 إقلیم: برشید مركزیة الشكة 479 عمالة: المحمدیة سیدي العربي محمد البوعناني
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الدار البیضاء  - سطات 06 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

نعم 60 16/09/1989 1 عمالة مقاطعة 
الحي الحسني

عبد الرحیم الھروشي 506 إقلیم: النواصر م. اوالد احمد عبد هللا البركي

محتل 42 05/09/2008 1 إقلیم: النواصر م. ابراھیم الروداني 587 إقلیم: النواصر م. األشعري سعید  عفان

بدون سكن 39 16/09/1991 2 عمالة مقاطعات 
الفداء مرس 
السلطان

مدرسة المنصور الذھبي 
االبتدائیة

490 إقلیم: النواصر م. محمد القري ابراھیم مجكو

نعم 39 15/10/2002 5 عمالة مقاطعات 
الدار البیضاء أنفا

عبد الواحد المراكشي 
بنات

2192 إقلیم: النواصر م. لحفایة العربي مستعد

نعم 93 16/09/1988 1 إقلیم: سطات مدرسة 20 غشت  609 إقلیم: سطات مركزیة  اوالد رحو باحیة الحسن
بدون سكن 86 16/09/1989 1 إقلیم: سطات مدرسة ابن بسام 606 إقلیم: سطات مركزیة  الحمادات ھدنا عبدهللا
غیر صالح 82 16/09/1987 1 عمالة مقاطعات 

ابن مسیك
المدرسة االبتدائیة یوسف 

بن تاشفین
511 إقلیم: سطات مدرسة محمد السادس عبد هللا نجاح

نعم 81 16/09/1989 1 عمالة مقاطعات 
عین السبع الحي 
المحمد

زینب إسحاق 497 إقلیم: سطات مدرسة عمر بن الخطاب عبد العزیز كریم

بدون سكن 70 21/09/1983 1 إقلیم: خریبكة مدرسة حلیمة السعدیة 450 إقلیم: سطات مركزیة العین البیضاء عبد الحق بوعصبى
غیر صالح 69 21/09/1983 1 إقلیم: سطات مدرسة فاطمة الفھریة 600 إقلیم: سطات مركزیة سیدي محمد 

الفكاك
محمد طابیلة

بدون سكن 67 16/09/1981 1 إقلیم: سطات مدرسة الشھید رشدي 601 إقلیم: سطات مدرسة ثالث لوالد عبدالحمید الحریري
نعم 65 17/09/1984 1 إقلیم: خریبكة مدرسة الزیتون 451 إقلیم: سطات مركزیة أجبالة أوالد 

مبارك
الكبیر   لخدین

بدون سكن 64 16/09/1985 1 إقلیم: سطات مدرسة ابن تاشفین 608 إقلیم: سطات مركزیة اوالد سعید مسلم عبد االلھ
بدون سكن 62 16/09/1980 1 إقلیم: سطات مركزیة اوالد عمي  

عالل
613 إقلیم: سطات مركزیة سیدي محمد  

برحال
محمد فتح هللا

بدون سكن 61 21/09/1983 1 إقلیم: سطات مركزیة دار القائد اوالد 
عبادي

612 إقلیم: سطات مركریة الشمیطیین عبدالرحیــــــــــم 
جعفـــــــــــــــــور

بدون سكن 59 16/09/1991 4 إقلیم: خریبكة م/م المساعدة 455 إقلیم: سطات مركزیة اوالد بوعلي عبد اإللھ أبو الخیر
بدون سكن 59 10/10/1990 1 إقلیم: سطات مركزیة  لورارقة 619 إقلیم: سطات مركزیة اوالد ناصر عمر الشرایبي

نعم 58 17/09/1990 1 إقلیم: النواصر م. األشعري 2344 إقلیم: سطات مركزیة الزوایر الطایف العربي
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الدار البیضاء  - سطات 06 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

نعم 58 17/09/1984 1 إقلیم: سطات مدرسة الحسین بن علي 605 إقلیم: سطات مركزیة دار القاید 
الصغیر

احمد   غیات

نعم 57 21/09/1983 1 إقلیم: سطات مدرسة ثالث لوالد 2347 إقلیم: سطات لحسن جریلي مركزیة الكیایلة

بدون سكن 55 16/09/1986 2 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

اوالد داوود المركزیة 677 إقلیم: سطات مركزیة  كیسر  محمد بوجلیدة

غیر صالح 54 17/09/1990 1 إقلیم: سطات مدرسة أبو بكر الصدیق 603 إقلیم: سطات مركزیة اوالد فارس                              
محمد ھالوى  

نعم 53 16/09/1992 1 عمالة مقاطعات 
ابن مسیك

المدرسة االبتدائیة إخوان 
الصفا

512 إقلیم: سطات مركزیة اوالد سلیمان نورالدین  ابو الفاضل

بدون سكن 53 16/09/1992 1 إقلیم: برشید مركزیة اوالد اسعید  
 امحمد

2183 إقلیم: سطات مركزیة بوكركوح الجیاللي العكوبي

بدون سكن 51 17/09/1990 2 إقلیم: سطات مركزیة دار القاید 
الصغیر

2399 إقلیم: سطات المدرسة الجماعاتیة اوالد 
فریحة

محمد شیخي

مستعمل 
كإدارة

50 16/09/1993 2 إقلیم: سطات مدرسة عمر بن الخطاب 2348 إقلیم: سطات مركزیة العطوشة محمد أبوسعد

بدون سكن 50 16/09/1995 6 إقلیم: سطات مركزیة النخیلة حمریة  611 إقلیم: سطات مركزیة لحالف المصطفى سیف
بدون سكن 48 16/09/1991 1 إقلیم: خریبكة م/م أوالد عزوز 456 إقلیم: سطات مركزیة الحلة عمر الحناوي
نعم 48 16/09/1992 1 إقلیم: أزیالل مدرسة سیدي محمد بن 

عبد هللا
404 إقلیم: سطات مركزیة اوالد سي 

مسعود
فیضالي عزیز

غیر صالح 48 16/09/1994 1 إقلیم: سطات مركزیة اوالد سعید 2397 إقلیم: سطات مركزیة النخیلة واد 
النعناع

محمد الرویسي

نعم 45 16/09/1994 10 إقلیم: سطات مركزیة سیدي محمد  
برحال

2402 إقلیم: سطات مركزیة اوالد سي موسى عبد العزیز بوزیاني

بدون سكن 45 05/09/2003 10 إقلیم: سطات مركزیة لكنازرة 618 إقلیم: سطات مركزیة الكراطمة سعیدة الجناتي
بدون سكن 45 16/09/1999 5 إقلیم: خریبكة الدورة  457 إقلیم: سطات مركزیة اوالد صالح ھشام مولیم
بدون سكن 45 16/09/1999 1 إقلیم: خریبكة م/م  بني یخلف 2148 إقلیم: سطات مركزیة الحرشة المصطفى قریر

نعم 45 16/09/1997 5 إقلیم: سطات مركزیة اوالد ناصر 2372 إقلیم: سطات مركزیة الناصریة خلیل بناي
نعم 55 16/09/1991 1 عمالة: المحمدیة عین تكي 583 إقلیم: سیدي بنور الجعفریة محمد مستعد
نعم 54 16/09/1989 9 إقلیم: سیدي بنور الفضیلة 620 إقلیم: سیدي بنور ماء العینین وقاسي حسان
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الدار البیضاء  - سطات 06 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

بدون سكن 52 17/09/1990 1 إقلیم: سیدي بنور بوحمام 625 إقلیم: سیدي بنور اوالد الطالب محمد المقري االدریسي
بدون سكن 48 16/09/1991 9 إقلیم: الجدیدة م/م علي السبیطي 2269 إقلیم: سیدي بنور الغنادرة محمد ركادي
بدون سكن 45 16/09/1995 9 إقلیم: آسفي م/م القواسمة 755 إقلیم: سیدي بنور بن یفو عبد العزیز األكناوي
مستعمل 
كإدارة

45 16/09/1993 9 إقلیم: سطات مركزیة اوالد سلیمان 2403 إقلیم: سیدي بنور االمل سعید   ندیر

غیر صالح 45 16/09/1993 8 إقلیم: الخمیسات الرشیدیة 1801 إقلیم: سیدي بنور موالي المصطفى الفاتحي عبد الغاني العشاب
بدون سكن 45 16/09/1995 9 إقلیم: الخمیسات البحتري 336 إقلیم: سیدي بنور سانیة بركیك عائشة البوكیلي
بدون سكن 45 16/09/1995 2 إقلیم: الجدیدة م/م سیدي اسماعیل 550 إقلیم: سیدي بنور اوالد بوزید محمد جبیلو

بدون سكن 45 16/09/1994 1 إقلیم: القنیطرة الغوالمة 324 إقلیم: سیدي بنور اوالد ناصر جواھري خالد
بدون سكن 45 16/09/1988 3 إقلیم: آسفي م/م أھل الواد 753 إقلیم: سیدي بنور عبد الخالق الطریس تیسیر محمد
نعم 45 02/09/2010 3 إقلیم: سیدي بنور المدرسة الجماعاتیة  

محمد بن شریفة
628 إقلیم: سیدي بنور تامدة طریق صدوق

بدون سكن 45 04/09/2002 1 إقلیم: النواصر م. لحروش 597 إقلیم: سیدي بنور المودنین عادیل المیر
نعم 45 18/09/2001 2 إقلیم: مدیونة الفارابي 558 إقلیم: سیدي بنور الجدد الزھراني نادیة

بدون سكن 45 16/09/1998 1 إقلیم: النواصر م.م  العیون 596 إقلیم: سیدي بنور الخمالشة نورالدین فیضاوي
نعم 45 16/09/1996 6 إقلیم: الفقیھ بن 

صالح
مركزیة اوالد عبدون 435 إقلیم: سیدي بنور الفالح عبد الصدیق لعزیري

نعم 45 16/09/1996 2 إقلیم: الجدیدة م/م القیایلة 2281 إقلیم: سیدي بنور زرك المفتاحي محمد
نعم 42 17/09/1990 3 إقلیم: سیدي بنور ماء العینین 2425 إقلیم: سیدي بنور مركزیة العونات القاسمي بنعیسى
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مراكش - آسفي 07 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

نعم 76 16/09/1991 1 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

مدرسة اإلمام الغزالي 673 إقلیم: الحوز تراست حسن نبیر

نعم 72 21/09/1983 4 عمالة: مراكش مدرسة الثریا االبتدائیة 696 إقلیم: الحوز مجموعة مدارس سد 
نفیس

عبد اللطیف الداوي

بدون سكن 70 16/09/1982 1 عمالة: مراكش مدرسة دار السالم 723 إقلیم: الحوز حمان الفتواكي عبد اإللھ شنیف
بدون سكن 67 16/09/1991 4 عمالة: مراكش بن إعیش  721 إقلیم: الحوز اسوال اكرینة محمد
بدون سكن 64 17/09/1990 7 عمالة: مراكش مدرسة القاضي عیاض 2682 إقلیم: الحوز كیك عبد المولى العیشوش

نعم 59 17/09/1984 3 عمالة: مراكش المدرسة االبتدائیة 
الجماعاتیة لودایة

717 إقلیم: الحوز ایت بوالنیت عبد الغني اوالد بن ایزة

بدون سكن 58 16/09/1993 6 عمالة: مراكش الكواسم  729 إقلیم: الحوز اكرماون سي محمد حجي
بدون سكن 57 16/09/1991 8 عمالة: مراكش مدرسة عرصة باني 2679 إقلیم: الحوز تكوتار حسن نبیھ

نعم 57 16/09/1989 6 إقلیم: النواصر م. ابن باجة 588 إقلیم: الحوز موالي جعفر زین الدین ایت بن صالح
بدون سكن 56 16/09/1991 9 عمالة: مراكش مدرسة اإلنبعاث 710 إقلیم: الحوز یوسف بن تاشفین صبیري محمد
بدون سكن 56 16/09/1991 1 عمالة: مراكش مجموعة مدارس رجال 

احمر المركزیة
2705 إقلیم: الحوز سبت اكرفروان الحسین  أمانیس

بدون سكن 56 16/09/1989 3 عمالة: مراكش تكانة  728 إقلیم: الحوز ثالث نسال السعید منوش
نعم 55 16/09/1991 1 عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 
السلطان

مدرسة أبي ذر الغفاري 
االبتدائیة

2200 إقلیم: الحوز اكادیر تساوت سعاد كروم

نعم 55 17/09/1990 1 إقلیم: الحوز مدرسة الریاض 632 إقلیم: الحوز سیدي احمد التومي عزیز سریع

بدون سكن 55 16/09/1985 3 عمالة: مراكش مجموعة مدارس ملوان 
المركزیة

2714 إقلیم: الحوز اوكایمدن محمد عزیز انوار

بدون سكن 54 21/10/1991 2 إقلیم: الحوز عین الجدید 635 إقلیم: الحوز اغرمان رضوان لكرام
بدون سكن 54 21/09/1983 2 عمالة: مراكش مدرسة الوئام 727 إقلیم: الحوز مدرسة عبد العزیز بن 

ادریس
حسن ایت الجزار

بدون سكن 53 16/09/1991 1 إقلیم: الحوز مجموعة مدارس سد 
نفیس

2449 إقلیم: الحوز اكدوركیك محمد تداوت

بدون سكن 53 16/09/1992 1 إقلیم: الحوز السرایري 636 إقلیم: الحوز امكدال ھمزان عبد الغفور
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بدون سكن 48 16/09/1991 10 إقلیم: الحوز مركزیة أومناست 650 إقلیم: الحوز وزكیطة عبد اللطیف لغویزي
نعم 45 16/09/1995 1 إقلیم: سطات مركزیة  الحمادات 2392 إقلیم: الحوز المنصور الموحدي حسن الزعیمي
نعم 45 16/09/1992 1 إقلیم: الحوز تیدیلي 637 إقلیم: الحوز مركزیة تدارت   محمد شریاط

بدون سكن 45 16/09/1992 1 إقلیم: بنسلیمان م/م اإلمام مالك المركزیة 466 إقلیم: الحوز ایغیر-غجدامة حداد  محمد

بدون سكن 45 16/09/1994 1 إقلیم: الحوز مركزیة الشعبة  633 إقلیم: الحوز تلتست عبد هللا جمال
بدون سكن 45 02/09/2010 3 عمالة: مراكش مجموعة مدارس 

الشویطر المركزیة
711 إقلیم: الحوز تافكا مساعد عبد  الرحیم

بدون سكن 45 05/09/2007 8 إقلیم: النواصر م. الشراقة 589 إقلیم: الحوز اغبالو_تزارت آیت بو ریش یاسین

غیر صالح 45 01/01/2006 1 إقلیم: الحوز تغدوین 658 إقلیم: الحوز انزال الجبل سعید ایت المحجوب
بدون سكن 45 13/09/2001 2 إقلیم: الحوز اكادیر تساوت 2467 إقلیم: الحوز امسكر موساوي عبدالعالي
بدون سكن 45 06/09/2001 1 إقلیم: الحوز امخلیج 646 إقلیم: الحوز وانسكرا موالي عبد العزیز 

أسباعي
بدون سكن 45 06/09/2000 5 إقلیم: قلعة 

 السراغنة
مركزیة اوالد ناصر - 
 زمران الشرقیة

683 إقلیم: الحوز مجموعة  مدارس سد  
موالي یوسف

ایت الحاج لحسن ادریس

بدون سكن 45 16/09/1998 1 إقلیم: الحوز مركزیة تخربین 638 إقلیم: الحوز ایت عشا مبارك السعید
بدون سكن 45 16/09/1997 1 إقلیم: الخمیسات الدالیة 1795 إقلیم: الحوز إینغد عادل بدري

بدون سكن 45 16/09/1996 5 إقلیم: الحوز تكوتار 2435 إقلیم: الحوز اغي لحسن ازریف
نعم 76 16/09/1991 2 إقلیم: شیشاوة الزھراء 660 إقلیم: شیشاوة النزالة حمید الجراري

بدون سكن 70 16/09/1978 1 إقلیم: شیشاوة النھضة 661 إقلیم: شیشاوة أكني أحندیر حسن سحیمي
بدون سكن 65 16/09/1992 1 إقلیم: شیشاوة إمام الدین 662 إقلیم: شیشاوة بولعوان حسن زیزي

بدون سكن 64 16/09/1991 1 عمالة: مراكش مدرسة أبي تمام 706 إقلیم: شیشاوة أسیف المال سعدون عبد الرحیم
بدون سكن 55 16/09/1992 9 عمالة: مراكش مجموعة مدارس أیت 

كوفي المركزیة
2715 إقلیم: شیشاوة اھل لحریمة المصطفى فرحان

غیر صالح 53 16/09/1992 1 إقلیم: شیشاوة النزالة 2507 إقلیم: شیشاوة امین آغز عمر برباد

نعم 45 16/09/1995 1 عمالة: سال مجموعة مدارس ولجة  
السلطان

362 إقلیم: شیشاوة أداسیل الرواني سمیرة

غیر صالح 45 16/09/1995 6 إقلیم: تاونات م/م  مر یـحلة 1667 إقلیم: شیشاوة لمحدجات عمر شرقي
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بدون سكن 45 16/09/1995 5 إقلیم: القنیطرة لفكارنة 1779 إقلیم: شیشاوة الموحدین المصطفى صالح الدین
بدون سكن 45 16/09/1992 4 عمالة: مراكش مجموعة مدارس الجامع 

المركزیة
720 إقلیم: شیشاوة ایت عبد هللا البصري محمد

غیر صالح 45 16/09/1991 4 إقلیم: سیدي 
سلیمان

المركزیة ازھانة  سیدي 
یحیى

385 إقلیم: شیشاوة تولوكولت نادیة ركیوك

بدون سكن 45 16/09/1993 9 عمالة: مراكش مدرسة المشكاة 718 إقلیم: شیشاوة اوالد بیبو سعید نفدي
بدون سكن 45 16/09/1993 5 عمالة: المحمدیة سیدي موسى المجدوب 586 إقلیم: شیشاوة ازنادة معیزي مصطفى

نعم 45 16/09/1992 9 إقلیم: مدیونة رحمة أم الشھداء 561 إقلیم: شیشاوة دار أكیماخ محمد المدراسي
نعم 45 16/09/1995 1 إقلیم: سیدي بنور الكدیة 627 إقلیم: شیشاوة دوار  احمر محمد الخیاطي

بدون سكن 45 16/09/1994 6 إقلیم: العرائش 59 م/م ابن سینا  المركزیة إقلیم: شیشاوة الصفیة عبد الرحیم الوردي
بدون سكن 45 16/09/1994 3 إقلیم: سیدي قاسم غسان كنفاني 375 إقلیم: شیشاوة أسراتو قاسم الراجي
بدون سكن 45 17/09/1990 1 إقلیم: سطات مركزیة العین البیضاء 2356 إقلیم: شیشاوة بلحول فاطمة عال لي

نعم 45 13/01/2010 7 عمالة: سال مدرسة البحتري   358 إقلیم: شیشاوة امزناس العایدي الحسنیة
بدون سكن 45 02/09/2010 2 عمالة: سال مدرسة احصین 354 إقلیم: شیشاوة ترخات زولف سلیمة
نعم 45 02/09/2010 1 إقلیم: الناضور مجموعة مدارس لھدارة 1361 إقلیم: شیشاوة اوالد الحاج المركزیة قرقاش سعیدة
نعم 45 02/09/2010 1 إقلیم: تاوریرت موالي علي الشریف 187 إقلیم: شیشاوة ایت لحسن حفیظ االجراوي

بدون سكن 45 02/09/2010 5 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

مركزیةالدروة 2075 إقلیم: شیشاوة تاورة بن أعراب محمد

نعم 45 06/09/2006 2 إقلیم: جرادة م/م األمل المركز 154 إقلیم: شیشاوة اماسین بالعیدن محمد
بدون سكن 45 07/09/2005 1 إقلیم: آسفي م/م الثالثاء سیدي عیسى 751 إقلیم: شیشاوة الخرشي عصام العالمة

بدون سكن 45 10/10/2002 1 إقلیم: سطات مركزیة الخضراء 616 إقلیم: شیشاوة تسكرت منظم عادیل
بدون سكن 45 04/09/2002 2 إقلیم: سیدي 

سلیمان
المركزیة اوالد بلعید 1946 إقلیم: شیشاوة اوالد مومنة عادل خریبش

بدون سكن 45 16/10/2002 6 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

سیدي محمد الشریف 1973 إقلیم: شیشاوة تزدرة البوزیدي الزوھرة

غیر صالح 45 06/09/2001 1 إقلیم: سطات مركزیة لوكارفة 617 إقلیم: شیشاوة أمكضران رشید سیبو
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بدون سكن 45 06/09/2001 9 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

مركزیة الرواجح 2073 إقلیم: شیشاوة بوامسا الخنفوري عبد الكریم

بدون سكن 45 06/09/2001 3 إقلیم: تازة باب سوق الشجرة 
المركز

301 إقلیم: شیشاوة بن الدكالي ابتسام العراف

بدون سكن 45 06/09/2001 6 إقلیم: الجدیدة سیدي غانم 545 إقلیم: شیشاوة الرحیالت لمیاء شھید
بدون سكن 45 06/09/2000 2 إقلیم: إفران م م عین أغبال المركزیة 259 إقلیم: شیشاوة الرباط اوموالي علي
بدون سكن 45 06/09/2000 7 إقلیم: خریبكة م/م الدشر 2145 إقلیم: شیشاوة أكرض طارق عنالي

غیر صالح 45 06/09/1999 9 عمالة: مراكش مجموعة مدارس أوالد 
بلعكید المركزیة

2696 إقلیم: شیشاوة النبوغ عتیقة أزوالي

بدون سكن 45 16/09/1998 3 إقلیم: القنیطرة عین القصب 325 إقلیم: شیشاوة لبراج نور الدین الصدیق
بدون سكن 45 16/09/1997 3 إقلیم: الرحامنة المرابطین الحجاج 

المركزیة
10427 إقلیم: شیشاوة السعدیین یحیوي عبد الواحد

بدون سكن 45 16/09/1997 6 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

الحاج البھالي 1974 إقلیم: شیشاوة أكني المركزیة  سعید كدار

بدون سكن 45 16/09/1996 6 إقلیم: الناضور المدرسة االبتدائیة 
الشریعة

1336 إقلیم: شیشاوة لكوایات اشھبار علي

بدون سكن 45 16/09/1996 2 إقلیم: تاونات م/م بني مطرف 1624 إقلیم: شیشاوة إغرمان مصطفى  تحاف
بدون سكن 45 16/09/1996 4 إقلیم: سیدي قاسم ابن جني 1915 إقلیم: شیشاوة وارمس ناصر الحامدي
بدون سكن 45 16/09/1996 1 إقلیم: النواصر م. المواطنة 592 إقلیم: شیشاوة اجدیدة حداني ھند

بدون سكن 45 16/09/1996 6 إقلیم: سیدي 
سلیمان

القادوس  1947 إقلیم: شیشاوة الدمیسات  خالید العاللي

نعم 45 16/09/1996 3 إقلیم: الحاجب المدرسة الجماعاتیة 
تامشاشاط

233 إقلیم: شیشاوة ثالث اشمرارن ھشام بنعبد المالك

بدون سكن 45 16/09/1996 5 عمالة: مكناس ایت موسى وحمي 1421 إقلیم: شیشاوة أكادیر الغاشي 2 محمد البتروكي
بدون سكن 45 16/09/1996 1 إقلیم: برشید بام  474 إقلیم: شیشاوة الحكات شتوان مصطفى
بدون سكن 73 16/09/1989 1 إقلیم: قلعة 

 السراغنة
مدرسة عبد الرحمان بن 

خلدون
671 إقلیم: قلعة 

 السراغنة
اوالد عمرو المركزیة الحسن البیازي

35 / 55

نتیجة الحركة اإلنتقالیة لمدیري مؤسسات التعلیم اإلبتدائي لسنة  2020 



مراكش - آسفي 07 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

بدون سكن 73 21/09/1983 1 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

الرویش المركزیة 678 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

ابسیبیسة المركزیة الحسن عفار

بدون سكن 61 16/09/1991 2 عمالة: مراكش مدرسة الھدى 699 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

ایت العالي بن احمد 
المركزیة

عبد الكریم بانیض

بدون سكن 61 17/09/1990 2 عمالة: مراكش مدرسة ریاض المرجان 715 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

مركزیة اوالد ابراھیم - 
 سیدي عیسى بنسلیمان

نجاة اوزیزو

بدون سكن 61 17/09/1990 1 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

مدرسة عبد الرحیم 
بوعبید

672 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

عقبة بن نافع المركزیة المھدي أقدیم

بدون سكن 53 16/09/1991 4 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

تساوت المركزیة 675 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

مركزیة اوالد ناصر - 
 لمزم

المصطفى الوشامة

بدون سكن 53 16/09/1992 6 إقلیم: بنسلیمان مدرسة المسیرة 464 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

اوالد امسبل المركزیة حمید ابو الفوز

بدون سكن 53 17/09/1990 4 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

اوالد علي المركزیة 676 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

الفرائطة المركزیة صالح سابق

نعم 50 16/09/1992 3 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

سیدي موسى المركزیة 680 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

اوالد شعیب المركزیة المصطفى شرحبیل

نعم 49 16/09/1993 9 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

مركزیة مسغونة 433 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

ایت عیسى المركزیة حسن سعید

بدون سكن 48 16/09/1991 2 عمالة: طنجة - 
أصیال

الزینات 1170 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

العثامنة المركزیة العالمي اكوبكة

بدون سكن 48 16/09/1993 1 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

العثامنة المركزیة 2603 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

الزاویة المركزیة بوشعیب لمسخر

نعم 79 17/09/1984 1 إقلیم: الصویرة مدرسة ابن خلدون 684 إقلیم: الصویرة م م  المكادمة محمد ستار
نعم 71 16/09/1985 5 عمالة: سال مدرسة عامر السفلى 1857 إقلیم: الصویرة م.م.سیدي علي بن  

معاشو
حسن الفناني

بدون سكن 70 16/09/1982 1 إقلیم: الصویرة م.م. ابن زیدون 692 إقلیم: الصویرة ایت ادیر محمد اجبیلي
نعم 67 17/09/1990 1 إقلیم: العیون المدرسة اإلبتدائیة طارق 

بن زیاد
939 إقلیم: الصویرة م م  اغیسي بوشعیب سواق

نعم 64 16/09/1992 3 عمالة: طنجة - 
أصیال

محمد اإلدریسي 73 إقلیم: الصویرة م م الدحامنة موالي العربي العمري
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السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

بدون سكن 64 17/09/1990 1 إقلیم: الصویرة م.م لحرارثا 688 إقلیم: الصویرة م م سیدي صالح 
الركراركي

لطیفة عوقیدي

بدون سكن 61 16/09/1993 1 إقلیم: بنسلیمان مدرسة الجوالن 459 إقلیم: الصویرة م.م. یوسف بن تاشفین ادریس النجاوي

نعم 58 16/09/1991 7 إقلیم: آسفي مدرسة بوغافر 742 إقلیم: الصویرة م م محمد عابد الجابري قبلي محمد
بدون سكن 58 16/09/1992 2 إقلیم: الصویرة م.م. الریاض 2668 إقلیم: الصویرة م.م. عمرو بن العاص ابراھیم المتلبي
نعم 49 16/09/1993 4 إقلیم: الجدیدة مدرسة موالي عبد هللا 544 إقلیم: الصویرة م.م. الریاض فتح هللا الطاھر

بدون سكن 49 16/09/1993 9 إقلیم: الصویرة م.م.ابن سینا 2670 إقلیم: الصویرة م م خمیس تكاط الصناعي عبدالرحیم
بدون سكن 45 16/09/1995 9 إقلیم: آسفي م/م سیدي محمد السباعي 2789 إقلیم: الصویرة م.م لخواضرة عبد الجواد الحمودي

بدون سكن 45 16/09/1993 1 إقلیم: الخمیسات راس الحامة 1830 إقلیم: الصویرة م.م. سیدي عیسى 
النعیرات

احمد احیزون

بدون سكن 45 16/09/1993 1 عمالة مقاطعات 
سیدي البرنوصي

المدرسة اإلبتدائیة 
األطلس

536 إقلیم: الصویرة م.م. لبدارنا محمد زھور

بدون سكن 45 16/09/1992 3 إقلیم: الجدیدة م/م المخاطرة 2255 إقلیم: الصویرة م م خالد بن الولید ربیعة بلكالعي
بدون سكن 45 16/09/1994 2 إقلیم: القنیطرة الشتیكات 1777 إقلیم: الصویرة م.م. لبیشات احمد الزروالي
بدون سكن 45 16/09/1994 1 عمالة: سال مجموعة مدارس فدان 

الزیت
363 إقلیم: الصویرة م.م.اإلمام مسلم رشید حمري

نعم 45 01/01/2010 3 إقلیم: جرسیف أنس ابن مالك 1307 إقلیم: الصویرة سیدي عمرو صدیق الحسن
بدون سكن 45 05/09/2007 2 إقلیم: بنسلیمان مجموعة مدارس شجرة 

العزوزي
469 إقلیم: الصویرة م م أكدال بیھقي حمید

بدون سكن 45 07/09/2004 2 عمالة: مراكش مجموعة مدارس واد 
الحجر المركزیة

713 إقلیم: الصویرة م.م. إندجا امینة فھیم

نعم 45 16/09/2002 2 إقلیم: الجدیدة م/م بني سبع 2288 إقلیم: الصویرة م م زاویة بن حمیدة شھاب الدین فاطمي
بدون سكن 45 06/09/2000 6 عمالة: 

الصخیرات  - 
تمارة

المنزه 399 إقلیم: الصویرة م.م. الموحدین وفاء لعمش

نعم 45 06/09/2000 8 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

م الرسالة 3082 إقلیم: الصویرة م.م.عقبة بن نافع عزیز الحجاري

بدون سكن 45 06/09/2000 8 عمالة: طنجة - 
أصیال

شكیب أرسالن  1161 إقلیم: الصویرة م.م. سمیمو بنبراھیم نورالدین
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بدون سكن 45 16/09/1999 1 إقلیم: سیدي 
سلیمان

المركزیة اوالد حنون 
الواد

1938 إقلیم: الصویرة م م  سكیاط الزیتوني أدریس

بدون سكن 45 16/09/1999 2 إقلیم: مدیونة سیدي مسعود 573 إقلیم: الصویرة م.م. ابن بطوطة عادل درازي

بدون سكن 45 21/09/1998 9 إقلیم: العرائش الحسن الثاني المركز [ 
أمكادي]

1080 إقلیم: الصویرة م.م.ابن سینا یوسف المودن

نعم 45 16/09/1998 2 عمالة مقاطعات 
سیدي البرنوصي

المدرسة االبتدائیة محمد 
الودیع اآلسفي

2241 إقلیم: الصویرة م م سیدي علي الكرلتي  أمین عبد العالي

بدون سكن 45 16/09/1997 3 إقلیم: الحوز درب الشمس 651 إقلیم: الصویرة م م اوالد عبد الحلیم الحضیري أحمد
بدون سكن 45 16/09/1997 2 إقلیم: القنیطرة م/م األمانة 1778 إقلیم: الصویرة م م سیدي العروسي بوعبیدي ابراھیم
بدون سكن 45 16/09/1996 2 إقلیم: بنسلیمان 463 م/م الجبوجة إقلیم: الصویرة م.م إكزولن البوري حمید
نعم 45 16/09/1996 1 عمالة مقاطعة 

عین الشق
501 المعرفة إقلیم: الصویرة م م المیرات بوجمعة مزیان

نعم 83 16/09/1989 1 عمالة: مراكش مدرسة أكنسوس 701 عمالة: مراكش مدرسة عقبة بن نافع عبدهللا  خلقي
نعم 82 17/09/1990 1 عمالة: مراكش مدرسة ابن خلدون 709 عمالة: مراكش مجموعة مدارس 

الطویحینة المركزیة
عبد المجید بنشریفة

بدون سكن 79 16/09/1991 2 عمالة: مراكش مدرسة األمیرة لالأمینة 702 عمالة: مراكش مدرسة عرصة باني محمد والعسري
نعم 78 17/09/1990 1 عمالة: طنجة - 

أصیال
موالي عبد السالم 82 عمالة: مراكش مدرسة القاضي عیاض بنشیخ  المصطفى

نعم 74 21/09/1983 4 عمالة: مراكش مدرسة نزار قباني 708 عمالة: مراكش مجموعة مدارس ملوان 
المركزیة

محمد اشخاخ

نعم 73 16/09/1988 5 عمالة: مراكش مدرسة أبو ھریرة 1 707 عمالة: مراكش مدرسة الترمیدي عبد هللا أمخاین
نعم 72 16/09/1991 1 عمالة: مراكش مدرسة الواحة 705 عمالة: مراكش مجموعة مدارس رجال 

احمر المركزیة
عبد العاطي ویسكي

نعم 71 16/09/1987 2 عمالة: مراكش مدرسة اسمارة 703 عمالة: مراكش مجموعة مدارس 
السویكیة المركزیة

العربي مطیش

بدون سكن 67 17/09/1984 10 عمالة: مراكش مدرسة مدرسة سیدي 
اعمارة

695 عمالة: مراكش مجموعة مدارس أوالد 
بلعكید المركزیة

محمد أغاغاي

بدون سكن 67 16/09/1982 2 عمالة: مراكش سیدي بنیعكوب  722 عمالة: مراكش مجموعة مدارس أیت 
كوفي المركزیة

عبد الرحیم اوالد ملك
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نعم 63 17/09/1990 7 عمالة: مراكش مدرسة الترمیدي 2683 عمالة: مراكش مجموعة مدارس اوالد 
العیاشي المركزیة

المھدي ابو الفضل

نعم 62 17/09/1990 6 عمالة: مراكش مدرسة علي بن ابي 
طالب

2692 عمالة: مراكش مجموعة مدارس حیان 
 المركزیة

أغروض صالح

بدون سكن 61 01/10/1983 1 عمالة: مراكش أوالد امبارك  725 عمالة: مراكش مجموعة مدارس النزالة 
المركزیة

مراد ایت سوسان

بدون سكن 60 17/09/1984 10 عمالة: مراكش مدرسة المنھل 712 عمالة: مراكش مجموعة مدارس أوالد 
عكیل المركزیة

عبد الوافي العلمي

بدون سكن 60 21/09/1983 2 عمالة: مراكش مدرسة النزالة 2 726 عمالة: مراكش مجموعة مدارس النور 
المركزیة

المحجوب أستیف

بدون سكن 56 16/09/1989 1 عمالة: مراكش مجموعة مدارس  
البساتین أوالد ابا 
مركزیة

719 عمالة: مراكش مدرسة علي بن ابي 
طالب

عبد الھادي بنبال

نعم 73 16/09/1982 1 إقلیم: الرحامنة مدرسة االمیرة لال 
خدیجة

731 إقلیم: الرحامنة لحنیشات المركزیة عبدالمجید الشاعر

بدون سكن 70 17/09/1990 1 عمالة: مراكش مدرسة الزالقة 698 إقلیم: الرحامنة موالي سلیمان المركزیة كمال مبرور
بدون سكن 69 16/09/1982 6 عمالة: مراكش مدرسة عقبة بن نافع 2680 إقلیم: الرحامنة مدیریة إقلــــــــــــیم 

الرحـــــــــــــــامنة
العلوي الراشدي نزھة

نعم 68 07/11/1984 1 عمالة: المحمدیة القدس 2309 إقلیم: الرحامنة سیدي عبد هللا المركزیة عبد القادر دقاق

بدون سكن 67 16/09/1992 4 عمالة: مراكش بوسحاب  724 إقلیم: الرحامنة الحاج الراحل المركزیة حسن بنسیوا
نعم 64 11/10/1982 1 إقلیم: الرحامنة مدرسة الفضیلة 730 إقلیم: الرحامنة مدرسة أحمد بالفریج عبد العزیز زاھید
نعم 61 16/09/1988 1 إقلیم: سطات مركزیة  اوالد رحو 2395 إقلیم: الرحامنة اوالد خلیفة جحیفة 

المركزیة
مصطفى حلیم

بدون سكن 59 16/09/1985 2 عمالة: مراكش مدرسة األمل 716 إقلیم: الرحامنة لمھازیل المركزیة عبد الصمد الصقري
بدون سكن 48 16/09/1992 5 إقلیم: الرحامنة لمھازیل المركزیة 2754 إقلیم: الرحامنة لمحرة المركزیة محمد الخطیب
بدون سكن 45 16/09/1995 2 عمالة: المحمدیة عبد الواحد المراكشي 577 إقلیم: الرحامنة اوالد الحاج المركزیة حمید صبان
بدون سكن 45 16/09/1995 4 إقلیم: مدیونة الفاسین الغربیة 570 إقلیم: الرحامنة اوالد منصور المركزیة محمد أبو السباع

بدون سكن 45 16/09/1995 2 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

مركزیة واركي 681 إقلیم: الرحامنة الجعافرة المركزیة شایب عبد الكریم
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بدون سكن 45 16/09/1995 4 عمالة: المحمدیة 2308 اوالد حمیمون 2 إقلیم: الرحامنة اوالد با المركزیة عزیز غزون
بدون سكن 45 16/09/1993 2 إقلیم: قلعة 

 السراغنة
القصور المركزیة 679 إقلیم: الرحامنة اوالد بنعنو المركزیة محمد موماد

بدون سكن 45 16/09/1994 1 إقلیم: الرحامنة الفقراء المركزیة 10426 إقلیم: الرحامنة لعریصة المركزیة رشید نجاح
بدون سكن 45 01/01/2006 5 إقلیم: الجدیدة مدرسة موالي احفیظ 551 إقلیم: الرحامنة الحوزیة المركزیة رضوان      أغفار
بدون سكن 45 04/09/2002 1 إقلیم: سطات مركزیة بوكركوح 2355 إقلیم: الرحامنة دار الواسطي المركزیة رضواني العربي
نعم 45 04/09/2002 1 إقلیم: سطات مركزیة اوالد عمرو 610 إقلیم: الرحامنة لقلیعة المركزیة العنابي یاقین

بدون سكن 45 06/09/2001 1 إقلیم: سیدي بنور النواعمة 621 إقلیم: الرحامنة الزرقطوني المركزیة حسن عشاب

بدون سكن 45 06/09/2001 1 إقلیم: النواصر م.م دار الضمانة 598 إقلیم: الرحامنة اوالد خلیفة المركزیة ابراھیم جمیل
نعم 45 16/09/1999 4 إقلیم: مدیونة محمود درویش 574 إقلیم: الرحامنة لبالعید المركزیة سعید مربوح

بدون سكن 45 16/09/1998 3 إقلیم: الرحامنة اوالد حموش المركزیة 737 إقلیم: الرحامنة الطرش المركزیة عبد المجید احمیمید
غیر صالح 45 16/09/1996 9 إقلیم: خنیفرة موحى احموالزیاني 2092 إقلیم: الرحامنة اوالد عامر تیزمارین 

المركزیة
المرشت عمر

غیر صالح 45 16/09/1996 4 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

الفرائطة المركزیة 2602 إقلیم: الرحامنة اوالد با موسى المركزیة عبد الرحیم الھزمیري

بدون سكن 45 16/09/1996 8 إقلیم: الجدیدة مدرسة سیدي علي 2259 إقلیم: الرحامنة بوشان المركزیة السي محمد عتوق

نعم 81 16/09/1987 1 إقلیم: آسفي مدرسة عالل بن عبد هللا 743 إقلیم: آسفي م/م سیدي محمد السباعي المصطفى  بن  عبید
محتل 79 16/09/1983 1 إقلیم: آسفي مدرسة  أحمد عاشور 741 إقلیم: آسفي م/م لمراسلة المعاشي عبد الصمد
بدون سكن 70 21/09/1983 3 إقلیم: آسفي م/م برج الناظور 739 إقلیم: آسفي م/م البوحیدات محمد عدالن
بدون سكن 63 21/09/1983 2 إقلیم: آسفي م/م دار القائد عیسى 756 إقلیم: آسفي م/م اوالد احمد عبد العزیز بامیر

بدون سكن 60 16/09/1982 4 إقلیم: آسفي مدرسة سیدي بوزید 740 إقلیم: آسفي م/م الدعاكرة محمد ابویري
نعم 58 16/09/1992 1 إقلیم: آسفي مدرسة عبد الخالق 

الطریس
745 إقلیم: آسفي م/م دار الحاجي ملیح حمید

بدون سكن 54 17/09/1990 5 إقلیم: آسفي م/م الصعادلة 760 إقلیم: آسفي م/م براكة الراضي شمیس  أحمد

بدون سكن 53 21/09/1983 1 إقلیم: آسفي م/م اوالد عامر 748 إقلیم: آسفي م/م سیدي دنون 
الحضري

عبد المالك بندرعي

بدون سكن 52 16/09/1982 7 إقلیم: آسفي م/م الركاركة 747 إقلیم: آسفي م/م ابن الھیثم حسن نزیھ
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بدون سكن 51 16/09/1985 2 إقلیم: آسفي م/م اوالد الحاج 757 إقلیم: آسفي م/م عبد المومن دریس مسكین
نعم 50 16/09/1991 8 إقلیم: آسفي م/م حد حرارة 758 إقلیم: آسفي م/م زاویة الراضي محمد  الزكراوي

بدون سكن 50 16/09/1993 5 إقلیم: آسفي م/م البوحیدات 2803 إقلیم: آسفي م/م الرزوكات أركیل   عبد الرحیم
بدون سكن 48 16/09/1992 1 إقلیم: آسفي م/م الدعاكرة 2797 إقلیم: آسفي م/م اوالد الحاج المفدة خالد زازة

بدون سكن 48 16/09/1988 1 إقلیم: آسفي م/م سیدي دنون 
الحضري

2779 إقلیم: آسفي م/م لعثامنة عبد الرحمان السلموني

بدون سكن 39 16/09/1992 10 إقلیم: آسفي م/م لمراسلة 2783 إقلیم: آسفي مدرسة اللواء الجماعاتیة عبد الحق أیوبي
بدون سكن 39 16/09/1993 10 إقلیم: آسفي الغزاونة 759 إقلیم: آسفي م/م اوالد فارقو الطاھر ندیر

بدون سكن 74 21/09/1983 1 إقلیم: الیوسفیة 761 مركزیة خمیس زیمة إقلیم: الیوسفیة مركزیة الدوار الجدید محمد تاقي الدین
نعم 61 16/09/1991 1 إقلیم: الیوسفیة مدرسة المھدي بنونة 763 إقلیم: الیوسفیة مركزیة خنوفة بنعیسى عبد الرحیم
نعم 51 17/09/1990 3 عمالة مقاطعات 

سیدي البرنوصي
المدرسة اإلبتدائیة أسامة 

بن زید
528 إقلیم: الیوسفیة مركزیة الطیامیم ارقیقوان عبد الحق

بدون سكن 48 16/09/1993 6 إقلیم: آسفي مدرسة مالكة الفاسي 744 إقلیم: الیوسفیة مركزیة المیدات محمد الصغیر
بدون سكن 45 16/09/1993 1 عمالة مقاطعات 

الفداء مرس 
السلطان

مدرسة عین الشفاء 
االبتدائیة

487 إقلیم: الیوسفیة مركزیة الجوالن سعید كفاح

بدون سكن 45 05/09/2003 3 إقلیم: الجدیدة م/م أوالد غانم 546 إقلیم: الیوسفیة مركزیة راس العین منیر الناجي

بدون سكن 45 13/09/2001 3 إقلیم: بنسلیمان م/م ثالثاء الزیایدة 
المركزیة

468 إقلیم: الیوسفیة مركزیة الكعاعمة وفقیر اسماعیل

بدون سكن 45 06/09/2000 5 إقلیم: آسفي م/م اوالد سعادة 746 إقلیم: الیوسفیة مركزیة لھبابلة محمد جنان
بدون سكن 45 06/09/2000 1 إقلیم: آسفي م/م اوالد احمد 2774 إقلیم: الیوسفیة مركزیة اوالد بوعنتر نعیم حیداوي
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درعة - تافیاللت 08 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

بدون سكن 77 17/09/1990 1 إقلیم: الرشیدیة النخیل 770 إقلیم: الرشیدیة المــــــنقارة 2 موھوبى خالد
نعم 72 16/09/1987 1 إقلیم: الرشیدیة مدرسة ایت خالفة 773 إقلیم: الرشیدیة اھبیبات عبد السالم عبا

بدون سكن 72 17/09/1984 2 إقلیم: الرشیدیة اھبیبات 2841 إقلیم: الرشیدیة تحسنونت عبد العزیز مدیوبي
غیر صالح 67 17/09/1984 1 إقلیم: الرشیدیة العیون 775 إقلیم: الرشیدیة توروك الھاشمي مسعودي

نعم 65 17/09/1984 10 إقلیم: الحاجب صالح الدین االیوبي 1472 إقلیم: الرشیدیة لقصر الفقاني عبد الكریم  باباخویا
بدون سكن 64 21/09/1983 5 إقلیم: الرشیدیة محمد بن العربي 772 إقلیم: الرشیدیة سیدي محمد بن عبد هللا محمد الداودي
نعم 60 16/09/1985 1 إقلیم: الرشیدیة مدرسة المسیرة االبتدائیة

  
771 إقلیم: الرشیدیة الحي المحمدي فقیري محمد

بدون سكن 54 16/09/1991 6 إقلیم: الرشیدیة الحي المحمدي 2826 إقلیم: الرشیدیة حاسي  االبیض أوشاین یوسف
بدون سكن 52 21/09/1983 1 إقلیم: الرشیدیة الخربات 781 إقلیم: الرشیدیة مروتشة طلیح محمد
نعم 51 16/09/1992 2 عمالة: 

الصخیرات  - 
تمارة

فاطمة الفھریة 400 إقلیم: الرشیدیة الحارة غجاوي   الحسن

بدون سكن 48 16/09/1992 2 إقلیم: الرشیدیة مروتشة 2866 إقلیم: الرشیدیة اوخیت حتناوي محمد
نعم 45 11/02/2008 6 إقلیم: إفران م م سیدي بلخیر أمغاس 

المركزیة
1545 إقلیم: الرشیدیة تلوین العلمي عبداللطیف

بدون سكن 45 16/09/1999 2 إقلیم: الرشیدیة 776 العبادلة إقلیم: الرشیدیة مقطع الصفا تاوشیخت امحمد

بدون سكن 45 16/09/1997 4 إقلیم: الرشیدیة اوالد الزھراء 777 إقلیم: الرشیدیة تامرنة الشاوي احمد
نعم 91 17/09/1984 1 إقلیم: میدلت مدرسة غشت 20 787 إقلیم: میدلت تصالحت عبد السالم الیعكوبي
نعم 66 16/09/1981 4 عمالة: فاس عمر بن الخطاب 239 إقلیم: میدلت مدرسة 09 أبریل بغدادي بابا

بدون سكن 61 16/09/1991 4 إقلیم: الرشیدیة السالم 774 إقلیم: میدلت سیدي یحیى ویوسف عبد هللا  الصفي

بدون سكن 58 16/09/1993 3 عمالة: مكناس اوالد نصیر المركز 216 إقلیم: میدلت ایت ابراھیم ابن خیي جمال الدین
نعم 57 17/09/1990 2 عمالة: أكادیر 

 إدا وتنان
مدرسة الموحدین 
االبتدائیة

840 إقلیم: میدلت مدرسة اغبالو زاید بحمد

بدون سكن 56 17/09/1990 1 إقلیم: میدلت مدرسة بئر انزران 786 إقلیم: میدلت زبزاط فزاري محمد

نعم 53 17/09/1984 1 إقلیم: میدلت مدرسة 09 أبریل 2874 إقلیم: میدلت ایت العباس - م/م 
السلطان م الحسن

سالك محمد
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درعة - تافیاللت 08 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

محتل 53 16/09/1982 1 إقلیم: میدلت مدرسة الخنساء 788 إقلیم: میدلت النزالة لغزاوي محمد
غیر صالح 48 16/09/1992 1 إقلیم: میدلت ایت موسى اوعلي 802 إقلیم: میدلت تحیانت م/م 18 نونبر  ایت عمر علي
غیر صالح 45 16/09/1995 1 عمالة: مكناس مدرسة واد الرمان 

الجماعاتیة
213 إقلیم: میدلت والغ عابد نایت بجمع

نعم 45 16/09/1995 5 إقلیم: بركان ابن حزم 113 إقلیم: میدلت اكدال بوزیان الحمداوي
بدون سكن 45 16/09/1995 3 إقلیم: الخمیسات ایت بومكسى 1816 إقلیم: میدلت علي وداود - م/م موحى 

وحمو الزیاني
ادریس أبرعي

نعم 45 16/09/1994 1 إقلیم: الخمیسات ابن بسام 1789 إقلیم: میدلت ایت تدارت - م/م 30 
یولیوز

احمد اعمر

نعم 45 16/09/1994 1 إقلیم: تازة عین فندل المركز 1698 إقلیم: میدلت المغو محمد نجي
نعم 45 16/09/1994 1 إقلیم: خنیفرة االمام علي 2094 إقلیم: میدلت مجموعة مدارس ایت 

واحي وحقي
لحسن باجي

نعم 45 01/01/2012 3 إقلیم: إفران مدرسة خالد بن الولید 
االبتدائیة

260 إقلیم: میدلت مجموعة مدارس لكاغ  محمد امالل

بدون سكن 45 12/09/2002 1 إقلیم: بنسلیمان م/م اوالد مومن 
المركزیة

465 إقلیم: میدلت تزروفت -  م/م عبد 
المومن

خالد وعزیز

بدون سكن 45 06/09/2001 6 إقلیم: الخمیسات تیفوغالین 1811 إقلیم: میدلت املشیل م/م االمیر موالي 
عبد هللا

محسین احمد

بدون سكن 45 06/09/2001 3 إقلیم: میدلت ایت اومغار 792 إقلیم: میدلت ایت لھري یحیى ایت ابراھیم
بدون سكن 45 11/09/2000 7 إقلیم: میدلت زبزاط 2894 إقلیم: میدلت میشلفن اعزیروا محمد
غیر صالح 45 16/09/1999 1 إقلیم: میدلت بوعیاش 794 إقلیم: میدلت ایت یحیى او الصغیر علي لعروسي
مستعمل 
كإدارة

45 16/09/1998 3 إقلیم: خنیفرة تانفنیت 2126 إقلیم: میدلت اولغازي - م/م ایت عبدي باباونوح فراج

بدون سكن 45 16/09/1998 5 إقلیم: مدیونة اوالد حادة 2304 إقلیم: میدلت تزارین 03 مارس عدناني زكریاء
بدون سكن 45 16/09/1998 2 إقلیم: بولمان المالحة 228 إقلیم: میدلت مجموعة مدارس اكدیم سعید باحمد
بدون سكن 45 16/09/1997 1 إقلیم: خنیفرة بوخلخال 2119 إقلیم: میدلت مجموعة مدارس موكدید وخا سمیر
نعم 45 16/09/1996 2 إقلیم: میدلت مالحة - م/م كیر االسفل  800 إقلیم: میدلت بوزمو - م/م اسیف ملول زریف حسیني

بدون سكن 45 16/09/1996 10 إقلیم: القنیطرة اوالد رافع 329 إقلیم: میدلت ایت حطــــاب ایت الطالب خلید
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درعة - تافیاللت 08 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

نعم 39 16/09/1993 6 إقلیم: صفرو مدرسة أوالد مكودو 
الجماعتیة

266 إقلیم: میدلت اوكریران بن محمد مصطفى مالك

نعم 39 16/09/1994 5 إقلیم: بولمان تیغبولة 223 إقلیم: میدلت تامالحت عبد الواحد اھبي

نعم 39 16/09/1997 1 إقلیم: میدلت مجموعة مدارس 
اغزدیس

790 إقلیم: میدلت مدرسة ایت امكیل بن عبد هللا  عبد العالي

بدون سكن 62 16/09/1988 1 إقلیم: ورزازات م.سكورة 811 إقلیم: ورزازات م.م امكشود عبد الغاني اوزال
بدون سكن 61 17/09/1990 1 إقلیم: ورزازات م.م. امدري 810 إقلیم: ورزازات م.م. سیدي بالل مرابیح محمد

بدون سكن 55 16/09/1993 1 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

الصفاء 390 إقلیم: ورزازات م.ج. اغرم نوكدال ودار عبد الوھاب

نعم 45 16/09/1994 1 إقلیم: ورزازات م/م المسیرة 804 إقلیم: ورزازات م.م. كوركودا عبد الحمید الغازي
نعم 45 06/09/2006 3 إقلیم: الحوز موالي جعفر 2443 إقلیم: ورزازات م.م. ازالغ ھاوزان سمیر

نعم 45 06/09/2001 1 إقلیم: شیشاوة الموحدین 2550 إقلیم: ورزازات م.م. النقب ایت وغرضة سمیر العالوي
نعم 45 16/09/1999 1 إقلیم: الخمیسات عائشة الصدیقیة 333 إقلیم: ورزازات م.م. ایت تیكة محمد الطبیب
نعم 45 16/09/1996 2 إقلیم: تنغیر م.م تمضروین 2981 إقلیم: ورزازات م.م. اسكا نایت عفان العیید سعید
نعم 96 21/09/1983 1 عمالة: مكناس عمر بن عبد العزیز 

مرجان
206 إقلیم: تنغیر م.م ایت سعدان البورخیسي یوسف

بدون سكن 57 16/09/1989 2 عمالة: مراكش مجموعة مدارس ایت بال 
وسعید المركزیة

714 إقلیم: تنغیر زاویة موالي عبد المالك ایت حمو محمد

بدون سكن 56 17/09/1990 3 إقلیم: میدلت النزالة 2901 إقلیم: تنغیر م.م غلیل امزدار محمد الوافي

بدون سكن 54 16/09/1991 2 إقلیم: تنغیر م ایت عیسى 821 إقلیم: تنغیر م.م الحارة نكرامن نبیھ عبد العزیز
بدون سكن 53 17/01/1994 2 إقلیم: تنغیر م.م ایت حمو 818 إقلیم: تنغیر م.م ایت كمات خلفوي امحمد
بدون سكن 48 16/09/1993 10 إقلیم: تنغیر البور 816 إقلیم: تنغیر الحارة خـالـــد  الـكـبـیـــــري
بدون سكن 48 17/09/1990 1 إقلیم: تنغیر م.م اغبالو 822 إقلیم: تنغیر م.م تمضروین محمد قموش
بدون سكن 45 16/09/1995 9 إقلیم: تنغیر م.م الحاج عمرو 823 إقلیم: تنغیر م.م تغصى الجزولي عبد اللطیف

بدون سكن 45 02/09/2009 2 إقلیم: تنغیر م.م تغزوت 820 إقلیم: تنغیر م.م تورزة احمد شكري
بدون سكن 45 04/09/2002 1 إقلیم: الرشیدیة تاغیا 780 إقلیم: تنغیر م.م الحسن الداخل العمري یونس
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درعة - تافیاللت 08 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

بدون سكن 45 16/09/1999 1 إقلیم: تنغیر م.م الحارة نكرامن 2986 إقلیم: تنغیر م.م میماریغن نھرمین لحو
مستعمل 
كإدارة

45 16/09/1999 3 إقلیم: تنغیر م.م غلیل امزدار 2984 إقلیم: تنغیر بودیب أشطوح یونس

بدون سكن 45 16/09/1999 3 إقلیم: الرشیدیة البور 779 إقلیم: تنغیر م.م صغرو 2 بوطیب عبد السالم
بدون سكن 45 16/09/1996 1 إقلیم: الرشیدیة توغزة 782 إقلیم: تنغیر م.م  بادو كلو الحسین
بدون سكن 80 16/09/1980 1 إقلیم: زاكورة م.م تمكروت 829 إقلیم: زاكورة م.م تمتیك امبارك ایت حماد
بدون سكن 64 16/09/1995 4 إقلیم: زاكورة م.م تمتیك 3013 إقلیم: زاكورة م.م ابن خلدون العمریش محمد
بدون سكن 53 16/09/1993 1 إقلیم: زاكورة م.م أمراد 824 إقلیم: زاكورة م.م ألمو ایت وعزان الحسین

بدون سكن 45 04/09/2002 1 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م عالل توعمال  ف. 
 تین عدي

855 إقلیم: زاكورة م.م أوالد عثمان رشید وفضیل

غیر صالح 45 06/09/2000 3 إقلیم: زاكورة م.م أوالد عثمان 2994 إقلیم: زاكورة المھدي أشرید م.م بوازار   
بدون سكن 45 16/09/1998 1 إقلیم: زاكورة م.م اوالد الحاج 827 إقلیم: زاكورة م.م الزركان صبور عبد المجید

بدون سكن 45 16/09/1996 1 إقلیم: مدیونة ابن رشیق 564 إقلیم: زاكورة زكري یونس م.م تغبالت
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سوس - ماسة 09 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

نعم 84 16/09/1989 2 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م. ابـن حنبـل 833 عمالة: أكادیر  إدا 
وتنان

لحسن اكمیدن م. الشاطئ

بدون سكن 67 16/09/1985 1 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م.الحنصالــي 839 عمالة: أكادیر  إدا 
وتنان

م.م النھضة-ارس  ع هللا لمین

نعم 58 16/09/1991 4 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

3028 م. الشاطئ عمالة: أكادیر  إدا 
وتنان

م.م اد بنصاك-اد بنصاك بلقاسم  بوركعة

نعم 58 17/09/1990 2 إقلیم: كلمیم المدرسة االبتدائیة ربوة 
الصھریج

927 عمالة: أكادیر  إدا 
وتنان

م. بئـر انزران الیوسفي عبد القادر

بدون سكن 58 15/10/1981 1 إقلیم: تیزنیت م.م جابر بن حیان 
 مركزیة السھب

908 عمالة: أكادیر  إدا 
وتنان

م. عالل بن عبد هللا زیداني الحسن

نعم 48 16/09/1991 2 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م.م الشالالت-اســـك 842 عمالة: أكادیر  إدا 
وتنان

م. الفــردوس الحسن ااـدعداع

محتل 48 16/09/1993 3 عمالة: مراكش مجموعة مدارس أوالد 
عكیل المركزیة

2706 عمالة: أكادیر  إدا 
وتنان

م.م أنسیــس-أنسیس یوسف الكتبي

نعم 80 17/09/1990 4 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م.الیمامة 841 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م سیدي علي أوزال الحسین  عفیف

في طور 
اإلنجاز

73 17/09/1984 7 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

مدرسة زینب النفزاویة 866 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م  األطلس الصغیر عبد العزیز إزیكي

نعم 64 16/09/1992 1 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

م بئر انزران 868 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م األنوار ادریس شوطئ

بدون سكن 58 17/09/1984 6 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

م االجیال 3079 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م بنكمود بیغة محمد

بدون سكن 56 16/09/1992 1 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م. آمنة بنت وھب 863 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م  حسن بن إیدر الحسن موشان

بدون سكن 55 16/09/1992 3 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م  الوفاق 851 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م  أسرسیف عبدهللا سقوبي

بدون سكن 55 16/09/1992 2 إقلیم: تارودانت م.م یولیوز 30 886 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م حسان بن ثابت عثمان باري

نعم 55 16/09/1994 1 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م اإلمام مسلم 853 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م أنبدور تكادیرت  احمد اوبلعید

بدون سكن 53 16/09/1993 2 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م  تونف 3059 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م  المستقبل الحسین الھادي
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نعم 53 16/09/1992 4 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م العلویین 861 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م. أیت  واكمار العالوي موالي الحبیب

بدون سكن 52 16/09/1985 4 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م دار بـوبكـر 837 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

محمد خیر الدین  التجاني ازداغ

نعم 49 16/09/1992 5 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

م البساتین 867 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م. النھضة افنكار بلقاس

نعم 49 16/09/1993 6 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م سیدي علي أوزال 3071 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م. عائشة أم المؤمنین یوسف جوغاوي

بدون سكن 49 16/09/1993 10 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م. الوحــدة 834 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م  تونف لحسن اكرام

نعم 45 17/09/1984 7 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

م أكدال 3083 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م. االزدھار  محمد دالل

نعم 82 16/09/1991 1 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

م النور 869 عمالة: إنزكان ایت 
ملول

م الرسالة محمد البلوشي

نعم 76 16/09/1992 1 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م. سكینـة بنت الحسیـن 831 عمالة: إنزكان ایت 
ملول

م ادریس األول إبراھیم سماط

نعم 73 16/09/1988 4 عمالة: مراكش مدرسة ملیلیة 700 عمالة: إنزكان ایت 
ملول

م ابن باجة محمد مروان

نعم 64 16/09/1986 3 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م. بئـر انزران 3021 عمالة: إنزكان ایت 
ملول

م االجیال المصطفى  وطاش

بدون سكن 58 16/09/1981 1 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

م المجاھدین 875 عمالة: إنزكان ایت 
ملول

م/م اللیمون مركزیة 
بوزوك

الزھراني أحمد

نعم 57 16/09/1988 3 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

م قنطرة سوس 865 عمالة: إنزكان ایت 
ملول

م وادي المخازن رشید عبد السالم

بدون سكن 56 16/09/1989 2 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

م الطاھر االفراني 876 عمالة: إنزكان ایت 
ملول

م أكدال محمد الھداج

نعم 88 17/09/1990 1 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م. التقـدم 2 832 إقلیم: تارودانت م.م الشریف اإلدریسي أحمد خیاط

نعم 82 16/09/1984 1 إقلیم: تارودانت م. الحریة 879 إقلیم: تارودانت م. الرازي زراري عبد هللا
نعم 80 17/09/1984 1 عمالة: أكادیر 

 إدا وتنان
م. الطاھـر اإلفرانـي 835 إقلیم: تارودانت م.م المرابطین بنعبو حسن

47 / 55

نتیجة الحركة اإلنتقالیة لمدیري مؤسسات التعلیم اإلبتدائي لسنة  2020 



سوس - ماسة 09 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

نعم 64 16/09/1991 4 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

م ادریس األول 3090 إقلیم: تارودانت م.م تجكالت محمد رایس

نعم 64 16/09/1992 4 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م. المختـار السوسـي 836 إقلیم: تارودانت م.م تلمكانت حسن الشاري

بدون سكن 63 16/09/1989 3 إقلیم: تارودانت م.م الشلیوات 878 إقلیم: تارودانت م.م اوالد ھماد سعید بطل
بدون سكن 58 16/09/1992 2 عمالة: أكادیر 

 إدا وتنان
م تـدوارت 838 إقلیم: تارودانت م.م اوریر الحسین ماصا

بدون سكن 58 16/09/1994 3 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م بنكمود 3074 إقلیم: تارودانت م.م المعتمد بن عباد سیدي محمد البطولي

نعم 58 16/09/1994 5 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. حمان الفطواكي 170 إقلیم: تارودانت م.م الزرقطوني فوزي رحموني

نعم 55 16/09/1993 1 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

م ابن باجة 3084 إقلیم: تارودانت م.م المنظر الجمیل علي بوحسین

نعم 54 16/09/1991 2 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

م أبي بكر الصدیق 874 إقلیم: تارودانت م.م إكیدار الحسین برغاش

نعم 54 16/09/1992 1 إقلیم: تارودانت مدرسة عالل الفاسي 877 إقلیم: تارودانت م.م أماري مصطفى اقلمون
بدون سكن 54 16/09/1992 1 إقلیم: تارودانت م.م القاضي عیاض 885 إقلیم: تارودانت م.م بویحي حسن لحسیني
بدون سكن 53 11/11/1993 2 إقلیم: تارودانت م.م اوالد ھماد 3160 إقلیم: تارودانت م.م محمد الشیخ احمد البویھي

بدون سكن 53 16/09/1993 1 إقلیم: تارودانت م.م الواد الواعر 891 إقلیم: تارودانت م.م ایت بوزمان حسن بضاك
نعم 50 06/09/2000 2 إقلیم: تارودانت م.م الوحدة المغاربیة 893 إقلیم: تارودانت م.م الفرابي محمد إدطالب
نعم 48 16/09/1993 2 عمالة: 

الصخیرات  - 
تمارة

خالد بن الولید 1960 إقلیم: تارودانت م.م تھال اكوراري احمد

بدون سكن 48 16/09/1993 2 إقلیم: تارودانت م.م األفاق 883 إقلیم: تارودانت م.م تمرووت ایت اونجار عبد العزیز
بدون سكن 48 16/09/1992 1 إقلیم: تارودانت م.م الزیتون 884 إقلیم: تارودانت م.م الجھاد حسن العوادة
بدون سكن 45 16/09/1994 2 إقلیم: تاونات م/م زھیر بن ابي سلمى 1633 إقلیم: تارودانت المدرسة الجماعاتیة 

تكوكة
بوبنان محمد

نعم 45 01/01/2012 6 إقلیم: تارودانت م. الرازي 3109 إقلیم: تارودانت م.م القادیسیة علي الداحمان
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نعم 45 05/09/2008 2 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م حسان بن ثابت 3068 إقلیم: تارودانت م.م أزكروز المحجوب امان

بدون سكن 45 05/09/2007 1 عمالة: مراكش مجموعة مدارس 
السویكیة المركزیة

2703 إقلیم: تارودانت م.م سیدي احماد اومالك صالح الدین علمي

بدون سكن 45 05/09/2008 8 إقلیم: تارودانت م.م بویحي 3153 إقلیم: تارودانت م.م یوسف بن تاشفین الخروف  علي
بدون سكن 45 10/10/2003 4 عمالة: أكادیر 

 إدا وتنان
م.م اد بنصاك-اد بنصاك 3035 إقلیم: تارودانت م.م أدوز احشوش عبد الرزاق

بدون سكن 45 05/09/2003 1 إقلیم: وزان مدرسة لمجاعرة 64 إقلیم: تارودانت م.م تمیشا إسماعیل یفلح العمراني
محتل 45 04/09/2002 1 عمالة مقاطعات 

موالي رشید
المدرسة اإلبتدائیة ابن 

الونان
516 إقلیم: تارودانت م.م ابن بطوطة زیاد رضوان

بدون سكن 45 04/09/2002 3 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م. عبد هللا ابن یاسین 859 إقلیم: تارودانت م.م األدارسة عبد هللا میران

بدون سكن 45 04/09/2002 3 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م  أسرسیف 3055 إقلیم: تارودانت م.م إشكاجن اصالح عبد اللطیف

بدون سكن 45 04/09/2002 1 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م  ابن رشد 847 إقلیم: تارودانت م.م األطلس الصغیر عید الرحمان أیت عبو

نعم 45 06/09/2000 4 إقلیم: الحسیمة تزوراخت العلیا 16 إقلیم: تارودانت م.م المتنبي عبدالكریم الطرھوشي
نعم 45 06/09/2000 10 إقلیم: الخمیسات بوقشمیر 338 إقلیم: تارودانت م.م تفنوت أحمد یوجیل

بدون سكن 45 06/09/2000 1 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م ایت اعزا 846 إقلیم: تارودانت م.م الحاج عبد هللا زاكور عزیز متكل

بدون سكن 45 06/09/2000 1 إقلیم: برشید مركزیة بن معاشو 2 477 إقلیم: تارودانت م.م ابن حنبل عبدهللا واحي
نعم 45 06/09/2000 3 إقلیم: الخمیسات القاید بوعزة 1821 إقلیم: تارودانت م.م توبقال ھشام أعالم

غیر صالح 45 16/09/1999 3 إقلیم: القنیطرة أوالد زیار 321 إقلیم: تارودانت م.م تنیاكورتین أمین قاضي
نعم 45 16/09/1999 3 إقلیم: الحوز تازارت 657 إقلیم: تارودانت م.م الینبوع بوزاھر مصطفى
نعم 45 16/09/1999 10 عمالة: أكادیر 

 إدا وتنان
م.م النھضة-ارس  3036 إقلیم: تارودانت م.م أكلكال جمال أبو العباس

نعم 45 16/09/1999 1 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م اداوعیسي 850 إقلیم: تارودانت م.م الرشاد رشید الشاین

غیر صالح 45 16/09/1998 4 إقلیم: تارودانت م.م الشریف اإلدریسي 3155 إقلیم: تارودانت م.م انفكن العــالوي عبد المجیـد
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غیر صالح 45 16/09/1997 4 إقلیم: سطات مركزیة النخیلة واد 
النعناع

2362 إقلیم: تارودانت م.م اإلمام الشافعي المصطفى الزین

بدون سكن 45 16/09/1996 6 إقلیم: موالي 
یعقوب

اوالد حافظ المركز 1739 إقلیم: تارودانت م.م ایت عیشت محمد الباسط

بدون سكن 45 16/09/1996 4 إقلیم: تارودانت م.م المرابطین 3184 إقلیم: تارودانت م.م اإلمام البخاري داوود  كرحو
بدون سكن 45 16/09/1996 1 إقلیم: سیدي قاسم العھد الجدید 1899 إقلیم: تارودانت م.م امالو ناجب طویلب
غیر صالح 84 16/09/1991 1 إقلیم: طاطا ایت ویران 897 إقلیم: طاطا الفائجة حسیني محمد

بدون سكن 70 16/09/1993 2 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

م األمل 870 إقلیم: طاطا اسملیل  عبد الصمد رشید

نعم 64 16/09/1994 1 إقلیم: كلمیم المدرسة االبتدائیة عبدهللا 
بن یاسین

924 إقلیم: طاطا الخریویعة عبد الرشید الصدیقي

بدون سكن 58 16/09/1992 6 إقلیم: تارودانت م.م ابن حنبل 3121 إقلیم: طاطا ادا وتنست محمد انوكو
نعم 54 16/09/1996 1 إقلیم: طاطا الجدیدة 894 إقلیم: طاطا اكجكال محمد  اداحمد
نعم 45 02/09/2010 2 إقلیم: السمارة المدرسة االبتدائیة 

المركزیة طھ بلقاسم
3303 إقلیم: طاطا م/م سیدي عبد هللا بن 

مبارك
عبد الھادي بن جات

غیر صالح 45 11/09/2000 2 إقلیم: میدلت مدرسة االطلس 785 إقلیم: طاطا تلیت اوحدیر مراد
غیر صالح 45 06/09/2000 1 إقلیم: تیزنیت م.م موالي رشید مركزیة 

تومنار
904 إقلیم: طاطا توزونین بنجیم عبد الواحد

بدون سكن 45 16/09/1998 3 إقلیم: تازة واد لحمر المركز 302 إقلیم: طاطا انتلى انكارف حمید البوزیاني

بدون سكن 45 16/09/1997 2 إقلیم: شفشاون م/م غرانقاضي 37 إقلیم: طاطا ابن یعقوب منیر البفراحي
نعم 83 17/09/1990 1 عمالة: طنجة - 

أصیال
81 القدس إقلیم: تیزنیت م. موالي الزین بومسوا محمد

نعم 78 16/09/1992 1 إقلیم: تیزنیت م. موالي الزین 3221 إقلیم: تیزنیت م.م الكرم مركزیة اغمور علي فناش

بدون سكن 70 16/09/1985 1 إقلیم: تیزنیت م. احمد بال فریج 900 إقلیم: تیزنیت م.م محمد بن الھاشمي 
مركزیة اشافوطن

حیمودي عبد هللا

نعم 69 17/09/1984 1 إقلیم: تیزنیت م. لال مریم 901 إقلیم: تیزنیت م.م ابن بطوطة مركزیة 
الركادة

فضیل محمد

نعم 64 16/09/1991 1 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

م جابر بن  حیان 871 إقلیم: تیزنیت م.م اركان مركزیة سیدي 
بالل

محمد اصف
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نعم 60 16/09/1987 5 إقلیم: تیزنیت م.م ابن الھیثم مركزیة 
الكعدة ادوبیضة

915 إقلیم: تیزنیت م.م الھدى مركزیة امي 
اوكني

عبدالرحمان تاقي

بدون سكن 58 16/09/1992 2 إقلیم: تیزنیت م.م اركان مركزیة سیدي 
بالل

3237 إقلیم: تیزنیت م.م اشنیط احمد بن بلعید 
مركزیة تادارت

الحسن تجیب

غیر صالح 58 16/09/1994 2 إقلیم: تیزنیت م.م 11 ینایر مركزیة 
 الكریمة

909 إقلیم: تیزنیت م.م المتنبي مركزیة ایت 
ودیرن

لشھب محمد

بدون سكن 55 16/09/1992 5 إقلیم: تیزنیت م.م ابن بطوطة مركزیة 
الركادة

3240 إقلیم: تیزنیت م.م عبد المومن مركزیة 
انزي

سكیض الحسین

محتل 53 16/09/1985 4 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م. عالل بن عبد هللا 3020 إقلیم: تیزنیت م.ج املن عابد بوعلي

نعم 45 06/09/2000 2 إقلیم: تیزنیت م.م السنابل مركزیة 
اكالفن

912 إقلیم: تیزنیت م.م التقدم مركزیة تالتاء 
اداكوكمار

منیر عبد الرحمان

نعم 45 16/09/1999 4 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

م الوفاق 872 إقلیم: تیزنیت م.م الزھور مركزیة 
انمس

التامري عبد العزیز

نعم 45 16/09/1997 9 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م األنوار 3077 إقلیم: تیزنیت م.م البیروني مركزیة 
اغیر موس

كریم لیلى
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غیر صالح 45 02/09/2010 1 إقلیم: الخمیسات لعظم 1824 إقلیم: أسا - الزاك مجموعة مدارس ابن 
عقول االبتدائیة

نصیر فارس

بدون سكن 39 01/01/2010 1 إقلیم: كلمیم م م الشیخ المدني 
الناصري

929 إقلیم: أسا - الزاك المدرسة اإلبتدائیة الفتح عبد السالم كوماني

بدون سكن 39 06/09/2001 5 إقلیم: كلمیم المدرسة االبتدائیة 
لالحسناء

926 إقلیم: أسا - الزاك المدرسة اإلبتدائیة موالي 
اسماعیل

بوتشكیل محمد

نعم 67 16/09/1993 1 إقلیم: العرائش مدرسة عبد الصمد 
الكنفاوي

55 إقلیم: كلمیم م م فاصك رشید بوحنش

نعم 64 17/09/1990 1 إقلیم: كلمیم المدرسة االبتدائیة 
المسیرة 2

922 إقلیم: كلمیم المدرسة االبتدائیة الھدى العالویة مصطفى

نعم 45 16/09/1993 1 إقلیم: كلمیم المدرسة االبندائیة حي 
المسیرة

920 إقلیم: كلمیم م م تینزرت ارجدال محمد

نعم 39 06/09/2001 1 إقلیم: شیشاوة دوار  احمر 2522 إقلیم: كلمیم المدرسة االبتدائیة 
المختار السوسي

كابر رشید

بدون سكن 64 16/09/1993 1 إقلیم: تیزنیت م. محمد السادس تالعینت 914 إقلیم: سیدي افني مجموعة مدارس سیدي 
اعزا مركزیة فوزارت

عبد الحمید بكون

بدون سكن 64 16/09/1992 1 إقلیم: تیزنیت م.م سوس العالمة 
مركزیة الزاویة

916 إقلیم: سیدي افني مجموعة مدارس ابن 
باجة مركزیة ادناصر

أوسعید علي

نعم 49 16/09/1991 2 إقلیم: كلمیم المدرسة االبتدائیة 
الموحدون

925 إقلیم: سیدي افني مجموعة مدارس النسیم 
مركزیة امي نفاست

امریر عبدالرحمن

غیر صالح 48 16/09/1994 6 إقلیم: تیزنیت م.م االنبعاث مركزیة 
بوضان

913 إقلیم: سیدي افني م.م  محمد بن الحسین 
مركزیة اسك

المرابطین إبراھیم

بدون سكن 45 16/09/1992 7 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

ملحقة م النھضة 862 إقلیم: سیدي افني مجموعة مدارس طارق 
بن زیاد مركزیة ابضر

عبد الفتاح الشافعي

بدون سكن 45 16/09/1994 2 إقلیم: كلمیم م م فاصك 3260 إقلیم: سیدي افني مجموعة مدارس 3 
مارس مركزیة اتنین املو

البكاوي  عبد  هللا

بدون سكن 45 07/09/2004 1 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م  حسن بن إیدر 3062 إقلیم: سیدي افني مجموعة مدارس الرازي 
مركزیة اوكرز

الطویل عبد هللا

بدون سكن 45 04/09/2002 7 إقلیم: تیزنیت م.م الكرم مركزیة 
اغمور

3244 إقلیم: سیدي افني مجموعة مدارس 
االزدھار مركزیة كرامة

عبد الرحمان اغالسن

نعم 45 06/09/2001 5 إقلیم: سیدي افني مجموعة مدارس ابن 
باجة مركزیة ادناصر

3291 إقلیم: سیدي افني مجموعة مدارس 
المقریزي مركزیة انفك

علي أنجاري
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كلمیم - واد نون 10 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

بدون سكن 45 06/09/2001 5 إقلیم: تیزنیت م.م محمد بن الھاشمي 
مركزیة اشافوطن

3236 إقلیم: سیدي افني مجموعة مدارس عبد 
الجلیل القباج مركزیة 

 تكنسا

عزیز    اكركاو

محتل 45 16/09/1998 1 إقلیم: تیزنیت م.م العبدري مركزیة 
اكیلیز

907 إقلیم: سیدي افني مجموعة مدارس الطاھر 
اإلفراني مركزیة تغلولو

الحسان المراح

بدون سكن 45 16/09/1997 10 إقلیم: تیزنیت م.م عبدالكریم الخطابي 
مركزیة بوزكر

911 إقلیم: سیدي افني م.م أنوال مركزیة اتنین 
اقدیم

عبد النبي المدكور

بدون سكن 45 16/09/1996 1 عمالة: سال مجموعة مدارس الحنشة 
الفوارات

1872 إقلیم: سیدي افني مجموعة مدارس 23 
نونبر مركزیة فم كیزي

لحسن  عدیدو

بدون سكن 39 02/09/2009 8 إقلیم: سیدي افني مجموعة مدارس النسیم 
مركزیة امي نفاست

3269 إقلیم: طانطان المدرسة اإلبتدائیة ابن 
سینا

محمد ھیا
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العیون -  الساقیة الحمراء 11 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

نعم 49 16/09/1993 10 إقلیم: وادي 
الذھب

مدرسة عبد هللا ولد باھیا 944 إقلیم: بوجدور المدرسة االبتدائیة  
النبعاث

لغزاوي عبد العزیز

بدون سكن 42 16/09/1993 1 عمالة مقاطعات 
موالي رشید

المدرسة اإلبتدائیة القدس 517 إقلیم: بوجدور المدرسة االبتدائیة ابن  
الھیثم

سلیم العربي

نعم 58 16/09/1991 8 إقلیم: بركان مدرسة الخنساء 109 إقلیم: السمارة المدرسة االبتدائیة 
المركزیة طھ بلقاسم

قدوري خدیجة

نعم 50 04/09/2002 5 إقلیم: العیون المدرسة اإلبتدائیة أسامة 
بن زید

3310 إقلیم: السمارة المدرسة االبتدائیة 
المركزیة االمل

الصوبایري محمد

نعم 69 17/09/1990 1 إقلیم: العیون المدرسة اإلبتدائیة إبن 
حزم

940 إقلیم: العیون المدرسة اإلبتدائیة عائشة 
أم المؤمنین

میمون سویدي

نعم 63 17/09/1990 3 إقلیم: العیون المدرسة اإلبتدائیة عائشة 
أم المؤمنین

3312 إقلیم: العیون المدرسة اإلبتدائیة الحي 
الحجري

الحسین  الصغري

نعم 49 17/09/1984 1 إقلیم: الصویرة مدرسة المعتمد بن عباد 685 إقلیم: العیون المدرسة اإلبتدائیة أسامة 
بن زید

كمال  زیدوني

نعم 39 16/09/1997 1 إقلیم: العیون المدرسة اإلبتدائیة الحي 
الحجري

3308 إقلیم: طرفایة مدرسة المسیرة الخضراء محمد سالم غانم
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الداخلة - وادي الذھب 12 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

نعم 39 14/09/2001 6 إقلیم: بوجدور المدرسة االبتدائیة ابن  
الھیثم

3300 إقلیم: أوسرد مدرسة ابن خلدون عالي رابسي

نعم 48 16/09/1993 1 إقلیم: وادي 
الذھب

مدرسةالوحدة 945 إقلیم: وادي الذھب مدرسة الفضیلة حسن توفیقي

نعم 46 16/09/1989 10 إقلیم: وادي 
الذھب

مدرسة أم التونسي 943 إقلیم: وادي الذھب مدرسة موالي الحسن المصطفى مسلكة
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