
طنجة - تطوان - الحسیمة 01    جھة التعیین     :      

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

بدون سكن 56 16/09/1991 1 إقلیم: الحسیمة علي بن حسون 1 إقلیم: الحسیمة عبد هللا بن یاسین سلیم أزرقان
بدون سكن 50 16/09/1995 2 إقلیم: الحسیمة عبد هللا بن یاسین 943 إقلیم: الحسیمة اشتوانن عبد المنعم الزكریوي
غیر صالح 50 06/09/2001 3 إقلیم: الحسیمة النكور 947 إقلیم: الحسیمة موالي مفتاح العالوي احمد
بدون سكن 50 06/09/2000 6 إقلیم: الحسیمة بوغمبو 8 إقلیم: شیشاوة زھرة بنت عمر تثنوت الیاس
بدون سكن 45 02/09/2010 6 إقلیم: الحسیمة نفساست 5 إقلیم: الحسیمة م.م تامساوت سقید عبد الرفیع
نعم 45 02/09/2010 1 إقلیم: الحسیمة اھارونن 2 2 إقلیم: میدلت استغرغور فرید السعیدي
نعم 45 02/09/2010 4 إقلیم: الحسیمة م/م بني جمیل 3 إقلیم: ورزازات م.م. عبد هللا ابن یاسین وردة الھاشمي

غیر صالح 45 02/09/2010 1 إقلیم: الحسیمة اھارونن 1 965 إقلیم: تنغیر م.م زاكر صالح داود 
نعم 45 02/09/2010 8 إقلیم: الحسیمة المدرسة الجماعاتیة 

شقران
7 إقلیم: الصویرة م. م ایت جرمون نبیل بن أحمد

بدون سكن 45 01/01/2010 9 إقلیم: الحسیمة اشتوانن 956 إقلیم: الحسیمة تمشطت ربیع اوشان
بدون سكن 45 16/09/1998 4 إقلیم: الحسیمة اریانن 9 إقلیم: فجیج خالد بن الولید عابدهللا ھشام
بدون سكن 55 16/09/1993 2 إقلیم: العرائش مدرسة اللة منانة 39 إقلیم: العرائش م/م  الفریحیین المركزیة األمین الحراق
بدون سكن 55 16/09/1997 1 إقلیم: العرائش مدرسة الشھید محمد 

الزرقطوني
35 إقلیم: العرائش م/م أحمد المنصور 

الذھبي   السواكن  
المركزیة

نورالدین أیوب

بدون سكن 54 16/09/1992 1 إقلیم: العرائش مدرسة بئر انزران 33 إقلیم: العرائش م/م الھیاطة بنسلیمان عبدالصمد
غیر صالح 53 16/09/1993 1 إقلیم: العرائش مدرسة عالل بن عبد هللا 1114 إقلیم: العرائش م/م اإلمام مالك المركز أحمد النادي
بدون سكن 50 20/09/2005 4 إقلیم: العرائش مدرسة بكارة 37 إقلیم: العرائش م/م 11 ینایر ملیانة 

المركزیة
عبد المولى الیونسي

بدون سكن 50 07/09/2004 3 إقلیم: العرائش مدرسة موالي عبدالسالم 36 إقلیم: العرائش م/م أوالد الغماري 
المركزیة

انتصار واشعو

بدون سكن 45 16/09/1993 2 إقلیم: العرائش م/م موالي إسماعیل 
المركزیة

41 إقلیم: شفشاون م/م إحجامن محمد خرباش

بدون سكن 45 16/09/1993 4 إقلیم: العرائش م/م  الفریحیین المركزیة 1143 إقلیم: شفشاون م/م الفقیھ المودن _علوي عبدالقادر شنخار
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طنجة - تطوان - الحسیمة 01    جھة التعیین     :      

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

مستعمل 
كإدارة

45 16/09/1993 2 إقلیم: العرائش م/م اإلمام مالك المركز 1125 إقلیم: شفشاون م/م االمام مالك _الزاویة محمد الزیاتي

غیر صالح 45 16/09/1993 4 إقلیم: العرائش مدرسة اإلمام الغزالي 38 إقلیم: الحسیمة اغیل احمد حمید بلعسري
مستعمل 
كإدارة

45 16/09/1993 3 إقلیم: العرائش م/م الھیاطة 1165 إقلیم: شفشاون م/م ادریس الحریري 
_تورارین

عبد السالم الحیایضة

بدون سكن 45 16/09/1995 8 إقلیم: العرائش م/م أوالد الغماري 
المركزیة

1129 إقلیم: شفشاون م/م عبدهللا ابراھیم 
_امزرة

نور الدین بلباتول

مستعمل 
كإدارة

45 16/09/1995 2 إقلیم: العرائش م/م 11 ینایر ملیانة 
المركزیة

1140 إقلیم: فجیج لمضل عبد النبـي  الــنونــــي

نعم 45 16/09/1994 3 إقلیم: العرائش مدرسة إدریس الحریزي 1115 إقلیم: فجیج المھدي بن بركة عبد الحمید االكحل
بدون سكن 45 16/09/1994 6 إقلیم: العرائش م/م الموارعة المركزیة 42 إقلیم: العرائش م/م المكزلیین المركزیة الشاط عمر
بدون سكن 45 01/01/2010 1 إقلیم: العرائش مدرسة فاطمة األندلسیة 32 إقلیم: العرائش العزیب السفلي المركز حمادي نوال
بدون سكن 45 19/09/2002 3 إقلیم: العرائش أناسیل حدادین 40 إقلیم: تنغیر م.م  سیدي بویعقوب مصعب العكال
بدون سكن 45 06/09/2000 5 إقلیم: العرائش مدرسة  الھیایضة 1131 إقلیم: شیشاوة تكماط أھالل عبد الحامد
بدون سكن 45 16/09/1999 1 إقلیم: العرائش العزیب السفلي المركز 1127 إقلیم: تطوان م.م تاقة عامر محمد  بشار
بدون سكن 45 16/09/1997 1 إقلیم: العرائش م/م المكزلیین المركزیة 1145 إقلیم: شفشاون م/م مواس رشید لبدو
بدون سكن 45 16/09/1996 9 إقلیم: العرائش م/م أحمد المنصور 

الذھبي   السواكن  
المركزیة

1163 إقلیم: شیشاوة ایت  محند محمد المجدوبي

بدون سكن 90 17/09/1990 1 إقلیم: تطوان مدرسة موالي الحسن 72 إقلیم: تطوان مدرسة التھامي الوزاني رشید بنعودة
بدون سكن 80 17/09/1984 1 إقلیم: تطوان المدرسة االبتدائیة عبد 

اللـھ الشفشاوني
77 إقلیم: فحص - 

انجرة
م/م كتامة االبتدائیة بالعطار مصطفى

بدون سكن 70 16/09/1992 2 إقلیم: تطوان مدرسة أحریق 79 إقلیم: الدریوش م.م امزیلن علي دحماني
بدون سكن 70 17/09/1984 2 إقلیم: تطوان مدرسة ابن رشد 71 إقلیم: تطوان م.م بني وسیم 1 الحسن العطار
بدون سكن 69 16/09/1991 1 إقلیم: تطوان مدرسة زلیخة نصري 

االبتدائیة
76 إقلیم: تطوان مدرسة طریق الوحدة عبد السالم المتوكي
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طنجة - تطوان - الحسیمة 01    جھة التعیین     :      

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

بدون سكن 64 16/09/1993 2 إقلیم: تطوان م.م الدشریین 1283 إقلیم: تطوان م.م الھرارزة عزیز الوركلي
بدون سكن 64 16/09/1993 1 إقلیم: تطوان مدرسة التھامي الوزاني 1268 إقلیم: تطوان م.م اوراغن عبد العزیز مشبال
بدون سكن 62 16/09/1993 1 إقلیم: تطوان مدرسة محمد الرامي 70 إقلیم: تطوان م.م بطارة عبد الواحد الصدراتي
بدون سكن 62 17/09/1990 2 إقلیم: تطوان مدرسة طریق الوحدة 1269 إقلیم: تطوان م.م الدشریین علي أبالش
بدون سكن 61 16/09/1993 7 إقلیم: تطوان م.م دار اعاللو 78 إقلیم: تطوان م.م تغزوت سعید أمطیل
بدون سكن 61 16/09/1992 5 إقلیم: تطوان مدرسة الفقیھ الطنجي 73 إقلیم: تطوان م.م بني حرشان الغماري حكیم
نعم 58 16/09/1992 7 إقلیم: تطوان المدرسة الجماعاتیة 

زاویة سیدي قاسم
80 إقلیم: فحص - 

انجرة
م/م الزمیج االبتدائیة عمر الرایس

بدون سكن 56 16/09/1991 4 إقلیم: تطوان مدرسة أحمد بوكماخ 75 إقلیم: تطوان م.م بنقریش احمد الحمیوي
بدون سكن 50 16/09/1993 4 إقلیم: تطوان م.م بنقریش 1304 إقلیم: شفشاون م/م عبد العزیز بن 

ادریس _الملحة
سعید       قابل

بدون سكن 50 16/09/1996 1 إقلیم: تطوان م.م بني وسیم 1 1288 إقلیم: شفشاون م/م محمد البركة _عنقود أحمد زري
بدون سكن 45 16/09/1995 4 إقلیم: تطوان مدرسة محمد عبد الكریم 

الخطابي
74 إقلیم: شفشاون م/م أغیل أسنوس عمر العول

بدون سكن 45 17/09/1988 6 إقلیم: تطوان م.م بني حرشان 1278 إقلیم: شفشاون م/م حسن أحیزون 
_تزروت

عمر عبكار

بدون سكن 45 02/09/2010 8 إقلیم: تطوان م.م ھباطة 1279 إقلیم: شفشاون م/م بورد  الشیبة بالل
بدون سكن 39 16/09/1995 10 إقلیم: تطوان م.م الھرارزة 1273 إقلیم: شفشاون مدرسة احمد البوزیدي 

_سطیحة
نور الدین الدرقاوي

بدون سكن 39 01/09/2010 9 إقلیم: تطوان م.م إبراقن 1311 إقلیم: أزیالل المدرسة الجماعاتیة 
زاویة أحنصال

محمد السدوري

نعم 67 16/09/1991 1 إقلیم: شفشاون مدرسة لالفاطمة 20 إقلیم: شفشاون مدرسة القاضي صادق 
بن رسون

محسن السمار

نعم 58 16/09/1994 2 إقلیم: شفشاون مدرسة موالي علي بن 
راشد

19 إقلیم: شفشاون م/م عالل بن عبد هللا 
_باب تازة

أغربي عبد السالم
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طنجة - تطوان - الحسیمة 01    جھة التعیین     :      

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

بدون سكن 53 16/09/1994 2 إقلیم: شفشاون م/م دار أقوباع 22 إقلیم: شفشاون م/م ابن خلدون _سوق 
األحد

بن سعید عبد العالي

غیر صالح 45 02/09/2010 5 إقلیم: شفشاون م/م ابن خلدون _سوق 
األحد

1039 إقلیم: شفشاون م/م أوالسن أجبیرن محمد

بدون سكن 70 17/09/1984 1 إقلیم: فحص - 
انجرة

م/م تافزة االبتدائیة 27 إقلیم: فحص - 
انجرة

م/م بوعباد السفلى 
االبتدائیة

أحمد الرایس

نعم 56 16/09/1992 1 إقلیم: فحص - 
انجرة

م/م فدان شابو االبتدائیة 29 إقلیم: فحص - 
انجرة

م/م لشھبة االبتدائیة عبد القادر سامي

نعم 50 16/09/1993 1 إقلیم: فحص - 
انجرة

م/م خندق الزرارع 
االبتدائیة

30 إقلیم: فحص - 
انجرة

م/م بین الویدان االبتدائیة خدیجة فخور

نعم 50 13/09/2002 10 إقلیم: فحص - 
انجرة

م/م ملوسة االبتدائیة 31 إقلیم: شفشاون م/م یوسف التلیدي 
_تنقوب

الحمودي محمد

بدون سكن 50 06/09/2000 2 إقلیم: فحص - 
انجرة

م/م واد المرسى  
االبتدائیة

28 إقلیم: شفشاون م/م ابي العالء المعري 
_أمطیل

القریش عبد الرحیم

نعم 49 16/09/1982 6 إقلیم: فحص - 
انجرة

م/م بوعباد السفلى 
االبتدائیة

1097 عمالة: طنجة - 
أصیال

مدرسة أبو ھریرة 
االبتدائیة

باي عبد الرحمان

نعم 45 09/12/2011 2 إقلیم: فحص - 
انجرة

م/م لشھبة االبتدائیة 1108 إقلیم: تنغیر م.م بونحاس  أخشیو الحسن

بدون سكن 45 02/09/2009 7 إقلیم: فحص - 
انجرة

م/م اجوامعة االبتدائیة 1094 إقلیم: سطات مركزیة لقراقرة بوشاكر الھوى عبد الرزاق

بدون سكن 45 16/09/1998 8 إقلیم: فحص - 
انجرة

م/م دھار الخروب 
االبتدائیة

1095 إقلیم: تطوان م.م اوالد علي المنصور مصطفى الطاھري

بدون سكن 45 16/09/1996 2 إقلیم: فحص - 
انجرة

م/م كتامة االبتدائیة 1098 إقلیم: الحسیمة تطیاشت الرتیمي عبد العزیز

مستعمل 
كإدارة

45 16/09/1996 4 إقلیم: فحص - 
انجرة

م/م الزمیج االبتدائیة 1109 إقلیم: شفشاون م/م تازخت أغمیر رشید

نعم 76 17/09/1990 1 إقلیم: وزان م اإلمام علي بن أبي 
طالب

44 إقلیم: وزان مجموعة مدارس  العقاد السعید زروال
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طنجة - تطوان - الحسیمة 01    جھة التعیین     :      

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

بدون سكن 73 16/09/1989 2 إقلیم: وزان م أبو موسى األشعري 43 عمالة: سال مدرسة محمد بن عبد 
الكریم الخطابي

الحسن الغیوبي

بدون سكن 53 01/11/1993 1 إقلیم: وزان م/م واد الذھب 45 إقلیم: وزان مجموعة مدارس 
الزرقطوني

حفیظ الھاللي

بدون سكن 53 16/09/1993 3 إقلیم: وزان م ابن ھاني 1168 إقلیم: وزان مجموعة مدارس عبد هللا 
كنون

خالد الوقواق

بدون سكن 50 16/09/1997 5 إقلیم: وزان مجموعة مدارس محمد 
مزیان بلفقیھ

46 إقلیم: الصویرة م م فج الریح نورالدین القاسمي

بدون سكن 50 16/09/1997 8 إقلیم: وزان مجموعة مدارس باستور 49 إقلیم: الصویرة م.م. تفتاشت سعیدة العفاني
بدون سكن 45 16/09/1996 7 إقلیم: وزان م م ابن طفیل 47 إقلیم: شفشاون م/م احمد باحنیني 

_اجواون
أحمد الوادي

بدون سكن 75 16/09/1989 1 عمالة: المضیق 
- الفنیدق

مدرسة العھد الجدید 83 إقلیم: موالي یعقوب وادي النجاة المركز عبد العزیز العزوزي

بدون سكن 69 16/09/1992 1 عمالة: المضیق 
- الفنیدق

م . م سانیة طوریس 85 عمالة: المضیق - 
الفنیدق

م.م بولوازن عبد السالم الصلیعي

نعم 67 17/09/1990 2 عمالة: المضیق 
- الفنیدق

مدرسة سیدي أحمد 
بنعجیبة

82 إقلیم: سیدي قاسم قاسم أمین منیر بوحدیني

بدون سكن 64 16/09/1993 4 عمالة: المضیق 
- الفنیدق

مدرسة قاسم أمین 86 إقلیم: تطوان م.م ھباطة یونس الزغي

بدون سكن 57 16/09/1992 5 عمالة: المضیق 
- الفنیدق

مدرسة ابن تاویت 84 عمالة: المضیق - 
الفنیدق

مدرسة عقبة بن نافع محمد لیلي

بدون سكن 54 17/09/1984 9 عمالة: المضیق 
- الفنیدق

مدرسة سیدي أحمد 
الرھوني

1318 عمالة: المضیق - 
الفنیدق

مدرسة ابن باجة حسن ا والد ا ریفي

نعم 53 16/09/1992 2 عمالة: المضیق 
- الفنیدق

مدرسة ابن النفیس 81 إقلیم: وزان م م أبو القاسم الزھراوي عبد هللا بطیوي

بدون سكن 50 16/09/1996 1 عمالة: المضیق 
- الفنیدق

مدرسة عقبة بن نافع 1316 إقلیم: شفشاون م/م دكالة ابن خجو احمد
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بدون سكن 50 16/09/1996 1 عمالة: المضیق 
- الفنیدق

م.م بولوازن 1324 إقلیم: وزان مجموعة مدارس عبد 
المالك السعدي

 الحیدوري نورالدین

بدون سكن 45 16/09/1995 3 عمالة: المضیق 
- الفنیدق

م.م الكوف 1325 إقلیم: شفشاون م/م تمریخت التزروتي محمد

بدون سكن 45 06/10/2006 10 عمالة: المضیق 
- الفنیدق

مدرسة ابن باجة 1317 إقلیم: تطوان م.م إھالل بدر الرماش

نعم 87 16/09/1988 1 عمالة: طنجة - 
أصیال

مدرسة القرطبي 2 
االبتدائیة

65 إقلیم: خنیفرة عقبة بن نافع اخلو   العربي

نعم 69 16/09/1988 1 عمالة: طنجة - 
أصیال

مدرسة مدار البحرین 
االبتدائیة

59 عمالة: طنجة - 
أصیال

المجموعة المدرسیة 
بدریون

عبد السالم النیة

نعم 64 16/09/1991 1 عمالة: طنجة - 
أصیال

مدرسة اإلمام مالك بن 
أنس االبتدائیة

52 عمالة: المضیق - 
الفنیدق

مدرسة سیدي أحمد 
الرھوني

محمد ابن عمران

نعم 63 16/09/1982 3 عمالة: طنجة - 
أصیال

مدرسة رابعة العدویة 
االبتدائیة

62 إقلیم: تازة موالي الحسن الیعقوبي عبداللطیف

بدون سكن 61 16/09/1980 1 عمالة: طنجة - 
أصیال

مدرسة ابن زیدون 
االبتدائیة

66 عمالة: طنجة - 
أصیال

مدرسة إدریس األول 
االبتدائیة

فوزیة  شھالوي

نعم 61 16/09/1995 1 عمالة: طنجة - 
أصیال

مدرسة عبد الرحیم 
بوعبید االبتدائیة

58 عمالة: المضیق - 
الفنیدق

م.م الكوف احمد اسمیمح

نعم 61 03/01/1994 6 عمالة: طنجة - 
أصیال

مدرسة اإلمام الشاذلي 
االبتدائیة

61 إقلیم: شفشاون م/م ایبن الخطیب _بني 
بوحلو

العربي  بوكري

نعم 61 16/09/1991 4 عمالة: طنجة - 
أصیال

مدرسة سجلماسة 
االبتدائیة

60 إقلیم: صفرو م/م أنوال-المركز الحسن بنخضرة

بدون سكن 61 16/09/1989 4 عمالة: طنجة - 
أصیال

مدرسة عبد الرحمن 
أنكاي االبتدائیة

68 عمالة: طنجة - 
أصیال

مدرسة الفراھدي 
االبتدائیة

حسن عبو

نعم 60 16/09/1989 2 عمالة: طنجة - 
أصیال

مدرسة 11 ینایر 
االبتدائیة

67 إقلیم: بني مالل م. الصومعة عبد اللطیف فروي

بدون سكن 58 16/09/1995 2 عمالة: طنجة - 
أصیال

مدرسة فاطمة الزھراء 
االبتدائیة

63 إقلیم: شفشاون م/م جنان النیش البقالي محمد
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طنجة - تطوان - الحسیمة 01    جھة التعیین     :      

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

نعم 58 16/09/1991 7 عمالة: طنجة - 
أصیال

مدرسة أبو ھریرة 
االبتدائیة

1245 عمالة: فاس المدرسة االبتدائیة القدس مھري خالد

نعم 57 17/09/1990 6 عمالة: طنجة - 
أصیال

مدرسة مالكة الفاسي 
االبتدائیة

56 إقلیم: العرائش مدرسة عالل بن عبد هللا جمال كعیش

بدون سكن 57 16/09/1989 1 عمالة: طنجة - 
أصیال

مدرسة الفراھدي 
االبتدائیة

1247 عمالة: طنجة - 
أصیال

مدرسة الشریف محمد 
امزیان االبتدائیة

حبیب بلعروسي

نعم 56 16/09/1996 6 عمالة: طنجة - 
أصیال

مدرسة الحكمة االبتدائیة 57 إقلیم: فحص - 
انجرة

م/م اجوامعة االبتدائیة مصطفى دریزي

بدون سكن 54 16/09/1991 10 عمالة: طنجة - 
أصیال

مدرسة محمد شكري 
االبتدائیة

53 عمالة: طنجة - 
أصیال

مدرسة عبد هللا إبراھیم 
االبتدائیة

حسن العلمي

نعم 50 16/09/1995 5 عمالة: طنجة - 
أصیال

مدرسة الوحدة االبتدائیة 1220 إقلیم: شفشاون م/م احمد الراشدي 
_مشات

مصطفى العوزي

نعم 50 16/09/1992 1 عمالة: طنجة - 
أصیال

المدرسة الجماعاتیة أحمد 
الطرداني

69 عمالة: طنجة - 
أصیال

المجموعة المدرسیة 
أوالد الریاحي

عبد السالم المامون

بدون سكن 50 16/09/1995 10 عمالة: طنجة - 
أصیال

مدرسة التحدي االبتدائیة 64 إقلیم: شفشاون م/م سیدي غانم أحمد السعودي

بدون سكن 50 16/09/1994 10 عمالة: طنجة - 
أصیال

مدرسة البصیري 
االبتدائیة

54 إقلیم: شفشاون م/م إشرحان بنطیب رشید

نعم 50 06/09/2000 2 عمالة: طنجة - 
أصیال

مدرسة الكندي االبتدائیة 1248 إقلیم: شفشاون م/م المصلى نبیل حمیمو

بدون سكن 46 09/12/2011 2 عمالة: طنجة - 
أصیال

مدرسة عبد الكریم 
الخطیب االبتدائیة

55 إقلیم: ورزازات م.م. كنطولة أبطوي كمال

بدون سكن 45 16/09/1991 5 عمالة: طنجة - 
أصیال

مدرسة عبد الھادي 
بوطالب االبتدائیة

1215 إقلیم: فحص - 
انجرة

م/م دھار الخروب 
االبتدائیة

محمد زغواني

بدون سكن 45 01/01/2012 2 عمالة: طنجة - 
أصیال

مدرسة عبد هللا إبراھیم 
االبتدائیة

1221 إقلیم: وزان م م لال مریم بنعامر فضول

بدون سكن 45 02/09/2010 2 عمالة: طنجة - 
أصیال

مدرسة إبن زھر 
االبتدائیة

51 إقلیم: شفشاون م/م ابن طفیل _بني وكتة العیاشي البقالي
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طنجة - تطوان - الحسیمة 01    جھة التعیین     :      

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

بدون سكن 45 04/09/2002 5 عمالة: طنجة - 
أصیال

المجموعة المدرسیة 
بدریون

1250 إقلیم: تارودانت م.م جابر بن حیان مصطفى الحراق

بدون سكن 45 16/09/1999 4 عمالة: طنجة - 
أصیال

مدرسة الشریف محمد 
امزیان االبتدائیة

1237 إقلیم: وزان مجموعة مدارس محمد 
العربي المساري

مصطفى الفجي
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الشرق 02    جھة التعیین     :      

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

نعم 39 16/09/1995 10 إقلیم: الدریوش م المغرب العربي 95 عمالة: طنجة - 
أصیال

مدرسة 18 نونبر 
االبتدائیة

شكل رشید

نعم 75 17/09/1990 1 إقلیم: الناضور المدرسة االبتدائیة 
الموحدین

128 إقلیم: الناضور المدرسة االبتدائیة الحي 
الجدید

المصطفى توتوح

نعم 70 16/09/1988 2 إقلیم: الناضور المدرسة االبتدائیة ابن 
حزم

123 إقلیم: الناضور مجموعة مدارس 
البركانیین

فاطمة الزھراء بوعلي

نعم 55 06/09/2000 1 إقلیم: الناضور المدرسة االبتدائیة 11 
ینایر

125 إقلیم: الناضور مجموعة مدارس المھدي 
بن تومرت

موالي رشید زاھیدي

بدون سكن 52 16/09/1991 1 إقلیم: الناضور المدرسة االبتدائیة سلوان 133 إقلیم: الناضور المدرسة االبتدائیة 
الشریف محمد امزیان

احمد برزیزوي

نعم 52 17/09/1990 1 إقلیم: الناضور المدرسة االبتدائیة عبد 
الكریم الخطابي

129 إقلیم: الناضور المدرسة الجماعاتیة أوالد 
داود

محمود الصلحیوي

نعم 50 05/09/2008 2 إقلیم: الناضور المدرسة االبتدائیة عبد 
المالك السعدي

127 إقلیم: شفشاون م/م النھضة _بني شیا اسالسي رشید

نعم 48 16/09/1993 2 إقلیم: الناضور المدرسة االبتدائیة الفیض 124 إقلیم: الناضور مجموعة مدارس 
الدویریة

الحسن فالح

بدون سكن 45 16/09/1995 8 إقلیم: الناضور المدرسة االبتدائیة عمر 
المختار

1478 إقلیم: الدریوش م م  دار الكبداني بنطیط سعید

نعم 45 16/09/1992 1 إقلیم: الناضور المدرسة االبتدائیة یوسف 
بن تاشفین

134 إقلیم: الناضور المدرسة االبتدائیة الحسن 
الیوسي

أجعون فؤاد

بدون سكن 45 16/09/1995 1 إقلیم: الناضور المدرسة االبتدائیة االم 132 إقلیم: الناضور مجموعة مدارس النجاح علي اكشوش
غیر صالح 45 16/09/1994 3 إقلیم: الناضور المدرسة االبتدائیة ابو 

فراس الحمداني
126 إقلیم: تنغیر م.م بوكافر میمون مسعودي

نعم 45 16/09/1994 6 إقلیم: الناضور المدرسة االبتدائیة أحد 131 إقلیم: الدریوش م م ابن الرشیق مجوطي امحمد
نعم 45 09/12/2011 1 إقلیم: الناضور مجموعة مدارس الدار 

البیضاء
1490 إقلیم: الناضور المدرسة الجماعاتیة 

حاسي بركان
كریمة الطاھري

في طور 
اإلنجاز

45 02/09/2009 1 إقلیم: الناضور مجموعة مدارس الحیانن 135 إقلیم: زاكورة م.م نصراط  بھیدي ادریس
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الشرق 02    جھة التعیین     :      

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

نعم 45 06/09/2006 10 إقلیم: الناضور المدرسة االبتدائیة وادي 
المخازن

1467 إقلیم: الدریوش م.م بوفرقوش مھني اكرام

نعم 45 06/09/2006 1 إقلیم: الناضور المدرسة االبتدائیة 
المختار السوسي

1465 إقلیم: ورزازات م.م. اغیل نوبیان بیطاري محمد حفیظ

نعم 45 16/09/1997 2 إقلیم: الناضور المدرسة االبتدائیة الحسن 
الیوسي

1462 إقلیم: الناضور مجموعة مدارس أوالد 
منصور

الطایبي جمال

بدون سكن 45 16/09/1996 1 إقلیم: الناضور المدرسة االبتدائیة سیدي 
احمد عبد السالم

130 إقلیم: الناضور مجموعة مدارس القاضي 
عیاض

الحمدیوي محمد

في طور 
اإلنجاز

39 16/09/1994 1 إقلیم: الناضور المدرسة االبتدائیة فاطمة 
الفھریة

122 إقلیم: الناضور المدرسة االبتدائیة عمر 
المختار

عزیز موح

بدون سكن 39 16/09/1998 2 إقلیم: الناضور المدرسة االبتدائیة 
الشریف محمد امزیان

1452 إقلیم: الناضور المدرسة االبتدائیة وادي 
المخازن

نعیمة القاضي

غیر صالح 74 16/09/1989 1 إقلیم: بركان ابن بسام 88 إقلیم: بركان عبد الرحمان بن عوف االحمد محمد
بدون سكن 58 16/09/1986 4 إقلیم: بركان جراوة 89 إقلیم: بركان اوالد یعقوب عبد القادر زاوي
نعم 50 06/09/2000 6 إقلیم: بركان الخروبة 92 إقلیم: شیشاوة أمسكسالن السفلى العوفي ایمان
نعم 50 06/09/2000 2 إقلیم: بركان برج واواللوت 1363 إقلیم: الدریوش م/م لعسارة البیري عبدالصماد

غیر صالح 45 16/09/1995 10 إقلیم: بركان الشریف اإلدریسي 1341 إقلیم: تاوریرت ادریبینة علو صالح
نعم 45 16/09/1992 9 إقلیم: بركان یوسف بن تاشفین 91 إقلیم: فجیج أحمد بن عبد ربھ 

األندلسي
البكري حسن

نعم 45 01/01/2010 10 إقلیم: بركان الشھداء 1355 إقلیم: الحسیمة لحصن العابد یوسف
بدون سكن 45 01/01/2010 3 إقلیم: بركان تزاغین 1361 إقلیم: تاوریرت اضرضار المشووط محمد
بدون سكن 45 04/09/2002 9 إقلیم: بركان زبد بن ثابت 1353 إقلیم: میدلت اوتربات - م/م االمام 

الغزالي
شطاطي طارق

بدون سكن 45 06/09/2001 1 إقلیم: بركان عبد الرحمان بن عوف 1343 إقلیم: الناضور مجموعة مدارس بوعرك العجرودي ھشام
نعم 45 06/09/2000 8 إقلیم: بركان حسان بن ثابت 1357 إقلیم: الدریوش م.م ازرو مدور ھشام
نعم 45 06/09/2000 5 إقلیم: بركان اوالد یعقوب 1356 إقلیم: الصویرة م م امسكركید رضوان لحرور
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الشرق 02    جھة التعیین     :      

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

غیر صالح 45 16/09/1998 7 إقلیم: بركان أوالد علي الشباب 93 إقلیم: جرادة مدرسة اوالد اغزیل 
الجماعاتیة

محمد عا مي

غیر صالح 45 16/09/1996 10 إقلیم: بركان الشرفاء 90 إقلیم: الحسیمة وادي محكم بوروز محمد
نعم 45 16/09/1996 2 إقلیم: بركان أوالد بوبكر 1354 إقلیم: ورزازات م.م.اماغودن عز الدین أوالي

غیر صالح 45 16/09/1996 3 إقلیم: بركان التل 87 إقلیم: الدریوش م.م تالوین الباشا ادریسي
بدون سكن 62 16/09/1989 1 إقلیم: تاوریرت اوالد رمضان 1556 عمالة: وجدة - 

أنكاد
م. المعتمد بن عباد العربي جید

نعم 50 16/09/1995 6 إقلیم: تاوریرت مدرسة 18 نونبر 157 إقلیم: الدریوش م.م بني عبدالسالم عیساوي عبدالخالق
بدون سكن 48 16/09/1994 4 إقلیم: تاوریرت بوردیم 1544 إقلیم: تاوریرت اوالد رمضان محمد رحوتي
نعم 48 16/09/1986 8 إقلیم: تاوریرت علي بن ابي طالب 158 إقلیم: الناضور المدرسة االبتدائیة 

المختار السوسي
عبد القادر  عبیدي

بدون سكن 45 16/09/1995 2 إقلیم: تاوریرت اوالد موسى 160 إقلیم: تاوریرت بني شبل احمد    الوجقلي
بدون سكن 45 02/09/2010 1 إقلیم: تاوریرت اجفیرات 1550 إقلیم: الدریوش م م النھضة عبدالرحیم شافعى
بدون سكن 45 16/09/1999 4 إقلیم: تاوریرت بوشطاط 1545 إقلیم: الدریوش م م سیدي علي العوادي الطاھر لمقدم
بدون سكن 42 14/09/2000 5 إقلیم: تاوریرت الشرایع 1548 إقلیم: تاوریرت النخیل إدریس جاوجاو
بدون سكن 39 16/09/1998 2 إقلیم: تاوریرت بني یعلى 1551 إقلیم: تاوریرت عمر بن الخطاب محمد األمین مساھل
بدون سكن 50 16/09/1995 5 إقلیم: جرادة م/م البیدق 1445 إقلیم: الدریوش م م 20 غشت الخضیر ھوریر
بدون سكن 48 16/09/1986 9 إقلیم: جرادة م/م إبن تومرت المركز 119 إقلیم: تاوریرت بني یعلى حناش عبد القادر
نعم 45 01/01/2010 6 إقلیم: جرادة مدرسة لعوینات 

الجماعاتیة
117 إقلیم: تنغیر تعدادات میساوي الحسن

غیر صالح 45 16/09/1993 2 إقلیم: جرسیف سیدي بلقاسم المركز 114 إقلیم: جرسیف بركین المركز محمد العسراوي
نعم 45 16/09/1993 7 إقلیم: جرسیف المدرسة الجماعاتیة 

ھوارة أوالد رحو
108 إقلیم: جرسیف بوراشد المركز عبد الرحیم واھبي

بدون سكن 39 07/09/2004 8 إقلیم: جرسیف مجموعة مدارس السفلى 1430 إقلیم: جرسیف مدرسة الیاسمین االبتدائیة محمد دراوي
بدون سكن 36 16/09/1996 1 إقلیم: فجیج المریجة العلیا 1408 إقلیم: فجیج نیابة إقلیم فجیج حاجي نور الدین
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الشرق 02    جھة التعیین     :      

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

نعم 84 17/09/1990 1 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. خالد بن الولید 137 عمالة: مكناس المطار عبد العزیز    التازي

بدون سكن 70 16/09/1991 1 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. محمد الخامس 148 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. محمد لشھب حدوشي سعید

بدون سكن 68 16/09/1992 1 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. ابن زیدون 138 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م/م سیدي موسى - 
المركز

كعبوش محمد

نعم 68 17/09/1990 2 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. محمد بلھاشمي 144 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. ابن رشیق عبد الكریم میكلیك

بدون سكن 68 16/09/1986 1 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. طارق بن زیاد 136 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م/م أوالد عیاد - المركز عبد الرحمان درویش

بدون سكن 63 16/09/1989 1 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م/م الیرموك - المركز 154 إقلیم: تاوریرت بوشطاط حمیدة ھادي

بدون سكن 62 17/09/1990 1 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. أم البنین 146 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. اإلمام البخاري علي المیـر

نعم 62 16/09/1988 1 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. المعتمد بن عباد 1498 إقلیم: جرادة م/م البیدق محمد عبوبو

بدون سكن 61 16/09/1991 1 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. بئر انزران 1499 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. المختار السوسي محمد ھیشور

بدون سكن 61 16/09/1985 4 عمالة: وجدة - 
أنكاد

مدرسة الوفاء 140 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. العرفان نكاوي  عبد  العزیز

نعم 60 16/09/1992 2 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. الفردوس 150 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م/ج اإلمام مسلم - 
المركز

شعیب عبد الكریم

بدون سكن 60 17/09/1990 1 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. موسى بن نصیر 151 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. أحمد شوقي محمد لمغاري

نعم 59 16/09/1991 6 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. الخنساء 152 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. الیمامة محمد المجدوب

نعم 59 16/09/1992 1 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. محمد لشھب 1516 إقلیم: بركان أوالد بوبكر بوھرادة عبدالعزیز
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الشرق 02    جھة التعیین     :      

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

نعم 59 17/09/1990 2 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. الفارابي 139 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. بنیونس الورطاسي یعقوبي محمد سعید

بدون سكن 59 17/09/1990 1 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. ابن حنبل 143 إقلیم: الناضور مجموعة مدارس الدار 
البیضاء

راحبي حمید

بدون سكن 59 16/09/1985 1 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م/م أوالد عیاد - المركز 1521 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. ادریس بنزكري المصطفي مرزوقي

بدون سكن 59 21/09/1983 5 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. رابعة العدویة 153 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. بئر انزران حاجي أحمد

بدون سكن 58 16/09/1991 7 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. فاطمة الفھریة 149 إقلیم: تاوریرت اجفیرات علي مولیدة

بدون سكن 58 16/09/1992 4 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م/م. محمود درویش - 
المركز

155 إقلیم: بركان حسان بن ثابت نور الدین بلحاج

نعم 57 16/09/1993 7 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. قاسم جداین 142 إقلیم: جرسیف مجموعة مدارس السفلى محمد مریمي

نعم 57 17/09/1990 1 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. ابن رشیق 1522 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. یاسر عرفات معیطى علي

نعم 55 15/09/2000 2 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. المختار السوسي 1496 إقلیم: تاوریرت أبو بكر الصدیق عبد الغاني قیسي

بدون سكن 55 16/09/1996 1 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. اإلمام البخاري 1507 إقلیم: الناضور مجموعة مدارس عمر 
الخیام

حمید بوكربیلة

نعم 54 16/09/1993 3 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. عبد هللا الشفشاوني 145 إقلیم: بركان زبد بن ثابت میمون الجیار

بدون سكن 54 16/09/1992 9 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م/م سیدي موسى - 
المركز

1527 إقلیم: بركان تزاغین عالیي عبد الرحمان

نعم 52 16/09/1990 10 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م/ج اإلمام مسلم - 
المركز

1526 إقلیم: الحسیمة النكور سعاد ع.االوي

بدون سكن 52 17/09/1984 1 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. المرجان 141 إقلیم: بركان الشھداء بوزیت أبوبكر الصدیق
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الشرق 02    جھة التعیین     :      

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

بدون سكن 50 16/09/1994 1 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. 11 ینایر 147 إقلیم: الدریوش م.م غالب ادریوش المیلود بوعائشة

بدون سكن 50 16/09/1999 7 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. بنیونس الورطاسي 1494 إقلیم: تاوریرت الشرایع فؤاد محمودي

بدون سكن 49 16/09/1987 2 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. أحمد شوقي 1511 إقلیم: تاوریرت بوردیم جمال  مومو

بدون سكن 48 17/09/1990 9 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. ادریس بنزكري 1504 إقلیم: بركان الشریف اإلدریسي أحمد بلمیر

نعم 47 16/09/1992 8 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. العرفان 1495 إقلیم: بركان المدرسة الجماعاتیة 
رسالن

عیادي المیلود

بدون سكن 46 16/09/1987 5 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. یاسر عرفات 1512 إقلیم: بركان برج واواللوت أفقیر الحسن
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فاس - مكناس 03    جھة التعیین     :      

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

نعم 45 16/09/1994 6 إقلیم: إفران م م ضایة عوا المركزیة 1726 إقلیم: الحسیمة امكزن محمد غریبة
نعم 45 02/09/2010 5 إقلیم: إفران م م بودرع المركزیة 1724 إقلیم: بولمان اشنعكي عماد عزوز

بدون سكن 45 07/09/2005 1 إقلیم: إفران مدرسة موالي الحسن 
األول االبتدائیة

219 إقلیم: إفران م م البقریت المركزیة رشید الحمیم

بدون سكن 65 16/09/1980 1 إقلیم: الحاجب سیدي امبارك 196 إقلیم: سیدي قاسم ایت یوسى مالكي عبد هللا
بدون سكن 63 16/09/1987 1 إقلیم: الحاجب عقبة صفیة 195 عمالة: فاس المدرسة االبتدائیة فاطمة 

المرنیسي
العربي بوخریسي

بدون سكن 59 17/09/1984 7 إقلیم: الحاجب العین االولى 1654 إقلیم: الحاجب عین ابلوز الغول حسن
بدون سكن 58 16/09/1993 5 إقلیم: الحاجب ایت عبد السالم 191 إقلیم: سیدي قاسم عبد هللا الشفشاوني العربي راشیدي
بدون سكن 58 16/09/1988 1 إقلیم: الحاجب مولیلي 190 إقلیم: الخمیسات الحجامة محمد البكوري
نعم 56 21/09/1983 8 إقلیم: الحاجب عقبة ابن نافع 1659 عمالة: المحمدیة البراھمة لعموري الجاللي

بدون سكن 55 16/09/1991 2 إقلیم: الحاجب العیساویة 1656 إقلیم: الخمیسات خالد بن الولید المصطفى أبخان
بدون سكن 53 16/09/1992 2 إقلیم: الحاجب عین ابلوز 1663 إقلیم: موالي یعقوب كبكب المركز عبدالسالم السعیدي
بدون سكن 53 16/09/1994 1 إقلیم: الحاجب بوشرمو 1666 إقلیم: سیدي قاسم الموحدین اعمیر عبدالمجید
بدون سكن 53 16/09/1985 1 إقلیم: الحاجب لقصیر 194 إقلیم: الحاجب م القاضي عیاض سھالوي مصطفى
بدون سكن 53 16/09/1982 9 إقلیم: الحاجب ایت یحیى 188 إقلیم: خنیفرة المدرسة الجماعاتیة 

بوشبل
مومو اھرو

بدون سكن 52 16/09/1992 5 إقلیم: الحاجب سوق الكور 193 عمالة: مكناس اوالد یوسف عبدالغاني الحضراوي
بدون سكن 50 16/09/1995 1 إقلیم: الحاجب موح اودریس وعتیتي 198 عمالة: مكناس العامة المركز عبد اللطیف  القشتول
بدون سكن 50 16/09/1994 10 إقلیم: الحاجب ایت وخلفن 189 إقلیم: وزان م م سیدي بوزیتون عبد العزیز داري
بدون سكن 50 05/09/2008 7 إقلیم: الحاجب تنیزة 1660 إقلیم: بولمان ایت بنموسى علي السباعي
بدون سكن 50 16/09/1999 5 إقلیم: الحاجب بوتحمریت 192 إقلیم: میدلت بوتخباي جعفر جمال
بدون سكن 50 16/09/1996 5 إقلیم: الحاجب سیدي عیسى 197 إقلیم: إفران م م بودرع المركزیة محمد   الھراس
بدون سكن 45 16/09/1998 1 إقلیم: الحاجب م القاضي عیاض 1650 إقلیم: شفشاون م/م اسوكا عمراني محمد
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فاس - مكناس 03    جھة التعیین     :      

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

نعم 71 17/09/1984 2 إقلیم: بولمان عمر بن الخطاب 186 إقلیم: بولمان اسعیدة علي  قربیش
نعم 61 16/09/1986 1 إقلیم: بولمان المدرسة الجماعاتیة لآل 

خدیجة
187 إقلیم: بولمان ایت المیس كیكو بنشوي ادریس 

غیر صالح 55 06/09/2000 1 إقلیم: بولمان عقبة بن نافع 1611 إقلیم: بولمان تاسة عبد العزیز دراوي
بدون سكن 45 16/09/1994 5 إقلیم: بولمان تاسة 1637 إقلیم: جرسیف عین امزیزو المركز عبد الرحیم قاسمي
بدون سكن 45 06/09/2001 4 إقلیم: بولمان تاجین 1626 إقلیم: تنغیر م.م ایت تومرت بودیابة محمد
نعم 45 16/09/1998 1 إقلیم: بولمان ایت یخلف 1619 إقلیم: میدلت تمایوست رشید  بوشنیال

بدون سكن 45 16/09/1998 1 إقلیم: بولمان اسعیدة 1629 إقلیم: الصویرة م.م  افرا محمد الفشتالي
نعم 39 02/09/2009 1 إقلیم: بولمان ایت المیس كیكو 1622 إقلیم: میدلت مدرسة موحى امحزون 

بن احماد
ھشام سلیماني

نعم 69 17/09/1990 1 إقلیم: تازة - المحطة - تازة 253 إقلیم: تازة عباس لمساعدي عالل البحر
نعم 67 16/09/1992 1 إقلیم: تازة المسبح 252 إقلیم: تازة الماعلي المركز محمد العزوزي
نعم 67 16/09/1992 1 إقلیم: تازة األرز 251 إقلیم: تازة تالجدوت المركز الیوسفي عبد السالم

بدون سكن 67 16/09/1985 2 إقلیم: تازة المعسكر 254 إقلیم: تازة أوالد حدو المركز نور الدین لمربطین
بدون سكن 65 17/09/1984 3 إقلیم: تازة الزفزوف 1859 إقلیم: تازة النبابلة المركز عزوز الباسط
نعم 64 16/09/1985 4 إقلیم: تازة واد المخازن 255 إقلیم: جرسیف الرانات المركز بوعرفة عبد اللطیف

بدون سكن 64 21/09/1983 1 إقلیم: تازة موالي الحسن 1861 إقلیم: تازة بني علي المركز الرماش نصرالدین
نعم 63 16/09/1986 7 إقلیم: تازة عباس لمساعدي 1858 إقلیم: تازة باب مرزوقة المركز الحسن الخلوفي

بدون سكن 61 16/09/1991 1 إقلیم: تازة - المحطة - وادي أملیل 250 إقلیم: جرسیف بني دمال المركز محمد اللیفة
بدون سكن 57 16/09/1993 5 إقلیم: تازة بني علي المركز 1912 إقلیم: تازة اوالد عامر المركز العمراوي رشید
غیر صالح 50 16/09/1994 2 إقلیم: تازة مدرسة وادي أملیل 249 إقلیم: تاونات م/م عمر بن الخطاب محمد أشمیط
بدون سكن 50 16/09/1994 6 إقلیم: تازة التعاونیة المركز 1913 إقلیم: تازة كھف الغار المركز الشایب عبد السالم
بدون سكن 50 01/01/2006 1 إقلیم: تازة لخزانة المركز 1887 إقلیم: تازة سیدي بوسالم المركز كجي رشید
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فاس - مكناس 03    جھة التعیین     :      

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

بدون سكن 50 05/09/2003 3 إقلیم: تازة جبلة المركز 261 إقلیم: تازة الشھداء المركز  ھشام الجبوري
بدون سكن 50 04/09/2002 1 إقلیم: تازة سیدي بوبكر المركز 1882 إقلیم: تازة بني افتح المركز مصطفى زریق
بدون سكن 50 16/09/1998 1 إقلیم: تازة أوالد حدو المركز 1870 إقلیم: تازة أكزنایة المركز البكاي رشید
بدون سكن 50 16/09/1998 2 إقلیم: تازة لمالعب المركز 258 إقلیم: تاونات م/م عبد السالم الراضي دویاب نادیة
بدون سكن 50 16/09/1997 5 إقلیم: تازة اوالد عبد هللا موسى 

المركز
260 إقلیم: تاونات م/م حسان بن تابت ھشام شكري

نعم 50 16/09/1996 2 إقلیم: تازة باب مرزوقة المركز 1907 إقلیم: تازة تاغالست المركز عبد الرحیم  الطیاش
نعم 48 16/09/1993 2 إقلیم: تازة بشیین المركز 1910 إقلیم: تازة السنابل المركز أحمد ینسي

بدون سكن 45 16/09/1995 4 إقلیم: تازة النبابلة المركز 1892 إقلیم: تاونات م/م  بني بربر الیزید العلمي
نعم 45 16/09/1993 6 إقلیم: تازة تغزراتین المركز 256 إقلیم: تاونات م/م  بوشمات علي بلغموش

غیر صالح 45 16/09/1992 6 إقلیم: تازة كاوان المركز 1879 إقلیم: تازة بني فراسن المركز خالد جابر
غیر صالح 45 16/09/1995 7 إقلیم: تازة اوالد عامر المركز 1876 إقلیم: الصویرة م.م المزیالت بوبكر ادھلیس
نعم 45 16/09/1998 9 إقلیم: تازة تازارین المركز 259 إقلیم: شفشاون م/م تغزوت النوار عبد هللا بوستة

بدون سكن 45 16/09/1996 9 إقلیم: تازة مریلو المركز 1874 إقلیم: الحسیمة اوالد احمد كمال الدین أبو تمیم
بدون سكن 45 16/09/1996 4 إقلیم: تازة السنابل المركز 1886 إقلیم: فجیج المریجة العلیا تاوتاو العیاشي
بدون سكن 45 16/09/1996 7 إقلیم: تازة أھل بودریس المركز 1878 إقلیم: تاونات م/م  سیدي علي بن داود محمد بوطیاب
بدون سكن 45 16/09/1996 3 إقلیم: تازة العنصر المركز 262 إقلیم: تاونات م/م  إمام مالك معیوف عبدالرحیم
بدون سكن 43 06/09/2001 7 إقلیم: تازة الدواور المركز 1875 إقلیم: تاونات م/م  الزریزر جاد الصغیوري
بدون سكن 39 16/09/1998 7 إقلیم: تازة تاغالست المركز 1871 إقلیم: صفرو مدرسة الدار الحمراء 

الجماعاتیة
مصطفى زریول

نعم 60 16/09/1992 1 إقلیم: تاونات م/م عبدالرحیم بوعبید 246 إقلیم: تاونات م/م  الجبابرة محمد سرحان
نعم 58 16/09/1991 1 إقلیم: تاونات مدرسة الشریف 

االدریسي
230 إقلیم: تاونات م/م سد الساھلة إدریس ازناك

بدون سكن 53 16/09/1994 2 إقلیم: تاونات م/م  الرتبة 234 إقلیم: تاونات م/م  باب الزریبة فرید الملكي
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فاس - مكناس 03    جھة التعیین     :      

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
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نعم 51 17/09/1984 1 إقلیم: تاونات م/م  إزارة 233 عمالة: فاس المدرسة االبتدائیة الحسن 
الیوسي

السعیدي محمد 

بدون سكن 48 16/09/1991 1 إقلیم: تاونات م/م  اوالد بن الطاھر 1796 إقلیم: تاونات م/م  اوالد دحو بنعیسى نري
نعم 48 16/09/1994 1 إقلیم: تاونات مدرسة الفرابي 229 إقلیم: تاونات م/م  السمونیین ابن الحاج عالل

بدون سكن 45 16/09/1995 4 إقلیم: تاونات م/م  اوالد بولھوان 241 إقلیم: شیشاوة ایت حدو یوسف محمد كربوط
نعم 45 16/09/1995 1 إقلیم: تاونات المدرسة الجماعاتیة 

الودكة
232 إقلیم: بولمان عیوش سمیر بوسامة

نعم 45 16/09/1994 2 إقلیم: تاونات م/م  اثنین تبودة 238 إقلیم: شفشاون م/م الھادي امغوس 
_تكموت

احمد بوفكة

غیر صالح 45 16/09/1994 1 إقلیم: تاونات م/م  سیدي علي بن داود 1827 إقلیم: شفشاون م/م اصفارن عبد الواحد طنیش
بدون سكن 45 16/09/1994 2 إقلیم: تاونات م/م  عالل بن عبد هللا 1824 إقلیم: تاونات م/م الزغاریین بدبزة احمد
غیر صالح 45 16/09/1994 2 إقلیم: تاونات م/م  كالز 1768 إقلیم: بولمان السخونة مصطفى اشرقي
غیر صالح 45 16/09/1994 2 إقلیم: تاونات م/م  الشقوبیین 1786 إقلیم: تاونات م /م الخلط مَحمد   بن حسین
غیر صالح 45 05/09/2008 6 إقلیم: تاونات م/م سد الساھلة 1831 إقلیم: الصویرة م م ابن تومرت الطویل بوشتى
نعم 45 04/10/2002 3 إقلیم: تاونات م/م  أوالد صالح 237 إقلیم: سیدي افني مجموعة مدارس 21 

غشت مركزیة اداي
نبیل أعراب

بدون سكن 45 06/09/2001 1 إقلیم: تاونات م/م  محمد عابد الجابري 1799 إقلیم: بولمان تاكوراست عزیز مشیشي
نعم 45 06/09/2000 9 إقلیم: تاونات م/م  باب كراوة 1857 إقلیم: الحسیمة اركیون عادل الوكیلي

غیر صالح 45 16/09/1996 7 إقلیم: تاونات م/م عبد الوارث العثماني 240 إقلیم: شفشاون م/م بني نبات _محلي عبد المالك الدقون
بدون سكن 45 16/09/1996 6 إقلیم: تاونات م/م  الكعدة 247 إقلیم: بولمان ارانیوب عبد العزیز الكاللي
نعم 45 16/09/1996 5 إقلیم: تاونات م/م  السمونیین 1788 إقلیم: بولمان انجیل ایت لحسن أضادي ودیع
نعم 39 07/09/2005 9 إقلیم: تاونات م/م اوالد جموح 1849 إقلیم: تاونات مدرسة الغابة الدمناتي عبد الحي

بدون سكن 39 16/09/1998 1 إقلیم: تاونات م/م  اوالد المھـدي 1855 إقلیم: شفشاون م/م موالي علي الشریف 
_المضیق

بوعلي أویحیى

بدون سكن 39 16/09/1996 1 إقلیم: تاونات م/م  الكعدة الحمراء 242 إقلیم: الحسیمة المدرسة الجماعاتیة كتامة رضوان الراشدي
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نعم 71 16/09/1989 1 إقلیم: صفرو مدرسة إبن طفیل 222 عمالة: فاس المدرسة االبتدائیة 
الخوارزمي

حسن االدریسي

نعم 65 16/09/1985 4 إقلیم: صفرو مدرسة الزرقطوني 1736 إقلیم: تاونات م/م  تعاونیة الكفاح عبد الفتاح حاجي ناظم
بدون سكن 64 16/09/1991 3 إقلیم: صفرو مدرسة المغرب العربي 224 إقلیم: بولمان تاجین محمد المریسي
نعم 59 16/09/1991 4 إقلیم: صفرو مدرسة سمو األمیر 

موالي رشید
220 إقلیم: تازة كاوان المركز بنبوجمعة محمد

بدون سكن 59 17/09/1984 1 إقلیم: صفرو م/م عین القاضي-المركز 225 إقلیم: صفرو م/م 20 غشت-المركز عبد الرحمان    حاضر
في طور 
اإلنجاز

57 16/09/1991 4 إقلیم: صفرو مدرسة أھل سیدي لحسن 
الجماعاتیة

227 إقلیم: صفرو م/م أیت عیسى 
ولحسن-المركز

احمد   لمسیاح

نعم 57 17/09/1990 1 إقلیم: صفرو مدرسة اإلمام مسلم 223 إقلیم: صفرو مدرسة الزرقطوني مصطفى حفید
بدون سكن 57 17/09/1990 1 إقلیم: صفرو م/م أیت بوفتین-المركز 1750 عمالة: فاس المدرسة االبتدائیة 

الجیاللي بناني
خالد الزیاني

بدون سكن 56 17/09/1990 6 إقلیم: صفرو م/م طارق بن 
زیاد-المركز

1748 إقلیم: تاونات م/م  حجریة محمد بنیعیش

نعم 56 18/09/1985 2 إقلیم: صفرو مدرسة ابن رشد 1733 إقلیم: إفران م م ضایة عوا المركزیة محمد الفارس
نعم 55 16/09/1992 3 إقلیم: صفرو مدرسة المختار السوسي 221 إقلیم: صفرو م/م عین الركادة-المركز الغاري ادریس

بدون سكن 55 06/09/2001 4 إقلیم: صفرو م/م 14 غشت-المركز 226 إقلیم: صفرو المدیریة اإلقلیمیة صفرو حمید  قریر
بدون سكن 50 04/09/2002 9 إقلیم: صفرو م/م عین الركادة-المركز 1753 إقلیم: تاونات م/م  سیدي الـمـخفي ابراھیم الزكاوي
غیر صالح 50 16/09/1998 3 إقلیم: صفرو م/م 20 غشت-المركز 1747 إقلیم: تاونات م/م  تمـدغاص محمد الدغمي
بدون سكن 49 16/09/1991 1 إقلیم: صفرو م/م بئر طمطم-مركز 1740 عمالة: المحمدیة المسیرة حمام بوشتى
بدون سكن 45 16/09/1993 7 إقلیم: صفرو م/م عین السبیت-المركز 1745 إقلیم: الحسیمة ازیال سعید     المغرودي
بدون سكن 45 11/10/1982 3 إقلیم: صفرو م/م أیت عیسى 

ولحسن-المركز
1759 إقلیم: شفشاون م/م أزغار المھدي الحسان

بدون سكن 45 16/09/1999 7 إقلیم: صفرو م/م تاغیت-المركز 1743 عمالة: أكادیر  إدا 
وتنان

م.م موالي زیدان-اد 
بوعبا

رضوان العشبي
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بدون سكن 45 16/09/1997 5 إقلیم: صفرو م/م أیت شعیب-المركز 228 إقلیم: تاونات م/م  موالي بوشتى خالد  بوكرین
بدون سكن 45 16/09/1996 6 إقلیم: صفرو م/م القصبة-المركز 1742 إقلیم: بولمان ایت یخلف میمون رامي
بدون سكن 58 16/09/1992 1 إقلیم: موالي 

یعقوب
عبد الكریم الخطابي 

المركز
267 إقلیم: تاونات م/م  الشقوبیین عبد العالي الفالح

بدون سكن 58 16/09/1992 1 إقلیم: موالي 
یعقوب

تعاونیة السالم المركز 265 إقلیم: تاونات م/م  اوالد بوشتى الطیب علطیف

بدون سكن 58 16/09/1992 1 إقلیم: موالي 
یعقوب

مدرسة اوالد امحمد 264 إقلیم: تاونات م/م  عین معطوف حمید لعوینة

بدون سكن 55 11/02/2008 7 إقلیم: موالي 
یعقوب

مدرسة ابي ذر الغفاري 263 إقلیم: تاونات م/م  بوعادل جواد الرامي

بدون سكن 53 16/09/1994 4 إقلیم: موالي 
یعقوب

الفرفارة المركز 266 إقلیم: تاونات م/م  كالز محمد سعدي

بدون سكن 53 17/09/1990 3 إقلیم: موالي 
یعقوب

وادي النجاة المركز 1917 إقلیم: تاونات م/م  الدبیشات الھراري الحسن 

بدون سكن 50 16/09/1995 2 إقلیم: موالي 
یعقوب

اوالد یشو المركز 269 إقلیم: إفران م م تاسماكت المركزیة ملیكة الوادي

بدون سكن 50 16/09/1999 1 إقلیم: موالي 
یعقوب

اوالد العالم المركز 268 إقلیم: بولمان تاندیت30 حمید أمغار

بدون سكن 50 16/09/1996 2 إقلیم: موالي 
یعقوب

اوالد عبو المركز 1921 إقلیم: تاونات م/م المھدي بن تومرت رشید البقالي

بدون سكن 48 16/09/1992 8 إقلیم: موالي 
یعقوب

عین بوعلي المركز 1924 إقلیم: تازة الدواور المركز عمر العزوزي

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

مدرسة ابن خلدون 270 إقلیم: موالي یعقوب الشبانات المركز عمر جاتم

بدون سكن 48 17/09/1990 8 إقلیم: موالي 
یعقوب

كبكب المركز 1927 إقلیم: موالي یعقوب مدرسة راس الماء عز الدین مرضي

بدون سكن 45 16/09/1993 9 إقلیم: موالي 
یعقوب

الدردارة المركز 1935 إقلیم: بولمان تاندیت22 رابحي محمد
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نعم 45 16/09/1993 1 إقلیم: موالي 
یعقوب

المدرسة الجماعاتیة 16 
نونبر

271 إقلیم: الحسیمة بني احمد العید العناقي

بدون سكن 45 16/09/1992 8 إقلیم: موالي 
یعقوب

العجاجرة المركز 1932 إقلیم: تاونات م/م  عالل بن عبد هللا ادریس كنون

بدون سكن 45 16/09/1994 3 إقلیم: موالي 
یعقوب

الشبابات المركز 1938 إقلیم: تطوان م.م تاملوت عبد الحي الفقیھي

بدون سكن 45 16/09/1994 2 إقلیم: موالي 
یعقوب

الجوابر المركز 1931 إقلیم: شفشاون م/م النعیمة محمد خراطة

بدون سكن 45 16/09/1994 2 إقلیم: موالي 
یعقوب

قنطرة سبو المركز 1939 إقلیم: شفشاون م/م 11 ینایر _ بورح الحسان الناضوري

بدون سكن 45 13/09/2001 10 إقلیم: موالي 
یعقوب

مدرسة راس الماء 1920 إقلیم: صفرو مدرسة عالل بن عبد هللا یــونــس جــابــري

بدون سكن 45 16/09/1996 4 إقلیم: موالي 
یعقوب

ازناتة المركز 1940 إقلیم: وزان م/م حمان الفطواكي 2 میمون   بوراس

نعم 89 16/09/1989 1 عمالة: فاس المدرسة االبتدائیة عبدهللا 
الشفشاوني

201 عمالة: فاس المدرسة االبتدائیة 
المرابطین األولى

عبد الواحد الجناتي 
ادریسي

نعم 83 17/09/1990 1 عمالة: فاس المدرسة االبتدائیة 
البكري

204 إقلیم: صفرو م/م أیت بوفتین-المركز محمد حاجي تقي

نعم 81 16/09/1992 2 عمالة: فاس المدرسة االبتدائیة 
المغرب العربي

199 عمالة: فاس المدرسة االبتدائیة عبد 
الھادي بوطالب

عبد اللطیف الحافظي

نعم 74 16/09/1992 1 عمالة: فاس المدرسة االبتدائیة فاطمة 
المرنیسي

1675 إقلیم: صفرو م/م طارق بن 
زیاد-المركز

حسن عتو 

بدون سكن 72 16/09/1988 2 عمالة: فاس المدرسة االبتدائیة معركة 
لھري

202 عمالة: فاس م م  الحشالفة عمار عدنان

نعم 64 16/09/1991 3 عمالة: فاس المدرسة االبتدائیة عائشة 
أم المؤمنین

1681 إقلیم: تاونات م/م  اوالد المھـدي خاوتي سعید

بدون سكن 63 17/09/1990 1 عمالة: فاس الحاج الھادي 
التاجموعتي االبتدائیة

217 إقلیم: موالي یعقوب عین بوعلي المركز محمد بینة
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بدون سكن 62 17/09/1984 1 عمالة: فاس المدرسة االبتدائیة عبد 
الرحمان بن زیدان

213 إقلیم: صفرو م/م عین السبیت-المركز بوشتى لخضر

نعم 60 16/09/1991 1 عمالة: فاس المدرسة االبتدائیة بن 
زاكور

205 إقلیم: موالي یعقوب الشبابات المركز الحسن الباوي

في طور 
اإلنجاز

60 20/03/1993 2 عمالة: فاس محمد الحلوي 216 إقلیم: موالي یعقوب الدردارة المركز الحسین قربیج

بدون سكن 60 16/09/1994 1 عمالة: فاس المدرسة االبتدائیة 
عوینت الحجاج التانیة

203 إقلیم: موالي یعقوب قنطرة سبو المركز عشور بنزدان

بدون سكن 60 16/09/1981 7 عمالة: فاس المدرسة االبتدائیة 
المرابطین األولى

1676 عمالة: فاس المدرسة االبتدائیة عثمان 
بن عفان

محمد الحسوني

نعم 57 17/09/1990 6 عمالة: فاس المدرسة االبتدائیة 
الخوارزمي

1706 عمالة: فاس المدرسة االبتدائیة الشارة علي   علوي مراني

نعم 57 16/09/1989 1 عمالة: فاس المدرسة االبتدائیة 
البحتري 1

200 عمالة: فاس المدرسة االبتدائیة 
البحتري 1

الحسین مھري

بدون سكن 55 16/09/1991 2 عمالة: فاس م م  الحشالفة 1711 إقلیم: صفرو م/م بئر طمطم-مركز أحمد لشقر
بدون سكن 55 16/09/1996 2 عمالة: فاس المدرسة االبتدائیة ابن 

سینا
215 إقلیم: تاونات م/م  باب كراوة عز الدین الشورى

نعم 53 16/09/1992 3 عمالة: فاس المدرسة االبتدائیة 
الجیاللي بناني

1671 إقلیم: موالي یعقوب الجوابر المركز التھامي الوالي العلمي

نعم 53 16/09/1993 8 عمالة: فاس المدرسة االبتدائیة 
المعتمد بن عباد

1704 إقلیم: تاونات م/م  محمد عابد الجابري عبد العالي الجباري

نعم 53 16/09/1994 1 عمالة: فاس المدرسة االبتدائیة حي 
الشھداء

206 إقلیم: تاونات م/م أحمد بوكماخ الجیاللي المشھور

غیر صالح 53 23/10/1990 3 عمالة: فاس المدرسة االبتدائیة 
السلطان موالي اسماعیل

208 إقلیم: تاونات م/م  سیدي عثمان أحمد القریشي

بدون سكن 53 17/09/1990 4 عمالة: فاس المدرسة االبتدائیة معركة 
الدشیرة

207 إقلیم: صفرو م/م تاغیت-المركز محمد عیاش
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نعم 52 16/09/1992 4 عمالة: فاس المدرسة االبتدائیة 
المنصور الذھبي

218 إقلیم: موالي یعقوب ازناتة المركز عزیز لعكل

نعم 51 17/09/1990 1 عمالة: فاس المدرسة االبتدائیة الفقیھ 
محمد الطاھري

212 إقلیم: موالي یعقوب العجاجرة المركز محمد جابي

بدون سكن 50 16/09/1995 2 عمالة: فاس المدرسة االبتدائیة إمام 
مسلم

214 إقلیم: تاونات م/م الوحدة البھلولي الحسن

غیر صالح 50 05/09/2008 4 عمالة: فاس المدرسة االبتدائیة عثمان 
بن عفان

1700 إقلیم: تاونات م/م  أیشتوم  الرحماني یاسین

نعم 50 16/09/1999 9 عمالة: فاس المدرسة االبتدائیة عبد 
الھادي بوطالب

1692 إقلیم: تاونات م/م قلعة بوھودة سعید برودي

غیر صالح 50 16/09/1999 2 عمالة: فاس المدرسة االبتدائیة سیبویھ 209 إقلیم: تاونات م/م  عین قشیر عنین عبد الغني
نعم 48 16/09/1992 5 عمالة: فاس المدرسة االبتدائیة اإلمام 

الغزالي 1
211 إقلیم: تاونات م/م  اوالد بن الطاھر عبد الحق عریبو

نعم 45 19/09/2002 4 عمالة: فاس المدرسة االبتدائیة القدس 1684 إقلیم: ورزازات م.م. تغدوت رجاء الوھابي
نعم 45 16/09/1998 2 عمالة: فاس المدرسة االبتدائیة شوقي 210 إقلیم: ورزازات م.م. تزلمیمت بنعربیة عبدالمجید
نعم 45 16/09/1996 4 عمالة: فاس المدرسة االبتدائیة الحسن 

الیوسي
1687 إقلیم: شفشاون م/م زدمت ادریس حلفاوي

نعم 42 16/09/1994 10 عمالة: فاس المدرسة االبتدائیة الشارة 1697 إقلیم: بولمان عقبة بن نافع احمد ھیسوس
نعم 83 16/09/1989 2 عمالة: مكناس حي السالم 162 إقلیم: الحاجب عقبة ابن نافع محمد لطفي

بدون سكن 81 17/09/1990 1 عمالة: مكناس أم سلمة 163 إقلیم: الحاجب العین االولى مزغیط حسن
نعم 80 16/09/1988 1 عمالة: مكناس أوالد سلیم الجدیدة 182 عمالة: فاس المدرسة االبتدائیة عائشة 

أم المؤمنین
سعود عبد العالي

نعم 77 16/09/1989 3 عمالة: مكناس المطار 1565 إقلیم: تازة الزفزوف عبد الملك بولمكول
في طور 
اإلنجاز

77 21/09/1983 1 عمالة: مكناس مدرسة 18 نونبر 166 إقلیم: الحاجب العیساویة العلوي موالي ادریس

نعم 69 17/09/1990 1 عمالة: مكناس عبدهللا الشفشاوني 172 إقلیم: الحاجب بوشرمو الزیاني عبدالسالم
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فاس - مكناس 03    جھة التعیین     :      

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

نعم 68 17/09/1990 1 عمالة: مكناس ابراھیم الروداني 174 إقلیم: الرشیدیة عدي اوزنو دادى محمد
بدون سكن 68 17/09/1990 1 عمالة: مكناس ایت والل المركز 181 إقلیم: الخمیسات ایت اومناصف عبد الكریم الزیاني
نعم 64 16/09/1991 4 عمالة: مكناس سكینة بنت الحسین 167 إقلیم: تازة أھل بودریس المركز الیوسفي احمد
نعم 64 17/09/1990 2 عمالة: مكناس زین العابدین الحبیب بن 

العباس العلوي
169 عمالة: مكناس اسماعلة المركز محمد لوكیلي

بدون سكن 64 17/09/1990 1 عمالة: مكناس عبد الخالق الطریس 165 عمالة: مكناس وادي الذھب ادریس الخوالني
بدون سكن 63 16/09/1985 1 عمالة: مكناس مدرسة توالل 175 عمالة: مكناس أیت إسحاق بنحمو ادریس
نعم 62 21/09/1983 1 عمالة: مكناس ابن النفیس 170 إقلیم: میدلت تدركلوت اولشبار موحى

بدون سكن 60 16/09/1995 4 عمالة: مكناس وادي الذھب 1593 إقلیم: سیدي قاسم الغزالي سیدي محمد بلیماني
نعم 60 21/09/1983 4 عمالة: مكناس األمل 171 إقلیم: الرشیدیة الحي الجامعي القبوري محمد

بدون سكن 59 16/09/1993 5 عمالة: مكناس أیت عبدي 179 إقلیم: تاونات م/م اوالد جموح حسن العیادي
بدون سكن 58 16/09/1985 2 عمالة: مكناس والدة بنت المستكفي 161 عمالة: مكناس المخاطیر ھشوم عزیز
نعم 57 16/09/1988 6 عمالة: مكناس محمد عیساوي مسطاسي 164 إقلیم: بولمان عالل بن عبد هللا بوعیاد علي

غیر صالح 56 16/09/1989 1 عمالة: مكناس ابن حزم 168 إقلیم: الخمیسات عبد الرحمن الداخل حسن علیلو
بدون سكن 54 16/09/1992 3 عمالة: مكناس أیت إسحاق 1581 إقلیم: سیدي قاسم أوالد عسكر لعزیز ادریس
بدون سكن 53 16/09/1991 6 عمالة: مكناس بوعسل المركز 185 عمالة: مكناس عزیب الحمراء نزیھ لحسن
نعم 53 15/11/1994 5 عمالة: مكناس الحاج قدور 183 إقلیم: الرشیدیة اوالد الوالي محمد العربي بوصحابي
نعم 53 17/09/1984 4 عمالة: مكناس مصطفى المعني 173 عمالة: مكناس تالغزى المركز تجاني  غري

بدون سكن 51 17/09/1990 1 عمالة: مكناس التنمیة 177 إقلیم: الحاجب تنیزة ادریس الكردید
بدون سكن 50 16/09/1995 6 عمالة: مكناس المخاطیر 1588 إقلیم: شفشاون م/م الحاج احمد العسالني 

_بوزطاط
سالم العاللي

غیر صالح 50 05/09/2003 8 عمالة: مكناس تالغزى المركز 1603 إقلیم: تاونات م/م  أسمل یونس مھیري
بدون سكن 50 05/09/2003 9 عمالة: مكناس شعبانات المركز 180 إقلیم: الرحامنة لغشاوات المركزیة حسن أطبیب
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فاس - مكناس 03    جھة التعیین     :      

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

بدون سكن 50 16/09/1996 4 عمالة: مكناس اسماعلة المركز 1582 إقلیم: زاكورة م.م اوالد أیوب أوبھا ابرھیم
بدون سكن 49 16/09/1992 6 عمالة: مكناس معمل اإلسمنت 178 عمالة: مكناس ایت احساین المركز بویعقوبي أحمد
بدون سكن 46 21/09/1983 7 عمالة: مكناس النزالة 184 عمالة: المحمدیة القاضي عیاض سالك عبد هللا
بدون سكن 45 06/09/2000 1 عمالة: مكناس العامة المركز 1602 إقلیم: تاونات م/م  سیدي سوسان الحمیدي عبد المولى
بدون سكن 45 16/09/1996 10 عمالة: مكناس شكیب أرسالن 176 إقلیم: الصویرة م.م. ابو بكر الصدیق محمد الحمداني
نعم 36 06/09/2000 1 عمالة: مكناس اوالد یوسف 1599 إقلیم: الخمیسات بوقشمیر أحمد یوجیل
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الرباط - سال - القنیطرة 04    جھة التعیین     :      

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

نعم 73 16/09/1984 1 إقلیم: الخمیسات عبد هللا الرحماني 300 إقلیم: الخمیسات ایت موسى وبراھیم احمد الضعیف
بدون سكن 63 16/09/1991 1 إقلیم: الخمیسات زكیت 2040 إقلیم: الخمیسات ایت عمر لمكیمل ادریس
بدون سكن 60 17/09/1990 2 إقلیم: الخمیسات واد الدھب 312 إقلیم: الخمیسات ایت حمو قسو محمد بنزروال
نعم 58 16/09/1993 6 إقلیم: الخمیسات فاطمة الفھریة 2016 إقلیم: الخمیسات زكیت محمد العزاوي

بدون سكن 58 16/09/1992 1 إقلیم: الخمیسات ابن بطوطة 302 إقلیم: الخمیسات ایت سیبرن عالي بحراوي
بدون سكن 53 16/09/1994 6 إقلیم: الخمیسات ایت موسى وبراھیم 2020 إقلیم: الخمیسات بریمة عبد السالم عیسى
نعم 50 16/09/1998 10 إقلیم: الخمیسات سعد بن أبي وقاص 299 إقلیم: أزیالل مركزیة تغبوال حاتم لعواج

بدون سكن 48 16/09/1994 2 إقلیم: الخمیسات السمارة 311 إقلیم: الخمیسات التحریر رشید كمال
بدون سكن 48 16/09/1985 2 إقلیم: الخمیسات ایت حمو قسو 2029 إقلیم: الخمیسات سعد بن معاد عبد هللا بري
بدون سكن 45 16/09/1988 4 إقلیم: الخمیسات امزارة 318 إقلیم: تازة تنكرارمت المركز ملیكة عكراش
بدون سكن 45 16/09/1991 9 إقلیم: الخمیسات ایت اومناصف 2027 إقلیم: وزان م م كراینو سمیر السقاط
بدون سكن 45 16/09/1993 5 إقلیم: الخمیسات ابن سینا 301 إقلیم: الخمیسات الساقیة الحمراء ھارون  بودریس
بدون سكن 45 16/09/1994 1 إقلیم: الخمیسات ایتسعید لفرایش 307 إقلیم: شفشاون م/م تالریحان عبد السالم بحاج
بدون سكن 45 16/09/1994 1 إقلیم: الخمیسات الحجامة 2056 إقلیم: شفشاون م/م تسكالة میلود الكرجاوي
بدون سكن 45 16/09/1994 7 إقلیم: الخمیسات سوق السبت 315 إقلیم: الصویرة م.م. أركان الروكي محمد
بدون سكن 45 09/12/2011 7 إقلیم: الخمیسات سیدي لحسن 317 إقلیم: تنغیر م.م تولوالوالت عبد الواحد حمامة
بدون سكن 45 01/01/2010 6 إقلیم: الخمیسات ایت مالك 309 إقلیم: الخمیسات المسیدیرة حجي عبد الرحیم
نعم 45 01/01/2010 3 إقلیم: الخمیسات ایت سیبرن 2021 إقلیم: الدریوش م م محمد السادس علي بوتشاكوشت

بدون سكن 45 06/09/2001 9 إقلیم: الخمیسات سیدي بوطركة 308 إقلیم: وزان م م عقبة بن نافع الحناتة زوین محمد
نعم 45 06/09/2001 3 إقلیم: الخمیسات ابن تومرت 316 إقلیم: الخمیسات تارمیالت الشرابي جواد

بدون سكن 45 16/09/1996 1 إقلیم: الخمیسات سعد بن معاد 2024 إقلیم: الحسیمة تالرواق عبد الحلیم احلیتا
بدون سكن 45 16/09/1996 1 إقلیم: الخمیسات مدرسة دوار الشیخ 303 إقلیم: القنیطرة الزاویة احمد مھراز
نعم 45 16/09/1996 2 إقلیم: الخمیسات االندلس 304 إقلیم: الخمیسات سد القنصرة محمد بنعقة
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الرباط - سال - القنیطرة 04    جھة التعیین     :      

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

نعم 83 16/09/1989 1 إقلیم: القنیطرة حمان الفطواكي 279 إقلیم: وزان م ابن ھاني محمد العفیة
غیر صالح 82 16/09/1991 2 إقلیم: القنیطرة القاضي عیاض 278 إقلیم: القنیطرة مشرع الكتان محمد بنعلي والحاج
بدون سكن 73 16/09/1988 1 إقلیم: القنیطرة نونبر 18 274 إقلیم: القنیطرة الزعیترات خالد السیبي
غیر صالح 73 16/09/1981 5 إقلیم: القنیطرة عبدالحمید العلوي 273 إقلیم: القنیطرة اوالد عیاد اعشي الناصري
نعم 69 16/09/1988 4 إقلیم: القنیطرة الریاض 277 عمالة: سال مدرسة أحمد بوكماخ محمد بوبكر

بدون سكن 68 16/09/1985 5 إقلیم: القنیطرة سیدي الطیبي 1 286 إقلیم: أزیالل مركزیة آیت ایدیر نوامسا عبد العزیز تاج الدین
نعم 59 17/09/1990 1 إقلیم: القنیطرة إدریس األزھر 281 إقلیم: القنیطرة شكران محمد دحاوي
نعم 58 16/09/1992 7 إقلیم: القنیطرة ابن كثیر 275 إقلیم: القنیطرة امحامید بویب یوسف شكیر
في طور 
اإلنجاز

57 16/09/1993 6 إقلیم: القنیطرة عسو أو بسالم 280 إقلیم: صفرو م/م القصبة-المركز عبد العزیز قمیشو

بدون سكن 55 16/09/1991 2 إقلیم: القنیطرة م.م مكادید 284 إقلیم: القنیطرة اوالد احمودو المصطفى كالني
بدون سكن 55 16/09/1991 8 إقلیم: القنیطرة الحاج منصور 272 إقلیم: القنیطرة اوالد موسى البحارة إبرھمي مغنیة
بدون سكن 55 16/09/1988 3 إقلیم: القنیطرة مشرع الكتان 1957 إقلیم: سیدي سلیمان مدرسة الشھید بلقصیص قوطیط میمون
بدون سكن 55 16/09/1985 1 إقلیم: القنیطرة صالح رشید 283 إقلیم: القنیطرة النجاجعة الحسین الحیرش
بدون سكن 55 16/09/1996 4 إقلیم: القنیطرة م/م أنوال 285 إقلیم: القنیطرة اوالد بسام محمد حسنات
غیر صالح 53 16/09/1991 2 إقلیم: القنیطرة ابي شعیب الدكالي 276 إقلیم: القنیطرة م/م المعاشات عمار الخبیر
بدون سكن 53 16/09/1991 3 إقلیم: القنیطرة م.م لكفیفات 288 إقلیم: القنیطرة العیایدة الزداك  أحمد   
بدون سكن 53 17/09/1990 6 إقلیم: القنیطرة محي الدین بن عربي 287 إقلیم: سیدي قاسم اوالد غیدة مصطفى مكان
بدون سكن 50 16/09/1995 2 إقلیم: القنیطرة م.م دكاكلة 289 إقلیم: شیشاوة أیت واعراب عزالدین الرملي
بدون سكن 50 06/09/2001 7 إقلیم: القنیطرة النجاجعة 1989 إقلیم: الخمیسات عالل بن عبد هللا محسن الضریف
بدون سكن 50 16/09/1997 10 إقلیم: القنیطرة الزعیترات 1966 إقلیم: القنیطرة اوالد مصباح الرویف  حبیبة التاقي
بدون سكن 50 16/09/1996 2 إقلیم: القنیطرة القاسمیین 282 إقلیم: أزیالل مركزیة زمط عبد الرحیم ایت عال
بدون سكن 45 16/09/1992 10 إقلیم: القنیطرة م/م المعاشات 1962 إقلیم: العرائش مدرسة  الھیایضة سعید ولد عربیة
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الرباط - سال - القنیطرة 04    جھة التعیین     :      

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

غیر صالح 45 02/09/2010 4 إقلیم: القنیطرة العیایدة 1971 إقلیم: تنغیر م/م الخنك محمد الحمدوني
بدون سكن 45 01/01/2006 2 إقلیم: القنیطرة م.م اوالد مصباح لكبار 294 إقلیم: تنغیر م.م تیكشة عبد الرحیم السطي
بدون سكن 45 16/09/1997 5 إقلیم: القنیطرة م.م العواكلة 296 إقلیم: شفشاون م/م وادي الدھب _أزغار محمد بالمعلم
بدون سكن 42 16/09/1995 9 إقلیم: القنیطرة الكنافدة 295 إقلیم: شفشاون مدرسة  علي المتیوي 

_الجبھة
سعید لمسكد

نعم 39 16/09/1992 1 إقلیم: القنیطرة احسینات 293 إقلیم: الحسیمة اھارونن 1 محمد توري
بدون سكن 39 16/09/1994 3 إقلیم: القنیطرة الزاویة 1979 إقلیم: أزیالل المدرسة الجماعاتیة 

تباروشت
محمد المنبھ

نعم 39 06/09/2000 1 إقلیم: القنیطرة اوالد احمودو 1956 إقلیم: القنیطرة حلیمة السعدیة  انسي الدیبوني كریمة
بدون سكن 68 16/09/1988 1 إقلیم: سیدي 

سلیمان
مدرسة أبي بكر الصدیق 361 إقلیم: سیدي سلیمان المركزیة الحیمریین الصیباري المصطفى

نعم 56 16/09/1991 7 إقلیم: سیدي 
سلیمان

مدرسة األمل 362 إقلیم: سیدي سلیمان المركزیة اوالد  1
الكزولي

محمد یسفي

غیر صالح 50 17/09/1990 10 إقلیم: سیدي 
سلیمان

مدرسة اإلمام مالك 363 إقلیم: سیدي قاسم اوالد سلطان نعیمة محروك

بدون سكن 50 06/09/2000 10 إقلیم: سیدي 
سلیمان

مدرسة القاعدة الجویة 
سیدي یحیى

364 إقلیم: الخمیسات ایت یحیى الحرشة عبد الرزاق الزاكي

بدون سكن 45 16/09/1995 5 إقلیم: سیدي 
سلیمان

المركزیة الدواغر بھت 2169 إقلیم: وزان مجموعة مدارس ابن 
باجة

حسن السوسي

بدون سكن 45 16/09/1995 7 إقلیم: سیدي 
سلیمان

مدرسة الشھید بلقصیص 2165 إقلیم: سیدي سلیمان المركزیة القریة الزیاني محمد 

مستعمل 
كإدارة

45 17/09/1990 4 إقلیم: سیدي 
سلیمان

المركزیة الحیمریین 2176 إقلیم: الصویرة م.م. أكرارو عبد االلھ بامعروف

بدون سكن 45 02/09/2010 9 إقلیم: سیدي 
سلیمان

المركزیة اوالد  1
الكزولي

2185 إقلیم: شفشاون م/م أزغار موسى بولروش مصطفى

بدون سكن 83 17/09/1990 1 إقلیم: سیدي قاسم ورغة 351 إقلیم: سیدي قاسم عالل الفاسي رشید وھیب
بدون سكن 69 16/09/1989 1 إقلیم: سیدي قاسم السعادة 355 إقلیم: سیدي قاسم موسى بن نصیر سمیر بنطاھر
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الرباط - سال - القنیطرة 04    جھة التعیین     :      

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

نعم 58 21/09/1983 1 إقلیم: سیدي قاسم بئرانزران 352 إقلیم: سیدي قاسم حلیمة السعدیة نعیمة البوشتي
نعم 57 16/09/1980 3 إقلیم: سیدي قاسم رقیة بنت الرسول 354 إقلیم: سیدي قاسم ابن الھیتم بالعالم العربي

بدون سكن 57 16/09/1985 3 إقلیم: سیدي قاسم ابن خلدون 353 إقلیم: سیدي قاسم ابن عاشر بنزینة عبداإللھ
بدون سكن 51 16/09/1989 3 إقلیم: سیدي قاسم موالي ادریس االول 358 إقلیم: سیدي قاسم الحسن بن علي نورالدین المساوي
غیر صالح 50 06/09/2000 10 إقلیم: سیدي قاسم جبل الشیخ 2114 إقلیم: سیدي قاسم زھیر بن أبي سلمى األشكر أسماء
بدون سكن 45 16/09/1995 2 إقلیم: سیدي قاسم ابن عاشر 2145 إقلیم: شفشاون م/م احمداشن عبدالنور القلعي
بدون سكن 45 16/09/1993 2 إقلیم: سیدي قاسم عبدالرحمان بن عوف 357 إقلیم: سیدي افني مجموعة مدارس أبو بكر 

الصدیق مركزیة تكنزة
عبد السالم واصف

بدون سكن 45 16/09/1993 1 إقلیم: سیدي قاسم عثمان ابن عفان 359 إقلیم: ورزازات م.م. ایت عفان الشرادي عبد اللطیف
محتل 45 16/09/1993 5 إقلیم: سیدي قاسم ابن الھیتم 2118 إقلیم: سیدي قاسم ابن حزم محمد حجوبي
غیر صالح 45 16/09/1992 1 إقلیم: سیدي قاسم اوالد سلطان 2155 إقلیم: شفشاون م/م أوزكان صبري بنعامر
بدون سكن 45 16/09/1995 2 إقلیم: سیدي قاسم المنایرة 356 إقلیم: سیدي قاسم الحوافات وغزیف محمد
بدون سكن 45 01/01/2010 3 إقلیم: سیدي قاسم قاسم أمین 2122 إقلیم: وزان م م طھ حسین محمد  لحرش
غیر صالح 45 13/09/2002 7 إقلیم: سیدي قاسم الحوافات 2132 إقلیم: تنغیر اوزیغمت احمد امكوي
بدون سكن 45 06/09/2001 1 إقلیم: سیدي قاسم ایت یوسى 2152 إقلیم: سیدي قاسم المتنبي الورادیة  عثمان
بدون سكن 45 06/09/2000 8 إقلیم: سیدي قاسم المتنبي 2151 إقلیم: وزان م.م محمد بن عبد هللا لكبیر علوي
نعم 45 16/09/1997 5 إقلیم: سیدي قاسم موسى بن نصیر 2120 إقلیم: سیدي قاسم مجموعة مدارس دار 

العسلوجي
ھند لمبارك

بدون سكن 45 16/09/1997 1 إقلیم: سیدي قاسم عالل الفاسي 2116 إقلیم: سیدي قاسم اال نبعات عبد المنعم البوعیادي
بدون سكن 39 16/09/1999 1 إقلیم: سیدي قاسم الحسن بن علي 2138 إقلیم: سیدي قاسم جبل الشیخ یوسف شكربة
نعم 93 16/09/1989 1 عمالة: الرباط الزبیر بن العوام 319 إقلیم: خریبكة م/م المراھنة عبد هللا ھدة
نعم 92 16/09/1982 1 عمالة: الرباط النور  المحمدي 325 إقلیم: تنغیر ام عیاش میطالي ابراھیم
نعم 85 16/09/1988 1 عمالة: الرباط المشور السعید 324 عمالة: سال مدرسة احمد بلیمني عبد القادر     جنفي

29 / 72

نتیجة الحركة اإلنتقالیة لمدیري مؤسسات التعلیم اإلبتدائي لسنة  2021 



الرباط - سال - القنیطرة 04    جھة التعیین     :      

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

نعم 82 16/09/1985 2 عمالة: الرباط یوسف بن تاشفین 327 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

الكرارمة المركزیة العربي ایت جامو

نعم 63 16/09/1989 5 عمالة: الرباط عبد الھادي بوطالب 322 إقلیم: القنیطرة البعابشة عــــبـــدالــجــلــیــل 
ربــــقـــي

بدون سكن 53 17/09/1990 2 عمالة: الرباط عالل كراكشو 323 عمالة: الرباط إدریس البحراوي 
الیوسفیة

عبد الرحمان المودن

نعم 52 16/09/1992 4 عمالة: الرباط إدریس األول 2066 إقلیم: تازة التعاونیة المركز عبد العزیز الذھبي
بدون سكن 50 16/09/1995 4 عمالة: الرباط عبد هللا بن یاسین 329 إقلیم: تنغیر م.م اكوراي مریر أحمد
بدون سكن 49 16/09/1991 2 عمالة: الرباط سكینة بنت الحسین 328 عمالة: الصخیرات 

 - تمارة
اوالد سالمة عبد القادر قاسمي

بدون سكن 45 06/09/2001 6 عمالة: الرباط االنبعاث 320 إقلیم: الخمیسات صیبارة صوفیة اعالم
نعم 45 06/09/2000 10 عمالة: الرباط اإلمام الشافعي 321 إقلیم: سیدي سلیمان المركزیة الدواغر بھت محمد حیضار

بدون سكن 45 16/09/1999 8 عمالة: الرباط أحمد القاسمي 2063 إقلیم: تنغیر م.م اغرم اقدیم سمیر بتھامي
نعم 90 17/09/1990 2 عمالة: 

الصخیرات  - 
تمارة

الفرابي 369 إقلیم: صفرو مدرسة ابن رشد عبد السالم   الوارث

نعم 84 16/09/1989 1 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

ابن حزم 373 عمالة: الصخیرات 
 - تمارة

عالل الفاسي حنكري حسن

نعم 75 16/09/1991 2 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

حلیمة السعدیة 374 إقلیم: الرشیدیة مسكي الفیاللي بریكي

نعم 74 16/09/1991 1 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

المسیبرة 372 عمالة: الصخیرات 
 - تمارة

سیدي یحیى زعیر زرقي عبدهللا

نعم 71 17/09/1990 4 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

انس بن مالك 370 عمالة: الصخیرات 
 - تمارة

بدر عمنوس البشیر
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الرباط - سال - القنیطرة 04    جھة التعیین     :      

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

نعم 65 16/09/1986 5 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

جابر بن حیان 371 عمالة: طنجة - 
أصیال

مدرسة الكندي االبتدائیة الفاللي عبد الكریم

نعم 63 16/09/1988 3 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

سلمان الفارسي 375 إقلیم: تازة سیدي بوبكر المركز محمد زیاني

نعم 61 16/09/1992 8 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

محمد الكغاط 376 إقلیم: تازة مریلو المركز عبد الرحمان بن تابث

نعم 59 16/09/1985 1 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

بدر 2199 عمالة: طنجة - 
أصیال

مدرسة الوحدة االبتدائیة محمد زین الدین

نعم 55 16/09/1998 3 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

انوال 368 إقلیم: سیدي قاسم محمد بن عبدهللا عبد العالي دكنون

نعم 53 16/09/1993 9 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

عالل الفاسي 2205 إقلیم: الرشیدیة ایت ابراھیم امحمد وحمو

نعم 53 16/09/1994 10 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

طلحة بن عبید هللا 367 إقلیم: شیشاوة ایت خطاب ابراھیم موعمري

نعم 52 16/09/1985 1 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

اإلمام الشافعي 365 إقلیم: بني مالل م عباد المجاطي اشوھان عسو

نعم 50 05/09/2008 2 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

األطلس 366 إقلیم: سیدي قاسم بناصا سعید اعبیس

نعم 50 01/01/2006 5 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

سیدي یحیى زعیر 2215 إقلیم: شیشاوة لمینات عكاز خلوق
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الرباط - سال - القنیطرة 04    جھة التعیین     :      

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

بدون سكن 50 06/09/2000 7 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

عین اعتیق 377 إقلیم: أزیالل مركزیة احفور سحتوت محمد

نعم 50 16/09/1997 6 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

اوالد امبارك 378 إقلیم: تنغیر م.م تامتتوشت مكاوي توفیق

بدون سكن 48 16/09/1993 5 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

عین الروز 379 إقلیم: بنسلیمان م/م أوالد یحیى المركزیة صالح بروكي

نعم 46 16/09/1993 6 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

مدرسة التضامن 2190 إقلیم: تارودانت م.العھد الجدید موالي صالح الدین 
العلوي

بدون سكن 45 16/09/1997 3 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

اوالد سالمة 2209 إقلیم: القنیطرة لال غنو اھریمش عبد المجید

نعم 42 02/09/2009 5 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

النور 2213 إقلیم: برشید المدرسة االبتدائیة علي 
بن ابي طالب

سفیان لعیوني

نعم 79 16/09/1991 4 عمالة: سال مدرسة محمد الریحاني 343 عمالة: سال مدرسة محمد الزیراوي الوردي الحسن
نعم 72 16/09/1989 1 عمالة: سال مدرسة العالمة المدني 

الصفار
345 إقلیم: الخمیسات االنبعاث جمال   بنھال

نعم 68 16/09/1991 2 عمالة: سال مدرسة المفتي أبو بكر 
زنیبر

331 عمالة: سال مدرسة حسان بن ثابت محمد بنفدان

نعم 68 16/09/1992 1 عمالة: سال مدرسة أحمد بوكماخ 2078 عمالة: الصخیرات 
 - تمارة

مدرسة التضامن لھنیدة محمد

نعم 66 16/09/1991 1 عمالة: سال مدرسة احمد بلیمني 2087 عمالة: سال مدرسة أحمد بنعبد النبي عبد العزیز سولمي
نعم 62 17/09/1990 2 عمالة: سال مدرسة المطار العسكري 334 إقلیم: الخمیسات فاطمة الفھریة یوسف اشو
نعم 61 16/09/1989 2 عمالة: سال مدرسة الساقیة الحمراء 330 عمالة: الرباط إدریس األول عبد الحق عطاري
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الرباط - سال - القنیطرة 04    جھة التعیین     :      

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

بدون سكن 60 17/09/1990 1 عمالة: سال مجموعة مدارس سیدي 
الشافي

348 عمالة: سال مجموعة مدارس سیدي 
عبد العزیز

امبارك بنحجو

نعم 59 16/09/1989 1 عمالة: سال مدرسة محمد حصار 347 عمالة: فاس المدرسة االبتدائیة 
المعتمد بن عباد

بوقریعة محمد

نعم 59 16/09/1986 1 عمالة: سال مدرسة المختار السوسي 346 إقلیم: النواصر م. ابن بطوطة محمد معتصم
نعم 58 16/09/1992 1 عمالة: سال مدرسة المنتزه 1 341 إقلیم: تطوان م.م إبراقن احمد بوزبیبة
نعم 55 16/09/1991 1 عمالة: سال مدرسة ابن الھیثم 338 إقلیم: تازة بشیین المركز العالمي بدور
نعم 55 16/09/1998 9 عمالة: سال مدرسة حي السالم 332 إقلیم: القنیطرة المریجة ادریس لحریر
نعم 55 16/09/1998 4 عمالة: سال مدرسة محمد الزیراوي 2083 إقلیم: الخمیسات التوزیع نبیل الزیت
نعم 53 16/09/1992 2 عمالة: سال مدرسة فرحات حشاد 2095 إقلیم: صفرو م/م العدرج-المركز نور الدین    اسعادي
نعم 52 16/09/1991 1 عمالة: سال مدرسة محمد بن عبد 

الكریم الخطابي
2079 عمالة: سال مدرسة البراھمة 3 عبد المجید أخنوس

بدون سكن 51 17/09/1984 8 عمالة: سال مدرسة عین بركة 340 إقلیم: النواصر م. 18 نونبر العماري بلعماري
نعم 50 16/09/1994 8 عمالة: سال مدرسة المرینیین 344 إقلیم: وزان م/م الوحدة كریشة رشید
نعم 50 07/09/2004 1 عمالة: سال عین خشبة 349 إقلیم: شفشاون م/م إبراھیم الروداني - 

بوحنین
ھشام نقر

نعم 50 06/09/2000 5 عمالة: سال مدرسة توبقال 337 إقلیم: شیشاوة سیدي اعمارة ابوھوش الحسین
نعم 50 16/09/1997 2 عمالة: سال مدرسة المنتزه 2 342 إقلیم: الصویرة م م سیدي بولعالم حسن اشلیــــح

بدون سكن 49 16/09/1991 2 عمالة: سال مدرسة الشریف 
االدریسي

333 إقلیم: موالي یعقوب اوالد عبو المركز عبدهللا شھبة

بدون سكن 48 16/09/1995 8 عمالة: سال المدرسة الجماعاتیة اوالد 
الغزولي

350 إقلیم: تازة لخزانة المركز مصطفى الربیعي

نعم 48 17/09/1990 1 عمالة: سال مدرسة احمد السالمي 2102 إقلیم: القنیطرة م/م بني مالك حفیظ بلقائد
نعم 48 17/09/1983 6 عمالة: سال مدرسة األطلس الكبیر 336 إقلیم: العرائش مدرسة إدریس الحریزي عبد هللا لغریسي
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الرباط - سال - القنیطرة 04    جھة التعیین     :      

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

نعم 45 16/09/1995 6 عمالة: سال مدرسة أحمد معنینو 335 إقلیم: شفشاون م/م احمد الشرقاوي 
_تاسمیلت

حفیظ شوقي

بدون سكن 45 03/09/2013 1 عمالة: سال مجموعة مدارس سیدي 
عبد العزیز

2108 إقلیم: الحسیمة تمیانصت العباسي محمد

بدون سكن 45 16/09/1998 10 عمالة: سال النجاح 2 339 إقلیم: الخمیسات ایت حمو الصغیر ملیكة الوردي
بدون سكن 45 16/09/1997 3 عمالة: سال مدرسة البراھمة 3 2112 إقلیم: الخمیسات احمد لبلج نجیب بنبالي
بدون سكن 44 16/09/1991 3 عمالة: سال مدرسة أحمد بنعبد النبي 2082 عمالة: الرباط أحمد القاسمي حمید لكریوي
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بني مالل - خنیفرة 05    جھة التعیین     :      

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

بدون سكن 76 17/09/1984 1 إقلیم: أزیالل مركزیة تغدوین 405 إقلیم: أزیالل مركزیة مكداز عبد اللطیف اوتدرارت
غیر صالح 67 21/09/1983 1 إقلیم: أزیالل مركزیة آیت شعیب 395 إقلیم: أزیالل مركزیة آیت یحیى المصطفى قارون
بدون سكن 64 16/09/1992 1 إقلیم: أزیالل مدرسة امزیزل 380 إقلیم: أزیالل مركزیة آیت موسى عبد  الحي السعیدي
بدون سكن 64 01/05/1997 3 إقلیم: أزیالل مدرسة میمونة 2226 إقلیم: قلعة 

 السراغنة
اوالد الدالي المركزیة عبد اللطیف مندین

نعم 62 17/09/1984 1 إقلیم: أزیالل مدرسة تكالووت 401 إقلیم: شیشاوة ابن المقفع عبد السالم عالوي
بدون سكن 59 16/09/1992 1 إقلیم: أزیالل مركزیة تاوجا نلكنز 381 إقلیم: أزیالل مركزیة واولى محمد حوسني
بدون سكن 54 21/09/1992 5 إقلیم: أزیالل مركزیة آیت إعزة 394 إقلیم: أزیالل مركزیة زالكن المصطفى المیر
بدون سكن 50 16/09/1995 7 إقلیم: أزیالل مركزیة أزرو 385 إقلیم: أزیالل مركزیة أنالتف محمد بونوار
بدون سكن 48 16/09/1985 2 إقلیم: أزیالل مركزیة آیت حلوان 391 إقلیم: الفقیھ بن 

صالح
مركزیة أوالد بورحمون الحسین بومح

بدون سكن 45 16/09/1995 7 إقلیم: أزیالل مركزیة تاكست 382 إقلیم: أزیالل مركزیة تغیغیت زناتي البكشي لحسن
بدون سكن 45 16/09/1992 1 إقلیم: أزیالل مدرسة الزیتونة 2269 إقلیم: أزیالل مركزیة تباروشت محمد الفتاك
نعم 45 01/09/2010 2 إقلیم: أزیالل مركزیة تنفردة 396 إقلیم: ورزازات م.م. تاوریرت انیسي  احمد دیاني
نعم 45 01/01/2010 1 إقلیم: أزیالل مركزیة دار الجاكیر 402 إقلیم: تنغیر أمجكاك نور الدین فواز
نعم 45 07/09/2004 4 إقلیم: أزیالل مدرسة األطلس 2270 إقلیم: أزیالل مركزیة آیت اعزم حمید ریاض

بدون سكن 45 05/09/2003 1 إقلیم: أزیالل مركزیة آیت اعزم 2252 إقلیم: أزیالل مركزیة زاویة احنصال ودیع بویكروان
بدون سكن 45 16/09/1999 6 إقلیم: أزیالل مركزیة آیت یحیى 2272 إقلیم: أزیالل مركزیة تاكلفت إحیوي عبد الواحد
بدون سكن 45 16/09/1999 3 إقلیم: أزیالل مدرسة تزكي 398 إقلیم: أزیالل مركزیة آیت حساین ابراھیم النماط
بدون سكن 45 16/09/1996 1 إقلیم: أزیالل مركزیة تمریغت 389 إقلیم: أزیالل مركزیة تیلوكیت رضوان العسري
غیر صالح 45 16/09/1996 5 إقلیم: أزیالل مركزیة أمزیكاز 397 إقلیم: أزیالل مركزیة سیدي عزیز عبد الواحد غفار
في طور 
اإلنجاز

48 16/09/1992 1 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

مدرسة محمد عابد 
الجابري

420 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

مركزیة أوالد العافیة عبد الرحمان القادیري

35 / 72

نتیجة الحركة اإلنتقالیة لمدیري مؤسسات التعلیم اإلبتدائي لسنة  2021 



بني مالل - خنیفرة 05    جھة التعیین     :      

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

نعم 45 16/09/1993 3 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

مركزیة المركز الفالحي 419 إقلیم: الصویرة م.م. أدغاس عبد المجید اصغیري

نعم 45 16/09/1995 10 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

م 6 نونبر 423 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

مركزیة أوالد اسلیمان حمادي  لخطیب

بدون سكن 45 02/09/2010 3 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

مركزیة المرابطة 418 إقلیم: أزیالل مركزیة آیت امزالط مصطفى اباسو

نعم 45 07/09/2005 5 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

م ابن حنبل 2333 إقلیم: أزیالل مركزیة ترست ھشام الذھبي

بدون سكن 45 04/09/2002 6 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

م اوالد عبد النبي 422 إقلیم: سیدي بنور اوالد جرار محمد جابري

بدون سكن 45 04/09/2002 6 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

الكرین 2331 إقلیم: أزیالل مركزیة أنركي 
الجماعاتیة

نورالدین العدراني

بدون سكن 45 16/09/1997 2 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

مركزیة أوالد بورحمون 2335 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

مركزیة اوالد زیان محمد رضوان

بدون سكن 44 16/09/1991 5 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

مركزیة لحبابیس 2339 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

م أوالد عطو احمد غانمي

بدون سكن 42 16/09/1993 4 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

مركزیة اوالد عبد هللا 421 إقلیم: خریبكة مدرسة الشھید الھاشمي 
بن العربي

القیادي احمد

نعم 79 16/09/1985 1 إقلیم: بني مالل م. الصومعة 2300 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

مركزیة لحبابیس سعید حدیث

نعم 75 16/09/1985 1 إقلیم: بني مالل م.واد المخازن 407 إقلیم: بني مالل مركزیة اوصفرو جمامعي سعید
بدون سكن 73 16/09/1992 1 إقلیم: بني مالل م آیت تیسلیت 410 إقلیم: أزیالل مدرسة األطلس عبد القادر لشھب
بدون سكن 73 21/09/1983 1 إقلیم: بني مالل م اإلمام الشافعي 409 إقلیم: بني مالل مركزیة كطایة حسن بنبى
بدون سكن 70 21/09/1983 5 إقلیم: بني مالل م خالد بن الولید 408 إقلیم: بني مالل مركزیة فم العنصر الحرش ابراھیم
بدون سكن 68 16/09/1992 2 إقلیم: بني مالل مركزیة القراقب 416 إقلیم: بني مالل مركزیة فاطمة الفھریة أحمد العلوي
بدون سكن 62 03/01/1980 1 إقلیم: بني مالل م عباد المجاطي 2304 إقلیم: خریبكة م/م البراشوة حسني حسن
نعم 56 17/09/1990 1 إقلیم: بني مالل مركزیة فم العنصر 2316 إقلیم: بني مالل مركزیة تفطیویت المصطفى بوشیخ
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بني مالل - خنیفرة 05    جھة التعیین     :      

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

بدون سكن 55 17/09/1984 1 إقلیم: بني مالل مركزیة فم الزاویة 417 إقلیم: بني مالل مركزیة زاویة الشیخ الحسین الحضري
بدون سكن 53 16/09/1992 4 إقلیم: بني مالل مركزیة الزوایر 415 إقلیم: قلعة 

 السراغنة
اوالد ركیعة المركزیة عبد اللطیف غیات

في طور 
اإلنجاز

51 16/09/1981 1 إقلیم: بني مالل ایت عمیر 413 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

م ابن حنبل لحسن  الرزناوي

بدون سكن 50 01/01/2006 2 إقلیم: بني مالل مركزیة اوصفرو 2322 إقلیم: الصویرة م.م. سیدي الجازولي لقــــــاد سعیدة
بدون سكن 50 16/09/1996 3 إقلیم: بني مالل مركزیة فاطمة الفھریة 2314 إقلیم: أزیالل مركزیة سكاط حمید حدادي
بدون سكن 48 16/09/1994 10 إقلیم: بني مالل مركزیة كطایة 2327 إقلیم: بني مالل مركزیة ناوور المصطفى اعراب
نعم 47 17/09/1990 1 إقلیم: بني مالل م اوالد امبارك المستقلة 414 إقلیم: أزیالل مدرسة الزیتونة الحسین اعال

بدون سكن 45 02/09/2010 10 إقلیم: بني مالل مركزیة تفطیویت 2321 إقلیم: أزیالل مركزیة تیفرت نایت 
حمزة

محمد الفتحي

نعم 45 06/09/2000 1 إقلیم: بني مالل م ابن بطوطة 412 إقلیم: بني مالل مركزیة تیزي نسلي مصطفى وطغاط
نعم 45 16/09/1998 3 إقلیم: بني مالل م انس بن مالك 411 إقلیم: بني مالل مركزیة بوتفردة نجوى صدیق
نعم 86 16/09/1992 1 إقلیم: خریبكة مدرسة عبد المالك 

السعدي
440 إقلیم: خریبكة م/م بنشقرى بوعزة الغیتي

نعم 76 16/09/1986 4 إقلیم: خریبكة مدرسة الفرج 439 إقلیم: خریبكة م/م الشیخ علي كویدري محمد
غیر صالح 71 16/09/1985 2 إقلیم: خریبكة مدرسة الشھداء 442 إقلیم: خریبكة م/م أوالد امبارك المعطاوي محمد
نعم 65 21/09/1983 1 إقلیم: خریبكة مدرسة شوقي 443 إقلیم: خریبكة م/م أوالد عیسى محمد كبوري
نعم 64 16/09/1989 1 إقلیم: خریبكة مدرسة الزیتون 438 إقلیم: سطات مركزیة بوكركور نشادعبدالكریم

غیر صالح 62 17/09/1990 1 إقلیم: خریبكة مدرسة النصر 447 إقلیم: برشید مركزیة البراھمة عبدالرحیم فایض
في طور 
اإلنجاز

59 16/09/1991 1 إقلیم: خریبكة سیبویھ 435 إقلیم: خریبكة م/م حمرین عبد الرحمان مزراوي

بدون سكن 59 16/09/1992 1 إقلیم: خریبكة مدرسة السالم 441 إقلیم: سطات مركزیة ایت ھاشم بوعزة  صداق
نعم 55 16/09/1985 5 إقلیم: خریبكة مدرسة الشھید الكوس 437 إقلیم: خریبكة مدرسة السمارة  عبد المجید ولد الحمر ة
نعم 54 16/09/1985 1 إقلیم: خریبكة مدرسة الشھید بنداود 444 إقلیم: خریبكة م/م السبت الحبیب ناجح
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بني مالل - خنیفرة 05    جھة التعیین     :      

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 1 إقلیم: خریبكة م/م الشیخ علي 2432 إقلیم: شیشاوة الزاویة عبدالرحمان اجلیدي
بدون سكن 50 01/09/2010 2 إقلیم: خریبكة م/م أوالد إبراھیم 446 إقلیم: میدلت ایت غانم متقاوي رضوان
غیر صالح 49 16/09/1989 3 إقلیم: خریبكة م/م البراشوة 2425 إقلیم: خریبكة م/م السماعلة توبة عبد الرحیم
نعم 48 16/09/1993 1 إقلیم: خریبكة مدرسة فاطمة الفھریة 2411 إقلیم: خریبكة م/م الرواشد رشدیة حسن

بدون سكن 48 17/09/1990 1 إقلیم: خریبكة م/م أوالد عبدون 448 إقلیم: خریبكة م/م الخیارات كارم محمد
بدون سكن 48 17/09/1990 5 إقلیم: خریبكة مدرسة ابي تمام 436 إقلیم: خریبكة م/م أوالد بوعزة بنقاسم عبد الواحد محبوب
نعم 48 16/09/1985 1 إقلیم: خریبكة مدرسة ابن زیدون 445 إقلیم: خریبكة م/م دشر البراكسة سربوتي احمد

بدون سكن 48 16/09/1985 2 إقلیم: خریبكة م/م أوالد امبارك 2438 إقلیم: خریبكة م/م أوالد افتاتة المندیر محمد
غیر صالح 45 16/09/1995 2 إقلیم: خریبكة مدرسة السمارة 2416 إقلیم: شیشاوة زاویة اتیقي المصطفى بوقنطیر
نعم 45 16/09/1994 1 إقلیم: خریبكة م/م السماعلة 2437 إقلیم: أزیالل مركزیة روكلت حاكمي عزیز

بدون سكن 45 06/09/2000 8 إقلیم: خریبكة م/م دشر البراكسة 2435 إقلیم: خریبكة م/م بیار الجداد غزوي عبد االلھ
بدون سكن 45 06/09/2000 1 إقلیم: خریبكة م/م أوالد أحمد 449 إقلیم: أزیالل مركزیة اباشكو لكبیر خلوقي
نعم 45 06/09/2000 2 إقلیم: خریبكة مدرسة الشھید الھاشمي 

بن العربي
2409 إقلیم: أزیالل مركزیة تیرارین حمید شعطیط

بدون سكن 45 16/09/1999 4 إقلیم: خریبكة م/م بنشقرى 2429 إقلیم: أزیالل مركزیة آیت تملیل عبد العزیز رضواني
بدون سكن 45 16/09/1996 1 إقلیم: خریبكة مدرسة الحسنیة 2412 إقلیم: أزیالل مركزیة تلغمت عصام محمد
بدون سكن 43 17/09/1984 3 إقلیم: خریبكة م/م المراھنة 2433 إقلیم: خریبكة مدرسة سلمان الفارسي أحمد  سمیر
بدون سكن 94 16/09/1988 1 إقلیم: خنیفرة ایت نوح 431 إقلیم: خنیفرة تالت اودیون ابریش باسو
بدون سكن 76 17/09/1990 1 إقلیم: خنیفرة فارة 426 إقلیم: خنیفرة سیدي یحیى وسعد مسلكلیام عبد الرحمن
نعم 66 16/09/1992 1 إقلیم: خنیفرة عقبة بن نافع 2360 إقلیم: خنیفرة بن خلیل ابنسعید سعید

بدون سكن 65 17/09/1990 2 إقلیم: خنیفرة الخنساء 424 إقلیم: خنیفرة سغنانة عكور عبد الخالق
بدون سكن 62 16/09/1991 1 إقلیم: خنیفرة سرو 429 إقلیم: خنیفرة تاسكارت درار عزیز
بدون سكن 53 16/09/1992 4 إقلیم: خنیفرة الصابرا 2386 إقلیم: خنیفرة اعباسین حسن اشاتا
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بني مالل - خنیفرة 05    جھة التعیین     :      

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

بدون سكن 50 01/01/2010 3 إقلیم: خنیفرة البرج 428 إقلیم: خنیفرة المدرسة الجماعاتیة 
سیدي امبارك

حسن مقور

بدون سكن 50 16/09/1998 1 إقلیم: خنیفرة تالت اودیون 2389 إقلیم: خنیفرة بوكدجیك السعیدي محمد
بدون سكن 45 16/09/1993 2 إقلیم: خنیفرة تاسكارت 2388 إقلیم: ورزازات م.م. ایت قالة جمال أبجوجو
بدون سكن 45 02/09/2010 6 إقلیم: خنیفرة تالحیانت 430 إقلیم: خنیفرة تاشفشاقت باجي  المصطفى
بدون سكن 45 01/01/2010 1 إقلیم: خنیفرة المدرسة الجماعاتیة قسو 

امحتین
433 إقلیم: میدلت تاغیغشت - م/م ازالن محمد الوفي

نعم 45 01/01/2010 2 إقلیم: خنیفرة سیدي یحیى وسعد 2376 إقلیم: تنغیر م.م تكموت قوشار عصام
بدون سكن 45 01/10/2002 4 إقلیم: خنیفرة سغنانة 2390 إقلیم: میدلت مجموعة مدارس انمزي عادل بیان
بدون سكن 45 06/09/2001 1 إقلیم: خنیفرة بن خلیل 2368 إقلیم: الفقیھ بن 

صالح
مركزیة الخمیس المصطفى والیاس

بدون سكن 45 11/09/2000 3 إقلیم: خنیفرة المدرسة الجماعاتیة 
بوشبل

2398 إقلیم: ورزازات م.م. اكوینس الشركي رشید

بدون سكن 45 16/09/1999 2 إقلیم: خنیفرة سیدي المخفي 427 إقلیم: خنیفرة تیفراتین المفید عبد العزیز
نعم 45 16/09/1996 1 إقلیم: خنیفرة عالل بن عبدهللا 2361 إقلیم: أزیالل مركزیة أسوال اسقیفن خالد بنشلیخة

بدون سكن 39 04/09/2002 7 إقلیم: خنیفرة اعباسین 2396 إقلیم: خنیفرة كھف النسور لطیفة حمامة
بدون سكن 39 06/09/2000 3 إقلیم: خنیفرة ادریس االول 425 إقلیم: خنیفرة ابن رشد سالسي نبیل
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الدار البیضاء  - سطات 06    جھة التعیین     :      

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

نعم 86 17/09/1990 1 إقلیم: الجدیدة مدرسة سیدي بوزید 537 إقلیم: الجدیدة مدرسة البحابحة مصطفى مطروح
بدون سكن 81 16/09/1989 3 إقلیم: الجدیدة مدرسة محمد الھنیوي 538 إقلیم: سیدي بنور ابن الھیثم أحمد زغلول
بدون سكن 65 16/09/1989 2 إقلیم: الجدیدة مدرسة الفقیھ التادلي 539 إقلیم: الجدیدة م/م الكدارة مبارك فنیدي
غیر صالح 62 16/09/1989 1 إقلیم: الجدیدة مدرسة لال عائشة 

البحریة
536 إقلیم: برشید المدرسة االبتدائیة حلیمة 

السعدیة
حسن صابر

بدون سكن 50 16/09/1998 3 إقلیم: الجدیدة م/م الدحامنة 544 إقلیم: الرحامنة ایت مو سى واحماد 
المركزیة

الحسن المجید

بدون سكن 50 16/09/1998 3 إقلیم: الجدیدة مدرسة البحابحة 2602 إقلیم: الجدیدة م/م عبد هللا بن الكامل البیاني محمد
بدون سكن 46 17/09/1984 4 إقلیم: الجدیدة مدرسة تكني 545 عمالة مقاطعة الحي 

الحسني
صالح الدین األیوبي عبد المجید ادحیم

بدون سكن 45 16/09/1993 5 إقلیم: الجدیدة م/م الكدارة 2624 إقلیم: الصویرة م,م الحسینات حمید القضیوي
بدون سكن 45 16/09/1992 1 إقلیم: الجدیدة م/م زاویة سایس 549 إقلیم: شیشاوة امعرض عبد الرزاق روزالي
بدون سكن 45 16/09/1992 4 إقلیم: الجدیدة م/م المعاشات 543 إقلیم: الجدیدة م/م العوجات عبد العزیز   الوسقي
بدون سكن 45 17/09/1990 4 إقلیم: الجدیدة م/م امھیولة 2603 إقلیم: خنیفرة عالل بن عبدهللا بوشبر عبدالعزیز
بدون سكن 45 06/09/2006 5 إقلیم: الجدیدة م/م عبد هللا بن الكامل 2622 إقلیم: بنسلیمان م/م أحد أوالد زیان  

المركزیة
اسماء حمدان

بدون سكن 45 06/09/2001 8 إقلیم: الجدیدة م/م صقر 547 إقلیم: سیدي بنور الفوارس عبد الرحمان طحان
بدون سكن 39 07/09/2004 2 إقلیم: الجدیدة م/م القریة 542 إقلیم: الجدیدة مدرسة خمیس متوح میلود شاكر
في طور 
اإلنجاز

81 16/09/1988 1 إقلیم: النواصر م. ابن حنبل 588 عمالة مقاطعة الحي 
الحسني

قصبة األمین الراجي ملیكة

في طور 
اإلنجاز

68 17/09/1990 2 إقلیم: النواصر م. ابن الھیثم 583 إقلیم: النواصر م. محمد الودیع عبد الرحیم مفكي

بدون سكن 61 17/09/1984 1 إقلیم: النواصر م. الشیخ العایدي 590 إقلیم: مدیونة سیدي ابراھیم سعید المستري
نعم 58 17/09/1984 3 إقلیم: النواصر م. ابن بطوطة 2666 إقلیم: آسفي مدرسة السالم عبد الھادي كحیل
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في طور 
اإلنجاز

57 21/09/1983 1 إقلیم: النواصر م. الخوارزمي 582 إقلیم: النواصر م. ابن تومرت أداي عبد هللا

نعم 51 16/09/1989 1 إقلیم: النواصر م. إدریس بن زكري 2672 إقلیم: النواصر م. الرحمة محمـــد  السعـــداوي
نعم 50 04/09/2002 3 إقلیم: النواصر م. العمامرة 594 إقلیم: ورزازات م.م. تمزریت بن بھ عبد الواحد
نعم 50 06/09/2000 4 إقلیم: النواصر م. ابوبكر الصدیق 584 إقلیم: شفشاون م/م الفتح _بونتابر صالح الدین منكاري
في طور 
اإلنجاز

48 16/09/1993 2 إقلیم: النواصر م. البحتري 595 إقلیم: النواصر م.م دار الصحراوي عبداللطیف لیموني

بدون سكن 46 17/09/1990 1 إقلیم: النواصر م. بوسكورة 580 إقلیم: النواصر م. اوالد بنعمر رجواني الملودي
نعم 45 16/09/1991 2 إقلیم: النواصر م. النخیل 591 إقلیم: برشید مركزیة عبد الخالق 

الطریس
رزق المصطفى

نعم 45 16/09/1992 1 إقلیم: النواصر م. محمد البارودي 587 إقلیم: النواصر م. ابن خلدون عبدالحمید دومة
نعم 45 17/09/1990 1 إقلیم: النواصر م. عبد العزیز مزیان 

بالفقیھ
585 إقلیم: شتوكة آیت 

باھا
م. ابن تومرت مرزاق     سعید

نعم 45 07/09/2005 9 إقلیم: النواصر م. حمان الفطواكي 586 إقلیم: الصویرة م م عبد الرحمان الداخل حصلتي مریم
نعم 45 16/09/1997 6 إقلیم: النواصر م. ابن زیدون 589 إقلیم: الرحامنة بوعشرین المركزیة عبد هللا فاتیح
نعم 45 16/09/1996 10 إقلیم: النواصر م. ابن تومرت 2685 إقلیم: الصویرة م.م. تفضنا ابن العریف عزیز
نعم 43 16/09/1989 5 إقلیم: النواصر م. محمد الودیع 2663 عمالة مقاطعة الحي 

الحسني
عبد الرحیم الھروشي عبد هللا البركي

بدون سكن 42 16/09/1991 2 إقلیم: النواصر م. عمر الخیام 592 إقلیم: النواصر م. اوالد عزوز بونجرى ابراھیم
نعم 39 01/02/2008 1 إقلیم: النواصر م. 18 نونبر 2658 إقلیم: سطات مدرسة أبي ھریرة  الوافي المیلودي
نعم 69 16/09/1989 1 إقلیم: برشید المدرسة االبتدائیة طھ 

حسین
461 إقلیم: برشید مركزیة بوطرة احمد فقیھي

نعم 62 16/09/1987 1 إقلیم: برشید المدرسة االبتدائیة 
الجدیدة

463 إقلیم: برشید مركزیة لمباركیین فیصل زروال

نعم 50 04/09/2002 4 إقلیم: برشید المدرسة االبتدائیة علي 
بن ابي طالب

2475 إقلیم: ورزازات م.م.الصور اتكان حماد
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بدون سكن 48 17/09/1990 3 إقلیم: برشید المدرسة االبتدائیة أبو 
ھریرة

464 عمالة مقاطعات 
الفداء مرس 
السلطان

مدرسة سبـــأ االبتدائیة ادریس عابید

نعم 45 16/09/1993 1 إقلیم: برشید مركزیة جاقمة لبصاصلة 465 إقلیم: برشید مركزیة اوالد سلیمان البشیر الربح
بدون سكن 45 16/09/1997 2 إقلیم: برشید مركزیة اوالد سلیمان 2486 إقلیم: تارودانت م.م تسافین البحیاوي المیلودي
نعم 42 16/09/1994 4 إقلیم: برشید المدرسة االبتدائیة الدروة 

الجدیدة
2471 إقلیم: كلمیم المدرسة االبتدائیة 

الزرقطوني
سبیل المصطفى

بدون سكن 42 04/09/2002 1 إقلیم: برشید مركزیة عبد الخالق 
الطریس

2474 إقلیم: النواصر م. عین الجمعة مرسول نجیب

نعم 62 16/09/1990 1 إقلیم: بنسلیمان مدرسة المغرب العربي 452 إقلیم: خنیفرة الصابرا منصف موالي عبد هللا
نعم 60 16/09/1991 3 إقلیم: بنسلیمان مدرسة السالم 451 إقلیم: بنسلیمان م/م العیون المركزیة رشید لمخنتر

بدون سكن 56 16/09/1991 2 إقلیم: بنسلیمان مدرسة محمد 
الزرقطوني

450 إقلیم: بنسلیمان م/م بني ورة  المركزیة سعید  حیر

بدون سكن 50 16/09/1999 2 إقلیم: بنسلیمان م/م العیون المركزیة 2451 إقلیم: الصویرة م م  الفیجل الدھبي محمد
بدون سكن 50 16/09/1999 3 إقلیم: بنسلیمان م/م المجد المركزیة 456 إقلیم: الصویرة م.م ایت ازم مفید محمد
بدون سكن 50 16/09/1997 7 إقلیم: بنسلیمان م/م بني عامر المركزیة 453 إقلیم: سیدي بنور الھدادجة عبد العالي محسن
بدون سكن 45 16/09/1993 1 إقلیم: بنسلیمان م/م بني ورة  المركزیة 2450 إقلیم: شیشاوة تنامرت المیلودي بوكري
بدون سكن 45 16/09/1989 2 إقلیم: بنسلیمان م/م أوالد یحیى المركزیة 2459 إقلیم: شیشاوة تاسا ادریس  مرتجي
بدون سكن 45 05/09/2008 1 إقلیم: بنسلیمان م/م أحد أوالد زیان  

المركزیة
2457 إقلیم: الصویرة م.م بوزمور عبد الجلیل الناصري

بدون سكن 45 16/09/1998 3 إقلیم: بنسلیمان م/م اوالد الشاوي 
المركزیة

458 إقلیم: بنسلیمان مجموعة مدارس تفرانت نور الدین زعبول

غیر صالح 74 21/09/1983 1 إقلیم: سطات مركزیة الزمامرة 604 إقلیم: سطات مركزیة اوالد سلیمان 
امزاب

الحسن زوھیر

بدون سكن 71 16/09/1988 1 إقلیم: سطات مدرسة فاطمة الفھریة 596 إقلیم: سطات مركزیة زیو محمد جواد
بدون سكن 64 16/09/1985 2 إقلیم: سطات مركزیةاوالد المعروفي 606 إقلیم: سطات مركزیة اوالد جمیل محمد لبجاوي
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نعم 50 06/09/2000 1 إقلیم: سطات مركزیة بئر بوكصیعة 2711 إقلیم: الرحامنة اوالد عبد هللا الحصارة 
المركزیة

الھاني  العلمي

بدون سكن 50 16/09/1999 1 إقلیم: سطات مدرسة الشھید رشدي 597 إقلیم: سطات مركزیة لخلط ھشام شطو
بدون سكن 50 16/09/1998 1 إقلیم: سطات مركزیة اوالد جمیل 2738 إقلیم: سطات مركزیة بئر قدور نجاة عفك
بدون سكن 50 16/09/1998 2 إقلیم: سطات مركزیة الخمالشة 607 إقلیم: الرحامنة الجبابر ة المركزیة عبدالعزیز زكي
بدون سكن 45 16/09/1995 2 إقلیم: سطات مركزیة اوالد سلیمان 

امزاب
2695 إقلیم: شیشاوة انمرن المركزیة ادریس زداوي

بدون سكن 45 16/09/1992 2 إقلیم: سطات مركزیة عین الخمیس 602 إقلیم: شیشاوة إحرضانن عبد هللا الیماني
بدون سكن 45 16/09/1994 3 إقلیم: سطات مركزیة واد النعناع 2706 إقلیم: تارودانت م.م وامومن محمد محیدي
بدون سكن 45 05/09/2008 1 إقلیم: سطات مركزیة لعبادلة 600 إقلیم: ورزازات م.الجماعاتیة زاویة سیدي 

لحساین
العزیز فرتاحي

بدون سكن 45 04/09/2002 5 إقلیم: سطات مركزیة العربي باطما 605 إقلیم: تنغیر م.م صغرو بشرى مكاوي
نعم 45 06/09/2001 3 إقلیم: سطات مركزیة لقراقرة بوشاكر 2730 إقلیم: شیشاوة أیت عال ھشام فرجي
نعم 45 16/09/1998 4 إقلیم: سطات مركزیة التوالت 608 إقلیم: سطات مركزیة مزورة رشید سلمان

بدون سكن 45 16/09/1998 5 إقلیم: سطات مركزیة زیو 2693 إقلیم: سطات مركزیة جمعة اوالد 
محمد

سعید تومي

بدون سكن 45 16/09/1998 3 إقلیم: سطات مركزیةشرقاوة 2736 إقلیم: الصویرة م.م الظھر ھشام لسان الدین
مستعمل 
كإدارة

45 16/09/1997 1 إقلیم: سطات مركزیة اوالد حمیدة 603 إقلیم: شیشاوة ایت  شعیب محمد الشعبي

بدون سكن 45 16/09/1996 1 إقلیم: سطات مركزیة الكراطمة 601 إقلیم: ورزازات م.م.  تورجدال حداني عفاف
غیر صالح 50 14/09/2000 1 إقلیم: سیدي بنور الزرقطوني 609 إقلیم: سیدي بنور أحد العونات مراد لبدین
غیر صالح 49 16/09/1989 1 إقلیم: سیدي بنور المشرك 614 عمالة مقاطعات 

موالي رشید
المدرسة اإلبتدائیة 
الركیبي

عبد الرحیم بوجمعي

غیر صالح 45 01/09/2011 8 إقلیم: سیدي بنور مطران 613 إقلیم: سیدي بنور العبابسة المصطفى حمیتي
نعم 45 02/09/2010 2 إقلیم: سیدي بنور اوالد جرار 2780 إقلیم: شیشاوة تكنكمت    حلیم  عبدالرزاق
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نعم 45 12/11/2009 1 إقلیم: سیدي بنور ابن الھیثم 2772 إقلیم: سیدي بنور القاید موسى اسماعیل مقصوري
نعم 45 19/09/2001 1 إقلیم: سیدي بنور الشریف االدریسي 618 إقلیم: تنغیر م.م ایت علي ویكو عبدالمالك شھید

بدون سكن 39 01/01/2010 4 إقلیم: سیدي بنور اوالد الطالب 612 إقلیم: الصویرة المدرسة الجدیدة بن الفالح بوشعیب
نعم 55 16/09/1991 1 إقلیم: مدیونة فاطمة الزھراء 571 إقلیم: مدیونة اوالد الحارث مصطفى لعرج

بدون سكن 48 16/09/1991 1 إقلیم: مدیونة المتنبي 569 إقلیم: مدیونة مرشیش ابراھیم اماش
نعم 46 16/09/1991 1 إقلیم: مدیونة محمد الحلوي 559 إقلیم: مدیونة الحمادات الحاج صبري

بدون سكن 45 16/09/1993 10 إقلیم: مدیونة الشیاظمة 550 إقلیم: طاطا امتزكین مصطفى صامدي
نعم 45 16/09/1992 2 إقلیم: مدیونة عمر ابن عبد العزیز 553 إقلیم: شیشاوة تسغیت سعید ھزلي
نعم 45 01/09/2010 1 إقلیم: مدیونة النجاح 570 إقلیم: أزیالل مركزیة توفغین البغزاوي سعید
نعم 45 04/09/2002 6 إقلیم: مدیونة اوالد الحارث 2635 إقلیم: سیدي بنور سبت المعاریف كمال أمزیل
نعم 45 06/09/2001 2 إقلیم: مدیونة فاطمة المرنیسي 563 إقلیم: زاكورة م.م بني زولي خدیجة قابل
نعم 43 16/09/1995 4 إقلیم: مدیونة محمد البارودي 551 إقلیم: النواصر م. األبرار یوسف یتب

بدون سكن 42 16/09/1992 4 إقلیم: مدیونة الشھید أحمد الحنصالي 554 إقلیم: مدیونة محمد عابد الجابري المصطفى الطاھر
بدون سكن 39 02/09/2010 2 إقلیم: مدیونة م 11 ینایر 556 إقلیم: میدلت واد الدھب الكعنیش فتیحة
نعم 78 16/09/1989 1 عمالة مقاطعات 

ابن مسیك
المدرسة االبتدائیة 
الرافعي

512 عمالة مقاطعات 
موالي رشید

المدرسة اإلبتدائیة عقبة 
بن نافع

حسن بوجنیج

محتل 70 16/09/1991 1 عمالة مقاطعات 
ابن مسیك

المدرسة االبتدائیة 
األمیرة لال عائشة

508 عمالة مقاطعات 
موالي رشید

المدرسة اإلبتدائیة ابن 
درید

عــبد الـجـلـیـل  الزراري

بدون سكن 67 16/09/1991 1 عمالة مقاطعات 
ابن مسیك

المدرسة االبتدائیة أنوال 513 إقلیم: آسفي م/م ضواحي أسفي عبد هللا ناصف

نعم 64 17/09/1990 7 عمالة مقاطعات 
ابن مسیك

المدرسة االبتدائیة 
البحتري

514 إقلیم: أزیالل مركزیة تابیة حسن وھبي

نعم 54 17/09/1990 1 عمالة مقاطعات 
ابن مسیك

المدرسة االبتدائیة یوسف 
بن تاشفین

507 عمالة مقاطعات 
الفداء مرس 
السلطان

مدرسة إبن بطوطة 
االبتدائیة

عكبي سعید
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للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

نعم 49 16/09/1988 4 عمالة مقاطعات 
ابن مسیك

المدرسة االبتدائیة أحمد 
الراشدي

510 إقلیم: برشید مركزیة قصبة بنمشیش ملیكة كرام

بدون سكن 45 16/09/1992 2 عمالة مقاطعات 
ابن مسیك

المدرسة االبتدائیة جمال 
الدین األفغاني

511 عمالة مقاطعات 
موالي رشید

المدرسة اإلبتدائیة 
األطلس

مصطفى غمور

بدون سكن 45 16/09/1999 1 عمالة مقاطعات 
ابن مسیك

المدرسة االبتدائیة ابن 
سینا

509 إقلیم: تنغیر م.م ایت زكان الذھبي  یوسف

بدون سكن 45 16/09/1999 2 عمالة مقاطعات 
ابن مسیك

المدرسة االبتدائیة ابن 
خفاجة

515 إقلیم: الصویرة م م ابن الھیثم    أیت موالي عبدالرزاق 
            

نعم 56 21/11/1991 4 عمالة مقاطعات 
الدار البیضاء أنفا

المتنبي 473 إقلیم: خریبكة مدرسة فاطمة الفھریة لحبیب غراوي

نعم 51 17/09/1990 1 عمالة مقاطعات 
الدار البیضاء أنفا

عبد المومن 472 عمالة مقاطعات 
الدار البیضاء أنفا

ساحة وادي المخازن المصطفى ناصري

نعم 45 16/09/1989 2 عمالة مقاطعات 
الدار البیضاء أنفا

اإلدریسي بنات 470 إقلیم: شفشاون م/م بني محمد عبد الوھاب الزاوي

نعم 45 06/09/2001 3 عمالة مقاطعات 
الدار البیضاء أنفا

فاطمة الفھریة 474 إقلیم: الصویرة م م  لكراردة فاطمة الجراوي

نعم 45 06/09/2000 2 عمالة مقاطعات 
الدار البیضاء أنفا

الزرقطوني 471 إقلیم: الصویرة م م تكوشت عبد العزیز الرافعي

نعم 73 16/09/1989 1 عمالة مقاطعات 
الفداء مرس 
السلطان

مدرسة ابن المعتز 
االبتدائیة

479 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

الكرین بوعبید عنواف

بدون سكن 45 16/09/1992 1 عمالة مقاطعات 
الفداء مرس 
السلطان

مدرسة معاویة بن أبي 
سفیان االبتدائیة

2503 إقلیم: برشید مركزیة اوالد مسعود یونس مصباح

نعم 71 16/09/1985 1 عمالة مقاطعات 
سیدي البرنوصي

المدرسة االبتدائیة جمال 
الدین األفغاني

527 إقلیم: سطات مركزیة واد النعناع محمد بوعمراوي

نعم 67 16/09/1989 1 عمالة مقاطعات 
سیدي البرنوصي

مدرسة المروة اإلبتدائیة 524 عمالة مقاطعات 
سیدي البرنوصي

المدرسة اإلبتدائیة یعقوب 
المنصور

المعطي عناق
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الدار البیضاء  - سطات 06    جھة التعیین     :      

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

بدون سكن 59 16/09/1988 1 عمالة مقاطعات 
سیدي البرنوصي

المدرسة اإلبتدائیة 
عبدالرحیم بوعبید

529 عمالة مقاطعات 
موالي رشید

المدرسة اإلبتدائیة محمد 
بلعربي العلوي

المصطفى بونان

نعم 57 17/09/1984 5 عمالة مقاطعات 
سیدي البرنوصي

المدرسة اإلبتدائیة عزیز 
أمین

535 إقلیم: سطات مركزیة بئر بوكصیعة رحال     ھرموزي

نعم 53 16/09/1992 2 عمالة مقاطعات 
سیدي البرنوصي

المدرسة االبتدائیة خالد 
بن الولید

532 إقلیم: برشید مركزیة موالین الدروة2 عماوي محمد

نعم 50 21/09/1983 1 عمالة مقاطعات 
سیدي البرنوصي

المدرسة االبتدائیة محمد 
بلحسن الوزاني

531 عمالة مقاطعات 
سیدي البرنوصي

المدرسة اإلبتدائیة 
القاضي عیاض

العربي نظیف

نعم 45 16/09/1994 8 عمالة مقاطعات 
سیدي البرنوصي

المدرسة اإلبتدائیة 
األزھار

528 إقلیم: الصویرة م/م االمام اشافعي أحمد مستعید

بدون سكن 45 06/09/2001 1 عمالة مقاطعات 
سیدي البرنوصي

المدرسة اإلبتدائیة یوسف 
بن تاشفین

525 إقلیم: تنغیر م.م ایت إعزى. امحمد القاضي

نعم 45 16/09/1999 3 عمالة مقاطعات 
سیدي البرنوصي

المدرسة االبتدائیة ابن 
طفیل

526 إقلیم: الصویرة م.م. إداوكلول محمد بالبیضاء

نعم 45 16/09/1996 2 عمالة مقاطعات 
سیدي البرنوصي

المدرسة اإلبتدائیة أم 
أیمن

2572 إقلیم: الیوسفیة مركزیة الضلعة عبد الجلیل كصارا

بدون سكن 42 16/09/1991 5 عمالة مقاطعات 
سیدي البرنوصي

المدرسة اإلبتدائیة یعقوب 
المنصور

2556 عمالة مقاطعات 
موالي رشید

المدرسة اإلبتدائیة عبد 
الرحمان بن زیدان

محمد ایت البور

محتل 42 17/09/1990 1 عمالة مقاطعات 
سیدي البرنوصي

المدرسة االبتدائیة ابن 
زیدون

534 عمالة مقاطعات 
سیدي البرنوصي

المدرسة االبتدائیة حلیمة 
السعدیة

عبد الھادي المھیلي

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

المعري 486 عمالة مقاطعات 
عین السبع الحي 
المحمد

عبد هللا الحداوي الصالحة خنیبة

نعم 68 17/09/1990 1 عمالة مقاطعات 
عین السبع الحي 
المحمد

موالي إدریس األول 487 عمالة مقاطعات 
موالي رشید

المدرسة اإلبتدائیة عثمان 
ابن عفان

محمد برودي

بدون سكن 52 16/09/1993 1 عمالة مقاطعات 
عین السبع الحي 
المحمد

الموحدین 489 عمالة مقاطعات 
موالي رشید

المدرسة اإلبتدائیة طارق 
بن زیاد

حفیظ واعراب
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الدار البیضاء  - سطات 06    جھة التعیین     :      

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

بدون سكن 50 16/09/1994 5 عمالة مقاطعات 
عین السبع الحي 
المحمد

الخلیل بن أحمد 493 إقلیم: شیشاوة ألتاس المصطفى عماد

بدون سكن 48 16/09/1987 2 عمالة مقاطعات 
عین السبع الحي 
المحمد

ابن ثابت 488 عمالة مقاطعات 
الدار البیضاء أنفا

محمد إقبال عبدهللا الخلیل

نعم 40 17/09/1990 5 عمالة مقاطعات 
عین السبع الحي 
المحمد

اإلمام مسلم 491 عمالة مقاطعات 
سیدي البرنوصي

المدرسة اإلبتدائیة القدس لحسن القساوي

نعم 50 06/09/2001 1 عمالة مقاطعات 
موالي رشید

المدرسة اإلبتدائیة سكینة 
بنت الحسین

520 إقلیم: زاكورة م.م المرجة أمطیر م عبد العزیز

نعم 48 16/09/1991 2 عمالة مقاطعات 
موالي رشید

المدرسة اإلبتدائیة علي 
بن أبي طالب

2554 إقلیم: الجدیدة م/م امھیولة ابراھیم   بامو

بدون سكن 45 04/09/2002 1 عمالة مقاطعات 
موالي رشید

المدرسة اإلبتدائیة لال 
نزھة

522 إقلیم: الصویرة م.م. طارق بن زیاد مصطفى وردي

نعم 39 16/09/1995 6 عمالة مقاطعات 
موالي رشید

المدرسة اإلبتدائیة عثمان 
ابن عفان

2541 إقلیم: برشید المدرسة االبتدائیة الدروة 
الجدیدة

مراد حلیم

بدون سكن 39 04/09/2002 1 عمالة مقاطعات 
موالي رشید

المدرسة اإلبتدائیة أبو 
الحسن المریني

2552 عمالة مقاطعات 
موالي رشید

المدرسة اإلبتدائیة علي 
بن أبي طالب

عادل منصور

بدون سكن 39 16/09/1998 10 عمالة مقاطعات 
موالي رشید

المدرسة اإلبتدائیة 
الركیبي

2553 عمالة مقاطعات 
موالي رشید

المدرسة اإلبتدائیة أبو 
الحسن المریني

رزوق الطاھرة

نعم 64 16/09/1991 1 عمالة مقاطعة 
الحي الحسني

قصبة األمین 2535 إقلیم: النواصر م. إدریس بن زكري امل ازرویل

نعم 59 17/09/1990 1 عمالة مقاطعة 
الحي الحسني

الفرح 1 504 إقلیم: النواصر م.م دار الشیخ عبدالعزیز بحفیض

نعم 50 16/09/1999 3 عمالة مقاطعة 
الحي الحسني

السالم1 505 إقلیم: الصویرة م.م. الزاویة محمد  حوزمار

نعم 49 16/09/1989 4 عمالة مقاطعة 
الحي الحسني

أنوال 502 إقلیم: خریبكة م/م المعادنة النقیزي  الصدیق
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الدار البیضاء  - سطات 06    جھة التعیین     :      

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

نعم 45 16/09/1995 2 عمالة مقاطعة 
الحي الحسني

ملیكة الفاسي 506 إقلیم: برشید مركزیة الغنیمیین محمد حافضي

نعم 45 17/09/1990 2 عمالة مقاطعة 
الحي الحسني

عبد هللا ابن یاسین 500 إقلیم: خریبكة مدرسة الحسنیة المنصور محمد

محتل 42 16/09/1992 10 عمالة مقاطعة 
الحي الحسني

اإلمام علي 503 عمالة مقاطعات 
الدار البیضاء أنفا

سیدي عبد الرحمان نجیب العسراني

نعم 56 21/10/1983 1 عمالة مقاطعة 
عین الشق

اإلمام البخاري 497 عمالة مقاطعات 
سیدي البرنوصي

المدرسة اإلبتدائیة أم أیمن عبد المجید ضنین

غیر صالح 51 16/09/1988 1 عمالة مقاطعة 
عین الشق

المنظر العام 496 عمالة مقاطعات 
الفداء مرس 
السلطان

مدرسة جمیلة القیروانیة 
االبتدائیة

عبد الفتاح جوھري

بدون سكن 45 16/09/1995 2 عمالة مقاطعة 
عین الشق

النرجس 495 إقلیم: برشید مركزیة الدوار الجدید شاكر العمراني أمال

نعم 85 16/09/1989 1 عمالة: المحمدیة الحنصالي 573 عمالة مقاطعات 
الدار البیضاء أنفا

الرحالي الفاروقي رشیدة العركاب

نعم 65 17/09/1984 2 عمالة: المحمدیة الغزالي 572 عمالة: المحمدیة الفتح حمید بالحاج
نعم 55 17/09/1984 3 عمالة: المحمدیة الفرزدق 574 إقلیم: الحوز مركزیة الرحى عبد اللطیف الزبیر
نعم 54 16/09/1989 1 عمالة: المحمدیة أنس بن مالك 577 إقلیم: مدیونة عمر الخیام المعطي التویمي

بدون سكن 52 17/09/1984 2 عمالة: المحمدیة أمجاد 575 عمالة: المحمدیة بدر المسوس حسین
بدون سكن 50 23/09/2003 9 عمالة: المحمدیة محمد عابد الجابري 578 إقلیم: الصویرة م.م. اإلمام البخاري الشقم ادریس
نعم 50 16/09/1998 6 عمالة: المحمدیة الفتح 2655 إقلیم: سطات مركزیةشرقاوة عبدالكبیر مسعودي

بدون سكن 49 16/09/1985 3 عمالة: المحمدیة الحجبة 576 عمالة: المحمدیة الزرقطوني محمد حیران
بدون سكن 45 16/09/1993 1 عمالة: المحمدیة ابن النفیس 579 إقلیم: سطات لقراقرة الركبةمركزیة رشید شماخ
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مراكش - آسفي 07    جھة التعیین     :      

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

نعم 86 01/05/1997 1 إقلیم: آسفي مدرسة محمد لعلج 
بنھیمة

744 إقلیم: آسفي م/م الزیدانیة حسن لمعاني

نعم 85 16/09/1981 1 إقلیم: آسفي مدرسة عالل بن عبد هللا 748 إقلیم: آسفي مدرسة أنس بن مالك محمد ریاض
بدون سكن 75 16/09/1989 1 إقلیم: آسفي مدرسة لحسن واعزیز 746 إقلیم: آسفي مدرسة الباھیة بوشعیب مدنان
غیر صالح 70 16/09/1982 1 إقلیم: آسفي م/م الساحل 766 إقلیم: آسفي م/م دار المدراوي محمد نادن
نعم 64 16/09/1980 2 إقلیم: آسفي مدرسة أنس بن مالك 3172 إقلیم: آسفي مدرسة حمان الفطواكي لھاللي ابراھیم
نعم 62 17/09/1990 5 إقلیم: آسفي مدرسة حمان الفطواكي 3175 إقلیم: آسفي م/م ابن حنبل عبد هللا ازكاي

بدون سكن 59 21/09/1983 1 إقلیم: آسفي م/م سیدي احساین 760 إقلیم: آسفي م/م بني دغوغ محمد لبراسي
غیر صالح 59 16/09/1982 1 إقلیم: آسفي مدرسة یوسف بن تاشفین 745 إقلیم: آسفي م/م لكبابرة الجیاللي لغریبي
نعم 57 17/09/1990 7 إقلیم: آسفي مدرسة الفقیھ السرغیني 747 إقلیم: آسفي م/م النواصرة اوالد 

الحاج
ازروال آمنة

بدون سكن 54 17/09/1990 2 إقلیم: آسفي م/م دار المدراوي 3210 إقلیم: آسفي م/م اوالد بوعریس الضوبلي یونس
بدون سكن 53 16/09/1991 1 إقلیم: آسفي م/م لخوادرة 767 إقلیم: آسفي م/م الواد الغارق لھیب عبد الحق
بدون سكن 53 16/09/1994 7 إقلیم: آسفي م/م الزیدانیة 3208 إقلیم: آسفي م/م اوالد عبد هللا ریاض اعبیدة
بدون سكن 50 16/09/1998 2 إقلیم: آسفي م/م ضواحي أسفي 3198 إقلیم: آسفي م/م الصبابحة سمیرة ادریسي باشا
بدون سكن 49 16/09/1991 8 إقلیم: آسفي م/م لكبابرة 3196 إقلیم: آسفي م/م بئر اوزو حسن لحیان
بدون سكن 48 16/09/1991 2 إقلیم: آسفي م/م بني دغوغ 3178 إقلیم: آسفي م/م اوالد زكري عبد النبي الدحومي
بدون سكن 48 16/09/1992 1 إقلیم: آسفي م/م اوالد سلیمان 765 إقلیم: آسفي م/م العرفان شعشاع بوجمعة
بدون سكن 45 16/09/1991 2 إقلیم: آسفي م/م الحمامشة 762 إقلیم: آسفي م/م العموریة محمد السوكافي
غیر صالح 45 16/09/1993 5 إقلیم: آسفي م/م المالح 759 إقلیم: الیوسفیة مركزیة اوالد العیاشي ابراھیم الزریھني
بدون سكن 45 16/09/1992 6 إقلیم: آسفي م/م بئر اوزو 3187 إقلیم: الیوسفیة مركزیة الفضاضلة نورالدین عقاب
بدون سكن 45 16/09/1995 9 إقلیم: آسفي م/م دار الحاجي 758 إقلیم: الصویرة م.م. الفرابي شداد أحمد
نعم 45 16/09/1994 1 إقلیم: آسفي مدرسة السالم 3177 إقلیم: الصویرة م م زاویة اسوقین الشاوي حمید
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مراكش - آسفي 07    جھة التعیین     :      

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

بدون سكن 45 06/09/2006 1 إقلیم: آسفي م/م الشعاعلة 3209 إقلیم: سیدي بنور الوفاء توفیق  فرمان
بدون سكن 45 05/09/2003 4 إقلیم: آسفي م/م الصبابحة 3183 إقلیم: الیوسفیة مركزیة الكعدة نبیل بركات
نعم 45 04/09/2002 1 إقلیم: آسفي م/م زاویة الراضي 764 إقلیم: ورزازات م.م. امغالي كجدار طارق

غیر صالح 45 04/09/2002 9 إقلیم: آسفي م/م سیدي كانون 753 إقلیم: الیوسفیة مركزیة اھدیل المعمورة رشید فریندي
بدون سكن 45 06/09/2000 5 إقلیم: آسفي م/م اوالد بوعریس 3204 إقلیم: الصویرة م.م. األمام مالك حنان بوركان
بدون سكن 45 06/09/2000 8 إقلیم: آسفي م/م العبابدة 763 إقلیم: الصویرة م م أقرمود میلود بونسر
بدون سكن 45 16/09/1999 8 إقلیم: آسفي م/م لعبادلة 754 إقلیم: الیوسفیة مركزیة النواصرة كریم أحمیدي
بدون سكن 45 16/09/1998 8 إقلیم: آسفي م/م الحرارتة 756 إقلیم: الصویرة م.م.  المناصیر عبد الغني بوحزام
نعم 45 16/09/1998 1 إقلیم: آسفي مدرسة الباھیة 3174 إقلیم: الیوسفیة مركزیة القنطرة ادریس الشھالوي

بدون سكن 45 16/09/1997 6 إقلیم: آسفي م/م اوالد عبة 761 إقلیم: الیوسفیة مركزیة الحسینات الدحومي خلیل
بدون سكن 45 16/09/1996 6 إقلیم: آسفي م/م النواصرة اوالد 

الحاج
3207 إقلیم: الیوسفیة مركزیة البدادغة الفارسي یوسف

بدون سكن 39 06/09/2000 2 إقلیم: آسفي م/م الواد الغارق 3190 إقلیم: آسفي مدرسة النجاح الجماعاتیة الزوبي عبد اللطیف
بدون سكن 39 16/09/1999 2 إقلیم: آسفي م/م العموریة 3193 إقلیم: الصویرة مدرسة سیدي عبد الجلیل نبیل الجدیاني
بدون سكن 69 16/09/1987 1 إقلیم: الحوز مدرسة الشویطر 625 إقلیم: الحوز ایت واكستیت مراد محمد
بدون سكن 66 16/09/1982 3 إقلیم: الحوز واداكر 621 إقلیم: الحوز امغراس عالل مسحیق
نعم 58 16/09/1991 1 إقلیم: الحوز مدرسة السالم 620 إقلیم: الحوز مدرسة أیت منصور 

االبتدائیة
محمد  البدوي

بدون سكن 58 16/09/1992 9 إقلیم: الحوز المدرسة االبتدائیة  األمل 638 إقلیم: الحوز سیدي فارس عبد اللطیف عنان
بدون سكن 50 05/09/2003 2 إقلیم: الحوز ابردوع 619 إقلیم: الحوز طلزین العلیوي موالي رشید
بدون سكن 45 16/09/1992 5 إقلیم: الحوز الغنانمة 637 إقلیم: الحوز ابن تومرت عبد المولى لمسلك
بدون سكن 45 02/09/2010 7 إقلیم: الحوز یوسف بن تاشفین 640 إقلیم: شیشاوة ایت عمر ادمنصور  عبد  الحكیم
بدون سكن 45 02/09/2010 9 إقلیم: الحوز الخروع 641 إقلیم: ورزازات م.م. تلوات بوصوف سعیدة
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بدون سكن 45 05/09/2008 5 إقلیم: الحوز سیدي بدھاج 2818 إقلیم: شیشاوة تجكالت عبد االلھ سكتان
مستعمل 
كإدارة

45 07/09/2004 10 إقلیم: الحوز طلزین 2861 إقلیم: الصویرة م.م  تیكودار الحسین ایت بال

بدون سكن 45 04/09/2002 1 إقلیم: الحوز الشھید عالل بن 
عبدهللا-الزاھریة

636 إقلیم: تنغیر م.م ایت واعتیق أیت العباس محمد

بدون سكن 45 06/09/2001 2 إقلیم: الحوز المرجة 629 إقلیم: الحوز اغیل ھشام كلون
بدون سكن 45 06/09/2001 10 إقلیم: الحوز سیدي احمد التومي 646 إقلیم: الصویرة م م أیت بوصدوك توفیق ایت الصغیر
بدون سكن 45 06/09/2000 6 إقلیم: الحوز بلعطار 623 إقلیم: الحوز تانفكیغت المومي المصطفى
بدون سكن 45 06/09/2000 4 إقلیم: الحوز مركزیة تمكرت 645 إقلیم: شیشاوة أفتاس السعید بوردامة
بدون سكن 45 16/09/1999 1 إقلیم: الحوز حمان الفتواكي 639 إقلیم: الحوز مركزیة امسالن ھشام النویني
بدون سكن 45 16/09/1998 9 إقلیم: الحوز لرجام 628 إقلیم: الحوز طارق بن زیاد -ایت 

احكیم
عبد الرزاق الكطابي

بدون سكن 45 16/09/1998 2 إقلیم: الحوز مدرسة أیت منصور 
االبتدائیة

2789 إقلیم: الصویرة م.م. بئر أنزران محمد اجلباب

بدون سكن 45 16/09/1998 4 إقلیم: الحوز اكجكال 643 إقلیم: شیشاوة بوحمیسة السعید ایت عدي
بدون سكن 45 16/09/1997 1 إقلیم: الحوز دار العسري 2850 إقلیم: الصویرة م.م. تمنت توفیق لحلیمي
بدون سكن 45 16/09/1996 1 إقلیم: الحوز عین الرمان 644 إقلیم: الصویرة م.م. سیدي غانم عبد العزیز الكزولي
غیر صالح 39 06/09/2000 6 إقلیم: الحوز اجیكن 2854 إقلیم: الحوز موالي ابراھیم عادل مسواني
نعم 53 16/09/1992 1 إقلیم: الرحامنة مدرسة ابن طفیل 735 إقلیم: الرحامنة سیدي كروم المركزیة خیار عبد الرحیم

بدون سكن 45 16/09/1992 1 إقلیم: الرحامنة النواجي المركزیة 3157 إقلیم: شیشاوة واد تانسیفت السعید القاروني
بدون سكن 45 16/09/1994 1 إقلیم: الرحامنة المرابطین المركزیة 737 إقلیم: شیشاوة ایت احساین ادریس بناني
بدون سكن 45 06/09/2001 1 إقلیم: الرحامنة سیدي كروم المركزیة 3141 إقلیم: الرحامنة لمتاكیل المركزیة الجیاللي بلعماري
بدون سكن 45 06/09/2000 3 إقلیم: الرحامنة اوالد بوزید المركزیة 3169 إقلیم: شیشاوة انزیك امجكال محمد
بدون سكن 45 06/09/2000 4 إقلیم: الرحامنة اوالد شریف المركزیة 3154 إقلیم: الرحامنة تادلة الشر قیة المركزیة عبد الھادي بلبروم
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بدون سكن 45 16/09/1996 10 إقلیم: الرحامنة اوالد وكاد المركزیة 743 إقلیم: شیشاوة الحمري محمد الفاخري
بدون سكن 39 06/09/2001 3 إقلیم: الرحامنة اوالد امطاعیة المركزیة 3165 إقلیم: الحوز المركب التربوي زرقطن سمیر زاح
بدون سكن 81 21/09/1983 1 إقلیم: الصویرة دار الدھب 683 إقلیم: الصویرة م.م. كشولة بوشعیب لمواجد
بدون سكن 60 16/09/1992 1 إقلیم: الصویرة م م ام العیون 688 إقلیم: الصویرة م م ابن زھر احمد الھیبة اركیتي
بدون سكن 57 16/09/1989 2 إقلیم: الصویرة م م أیت بوصدوك 3011 عمالة: مراكش مدرسة میمونة أم 

المؤمنین
عبد اللطیف زماني

نعم 45 06/09/2001 3 إقلیم: الصویرة مدرسة القدس 684 إقلیم: الصویرة م.م  ادشفي حبوش الحسن
نعم 42 16/09/1992 7 إقلیم: الصویرة مدرسة ابن رشد 682 إقلیم: شتوكة آیت 

باھا
م. القاضي عیاض عبدالكبیر السابق

نعم 56 16/09/1989 1 إقلیم: الیوسفیة مدرسة عمرو بن العاص 770 إقلیم: الیوسفیة مدرسة الطاھر بن عبد 
الكریم

سلك خالیل

نعم 53 16/09/1991 1 إقلیم: الیوسفیة مدرسة الفتح 771 إقلیم: الیوسفیة مركزیة اوالد البكري زواوي مصطفى
نعم 50 06/09/2001 2 إقلیم: الیوسفیة مدرسة عبد هللا 

الشفشاوني
772 إقلیم: الیوسفیة مركزیة زاویة حرمة هللا ھیالل بیوض

غیر صالح 45 16/09/1993 1 إقلیم: الیوسفیة مدرسة الطاھر بن عبد 
الكریم

3212 إقلیم: الرحامنة احمدناه المركزیة رشید عاللي

نعم 45 16/09/1997 1 إقلیم: الیوسفیة مدرسة الطبري 769 إقلیم: شیشاوة كوزمت محمد الدباغ
نعم 64 16/09/1991 1 إقلیم: شیشاوة ابن المقفع 2873 إقلیم: شیشاوة أكدیر  أومنصور ابراھیم شریف

بدون سكن 45 16/09/1992 1 إقلیم: شیشاوة فیاللة 662 إقلیم: الصویرة م م. السعدیین عبدالرزاق ولد ھمو
بدون سكن 45 05/09/2008 1 إقلیم: شیشاوة لمینات 2879 إقلیم: شیشاوة تنسماخت فؤاد حازم
بدون سكن 45 28/09/2004 1 إقلیم: شیشاوة بلمقدم 647 إقلیم: شیشاوة أیت بخایر  بوزكني المصطفى
بدون سكن 45 16/09/1999 1 إقلیم: شیشاوة احمد بوكماخ 649 إقلیم: شیشاوة تزكي ادریس الموراني
نعم 45 16/09/1999 2 إقلیم: شیشاوة تاویلولت 661 إقلیم: الصویرة م م اصھاھال محمد دھیس

غیر صالح 45 16/09/1998 1 إقلیم: شیشاوة تمزكدوین 659 إقلیم: شیشاوة إرغي الحسین  جندر
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بدون سكن 74 17/09/1984 1 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

مدرسة النواجي الجدیدة 665 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

بویا عمر المركزیة العبیدي عبدالعزیز

غیر صالح 61 17/09/1990 3 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

مدرسة الدوار الجدید 669 إقلیم: الرحامنة الطلوح المركزیة نورالدین المتوكل

نعم 59 16/09/1991 1 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

مدرسة سیدي رحال 667 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

اوالد اخلیفة المركزیة مجید زریویل

غیر صالح 51 16/09/1992 1 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

اوالد عبو المركزیة 676 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

بوروطة المركزیة الطاھري المصطفى

بدون سكن 45 16/09/1992 8 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

اوالد منصور المركزیة 680 إقلیم: أزیالل مركزیة مسكاون المصطفى ناجین

بدون سكن 45 16/09/1993 2 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

اوالد اخلیفة المركزیة 2991 إقلیم: الصویرة م.م. إمكراد حمید غولي

نعم 45 16/09/1993 1 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

الكرارمة المركزیة 2987 إقلیم: شیشاوة بوعنكة یونس فضول

غیر صالح 45 01/01/2012 2 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

مدرسة ھراوة 2960 إقلیم: الصویرة م.م.تركانت یوسف الطاھري

بدون سكن 45 05/09/2008 1 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

اوالد ركیعة المركزیة 2994 إقلیم: ورزازات م.م. وینتجكال  البورنیا مصطفى

بدون سكن 45 06/09/2001 3 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

اوالد مصباح المركزیة 681 إقلیم: الصویرة م.م.الحسن بن علي عبد العالي بن الجیاللي

غیر صالح 45 06/09/2000 3 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

رجراجة المركزیة 668 إقلیم: الصویرة م م تلیوة خالد زروال

نعم 45 06/09/2000 1 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

مركزیة اوالد ناصر - 
لمزم

677 إقلیم: شیشاوة لحسینات نجیب نزھي

بدون سكن 45 16/09/1998 3 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

لبرارجة المركزیة 672 إقلیم: شیشاوة أیت ھادي المركزیة ھشام العابدالعمراني

بدون سكن 45 16/09/1998 10 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

سور العز المركزیة 679 إقلیم: أزیالل مركزیة تاركا جمال بكري
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بدون سكن 45 16/09/1996 2 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

اوالد بنرحال المركزیة 673 إقلیم: الحوز اسلون الجیاللي النویري

نعم 45 16/09/1996 7 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

اوالد مسعود المركزیة 670 إقلیم: شیشاوة أمدالن سمیر بنشریفة

نعم 45 16/09/1996 1 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

مركزیة اوالد ابراھیم - 
سیدي عیسى بنسلیمان

678 إقلیم: شیشاوة تماروت عبد الكریم مرزاق

بدون سكن 39 06/09/2000 10 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

سیدي ابراھیم الكانون 
المركزیة

675 إقلیم: الرحامنة مدرسة المسیرة الخضراء ناجح رشید

بدون سكن 39 16/09/1998 2 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

بویا عمر المركزیة 2976 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

مدرسة ھراوة محمد العماري

نعم 83 17/09/1990 1 عمالة: مراكش مدرسة أنوال 723 عمالة: مراكش مجموعة مدارس سید 
الشیخ المركزیة

موالي ھاشم  العلوي

بدون سكن 79 16/09/1992 1 عمالة: مراكش مدرسة جنان أوراد 706 عمالة: مراكش مجموعة مدارس 
تازاكورت المركزیة

عالل محند

بدون سكن 78 16/09/1988 1 عمالة: مراكش مدرسة أم سلمة 709 عمالة: مراكش مدرسة احمد النور محمد أوخایة
نعم 77 17/09/1990 1 عمالة: مراكش مدرسة الشابي 703 عمالة: مراكش مدرسة عائشة أم 

المؤمنین
المصطفى اجاجي

نعم 74 16/09/1982 2 عمالة: مراكش مدرسة 11 ینایر 721 إقلیم: زاكورة م. التمور نسیم محمد
نعم 73 17/09/1984 1 عمالة: مراكش مدرسة ابن المقفع 704 إقلیم: قلعة 

 السراغنة
العربات المركزیة كتمان عبد الفتاح

نعم 72 16/09/1991 2 عمالة: مراكش مدرسة عبد السالم 
جبران 2

708 عمالة: مراكش مجموعة مدارس اسعادة 
المركزیة

أیت  حمو  الكبیر

نعم 72 16/09/1991 1 عمالة: مراكش مدرسة الجاحظ 718 إقلیم: أزیالل مدرسة میمونة الساعید الھرسالي
بدون سكن 72 17/09/1990 3 عمالة: مراكش مدرسة الشفشاوني عبد 

هللا
702 عمالة: مراكش مدرسة غرناطة فؤاد الراشق

بدون سكن 70 17/09/1990 1 عمالة: مراكش مدرسة دار السالم 732 إقلیم: الحوز دار الجامع محمد المحالیل
نعم 69 16/09/1992 4 عمالة: مراكش مدرسة أبواب مراكش 725 عمالة: مراكش مدرسة العباسیة محمد  بشاري
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نعم 68 16/09/1993 3 عمالة: مراكش مدرسة أم أیمن 710 إقلیم: طاطا السمیرة  بوم عبد هللا
نعم 67 16/09/1991 3 عمالة: مراكش مدرسة بدر 722 عمالة: مراكش مجموعة مدارس اوالد 

انجیم المركزیة
عمر الرماني

نعم 67 16/09/1991 2 عمالة: مراكش مدرسة غرناطة 3078 عمالة: مراكش مجموعة مدارس السیفر 
المركزیة

حسن رافعي

نعم 67 17/09/1984 2 عمالة: مراكش مدرسة عائشة أم 
المؤمنین

3080 إقلیم: الرحامنة اكمارات المركزیة الحبیب ھلحومة

نعم 66 16/09/1988 1 عمالة: مراكش مدرسة المسیرة 
الخضراء 2

707 عمالة: مراكش مجموعة مدارس احمد 
بلھاشمي المركزیة

نورالدین اجالیجي

نعم 66 16/09/1982 3 عمالة: مراكش مدرسة عبد السالم 
جبران 1

719 عمالة: مراكش مجموعة مدارس الولجة 
الحركات المركزیة

محمد سقیل

نعم 64 16/09/1993 5 عمالة: مراكش مدرسة ادریس األول 713 إقلیم: زاكورة م.م الفكارة أیت الحسین سالم
بدون سكن 64 17/09/1990 4 عمالة: مراكش مدرسة بالل 714 إقلیم: الرحامنة النواجي المركزیة محمد ایت الطالب
نعم 64 16/09/1982 4 عمالة: مراكش مدرسة المتنبي 1 720 عمالة: مراكش مجموعة مدارس اوالد 

بنرحمون المركزیة
ناصر ایت سي احماد

بدون سكن 63 16/09/1982 2 عمالة: مراكش مجموعة مدارس  
البساتین أوالد ابا 
مركزیة

730 عمالة: سال مدرسة فرحات حشاد المدني ایت الحاج

بدون سكن 61 16/09/1991 1 عمالة: مراكش مدرسة سیدي بن اسلیمان 716 إقلیم: الرحامنة اوالد امطاعیة المركزیة رشید المازوني
بدون سكن 61 16/09/1991 4 عمالة: مراكش مدرسة سیدي یوسف بن 

علي
726 إقلیم: الحوز ویركان البشیر بیوم

بدون سكن 61 16/09/1992 8 عمالة: مراكش مدرسة عبد المالك 
السعدي

724 إقلیم: الحوز تغوالست اعبودو عبد العزیز

بدون سكن 60 17/09/1990 5 عمالة: مراكش مدرسة احمد النور 3083 إقلیم: الرحامنة البطمة المركزیة المصطفى بدولي
بدون سكن 60 21/09/1983 3 عمالة: مراكش مدرسة القاید العیادي 715 إقلیم: الرحامنة اوالد شریف المركزیة التھاني عبد االلھ
بدون سكن 59 16/09/1991 5 عمالة: مراكش مدرسة رحال بن احمد 712 إقلیم: الحوز مركزیة ایت بلحاج اولحیان  محمد
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مراكش - آسفي 07    جھة التعیین     :      

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

بدون سكن 59 16/09/1991 2 عمالة: مراكش مدرسة عمرو بن العاص 717 إقلیم: الحوز مجموعة مدارس اوالد 
امطاع

خوشفي محمد

بدون سكن 59 16/09/1992 1 عمالة: مراكش مدرسة دار السلطان 731 إقلیم: الحوز سیدي بدھاج المصطفى عبیدة
بدون سكن 58 16/09/1991 3 عمالة: مراكش مجموعة مدارس اسعادة 

المركزیة
3121 عمالة: مراكش مجموعة مدارس الزاویة 

المركزیة
محمد بوداني

بدون سكن 58 16/09/1992 2 عمالة: مراكش مجموعة مدارس اوالد 
انجیم المركزیة

3111 إقلیم: الحوز زرقطن لحسن   الحیاني

بدون سكن 56 16/09/1992 2 عمالة: مراكش مجموعة مدارس السیفر 
المركزیة

3106 إقلیم: آسفي م/م الشعاعلة حمید سحنون

بدون سكن 56 17/09/1984 3 عمالة: مراكش مدرسة میمونة أم 
المؤمنین

3086 إقلیم: الحوز دار العسري محمد لكتاتني

بدون سكن 55 17/09/1990 7 عمالة: مراكش مدرسة ابن یوسف 711 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

اوالد كاید المركزیة البھالي حمید

بدون سكن 53 16/09/1993 1 عمالة: مراكش مدرسة العباسیة 3107 عمالة: مراكش مجموعة مدارس اوالد 
جالل المركزیة

حیدى عمر

بدون سكن 53 16/09/1995 8 عمالة: مراكش مجموعة مدارس أیت 
الشیخ المركزیة

728 إقلیم: الحوز ایت بورد محمد جیري

بدون سكن 53 17/09/1990 1 عمالة: مراكش مجموعة مدارس سید 
الشیخ المركزیة

3126 إقلیم: الحوز اجیكن محمد  ازرودي

بدون سكن 50 16/09/1995 9 عمالة: مراكش مجموعة مدارس ابن 
الونان المركزیة

729 إقلیم: الحوز لمحالت میمي عبد الرحیم

نعم 50 16/09/1986 2 عمالة: مراكش مدرسة 20 غشت 734 عمالة: طنجة - 
أصیال

مدرسة عبد الھادي 
بوطالب االبتدائیة

عبد الرحمان دھلیز

بدون سكن 50 06/09/2000 2 عمالة: مراكش مجموعة مدارس 
تازاكورت المركزیة

3123 إقلیم: شیشاوة أیت موسى عبد العزیز ایت الحاج

بدون سكن 50 06/09/2000 9 عمالة: مراكش مجموعة مدارس احمد 
بلھاشمي المركزیة

3110 إقلیم: شیشاوة سبت امزوضة محمد بوعداین

بدون سكن 50 16/09/1997 1 عمالة: مراكش مدرسة الواحة 727 إقلیم: شیشاوة أنزمر طارق ایت بنیشو
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مراكش - آسفي 07    جھة التعیین     :      

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

بدون سكن 49 16/09/1992 2 عمالة: مراكش مجموعة مدارس اوالد 
بنرحمون المركزیة

3103 إقلیم: الرحامنة اوالد بوزید المركزیة الحیاني عبد المجید

بدون سكن 48 16/09/1991 3 عمالة: مراكش مجموعة مدارس الولجة 
الحركات المركزیة

3127 إقلیم: الرحامنة بلكرن المركزیة حسن بوعمران

بدون سكن 45 16/09/1992 4 عمالة: مراكش مجموعة مدارس ابن 
النفیس المركزیة

733 إقلیم: الحوز مركزیة اماسین خدیجة نبھة

بدون سكن 45 16/09/1994 10 عمالة: مراكش مجموعة مدارس اوالد 
جالل المركزیة

3105 إقلیم: الصویرة م.م.  حمان الفطواكي الحسین العمراني

غیر صالح 45 11/09/2000 3 عمالة: مراكش مجموعة مدارس الزاویة 
المركزیة

3118 إقلیم: شیشاوة أندورار یونس فتحي

بدون سكن 45 16/09/1998 7 عمالة: مراكش مدرسة ابن عطیة 
المراكشي

705 إقلیم: شیشاوة إكي  وسولیل حطوش حمید

57 / 72

نتیجة الحركة اإلنتقالیة لمدیري مؤسسات التعلیم اإلبتدائي لسنة  2021 



درعة - تافیاللت 08    جھة التعیین     :      

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

نعم 68 16/09/1981 1 إقلیم: الرشیدیة احمد الیزیدي 781 إقلیم: الرشیدیة ینایر 11 الفارسي الجیاللي
نعم 67 16/09/1985 1 إقلیم: الرشیدیة اوفوس 787 إقلیم: تنغیر م.م مصیصي مزان یوسف

بدون سكن 63 21/09/1983 1 إقلیم: الرشیدیة كردمیت 785 إقلیم: الرشیدیة ملعب امبارك عملوك
نعم 61 17/09/1992 2 إقلیم: الرشیدیة محمد المختار السوسي 782 إقلیم: تنغیر م.م  زاید أحماد علوي عبد العزیز
نعم 59 16/09/1993 1 إقلیم: الرشیدیة الحي الجامعي 3236 إقلیم: تنغیر م.م اكدیم نخرطان موجان لحسن

بدون سكن 57 16/09/1992 1 إقلیم: الرشیدیة عدي اوزنو 3256 إقلیم: الرشیدیة الزریقات بورزامة علي
بدون سكن 56 16/09/1992 1 إقلیم: الرشیدیة التوحید 784 إقلیم: الرشیدیة تزوكاغین حمزا احساین
نعم 55 16/09/1996 3 إقلیم: الرشیدیة حمو سوال 783 إقلیم: میدلت كراندو م/م الشھید عالل 

بن عبد هللا
اعزیز مصطفى

بدون سكن 52 16/09/1987 6 إقلیم: الرشیدیة ینایر 11 3237 إقلیم: الرشیدیة اوالد سیدي ابراھیم باسیدي ممیدي
بدون سكن 51 16/09/1988 1 إقلیم: الرشیدیة اسریر 790 إقلیم: الرشیدیة احندار محمد ابریكي
بدون سكن 50 16/09/1985 5 إقلیم: الرشیدیة مسكي 3252 إقلیم: تنغیر م.م بواضبل بنعبو محمد
بدون سكن 50 06/09/2000 1 إقلیم: الرشیدیة تنغراس 3268 إقلیم: تنغیر م.م ازاك عسو بورمضان
بدون سكن 50 16/09/1999 10 إقلیم: الرشیدیة اوالد معطلة 786 إقلیم: میدلت ایت علي اویكو الطلبوي عبد الوفي
بدون سكن 49 16/09/1993 5 إقلیم: الرشیدیة احندار 3281 إقلیم: الرشیدیة المدرسة الجماعاتیة 

تاوریرت
ابراھیمي موالي 
اسماعیل

بدون سكن 45 09/12/2011 7 إقلیم: الرشیدیة تزوكاغین 3283 إقلیم: الرشیدیة فزنة موالي الشریف حمداني
بدون سكن 45 07/09/2004 4 إقلیم: الرشیدیة ازاك نووشن 791 إقلیم: الرشیدیة توداعت مرابط بوست
بدون سكن 45 06/09/2001 4 إقلیم: الرشیدیة مكمان 793 إقلیم: الرشیدیة افغ ازكیك اخلف
بدون سكن 45 16/09/1996 4 إقلیم: الرشیدیة الحكمة 792 إقلیم: الرشیدیة اكدمان جمال العربوي
بدون سكن 67 16/09/1991 1 إقلیم: تنغیر مجموعة مدارس الواحة 828 إقلیم: تنغیر م.م الرك بوعزم لحسن
محتل 66 21/09/1983 1 إقلیم: تنغیر م.الوفاء 825 إقلیم: تنغیر م.م واكلیم محمد كابوري
نعم 58 16/09/1992 2 إقلیم: تنغیر م.م الرك 3386 إقلیم: تنغیر م.م تعمارت موعشى احمد
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درعة - تافیاللت 08    جھة التعیین     :      

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 1 إقلیم: تنغیر ایت خیار 830 إقلیم: تنغیر بوتغرار لحسن أزغاري
بدون سكن 55 16/09/1992 1 إقلیم: تنغیر م.م ایت أونیر 823 إقلیم: تنغیر م.م انو نزم صابر لحسن
بدون سكن 53 16/09/1982 1 إقلیم: تنغیر م.تجماصت 824 إقلیم: تنغیر م.م تاغیا سعید ایت اعمر اعلي
بدون سكن 50 04/09/2002 1 إقلیم: تنغیر م.م واكلیم 3439 إقلیم: تنغیر ایت زكري التائبي عبد العزیز
بدون سكن 50 11/09/2000 2 إقلیم: تنغیر م.المختار السوسي 3376 إقلیم: تنغیر م.م  ایت سیدي مولود عبد الصمد توفیق
مستعمل 
كإدارة

50 16/09/1996 7 إقلیم: تنغیر م.م تاغیا 3442 إقلیم: تنغیر اكوتي حمد الدیب

نعم 46 17/09/1984 2 إقلیم: تنغیر م.م اكدیم نخرطان 3437 إقلیم: تنغیر م.المختار السوسي ایت الحاج لحسن
بدون سكن 45 05/09/2011 3 إقلیم: تنغیر م.م انو نزم 3438 إقلیم: تنغیر م.م تزالفت حسن اتخمو
بدون سكن 45 16/09/1996 2 إقلیم: تنغیر م.م تودیلت 833 إقلیم: تنغیر م.م ارك سیدي علي 

ابورك
دادسي السید علي

بدون سكن 89 16/09/1989 1 إقلیم: زاكورة مدرسة المسیرة 
الخضراء

835 إقلیم: زاكورة م.م تسركات الرامي محمد

نعم 73 29/04/1993 1 إقلیم: زاكورة م. حي موالي رشید 838 إقلیم: زاكورة م.م بوخالل الناصري سعید
بدون سكن 67 16/09/1991 1 إقلیم: زاكورة م.م أسریر 837 إقلیم: زاكورة م.م اوالد ابراھیم القبابي عبد العزیز
نعم 64 16/09/1992 1 إقلیم: زاكورة م.م ثالث األمل 844 إقلیم: زاكورة م.م أزغار المختار الشافعي
نعم 61 16/09/1992 2 إقلیم: زاكورة م. التمور 3445 إقلیم: زاكورة م.م بني خلیل بوتدغارت عبد النعیم

بدون سكن 61 16/09/1985 2 إقلیم: زاكورة م.م المرابطین 839 إقلیم: زاكورة م.م ایت والل أوصالح محمد
نعم 59 16/09/1992 2 إقلیم: زاكورة م.م ثالث 3452 إقلیم: زاكورة م.م اوزدین افال الحسین
نعم 45 02/09/2010 1 إقلیم: زاكورة مدرسة القدس 841 إقلیم: زاكورة م.م تدسي عبد المالك بنكمي

بدون سكن 76 16/09/1988 1 إقلیم: میدلت ایت خوجمان 808 إقلیم: میدلت ایت انو أقشقاش مبارك
نعم 70 17/09/1990 1 إقلیم: میدلت مدرسة االمام الغزالي 797 إقلیم: میدلت بودراع عالوي الحسین

بدون سكن 58 16/09/1991 1 إقلیم: میدلت مدرسة عثمان اوموسى 796 إقلیم: میدلت ایت سیدي عمرو احسین موحى
بدون سكن 55 16/09/1989 2 إقلیم: میدلت مدرسة سجلماسة 798 إقلیم: میدلت ایتزر بعمل عبدالحق
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درعة - تافیاللت 08    جھة التعیین     :      

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

بدون سكن 53 16/09/1991 4 إقلیم: میدلت الیاسمین 795 إقلیم: میدلت بولعجول حمید قجان
نعم 50 16/09/1998 1 إقلیم: میدلت مدرسة بولیلي 799 إقلیم: میدلت اموكر - م/م البرقاني عبد الرحیم ابوشیل
نعم 45 06/09/2006 7 إقلیم: میدلت مدرسة ابن زیدون 794 إقلیم: میدلت ایت توغاش القرشي یوسف
في طور 
اإلنجاز

57 16/09/1985 2 إقلیم: ورزازات مدرسة درعة 822 إقلیم: ورزازات م.م. تمداخت رضوان محمد

نعم 53 16/09/1994 2 إقلیم: ورزازات م.م. الحریة 817 إقلیم: زاكورة م.م أیت حدو باعمل ابراھیم
نعم 51 16/09/1993 2 إقلیم: ورزازات م.م.أمرزكان 811 إقلیم: ورزازات م.م. تمقیت اساكور محمد

بدون سكن 50 11/09/2000 4 إقلیم: ورزازات م.م. تلمسال 3367 إقلیم: ورزازات م.م. امي نوالون عبد الصمد عمري
بدون سكن 48 12/01/1994 2 إقلیم: ورزازات م.م. ایت بن حدو 809 إقلیم: ورزازات م.م. تاورة الحسین  ھكو
غیر صالح 45 05/09/2008 1 إقلیم: ورزازات م.م. تویین 812 إقلیم: ورزازات م.م. اغیل كنطولة امزدو عماد
بدون سكن 45 05/09/2008 5 إقلیم: ورزازات م.م امزاورو 821 إقلیم: زاكورة م.م ثالث عبد اللطیف بنانة
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سوس - ماسة 09    جھة التعیین     :      

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

نعم 65 16/09/1985 1 إقلیم: تارودانت م. غشت 20 888 إقلیم: تارودانت م.م المامون محمد ایشو
بدون سكن 59 16/09/1992 2 إقلیم: تارودانت م.م المامون 3640 إقلیم: تارودانت م.م أبي موسى األشعري محمد اكداش
بدون سكن 57 17/09/1990 1 إقلیم: تارودانت م. عین المدیور 895 إقلیم: تارودانت م.م الشھید إدریس 

الحارثي
العربي بلحوسي

بدون سكن 53 16/09/1994 1 إقلیم: تارودانت م .م البورة 3598 إقلیم: تارودانت م.م عبد المومن المیموني  عبد الھادي
بدون سكن 52 16/09/1985 3 إقلیم: تارودانت م.م الشھید إدریس 

الحارثي
3702 إقلیم: تارودانت م.م الوئام رشید حسناني

بدون سكن 49 16/09/1993 1 إقلیم: تارودانت م.م عبد الكریم الخطابي 896 إقلیم: تارودانت م.م تامسولت عبد هللا بوھوش
بدون سكن 45 16/09/1993 3 إقلیم: تارودانت م.م البحراني 894 إقلیم: تارودانت م.م كطیوة مبارك بوفلفال
نعم 45 16/09/1995 1 إقلیم: تارودانت م.م ابي در الغفاري 3650 إقلیم: تارودانت م.م ابي عنان المریني امشكي لحسن

غیر صالح 45 16/09/1994 1 إقلیم: تارودانت م.م امحند أبراھیم 
الیعقوبي

3597 إقلیم: تارودانت م.م إرزي فاضلي حسن

نعم 45 01/01/2012 2 إقلیم: تارودانت م.م الرزاكنة 890 إقلیم: تارودانت م.م تاویالت سعید اوقدور
نعم 45 02/09/2010 4 إقلیم: تارودانت م.أوالد یحیى 3586 إقلیم: تارودانت م.م البحتري حبیبي رشید

بدون سكن 45 02/09/2010 4 إقلیم: تارودانت م.م عبد المومن 3693 إقلیم: تارودانت م.م بحیرة افني الحسین بوكرا
بدون سكن 45 05/09/2003 6 إقلیم: تارودانت م.م السراحنة 3625 إقلیم: تارودانت م.م توریرت نزدي بوبكر میس
بدون سكن 45 06/09/2001 7 إقلیم: تارودانت م.م أبن تیمیة 3648 إقلیم: تارودانت م.م تكنزة حسن بوشاك
بدون سكن 45 06/09/2001 8 إقلیم: تارودانت م.م كطیوة 3691 إقلیم: تارودانت م.م الفردوس بوجمع ابودرار
بدون سكن 45 06/09/2000 3 إقلیم: تارودانت م.م جعفر الصادق 3688 إقلیم: تارودانت م.م إبن الحسن الوزاني كریفي مبارك
نعم 45 16/09/1998 1 إقلیم: تارودانت م.م العویسات 3692 إقلیم: تارودانت م.م تایسة محمد عتید

بدون سكن 45 16/09/1997 5 إقلیم: تارودانت م.م تصدرت 3645 إقلیم: تارودانت م.م معاد بن جبل بیاض رشید
بدون سكن 45 16/09/1996 1 إقلیم: تارودانت م.م النعیمة 893 إقلیم: تارودانت م.م ابن العربي عبد الحكیم العلوي
بدون سكن 71 16/09/1985 1 إقلیم: تیزنیت م. الحسن االول 905 إقلیم: تیزنیت م.م صالح الدین االیوبي 

مركزیة اغرم
عبد هللا تومیر
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نعم 61 17/09/1984 2 إقلیم: تیزنیت م. الیعقوبي 906 إقلیم: تیزنیت م.م محمد سالم مركزیة 
تیزكي

محمد الراقي

نعم 54 21/09/1983 2 إقلیم: تیزنیت م. البساتین 904 إقلیم: سیدي افني المدرسة االبتدائیة محمد 
كریم بن ابراھیم

ابراھیم زوزان

نعم 53 01/05/1997 1 إقلیم: تیزنیت م.م جابر بن حیان 
مركزیة بوزرز

911 إقلیم: تیزنیت م.م عبد هللا ابن یاسین 
مركزیة اداوسمالل

اداعدي محمد

نعم 52 16/09/1992 1 إقلیم: تیزنیت م.م الحسن البونعماني 
مركزیة بونعمان

913 إقلیم: تیزنیت م.م ابو حسون السماللي 
مركزیة تافراوت ایت 

داود

الحسن اكزنیت

بدون سكن 50 06/09/2000 3 إقلیم: تیزنیت م.م صالح الدین االیوبي 
مركزیة اغرم

3755 إقلیم: سیدي افني مجموعة مدارس األمل 
مركزیة النابور

بن داوود محمد

نعم 45 02/09/2010 9 إقلیم: تیزنیت م.ج الساحل مركز 
الساحل

912 إقلیم: ورزازات م/م تورتیت الكاللف رشید

نعم 45 04/09/2002 9 إقلیم: تیزنیت م.م عبد هللا ابن یاسین 
مركزیة اداوسمالل

3742 إقلیم: تارودانت م.م أضار الحسن أشوور

نعم 45 16/09/1999 3 إقلیم: تیزنیت م.م بكار حسین بن 
حیسون مركزیة انامر 

اغشان

909 إقلیم: تارودانت م.م أسكاون أحمد لمسكیني

بدون سكن 45 16/09/1998 1 إقلیم: تیزنیت م.م الھدى مركزیة امي 
اوكني

907 إقلیم: تیزنیت م.م الحضیكي مركزیة 
افال اغیر

محمد انفالس

بدون سكن 45 16/09/1998 7 إقلیم: تیزنیت م.م 20 غشت مركزیة 
اماسین

908 إقلیم: طاطا القصبة علي باموس

بدون سكن 45 16/09/1997 8 إقلیم: تیزنیت م.م محمد سالم مركزیة 
تیزكي

3739 إقلیم: طاطا انسولة رشید صبري

بدون سكن 45 16/09/1996 3 إقلیم: تیزنیت م.م ابو حسون السماللي 
مركزیة تافراوت ایت 

داود

3758 إقلیم: تیزنیت م.م السعدیین مركزیة 
تیواضو

سناد الحسن

بدون سكن 63 16/09/1991 1 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م. التعلیم األصیل 871 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م  تكیوت جامع امنوا
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بدون سكن 50 16/09/1992 1 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م الھدایة 869 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م امجاض ابراھیم خالیل

نعم 50 16/09/1996 2 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م. ابن البیطار 860 إقلیم: تارودانت م.م سیدي بودالة ایت الھواري عبد العزیز

بدون سكن 48 16/09/1995 2 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م. الفداء 870 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م  تقصبیت أحمد فكراشي

بدون سكن 47 16/09/1992 1 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م  تقصبیت 3546 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م المختار السوسي محمد زاكي

بدون سكن 45 02/09/2010 10 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م أنبدور تكادیرت 864 إقلیم: تارودانت م.م ادغیغ الكبیر نجیلي

نعم 45 02/09/2009 10 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م الكمیس 866 إقلیم: تارودانت م.م علي بن ابي طالب الحسن سویدي

نعم 45 02/09/2009 3 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م  أیت مزال 861 إقلیم: سیدي افني مجموعة مدارس علي 
الدرقاوي مركزیة تیلوى

محمد ورا

نعم 45 05/09/2008 5 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م. ابن بطوطة 868 إقلیم: زاكورة م.م تنومریت محمد بوتنوت

بدون سكن 45 04/09/2002 8 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م. الخضراء  ف. ایت 
بال

872 إقلیم: تارودانت م.م إمغیض محمد الكداع

نعم 45 06/09/2000 7 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م. ابن تومرت 3525 إقلیم: تارودانت المدرسة الجماعاتیة 
تالكجونت

حسن اكزار

بدون سكن 45 16/09/1999 8 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م محمد خیر الدین 874 إقلیم: تنغیر م.م ایت مرغاد الحسین ابزي

بدون سكن 45 16/09/1998 3 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م ایت الشریف 3543 إقلیم: تارودانت م.م 18 نونبر توفیق ماروان

بدون سكن 45 16/09/1998 8 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م امجاض 3545 إقلیم: تارودانت م.م اباكیزن حسن أحشوش

بدون سكن 45 16/09/1997 2 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م  رباط ماسة 3552 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م  البحتري محمد حولت
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بدون سكن 45 16/09/1997 4 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م محمد خیر الدین  
ف. تین ھمو

873 إقلیم: تارودانت م.م بوكماخ رشید أنجار

بدون سكن 45 16/09/1996 1 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م  تكیوت 3551 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م   الواحة جامع امنوا

غیر صالح 53 16/09/1994 1 إقلیم: طاطا براھیم الثمنارتي 899 إقلیم: طاطا ایت وابلي عبد اللطیف بنبلى
غیر صالح 48 16/09/1996 1 إقلیم: طاطا ادا وتنست 901 إقلیم: شتوكة آیت 

باھا
م.م ایت الشریف رجاف هللا موالي الحسین

غیر صالح 45 04/09/2002 3 إقلیم: طاطا تاكموت 3734 إقلیم: الرشیدیة تنغراس  توبة  محمد
غیر صالح 45 16/09/1999 1 إقلیم: طاطا م/م ادیس 3730 إقلیم: طاطا تاكموت الیعقوبي زكریاء
بدون سكن 45 16/09/1999 1 إقلیم: طاطا تكزمرت 902 إقلیم: طاطا م/م اكادیر اوزرو ابرایم سعید
نعم 86 17/09/1990 2 عمالة: أكادیر 

 إدا وتنان
م. الســالم 846 عمالة: إنزكان ایت 

ملول
م السعدیین ایت سلیم عبد المجید

نعم 86 17/09/1990 1 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م. المسیرة 847 عمالة: إنزكان ایت 
ملول

م/م محمد الخنبوبي 
مركزیة اوالد علي

عائشة الكورد

نعم 86 16/09/1986 1 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م. التقـدم 850 عمالة: أكادیر  إدا 
وتنان

م.عبد هللا الكرسیفـي عبد الرحمن جامحمد

نعم 84 17/09/1990 3 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م. ابـن سیـنا 851 إقلیم: تارودانت م .م البورة محمد مخشن

نعم 82 16/09/1985 6 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م. الزالقة 848 عمالة: أكادیر  إدا 
وتنان

م. المطــار محمد المسعودي

نعم 82 21/09/1983 2 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م. المغـرب العربـي 845 إقلیم: تارودانت م.م االنبعاث حسن كریم

نعم 81 17/09/1990 6 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م أدرار 849 إقلیم: تارودانت م.أوالد یحیى محمد اوخرطا

نعم 73 16/09/1985 3 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م. إكر أوفلوس 856 إقلیم: تارودانت م.م امحند أبراھیم 
الیعقوبي

ایت وضیل عبد هللا
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نعم 70 16/09/1985 1 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م. إكیدار الجدیدة 853 إقلیم: تارودانت م.م جعفر الصادق عبد المجید الكرني

بدون سكن 61 16/09/1991 4 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م. أسركیت 855 عمالة: أكادیر  إدا 
وتنان

م.م فاطمة الزھراء- أیـت 
مجــوط

احمد جریري

نعم 61 17/09/1990 1 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م,جابر بن حیان 857 إقلیم: تارودانت م.م تصدرت ایت اولوكشان الحسن

بدون سكن 56 16/09/1991 10 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م. المطــار 3492 إقلیم: تارودانت م.م السراحنة عتمان صفارت

نعم 55 01/05/1997 3 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م.عبد هللا الكرسیفـي 3491 عمالة: إنزكان ایت 
ملول

مدرسة اإلنبعات الحسین بنقدور

غیر صالح 55 21/09/1983 2 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م.م االمواج- تمراغت 854 عمالة: أكادیر  إدا 
وتنان

م.اإلمـام الشافعــي الشفیعي ایت ھامر

بدون سكن 55 10/12/1979 1 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م.اإلمـام الشافعــي 3500 عمالة: أكادیر  إدا 
وتنان

م.واد سوس احمد خورشي

بدون سكن 54 16/09/1991 6 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م.م اإلمام 
البصیري-تغــازوت

858 عمالة: أكادیر  إدا 
وتنان

م.م النخیل-تیكـویــن ایكري المصطفى

بدون سكن 49 16/09/1994 1 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م.م الھدایة-تمعیــت 
إزدار

852 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م  رباط ماسة كلمي محمد

بدون سكن 49 16/09/1985 6 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م.م سوق السبت-أوركا 3512 عمالة: أكادیر  إدا 
وتنان

م,حسان بن ثابت عبد هللا ایت حساین

نعم 45 02/09/2010 5 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م.م فاطمة الزھراء- أیـت 
مجــوط

3503 إقلیم: ورزازات م.م. تاستیفت امینة وري

بدون سكن 45 05/09/2003 2 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م.م النخیل-تیكـویــن 3514 إقلیم: تنغیر م.م أسیمور كلتي رشید

بدون سكن 45 04/09/2002 7 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م.م أسكنـس-أسكنس 3505 إقلیم: تارودانت م.م تازولت- تازولت محمد الدرموك

نعم 45 06/09/2000 5 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م.م موالي زیدان-اد 
بوعبا

3508 إقلیم: تارودانت م.م الزھور خالد الراجي
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نعم 39 16/09/1998 2 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م,حسان بن ثابت 3502 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م. خربة سیدي طیب الحسین صبرھوم

نعم 70 16/09/1991 9 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

مدرسة اإلنبعات 3585 إقلیم: تارودانت م.م انمر اشطر الحسین

بدون سكن 64 16/09/1991 5 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

م السعدیین 3573 إقلیم: تارودانت م.م الطالعة الحسین لھنید

محتل 61 16/09/1994 7 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

م المعتمد بن عباد 877 إقلیم: طاطا م/م ادیس عبد المجید بوسناسل

في طور 
اإلنجاز

56 16/09/1992 2 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

مدرسة أنوال 881 إقلیم: تارودانت م.م العویسات موالي الحسن الحسیني

بدون سكن 56 17/09/1990 1 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

م االجیال 878 إقلیم: تارودانت م.م أبن تیمیة بوشعیب اجلولي

بدون سكن 54 16/09/1992 2 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

م /م النسیم (مركزیة  )
دوار العرب

884 عمالة: إنزكان ایت 
ملول

م/م عقبة بن نافع مركزیة 
أوالد سمان

المصطفى بورجیلة

نعم 53 16/09/1993 5 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

م األمویین 880 إقلیم: زاكورة م.م رباط تنزولین افال محمد

بدون سكن 50 02/09/2010 7 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

م. دار بن الشیخ 887 إقلیم: الصویرة م م بئر كوات شكوك الحسن

بدون سكن 50 05/09/2008 1 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

م/م محمد الخنبوبي 
مركزیة اوالد علي

3580 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م  الیرموك تخمجین سعید

محتل 50 05/09/2007 3 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

م امنة بنت وھب 882 إقلیم: تارودانت م.م ابي در الغفاري الصالحي عبد الجلیل

نعم 50 06/09/2000 1 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

م االمام الشافعي 875 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م  حد تركا عبد الكریم جزولي

بدون سكن 50 06/09/2000 3 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

م.المسیرة الخضراء 885 عمالة: أكادیر  إدا 
وتنان

م.م أسكنـس-أسكنس الحبیب جیھاد

بدون سكن 50 16/09/1999 8 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

م.أمھایش 886 إقلیم: سیدي افني مجموعة مدارس أمغار 
سعید مركزیة السماھرة

الحسان  شباد
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سوس - ماسة 09    جھة التعیین     :      

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

نعم 45 16/09/1991 8 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

م القدس 876 إقلیم: شیشاوة تارسلت وحمان موسى

نعم 45 06/09/2000 3 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

م النبوغ 879 إقلیم: طاطا تمدولت ازغیغ محمد

غیر صالح 45 16/09/1996 1 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

م/م الضفاف  مركزیة 
أرو

883 إقلیم: تارودانت م.م تاركت محمد المرابطي

بدون سكن 39 06/09/2000 1 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

م/م عقبة بن نافع 
مركزیة أوالد سمان

3582 إقلیم: أسا - الزاك المدرسة اإلبتدائیة عمر 
ابن الخطاب

رشید السیكي

67 / 72

نتیجة الحركة اإلنتقالیة لمدیري مؤسسات التعلیم اإلبتدائي لسنة  2021 



كلمیم - واد نون 10    جھة التعیین     :      

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

نعم 39 05/09/2003 1 إقلیم: أسا - 
الزاك

المدرسة اإلبتدائیة محمد 
السادس

3762 إقلیم: أسا - الزاك المدرسة اإلبتدائیة طارق 
ابن زیاد

لمریس بوجمعة

في طور 
اإلنجاز

64 16/09/1992 1 إقلیم: سیدي افني مدرسة المنطلق 918 إقلیم: سیدي افني مجموعة مدارس المعري 
مركزیة تغیرت

محمد بیبیھ

في طور 
اإلنجاز

60 16/09/1992 1 إقلیم: سیدي افني المدرسة الجماعاتیة میر 
اللفت

920 إقلیم: سیدي افني م.م الزرقطوني مركزیة 
بیفورنا

ابراھیم ادصالح

نعم 50 04/09/2002 9 إقلیم: سیدي افني المدرسة االبتدائیة الداخلة 919 إقلیم: سیدي افني مجموعة مدارس النعمة 
مركزیة اتنین ایت الرخاء

فریسي عبدالرحمان

غیر صالح 45 02/09/2010 3 إقلیم: سیدي افني مجموعة مدارس المعري 
مركزیة تغیرت

3827 إقلیم: ورزازات م.م. خزامة المحبوبي عبد العزیز

بدون سكن 45 05/09/2008 10 إقلیم: سیدي افني مجموعة مدارس اد 
المحفوض مركزیة اد 
المحفوض

921 إقلیم: تارودانت م.م إحلوشن الدھوز محمد

نعم 45 06/09/2000 7 إقلیم: سیدي افني م.م الزرقطوني مركزیة 
بیفورنا

3811 إقلیم: تارودانت م.م تدارت الحسن العسري

نعم 50 06/09/2000 6 إقلیم: طانطان المدرسة اإلبتدائیة 
الموحدین

922 إقلیم: سیدي افني مجموعة مدارس القاضي 
عیاض مركزیة اربعاء 
ایت عبدهللا

موالي عبد هللا برایمي

نعم 45 16/09/1999 1 إقلیم: طانطان المدرسة اإلبتدائیة الحسن 
الثاني

923 إقلیم: سیدي افني مجموعة مدارس عقبة بن 
نافع مركزیة تھرموشت

الفقیر تجاني

نعم 77 21/09/1983 6 إقلیم: كلمیم المدرسة االبتدائیة الواحة 915 إقلیم: سیدي افني المدرسة االبتدائیة الشیخ 
ماء العینین

محمد وعزي

في طور 
اإلنجاز

62 16/09/1995 5 إقلیم: كلمیم االشھداء 916 إقلیم: كلمیم م م تكاوست لیتوس موسى

نعم 52 16/09/1993 1 إقلیم: كلمیم المدرسة االبتدائیة الداخلة 914 إقلیم: كلمیم م م تركاواسي عبدایم أحمد
بدون سكن 50 16/09/1995 2 إقلیم: كلمیم م م تكاوست 3791 إقلیم: كلمیم م م ادموسى ابو مزراك  عبدالرحیم
بدون سكن 50 16/09/1994 1 إقلیم: كلمیم م م النویصرات 917 إقلیم: كلمیم م م االمام علي بن ابي 

طالب
محمد فالي
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كلمیم - واد نون 10    جھة التعیین     :      

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

نعم 50 06/09/2001 4 إقلیم: كلمیم المدرسة االبتدائیة 
الزرقطوني

3772 إقلیم: أسا - الزاك مجموعة مدارس 3 
مارس االبتدائیة

بنموسى علي

بدون سكن 50 16/09/1998 2 إقلیم: كلمیم م م االمام علي بن ابي 
طالب

3788 إقلیم: طاطا امي اكادیر الدھبي ابراھیم

غیر صالح 45 16/09/1996 8 إقلیم: كلمیم م م تركاواسي 3794 إقلیم: كلمیم م م ابراھیم الدرویش حمیدا السباعي
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العیون -  الساقیة الحمراء 11    جھة التعیین     :      

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

نعم 39 16/09/1997 6 إقلیم: السمارة المدرسة اإلبتدائیة السالم 925 إقلیم: أسا - الزاك المدرسة اإلبتدائیة 19 
ماي

بوبري العروصي

نعم 66 17/09/1984 1 إقلیم: العیون المدرسة اإلبتدائیة إبن 
رشد

935 إقلیم: العیون المدرسة اإلبتدائیة معركة 
الدشیرة

نور الدین شخماني

نعم 64 17/09/1990 1 إقلیم: العیون المدرسة اإلبتدائیة الشھید 
إدریس الحرثي

937 عمالة: سال مدرسة احمد السالمي محجوب او الشریف

نعم 64 21/09/1983 1 إقلیم: العیون المدرسة اإلبتدائیة محمد 
السادس

928 إقلیم: الحوز الصبیطي المصطفى عریبة

نعم 60 16/09/1986 1 إقلیم: العیون المدرسة اإلبتدائیة إبن 
سینا

938 عمالة: أكادیر  إدا 
وتنان

م.م سوق السبت-أوركا حسن ضرضور

نعم 58 16/09/1991 2 إقلیم: العیون المدرسة اإلبتدائیة معركة 
وادي الصفا

932 إقلیم: العیون المدرسة اإلبتدائیة 
العرفان

شقیري المصطفى 

نعم 54 16/09/1991 2 إقلیم: العیون المدرسة اإلبتدائیة أنس 
بن مالك

929 إقلیم: الصویرة م سیدي بوسكري أحمد شبكوني

نعم 54 16/09/1986 1 إقلیم: العیون المدرسة اإلبتدائیة عائشة 
أم المؤمنین

930 إقلیم: وادي الذھب مدرسة المعالي محمد الفضمي

نعم 51 16/09/1993 3 إقلیم: العیون المدرسة اإلبتدائیة حمان 
الفطواكي

936 إقلیم: السمارة المدرسة االبتدائیة عقبة 
بن نافع

طریف نور الدین

نعم 51 16/09/1994 4 إقلیم: العیون المدرسة اإلبتدائیة أم 
سلمة

933 إقلیم: بوجدور المدرسة االبتدائیة 
النھضة

دنفور نعمة

نعم 50 05/09/2008 4 إقلیم: العیون المدرسة اإلبتدائیة 
العرفان

3857 إقلیم: طرفایة م/م الوحدة باھة حجیبة

نعم 50 06/09/2000 7 إقلیم: العیون المدرسة اإلبتدائیة عبد 
هللا بن یاسین

934 إقلیم: الصویرة م م تابولعوانت منیر مغراوي

نعم 50 06/09/2000 6 إقلیم: العیون المدرسة اإلبتدائیة معركة 
وادي المخازن

931 إقلیم: أسا - الزاك مجموعة مدارس لحمادة 
اإلبتدائیة

فیرا   سعید

نعم 45 16/09/1994 1 إقلیم: العیون مركزیة فم الواد القریة 939 إقلیم: طاطا اكینان بنیت ابراھیم
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العیون -  الساقیة الحمراء 11    جھة التعیین     :      

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

نعم 45 06/09/2001 7 إقلیم: العیون المدرسة اإلبتدائیة معركة 
الدشیرة

3852 إقلیم: سیدي افني مجموعة مدارس ابن 
زیدون مركزیة انامر

رشید بودي

نعم 45 16/09/1992 3 إقلیم: بوجدور المدرسة االبتدائیة 
النھضة

3841 إقلیم: أسا - الزاك المدرسة اإلبتدائیة محمد 
السادس

عبداللطیف لغزال
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الداخلة - وادي الذھب 12    جھة التعیین     :      

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

نعم 39 05/09/2008 1 إقلیم: أوسرد مدرسة ابن خلدون 940 إقلیم: وادي الذھب مدرسة المسیرة الخضراء محمد دیاني
نعم 60 16/09/1986 1 إقلیم: وادي 

الذھب
مدرسة المعالي 3867 إقلیم: وادي الذھب مدرسةالداخلة  فایتا محمد

نعم 57 16/09/1989 1 إقلیم: وادي 
الذھب

مدرسة المختار السوسي 941 عمالة مقاطعة الحي 
الحسني

فاطمة الفھریة محمد جموع

نعم 55 17/09/1984 1 إقلیم: وادي 
الذھب

مدرسةالداخلة 3865 عمالة مقاطعات 
الفداء مرس 
السلطان

مدرسة معاویة بن أبي 
سفیان االبتدائیة

ابراھیم سعد

نعم 45 17/09/1990 7 إقلیم: وادي 
الذھب

مدرسة المسیرة 
الخضراء

3864 عمالة: الصخیرات 
 - تمارة

النور محمد جلولي
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