
طنجة - تطوان - الحسیمة 01 الجھة األصلیة     :      
   

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

مدیر إعدادیة بدون سكن 57 16/09/1999 1 إقلیم: الحسیمة الثانویة اإلعدادیة تغانمین 3325 إقلیم: الحسیمة اع. بني عبد هللا محمد یمین
مدیر إعدادیة نعم 48 16/09/1995 1 عمالة: طنجة - 

أصیال
توریة الشاوي 3452 إقلیم: شفشاون الثانویة االعدادیة موالي 

الحسن األول
محمد الوافي

مدیر إعدادیة نعم 48 02/09/2009 3 عمالة: طنجة - 
أصیال

3445 اللة خدیجة إقلیم: شفشاون الثانویة االعدادیة بواحمد طارق المغوشي

مدیر إعدادیة نعم 42 05/09/2007 1 إقلیم: شفشاون الثانویة اإلعدادیة تاسیفت 3370 إقلیم: شفشاون الثانویة االعدادیة المھدي 
بن بركة

حموذان أنس

مدیر إعدادیة بدون سكن 42 26/09/2006 4 عمالة: طنجة - 
أصیال

ملحقة إعدادیة أكزنایة 3456 إقلیم: شفشاون الثانویة االعدادیة محمد 
البقالي

اسماعیل البقالي

مدیر إعدادیة نعم 51 16/09/1989 1 عمالة: طنجة - 
أصیال

الثانویة االعدادیة حسان 
بن ثابت

3427 إقلیم: فحص - 
انجرة

ثانویة موالي عبد هللا 
اإلعدادیة

عبد الحفیظ الفشتالي

مدیر إعدادیة نعم 46 17/09/1984 1 إقلیم: سطات الثانویة اإلعدادیةالسمارة 6063 إقلیم: العرائش سعادا  عبدالمجید الثانویة اإلعدادیة الوفاء
مدیر إعدادیة نعم 50 16/09/1988 5 عمالة: سال الثانویة اإلعدادیة اإلمام 

الشاطبي
3905 إقلیم: وزان الثانویة اإلعدادیة اإلمام 

مالك
بوقجة فرید

مدیر إعدادیة نعم 42 02/09/2010 1 إقلیم: الجدیدة الثانویة اإلعدادیة عبد 
 الخالق الطریس

4290 إقلیم: وزان الثانویة اإلعدادیة ابي 
بكر الرازي

صبیر أمین

مدیر إعدادیة نعم 42 05/09/2008 8 إقلیم: الحاجب الثانویة اإلعدادیة عمر 
ابن الخطاب

5274 إقلیم: وزان الثانویة األعدادیة 
الھباجین

محمد احسیني

مدیر إعدادیة نعم 46 25/10/1984 3 عمالة: مكناس الثانویة اإلعدادیة 
البیروني

3635 عمالة: طنجة - 
أصیال

الثانویة االعدادیة ابن 
رشد

نورالدین منصوري

مدیر إعدادیة بدون سكن 49 16/09/1994 1 إقلیم: تطوان الثانویة اإلعدادیة انوال 3467 إقلیم: تطوان الثانویة اإلعدادیة 
الفراھیدي

استیتو احساین

مدیر إعدادیة بدون سكن 48 01/01/2002 2 إقلیم: تطوان الثانویة اإلعدادیة محمد 
عابد الجابري

4977 إقلیم: تطوان الثانویة اإلعدادیة ابن 
الیاسمین

عقار عبد الواحد

مدیر إعدادیة بدون سكن 45 06/09/2001 1 إقلیم: تطوان الثانویة اإلعدادیة علي 
بن أبي طالب

3491 إقلیم: تطوان الثانویة اإلعدادیة محمد 
عابد الجابري

محمد الجعادي

مدیر إعدادیة نعم 42 12/03/1996 6 إقلیم: العرائش 4893 الثانویة اإلعدادیة الوفاء إقلیم: تطوان الثانویة اإلعدادیة ابن 
ماجة

أحمد السرغیني

مدیر إعدادیة بدون سكن 48 11/11/1991 2 إقلیم: تطوان الثانویة اإلعدادیة أحمد 
الراشدي

3466 عمالة: المضیق - 
الفنیدق

ثانویة المختار السوسي 
اإلعدادیة

لشھب بوبكر
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الشرق 02 الجھة األصلیة     :      
   

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

مدیر إعدادیة نعم 51 16/09/1999 1 عمالة: وجدة - 
أنكاد

إع. محمد الدرفوفي 5132 إقلیم: الدریوش إع. ابن الطیب 2 عبد الحق ختیري

مدیر إعدادیة نعم 45 11/09/2001 3 عمالة: مكناس الثانویة اإلعدادیة أحمد 
بن شقرون

3638 إقلیم: الدریوش رشید ابناد ثانویة عین الزھرة

مدیر إعدادیة بدون سكن 48 14/02/1995 1 إقلیم: جرسیف ادریس االول 3545 إقلیم: جرسیف محمد زرھوني  ثانویة بركین
مدیر إعدادیة بدون سكن 49 21/09/1987 1 عمالة: وجدة - 

أنكاد
إع. سیدي یحیى 3590 إقلیم: جرادة مجید بوشبشوب إعدادیة قنفودة

مدیر إعدادیة نعم 42 06/09/2000 2 عمالة: المضیق 
- الفنیدق

ثانویة موالي رشید 
االعدادیة

3501 إقلیم: جرادة سمیة بنحدادة إعدادیة جرادة

مدیر إعدادیة بدون سكن 42 04/09/2002 1 عمالة: وجدة - 
أنكاد

إعدادیة السمَّارة 3589 إقلیم: الناضور الثانویة اإلعدادیة عالل 
الفاسي2

حفیظي موالي الحسن

مدیر إعدادیة بدون سكن 55 16/09/1986 1 عمالة: وجدة - 
أنكاد

إعدادیة الضحى 3591 عمالة: وجدة - 
أنكاد

إع. محمد الدرفوفي عبد العزیز شعباني

مدیر إعدادیة نعم 42 16/09/1994 2 إقلیم: جرادة 5106 إعدادیة قنفودة عمالة: وجدة - 
أنكاد

إع. أبي ذر الغفاري عبد المنعم دباجي

مدیر إعدادیة نعم 45 16/09/1986 1 إقلیم: بركان األطلس 3504 إقلیم: تاوریرت عبد الكریم الخطابي عبدهللا بن عالل
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فاس - مكناس 03 الجھة األصلیة     :      
   

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

مدیر إعدادیة نعم 75 16/09/1988 1 عمالة: مكناس الثانویة اإلعدادیة 
صھریج السواني

3623 عمالة: مكناس الثانویة اإلعدادیة السعادة عبد الكریم بوخریسي

مدیر إعدادیة محتل 55 17/09/1990 5 إقلیم: بنسلیمان الثانویة اإلعدادیة محمد 
السادس

4090 عمالة: مكناس الثانویة اإلعدادیة الھناء عبد القادر شریاط

مدیر إعدادیة نعم 55 24/10/1984 1 عمالة: مكناس الثانویة اإلعدادیة 
البساتین

3622 عمالة: مكناس الثانویة اإلعدادیة التنمیة  خالد الغلوسي

مدیر إعدادیة نعم 54 16/09/1988 1 عمالة: مكناس الثانویة اإلعدادیة عین 
عرمة

3636 عمالة: مكناس الثانویة اإلعدادیة زینب 
النفزاویة

الزیبوح عبد الرحمان

مدیر إعدادیة نعم 47 29/10/1985 5 إقلیم: إفران ثانویة الوحدة االعدادیة 3693 إقلیم: الحاجب الثانویة اإلعدادیة ابن 
خلدون

رشید عطواني

مدیر إعدادیة بدون سكن 47 16/09/1999 3 عمالة: فاس فاطمة الفھریة 3670 إقلیم: الحاجب الثانویة اإلعدادیة عمر 
ابن الخطاب

بوشتى بودریسة

مدیر إعدادیة نعم 42 16/09/1998 1 عمالة: المضیق 
- الفنیدق

ثانویة المختار السوسي 
اإلعدادیة

5021 إقلیم: الحاجب الثانویة اإلعدادیة خالد 
ابن الولید

الھروشي عبد الواحد

مدیر إعدادیة نعم 76 16/09/1989 1 عمالة: فاس محمد الزفزاف 3682 عمالة: فاس نونبر 6  محمد العسري
مدیر إعدادیة نعم 57 27/08/1991 1 عمالة: فاس لحسن الیوسي 3661 عمالة: فاس حمان الفطواكي عبدالرحیم المرییج
مدیر إعدادیة نعم 51 06/09/2001 1 عمالة: فاس نونبر 6  5287 عمالة: فاس قاسم أمین العمراني كریمة
مدیر إعدادیة نعم 47 16/09/1988 2 عمالة: فاس حمان الفطواكي 5320 عمالة: فاس عبد الھادي التازي  احمد العباد

مدیر إعدادیة بدون سكن 45 16/09/1996 2 عمالة: فاس عبد الھادي التازي  5279 عمالة: فاس أبو القاسم الشابي عز الدین   بولعید
مدیر إعدادیة نعم 44 16/09/1995 2 عمالة: فاس محمد بن الحسن الوزاني 3662 عمالة: فاس سیدي محمد بن عبد 

الرحمان
بلقاضي عبد العلي

مدیر إعدادیة بدون سكن 42 16/09/1992 4 عمالة: فاس سیدي محمد بن عبد 
الرحمان

5292 عمالة: فاس الشھید عبد العالي بن 
شقرون

خالد بكراوي

مدیر إعدادیة نعم 42 16/09/1986 2 إقلیم: إفران ثانویة األرز االعدادیة 3694 إقلیم: إفران ثانویة الفارابي االعدادیة رشید ممي
مدیر إعدادیة نعم 48 16/09/1982 1 إقلیم: صفرو ثانویة اغبالو اقورار 

اإلعدادیة
3704 إقلیم: صفرو ثانویة عین سبو اإلعدادیة الطالب المصطفى

مدیر إعدادیة نعم 42 06/09/2001 7 إقلیم: القنیطرة الثانویة االعدادیة 
التسامح

5475 إقلیم: تاونات ثانویة سیدي یحیى بني 
زروال اإلعدادیة

عبد الغني قاضي

مدیر إعدادیة نعم 42 16/09/1998 2 إقلیم: تازة 5416 الكندي إقلیم: تاونات ثانویة اوالد عیاد 
اإلعدادیة

جمال حداشة
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فاس - مكناس 03 الجھة األصلیة     :      
   

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

مدیر إعدادیة بدون سكن 64 16/09/1989 1 إقلیم: تازة الثانویة اإلعدادیة 
االطلس

3772 إقلیم: تازة محمد امغار تاھلة

مدیر إعدادیة نعم 48 16/09/1999 2 عمالة: فاس الثانویة اإلعدادیة معاذ 
بن جبل

3691 إقلیم: موالي یعقوب الثانویة االعدادیة احمد 
شوقي

عبد الھادي   الھیشري
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الرباط - سال - القنیطرة 04 الجھة األصلیة     :      
   

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

مدیر إعدادیة نعم 62 16/09/1991 1 إقلیم: القنیطرة الثانویة االعدادیة  
المختار السوسي

3791 إقلیم: القنیطرة الثاویة االعدادیة المشاتل جریر كمال الدین

مدیر إعدادیة بدون سكن 48 16/09/1989 1 إقلیم: القنیطرة الثانویة االعدادیة ابن 
خلدون

3790 إقلیم: القنیطرة الثانویة االعدادیة التسامح سعید بوشامة

مدیر إعدادیة نعم 42 16/09/1986 8 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

غشت 20 5672 إقلیم: القنیطرة الثانویة االعدادیة اإلمام 
مسلم

منانة احمد

مدیر إعدادیة نعم 39 01/01/2012 4 إقلیم: تطوان الثانویة اإلعدادیة ابن 
الیاسمین

5005 إقلیم: القنیطرة الثانویة االعدادیة 
الشریف الرضي

عبد الوھاب بنعبید

مدیر إعدادیة نعم 39 04/09/2002 1 إقلیم: القنیطرة الثانویة االعدادیة اإلمام 
مسلم

5491 إقلیم: القنیطرة الثانویة االعدادیة ابي 
العالء المعري

مجھد عبد الكریم

مدیر إعدادیة نعم 48 21/09/1987 1 إقلیم: الخمیسات سیدي عالل لمصدر 3878 إقلیم: الخمیسات المغرب العربي الھاشمي مشھور
مدیر إعدادیة بدون سكن 48 16/09/1996 3 إقلیم: القنیطرة خدیجة بنت خویلد 3792 إقلیم: الخمیسات مجمع الطلبة محمد عربوني
مدیر إعدادیة نعم 45 16/09/1999 10 إقلیم: الخمیسات االمام الغزالي 3869 إقلیم: الخمیسات ینایر 11 عبد المجید الكعدوشي
مدیر إعدادیة بدون سكن 39 01/01/2002 8 إقلیم: الخمیسات زینب النفزویة 3864 إقلیم: الخمیسات الزحلیكة الحسین بلخضر
مدیر إعدادیة نعم 60 09/12/1991 1 عمالة: الرباط أبي ذرالغفاري 3902 عمالة: سال الثانویة اإلعدادیة حلیمة 

السعدیة
بن زوینة زكریا

مدیر إعدادیة نعم 55 15/10/1980 1 عمالة: الرباط اإلمام البخاري 3894 عمالة: سال الثانویة اإلعدادیة المجد  محمد كجوت
مدیر إعدادیة نعم 50 16/09/1988 6 عمالة: سال الثانویة اإلعدادیة محمد  

عزیز الحبابي
3913 عمالة: سال الثانویة اإلعدادیة عقبة 

بن نافع
محمد الداودي

مدیر إعدادیة بدون سكن 57 16/09/1997 1 إقلیم: القنیطرة فاطمة المرنیسي 3806 إقلیم: سیدي قاسم إعدادیة الزیتون عبداإللھ الھزیتي
مدیر إعدادیة في طور 

اإلنجاز
42 17/09/1990 1 عمالة: الرباط الشھید عالل بن احمد 

إمیك
3900 إقلیم: سیدي قاسم إعدادیة ابن سینا رشید كریش

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1993 4 عمالة: مكناس الثانویة اإلعدادیة السعادة 5181 إقلیم: سیدي قاسم إعدادیة الداخلة إبراھیم الحسني
مدیر إعدادیة نعم 39 17/02/1987 8 إقلیم: القنیطرة الثاویة االعدادیة المشاتل 5476 إقلیم: سیدي قاسم إعدادیة دار الكداري بلوطي عبد النبي
مدیر إعدادیة بدون سكن 39 16/09/1997 1 عمالة: سال الثانویة اإلعدادیة 

المقاومة
3904 إقلیم: سیدي قاسم إعدادیة سیدي عمر 

الحاضي
حكیمة الفضیلي

مدیر إعدادیة بدون سكن 51 06/09/2000 2 إقلیم: القنیطرة زلیخة الناصري 3807 إقلیم: سیدي سلیمان عبد الخالق الطریس سعید الكرایشي
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الرباط - سال - القنیطرة 04 الجھة األصلیة     :      
   

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

مدیر إعدادیة نعم 69 16/09/1989 1 عمالة: الرباط عمر بن الخطاب 3895 عمالة: الصخیرات 
 - تمارة

ابي بكر الصدیق الھروتي الحسن

مدیر إعدادیة نعم 54 13/10/1991 2 إقلیم: القنیطرة الشیخ ماء العینین 3789 عمالة: الصخیرات 
 - تمارة

موحى احمو الزیاني أحمد رباج

مدیر إعدادیة نعم 51 16/09/1988 6 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

األمل 3970 عمالة: الصخیرات 
 - تمارة

غشت 20 عبداللطیف حنون
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بني مالل - خنیفرة 05 الجھة األصلیة     :      
   

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

مدیر إعدادیة نعم 60 21/09/1987 2 إقلیم: بني مالل ثانویة ابن المقفع 
اإلعدادیة

4015 إقلیم: أزیالل ثانویة الحسن الثاني 
التأھیلیة

العمراني جمال

مدیر إعدادیة نعم 51 01/01/2002 1 إقلیم: أزیالل ثانویة أحمد الحنصالي 
اإلعدادیة

3983 إقلیم: أزیالل ثانویة موالي رشید 
اإلعدادیة

رشید زكي

مدیر إعدادیة نعم 48 06/09/2001 3 إقلیم: بني مالل 5761 ثانویة التنمیة اإلعدادیة إقلیم: أزیالل ثانویة ابن سینا االعدادیة محمد غري
مدیر إعدادیة نعم 48 16/09/1998 1 إقلیم: بني مالل الثانویة اإلعدادیة أدوز 4028 إقلیم: أزیالل ثانویة تیلوكیت اإلعدادیة حدو بیوضي
مدیر إعدادیة نعم 39 01/01/2002 1 إقلیم: أزیالل ثانویة الخوارزمي 

االعدادیة
4009 إقلیم: أزیالل عبد الكریم الریحي ثانویة األطلس اإلعدادیة

مدیر إعدادیة نعم 39 04/09/2002 2 إقلیم: أزیالل ثانویة موالي رشید 
اإلعدادیة

5721 إقلیم: أزیالل ثانویة ایت بوولي 
االعدادیة

احمد نبولسي

مدیر إعدادیة نعم 54 21/09/1987 3 إقلیم: بني مالل ثانویة احمد الحنصالي 
اإلعدادیة

4018 إقلیم: بني مالل تانویة فم وودي اإلعدادیة
 

عبد الكریم السوداري

مدیر إعدادیة بدون سكن 51 16/09/1989 1 إقلیم: بني مالل ثانویة عبد الكریم 
الخطابي اإلعدادیة

4016 إقلیم: بني مالل محمد بودیابة ثانویة التنمیة اإلعدادیة

مدیر إعدادیة نعم 48 16/09/1995 1 إقلیم: خنیفرة الثانویة اإلعدادیة أمالو 5798 إقلیم: بني مالل باش علي ثانویة تانوغة اإلعدادیة
مدیر إعدادیة غیر صالح 39 16/09/1992 3 إقلیم: الفقیھ بن 

صالح
ثانویة حمان الفطواكي 

اإلعدادیة
5779 إقلیم: بني مالل ثانویة ابن تومرت 

اإلعدادیة
عبد الحمید القروي

مدیر إعدادیة نعم 60 20/09/1983 1 إقلیم: بني مالل ثانویة القدس اإلعدادیة 4017 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

الثانویة اإلعدادیة   
لمغاریر

عبد العزیز رجاد

مدیر إعدادیة نعم 56 16/09/1999 5 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

ابن بطوطة 3967 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

ثانویة ابن عباد  
اإلعدادیة

عزیز ادریب

مدیر إعدادیة نعم 54 06/09/2000 2 عمالة: مراكش الثانویة االعدادیة عالل 
الفاسي

4529 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

ثانویة ابن خلدون 
اإلعدادیة

بوعبید لبیض

مدیر إعدادیة نعم 48 16/09/1998 1 إقلیم: بني مالل تانویة فم وودي 
 اإلعدادیة

5757 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

ثانویة حمان الفطواكي 
اإلعدادیة

لحسن  وردي

مدیر إعدادیة نعم 42 16/09/1986 1 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

ثانویة ابن خلدون 
اإلعدادیة

5773 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

ثانویة 2 مارس اإلعدادیة عبد المالك فائز

مدیر إعدادیة نعم 62 16/09/1992 1 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

المعتمد بن عباد 3969 إقلیم: خنیفرة الثانویة اإلعدادیة أمالو محمد وھبي
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بني مالل - خنیفرة 05 الجھة األصلیة     :      
   

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

مدیر إعدادیة بدون سكن 48 16/09/1994 1 إقلیم: خنیفرة الثانویة اإلعدادیة عسو 
اوباسالم

4047 إقلیم: خنیفرة الثانویة اإلعدادیة الزاویة سوحسو صالح

مدیر إعدادیة نعم 66 16/09/1989 1 إقلیم: خریبكة الثانویة االعدادیة بدر 4067 إقلیم: خریبكة الثانویة اإلعدادیة طارق  
بن  زیاد

بوشتى بن التابت

مدیر إعدادیة بدون سكن 60 16/09/1989 1 إقلیم: خریبكة الثانویة االعدادیة العیون 4082 إقلیم: خریبكة الثانویة االعدادیة الشھید 
البوھالي بن القائد

الحسان ھرباب

مدیر إعدادیة نعم 46 06/09/2000 2 إقلیم: العیون الثانویة اإلعدادیة اإلمام 
علي

6768 إقلیم: خریبكة الثانویة االعدادیة بوعبید  
الشرقي

القطبي المصطفى

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1999 1 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

الثانویة اإلعدادیة اوالد 
علي منصور

4044 إقلیم: خریبكة الثانویة االعدادیة محمد 
السادس

عبد هللا مبرور

8 / 18

نتیجة الحركة اإلنتقالیة لمدیري مؤسسات التعلیم الثانوي اإلعدادي لسنة 2020 



الدار البیضاء  - سطات 06 الجھة األصلیة     :      
   

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

مدیر إعدادیة محتل 57 16/09/1988 1 إقلیم: بنسلیمان الثانویة اإلعدادیة بوزنیقة 4095 إقلیم: بنسلیمان الثانویة اإلعدادیة عمرو 
بن محمد بن علي

الحسین بوي

مدیر إعدادیة نعم 42 16/09/1999 1 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

ابي بكر الصدیق 5688 إقلیم: بنسلیمان الثانویة اإلعدادیة علي بن 
 الجیاللي  الوھابي

یاسین نفیل

مدیر إعدادیة نعم 60 16/09/1994 1 عمالة مقاطعة 
الحي الحسني

ابن زھر 4188 إقلیم: برشید الثانویة اإلعدادیة الشاطئ صالح  مونیر

مدیر إعدادیة محتل 39 16/09/1988 3 عمالة مقاطعات 
ابن مسیك

الثانویة اإلعدادیة اإلمام 
الغزالي

4218 إقلیم: برشید الثانویة اإلعدادیة قصبة 
ابن مشیش

محمد معروف

مدیر إعدادیة محتل 44 16/09/1988 1 عمالة مقاطعة 
الحي الحسني

ابن الندیم 4190 عمالة مقاطعات 
الدار البیضاء أنفا

حلیمة محمد المھتدي

مدیر إعدادیة محتل 57 16/09/1989 1 عمالة مقاطعة 
عین الشق

موالي عبدالرحمان 4169 عمالة مقاطعة عین 
الشق

الحسنى وزنــــــــــي سعــــــــید

مدیر إعدادیة نعم 51 16/09/1989 5 إقلیم: تارودانت ثإ.ابن سینا 4760 عمالة مقاطعة عین 
الشق

فاطمة الفھریة حسن  الشیشاتي

مدیر إعدادیة نعم 45 16/09/1988 2 عمالة مقاطعة 
عین الشق

فاطمة الفھریة 5919 عمالة مقاطعة عین 
الشق

الشھید محمد بن المكي فؤاد مبسوط

مدیر إعدادیة محتل 39 16/09/1994 4 إقلیم: النواصر الثانویة اإلعدادیة ادریس 
األول

4338 عمالة مقاطعة عین 
الشق

الشیخ أحمد الھیبة الخوتي عباس

مدیر إعدادیة نعم 52 16/09/1988 2 عمالة مقاطعة 
عین الشق

الحسنى 5917 عمالة مقاطعة الحي 
الحسني

السالم محمد قیس

مدیر إعدادیة نعم 42 16/09/1999 3 عمالة مقاطعات 
الفداء مرس 
السلطان

الثانویة اإلعدادیة 
السمارة

4140 عمالة مقاطعات 
موالي رشید

الثانویة اإلعدادیة لال 
مریم

عبد الكریم  بوطبعة

مدیر إعدادیة نعم 42 16/09/1999 1 عمالة مقاطعات 
موالي رشید

الثانویة اإلعدادیة عبد 
الخالق الطریس

4234 عمالة مقاطعات 
موالي رشید

الثانویة اإلعدادیة عبد هللا 
بن یاسین

سعید كمالي

مدیر إعدادیة نعم 36 05/09/2003 1 إقلیم: مدیونة ابن البناء 4316 عمالة مقاطعات 
موالي رشید

الثانویة اإلعدادیة العقید 
العالم

أحمد فتحي

مدیر إعدادیة نعم 51 16/09/1991 1 عمالة مقاطعات 
سیدي البرنوصي

الثانویة اإلعدادیة عبدهللا 
كنون

4248 عمالة مقاطعات 
سیدي البرنوصي

الثانویة اإلعدادیة موالي 
 عبد الواحد العلوي

عبدالھادي اتكادي

مدیر إعدادیة نعم 39 21/09/1987 6 إقلیم: موالي 
یعقوب

الثانویة االعدادیة احمد 
شوقي

5436 عمالة مقاطعات 
سیدي البرنوصي

الثانویة االعدادیة ابن 
خلدون

الجیاللي علمي
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الدار البیضاء  - سطات 06 الجھة األصلیة     :      
   

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

مدیر إعدادیة نعم 59 16/09/1989 1 عمالة: الرباط عبدالعزیز دینیة 3901 إقلیم: الجدیدة ثانویة سیدي اسماعیل 
االعدادیة

بوسلھام الفاسي

مدیر إعدادیة نعم 57 16/09/1992 1 إقلیم: الجدیدة الثانویة اإلعدادیة السعادة
 

4276 إقلیم: الجدیدة ثانویة الرشاد االعدادیة عمر خالد یحیي

مدیر إعدادیة نعم 48 16/09/1992 3 إقلیم: الجدیدة ثانویة اإلمام مسلم 
االعدادیة

4287 إقلیم: الجدیدة ثانویة خالد بن الولید 
االعدادیة

الخیاطي باالشھب

مدیر إعدادیة نعم 42 04/09/2002 1 إقلیم: الجدیدة ثانویة لال حسناء 
االعدادیة

4273 إقلیم: الجدیدة ثانویة عبد هللا العروي 
االعدادیة

زكي عبد العزیز

مدیر إعدادیة نعم 39 06/09/2001 1 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

ثانویة محمد السادس 
اإلعدادیة

4041 إقلیم: الجدیدة ثانویة عبد المالك السعدي 
االعدادیة

عبد هللا بورحیم

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1999 7 إقلیم: الجدیدة الثانویة اإلعدادیة عمر 
بن الخطاب

4295 إقلیم: الجدیدة ثانویة االمام علي  
االعدادیة

لكناوي سعید

مدیر إعدادیة نعم 43 06/09/2000 10 عمالة: سال الثانویة اإلعدادیة المجد  5581 إقلیم: مدیونة سیدي حجاج محمد  الكلثومي
مدیر إعدادیة بدون سكن 39 04/09/2002 2 إقلیم: مدیونة أحمد ابن حنبل 4309 إقلیم: مدیونة عبد هللا ابراھیم  اإلدریسي موالي عبد هللا

مدیر إعدادیة نعم 63 21/09/1987 1 عمالة: المحمدیة عبد الرحمان شناف 4328 عمالة: المحمدیة إعدادیة سیدي موسى بن 
علي

عبد الكریم الداودي

مدیر إعدادیة نعم 45 16/09/1988 1 عمالة مقاطعات 
عین السبع الحي 
المحمد

زیري بن عطیة 4164 إقلیم: النواصر الثانویة اإلعدادیة. خدیجة 
أم المؤمنین

مریم بن بخثة

مدیر إعدادیة نعم 42 16/09/1994 1 عمالة مقاطعة 
الحي الحسني

رحمة السامي 4189 إقلیم: النواصر الثانویة اإلعدادیة حسن 
السكتاني

ابواه  جمال

مدیر إعدادیة نعم 39 06/09/2001 1 عمالة مقاطعة 
الحي الحسني

الفرابي 4187 إقلیم: النواصر الثانویة اإلعدادیة عبد هللا 
الحداوي

إبن الغالي سعید

مدیر إعدادیة نعم 55 16/09/1995 1 إقلیم: سطات الثانویة اإلعدادیة موالي 
إسماعیل

4389 إقلیم: سطات الثانویة اإلعدادیةالسمارة محمد بلحسین

مدیر إعدادیة نعم 45 16/09/1992 1 إقلیم: الصویرة اعدادیة سیدي سعید بن  
عبدالنعیم

4517 إقلیم: سطات الثانویة االعدادیة اوالد 
 امحمد

محمد بوزاك

مدیر إعدادیة نعم 42 06/09/2001 1 إقلیم: برشید الثانویة اإلعدادیة ابن 
الخطیب

4107 إقلیم: سطات الثانویة اإلعدادیة سیدي 
حجاج

زرھون المصطفى

مدیر إعدادیة نعم 39 17/09/2002 2 إقلیم: سطات ثانویة سیدي محمد بن  
رحال اإلعدادیة

4417 إقلیم: سطات ثانویة الفاروق عمر بن 
 الخطاب اإلعدادیة

عبدالعالي حیدا
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الدار البیضاء  - سطات 06 الجھة األصلیة     :      
   

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

مدیر إعدادیة غیر صالح 39 06/09/2001 4 إقلیم: الجدیدة ثانویة االمام علي  
االعدادیة

6003 إقلیم: سیدي بنور ثانویة ابن عباد اإلعدادیة
 

حمید لبان
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مراكش - آسفي 07 الجھة األصلیة     :      
   

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

مدیر إعدادیة نعم 51 06/09/2001 1 عمالة: مراكش الضحى  6221 إقلیم: الحوز الثانویة االعدادیة تنمل  عبد هللا أكوزول
مدیر إعدادیة نعم 45 05/09/2003 1 عمالة: أكادیر 

 إدا وتنان
ثانویة رام هللا اإلعدادیة 4706 إقلیم: الحوز الثانویة اإلعدادیة عالل 

الفاسي
ادیاسین محمد

مدیر إعدادیة بدون سكن 45 06/09/2001 7 عمالة: مراكش الثانویة اإلعدادیة ریاض 
العروس

6269 إقلیم: الحوز الثانویة اإلعدادیة إبن 
زھر

الغزلي محماد

مدیر إعدادیة نعم 54 04/09/2002 1 عمالة: مراكش الثانویة اإلعدادیة 
تانسیفت

4557 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

ثانویة الحسن الثاني 
االعدادیة

محمد المرابط

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1988 1 إقلیم: الصویرة اعدادیة المھدي بن بركة 4513 إقلیم: الصویرة الثانویة اإلعدادیة محمد  
بن لحسن الوزاني

مطیع عبد الوھاب

مدیر إعدادیة محتل 75 16/09/1985 1 عمالة: مراكش الثانویة اإلعدادیة النخیل 4521 عمالة: مراكش الثانویة اإلعدادیة العیون موالي اسماعیل العلوي 
الفلس

مدیر إعدادیة نعم 62 16/01/1987 1 عمالة: مراكش الثانویة االعدادیة 
المسیرة 2

4528 عمالة: مراكش الثانویة اإلعدادیة 
المنفلوطي

حاجي عبد الرحیم

مدیر إعدادیة بدون سكن 54 16/09/1989 2 عمالة: مراكش الثانویة اإلعدادیة العیون 6212 عمالة: مراكش الثانویة اإلعدادیة عبد 
المومن

عبد اللطیف البراق

مدیر إعدادیة نعم 49 16/09/1993 8 عمالة: مراكش الثانویة اإلعدادیة 
المحامید 10

4570 عمالة: مراكش ثانویة ابن خلدون السعید  الجدمیوي

مدیر إعدادیة نعم 49 16/09/1989 1 عمالة: مراكش الثانویة اإلعدادیة موالي 
رشید

4530 عمالة: مراكش الثانویة اإلعدادیة ابن 
تومرت

اوحدیف  سعید

مدیر إعدادیة نعم 45 16/09/1989 1 عمالة: مراكش الثانویة االعدادیة ابن 
بطوطة

4560 عمالة: مراكش الثانویة االعدادیة عثمان 
بن عفان

أحمد  الكماني

مدیر إعدادیة نعم 45 16/09/1989 5 عمالة: مراكش الثانویة اإلعدادیة اآلفاق 4571 عمالة: مراكش الثانویة اإلعدادیة مركز 
44

زھر المختار

مدیر إعدادیة بدون سكن 42 16/09/1992 2 عمالة: مراكش الثانویة اإلعدادیة ابن 
تومرت

6228 عمالة: مراكش الثانویة اإلعدادیة ریاض 
العروس

باطرون  عبدالدائم

مدیر إعدادیة نعم 42 16/09/1996 1 إقلیم: آسفي الثانویة اإلعدادیة ابن 
عباد

4590 إقلیم: آسفي الثانویة اإلعدادیة أحمد 
أمین

عبد الكریم بند راعي

مدیر إعدادیة نعم 39 04/09/2002 1 إقلیم: آسفي الثانویة اإلعدادیة واد 
المخازن

4585 إقلیم: آسفي الثانویة اإلعدادیة عثمان 
بن عفان

بلفارسي ھشام

مدیر إعدادیة نعم 57 16/09/1995 1 عمالة: مراكش الثانویة االعدادیة غاندي 4531 إقلیم: الیوسفیة الثانویة اإلعدادیة 30 
یولیوز

عبد الرحیم  ادرابني
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درعة - تافیاللت 08 الجھة األصلیة     :      
   

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

مدیر إعدادیة نعم 48 16/09/1996 2 عمالة: مكناس الثانویة اإلعدادیة الھناء 5219 إقلیم: الرشیدیة اعدادیة النجاح السراج عبد المجید
مدیر إعدادیة نعم 42 16/09/1988 2 إقلیم: الرشیدیة بني امحمد 4639 إقلیم: الرشیدیة موالي یوسف باعالل عبد الواحد
مدیر إعدادیة نعم 39 04/09/2002 5 إقلیم: ورزازات الثانویة اإلعدادیة حسن 

عبد هللا المزوغي
6434 إقلیم: الرشیدیة یوسف أزواوي العلوي موالي ابراھیم

مدیر إعدادیة نعم 36 16/09/1988 4 إقلیم: الرشیدیة اعدادیة النجاح 6400 إقلیم: الرشیدیة نیابة الرشیدیة نشید عبد اللطیف
مدیر إعدادیة نعم 60 01/05/1997 2 إقلیم: الجدیدة ثانویة سیدي اسماعیل 

االعدادیة
6027 إقلیم: ورزازات الثانویة اإلعدادیة  بن 

العربي الحاتمي
كرعوش ابراھیم

مدیر إعدادیة بدون سكن 48 06/09/2001 1 إقلیم: ورزازات النخیل 4665 إقلیم: ورزازات الثانویة اإلعدادیة حسن 
عبد هللا المزوغي

بلعطار ابراھیم

مدیر إعدادیة نعم 52 12/10/1991 5 عمالة: مراكش الثانویة اإلعدادیة 
المنفلوطي

6226 إقلیم: تنغیر ثإ احنصال والزاویت محمد

مدیر إعدادیة نعم 42 16/09/1996 1 إقلیم: الحاجب الثانویة اإلعدادیة 
الخوارزمي

3654 إقلیم: تنغیر االمام مسلم علمي محمد

مدیر إعدادیة نعم 49 16/09/1999 2 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

الخوارزمي 3968 إقلیم: زاكورة الثانویة اإلعدادیة اإلمام 
 البخاري

بوكیوار موالي عبد 
الرحمان

مدیر إعدادیة نعم 48 04/09/2002 1 إقلیم: الحوز الثانویة اإلعدادیة المعتمد 
ابن عباد

4437 إقلیم: زاكورة الثانویة اإلعدادیة الغزالن
 

أیت بھا یحي

مدیر إعدادیة نعم 48 06/09/2001 1 إقلیم: زاكورة الثانویة اإلعدادیة اإلمام 
 مالك

4698 إقلیم: زاكورة الثانویة اإلعدادیة أیت 
 أوزین

دربي اسماعیل

مدیر إعدادیة نعم 42 05/09/2003 1 إقلیم: زاكورة 4694 الثانویة اإلعدادیة النخیل إقلیم: زاكورة الثانویة اإلعدادیة بلیدة بن سعید حسین
مدیر إعدادیة نعم 42 06/09/2001 3 إقلیم: زاكورة الثانویة اإلعدادیة أیت 

 أوزین
6488 إقلیم: زاكورة الثانویة اإلعدادیة تفتشنا ایت حدى ابراھیم

مدیر إعدادیة نعم 42 06/09/2001 3 إقلیم: الحوز الثانویة اإلعدادیة سیدي 
عبد هللا بن حساین

4452 إقلیم: زاكورة ثانویة لكتاوة التأھیلیة یحیي غزالي

مدیر إعدادیة نعم 42 16/09/1997 7 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

ثانویة القدس اإلعدادیة 6531 إقلیم: زاكورة البرجي محماد ثانویة الروحى
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سوس - ماسة 09 الجھة األصلیة     :      
   

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

مدیر إعدادیة في طور 
اإلنجاز

64 21/09/1987 1 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

ثانویة طھ حسین 
اإلعدادیة

4731 عمالة: أكادیر  إدا 
وتنان

ثانویة المواھب اإلعدادیة عبد هللا معلمي

مدیر إعدادیة نعم 63 16/09/1989 2 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

ثانویة احمد شوقي 
اإلعدادیة

4702 عمالة: أكادیر  إدا 
وتنان

ثانویة القدس اإلعدادیة عبد القادر متوكل

مدیر إعدادیة نعم 63 16/09/1988 1 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

ثانویة محمد الشیخ 
السعدي اإلعدادیة

4700 عمالة: أكادیر  إدا 
وتنان

ثانویة 20 غشت 
اإلعدادیة

بلكرم الحسن

مدیر إعدادیة نعم 73 16/09/1989 1 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

ثانویة المھدي بن 
تومرت اإلعدادیة

4701 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

ثإ. انشادن موالي الحسن االدریسي 
زكي

مدیر إعدادیة نعم 66 16/09/1986 1 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

ثإ. العربي الشابي 4723 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

ادكوكو  الحسین ثإ. إمي مقورن

مدیر إعدادیة نعم 42 16/09/1996 4 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

ثإ.ابن طفیل 6621 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

ثإ. الفارابي رشید الكبیدي

مدیر إعدادیة نعم 58 16/09/1998 4 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

ثانویة الخلیل اإلعدادیة 4705 عمالة: إنزكان ایت 
ملول

ثإ.ابن طفیل ناصیري میمون

مدیر إعدادیة نعم 60 16/09/1988 1 إقلیم: تارودانت الثانویة اإلعدادیة افریجة 4769 إقلیم: تارودانت ثإ. الزراوي ایت مالك الطیب
مدیر إعدادیة نعم 48 06/09/2000 7 إقلیم: شتوكة آیت 

باھا
ثإ. انشادن 6586 إقلیم: تارودانت ثإ. اصادص صالح ربیح

مدیر إعدادیة نعم 45 16/09/1989 1 إقلیم: تارودانت ثإ. اصادص 6658 إقلیم: تارودانت ثإ.المھارة لولیجة عبد العزیز بالعسري

مدیر إعدادیة نعم 45 16/09/1986 5 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

ثإ.القاضي عیاض 4732 إقلیم: تارودانت ثإ.سیدي احمد اوعمر الحسن بولكنز

مدیر إعدادیة نعم 42 16/09/1985 1 إقلیم: العرائش الثانویة اإلعدادیة 
  العوامرة

3390 إقلیم: تارودانت ثإ. تیوت احمد فایز

مدیر إعدادیة نعم 42 06/09/2001 3 إقلیم: تارودانت الثانویة اإلعدادیة أنس 
ابن مالك

4764 إقلیم: تارودانت عبد المجید دھري ثإ أركان

مدیر إعدادیة نعم 42 16/09/1999 3 إقلیم: تارودانت ثإ.الشھید علي بن الطاھر 4752 إقلیم: تارودانت ثإ.رحال المسكیني أزنكض الحسین

مدیر إعدادیة نعم 39 06/09/2000 2 إقلیم: تارودانت ثإ. تیوت 6681 إقلیم: تارودانت عبد الكبیر وقار   ثإ. سیدي واعزیز
مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1999 7 إقلیم: تارودانت ثإ.سیدي احمد اوعمر 6663 إقلیم: تارودانت ثإ.تینزرت لحسن حلوان
مدیر إعدادیة نعم 60 16/09/1999 2 عمالة: أكادیر 

 إدا وتنان
ثانویة وادي المخازن 

اإلعدادیة
4699 إقلیم: طاطا ثانویة الزیتون اإلعدادیة حسن بسام

14 / 18

نتیجة الحركة اإلنتقالیة لمدیري مؤسسات التعلیم الثانوي اإلعدادي لسنة 2020 



سوس - ماسة 09 الجھة األصلیة     :      
   

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

مدیر إعدادیة محتل 46 16/09/1982 2 إقلیم: تیزنیت الثانویة االعدادیة ابن 
رشد

4786 إقلیم: تیزنیت الثانویة االعدادیة الزیتون محمد حدیة
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كلمیم - واد نون 10 الجھة األصلیة     :      
   

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

مدیر إعدادیة نعم 51 01/10/1990 4 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

ثانویة 20 غشت 
اإلعدادیة

6527 إقلیم: أسا - الزاك الثانویة اإلعدادیة عوینة 
إیغمان

كلع حسنى

مدیر إعدادیة نعم 42 16/09/1988 1 إقلیم: تارودانت ثإ.زاویة سیدي الطاھر  4773 إقلیم: أسا - الزاك الثانویة التأھیلیة عوینىة 
الھنا

ھموش محمد

مدیر إعدادیة بدون سكن 54 16/09/1988 1 إقلیم: سیدي افني الثانویة اإلعدادیة إمي 
نفاست

4799 إقلیم: كلمیم الثانویة اإلعدادیة تكنا  ناسك عبد الحق

مدیر إعدادیة نعم 46 16/09/1996 1 إقلیم: كلمیم الثانویة اإلعدادیة تكنا 6710 إقلیم: طانطان الثانویة اإلعدادیة الفتح النداي البن
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العیون -  الساقیة الحمراء 11 الجھة األصلیة     :      
   

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

مدیر إعدادیة نعم 42 06/09/2000 5 إقلیم: العیون الثانویة اإلعدادیة 
المغرب العربي

6766 إقلیم: بوجدور الثانویة االعدادیة ابن 
طفیل

أحمد    حمادي 

مدیر إعدادیة نعم 39 04/09/2002 3 إقلیم: تیزنیت الثانویة االعدادیة 
الزیتون

6702 إقلیم: بوجدور الثانویة اإلعدادیة القدس عبد هللا بن العربي

مدیر إعدادیة نعم 51 22/11/1991 5 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

ثانویة المواھب اإلعدادیة 6556 إقلیم: العیون الثانویة اإلعدادیة أنوال أحمد  األصم

مدیر إعدادیة نعم 49 16/09/1986 1 إقلیم: العیون الثانویة اإلعدادیة النھضة 4822 إقلیم: العیون الثانویة اإلعدادیة اإلمام 
علي

رفیق محمد

مدیر إعدادیة في طور 
اإلنجاز

48 25/10/1980 1 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

ثانویة ابن العربي 
اإلعدادیة

4748 إقلیم: العیون الثانویة اإلعدادیة 
المغرب العربي

الحسن معروف

مدیر إعدادیة نعم 48 16/09/1999 1 إقلیم: العیون نواة الثانوي اإلعدادي فم 
الواد

4829 إقلیم: طرفایة الثانویة اإلعدادیة ابن 
الھیثم

أحمد   النوار

مدیر إعدادیة نعم 42 17/09/1984 3 إقلیم: العیون الثانویة اإلعدادیة أنوال 6771 إقلیم: طرفایة الثانویة التأھیلیة صالح 
الدین االیوبي

محمد طباك
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الداخلة - وادي الذھب 12 الجھة األصلیة     :      
   

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

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1997 1 إقلیم: وادي 
الذھب

ثانویة موالي رشید 
التأھیلیة

4835 إقلیم: وادي الذھب ثانویة الرازي االعدادیة الزیادني عبد الجلیل
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