
طنجة - تطوان - الحسیمة 01 الجھة      :      
   األصلیة

مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  تخصص 

المنصب
منصب  
التعیین

المدیریة االقلیمیة 
األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

مدیر ثانویة بدون سكن 42 12/01/1987 1 إقلیم: الحسیمة اإلمام مالك 6793 إقلیم: الحسیمة خالد بوشریط ثانویة الریف
مدیر ثانویة نعم 42 10/10/2000 1 عمالة: طنجة - 

أصیال
حد الغربیة 6979 إقلیم: شفشاون الثانویة التأھیلیة 

السطیحة
عبد المجید  
 حسني

مدیر ثانویة محتل 42 07/09/2004 5 عمالة: إنزكان ایت 
ملول

ثأ.الفتح 8665 إقلیم: العرائش الثانویة التأھیلیة 
المنصور الذھبي

رشید الحباشي

مدیر ثانویة نعم 48 07/09/2005 1 عمالة: طنجة - 
أصیال

الثانویة التأھیلیة 
الریاضیین

8884 إقلیم: وزان الثانویة التاھیلیة 
سیدي بوصبر

الخصواني عبد  
الحق

مدیر ثانویة نعم 42 01/05/1997 3 إقلیم: القنیطرة الثانویة التأھیلیة األنوار  7352 إقلیم: وزان الثانویة التاھیلیة 
معاد بن جبل

عبد العزیز 
الحمداني

مدیر ثانویة نعم 42 16/09/1991 10 عمالة: المضیق - 
الفنیدق

ثانویة اإلمام الغزالي  
 التأھیلیة

8946 إقلیم: وزان الثانویة التاھیلیة 
ابن زھر

نزھة كندلي

مدیر ثانویة بدون سكن 42 02/09/2010 1 إقلیم: تطوان الثانویة التأھیلیة محمد 
عزیز لحبابي

6990 إقلیم: وزان الثانویة التأھیلیة 
عالل الفاسي

عبد هللا ریاحي

مدیر ثانویة بدون سكن 54 17/09/1990 1 عمالة: طنجة - 
أصیال

الثانویة التأھیلیة عبد 
الخالق الطریس

6963 عمالة: طنجة - 
أصیال

الثانویة التأھیلیة 
الریاضیین

الریحاني  
عبدالعزیز

مدیر ثانویة في طور 
اإلنجاز

48 08/01/2007 1 إقلیم: فحص - 
انجرة

ثانویة ابن رشد التأھیلیة 6875 عمالة: طنجة - 
أصیال

الثانویة التأھیلیة 
زینب النفزاویة

نور الدین 
الجراري

مدیر ثانویة نعم 42 16/09/1994 3 عمالة: الصخیرات 
 - تمارة

موالي اسماعیل 7548 إقلیم: تطوان الثانویة التأھیلیة 
طارق بن زیاد

 الحاج بلحاج

مدیر ثانویة نعم 55 16/09/1988 1 عمالة: طنجة - 
أصیال

الثانویة التأھیلیة 
الحنصالي

6969 عمالة: المضیق - 
الفنیدق

ثانویة اإلمام  
الغزالي التأھیلیة

 

لحبیب الكیالني

1 / 15 BTS: ثانویة تأھیلیة بھا أقسام تحضیر شھادة التقني العالي    S: ثانویة تأھیلیة بھا أقسام تحضیریة و شھادة التقني العالي   CP: ثانویة تأھیلیة بھا أقسام تحضیریة

نتیجة الحركة اإلنتقالیة للمدیرین و مدیري الدراسة لمؤسسات التعلیم الثانوي التأھیلي لسنة 2020 



الشرق 02 الجھة      :      
   األصلیة

مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  تخصص 

المنصب
منصب  
التعیین

المدیریة االقلیمیة 
األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

مدیر ثانویة نعم 42 17/09/1990 1 إقلیم: بركان أبو بكر الرازي 7014 إقلیم: بركان خالد بن الولید صدیقي عبد 
الحمید

مدیر ثانویة نعم 39 16/09/1992 1 إقلیم: بركان اللیمون 7013 إقلیم: بركان ابن بطوطة امباركي عبد 
اللطیف

مدیر ثانویة نعم 26 04/09/2002 3 عمالة: وجدة - 
أنكاد

ثا. لال أسماء 7108 إقلیم: الدریوش ثانویة موالي 
اسماعیل 
التأھیلیة

بوعزة حكیم

مدیر ثانویة نعم 34 16/09/1985 1 إقلیم: جرسیف ثانویة المستقبل التأھیلیة 7050 إقلیم: جرسیف أحمد نضامة النھضة 

2 / 15 BTS: ثانویة تأھیلیة بھا أقسام تحضیر شھادة التقني العالي    S: ثانویة تأھیلیة بھا أقسام تحضیریة و شھادة التقني العالي   CP: ثانویة تأھیلیة بھا أقسام تحضیریة

نتیجة الحركة اإلنتقالیة للمدیرین و مدیري الدراسة لمؤسسات التعلیم الثانوي التأھیلي لسنة 2020 



فاس - مكناس 03 الجھة      :      
   األصلیة

مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  تخصص 

المنصب
منصب  
التعیین

المدیریة االقلیمیة 
األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

مدیر ثانویة نعم 61 16/09/1991 1 عمالة: مكناس الثانویة التأھیلیة القصبة 7142 عمالة: مكناس الثانویة التأھیلیة 
توالل

عیسى لقاح

مدیر ثانویة نعم 45 16/09/1991 2 عمالة: مكناس الثانویة التأھیلیة السالم 7139 عمالة: مكناس الثانویة التأھیلیة 
أحمد بن علي 
باسو

عبد الواحد  
كعیبي

مدیر ثانویة نعم 44 17/09/1984 1 عمالة: فاس إبن رشد 7183 عمالة: مكناس الثانویة التأھیلیة 
الزیتون

احساین عبد 
القادر

مدیر ثانویة نعم 42 17/09/1990 1 إقلیم: موالي 
یعقوب

الثانویة التأھیلیة 18 
نونبر

7318 إقلیم: بولمان الثانویة التأھیلیة 
موالي الحسن

عبد هللا الواحدي

مدیر ثانویة نعم 42 16/09/1985 3 عمالة: مكناس الثانویة التأھیلیة الزیتون 9067 إقلیم: بولمان الثانویة التأھیلیة 
أبو حنیفة

النجار حمید

مدیر ثانویة نعم 69 13/12/1990 1 عمالة: فاس ابن سینا 7182 عمالة: فاس األدارسة عبد السالم بن 
موسى

مدیر ثانویة نعم 57 16/09/1989 1 عمالة: فاس صالح الدین األیوبي 7179 عمالة: فاس عالل الفاسي المھدي شكیر

مدیر ثانویة نعم 53 16/09/1989 1 إقلیم: العرائش الثانویة التأھیلیة 
لیكسوس

6909 عمالة: فاس سیدي احرازم الحسن الغازي

مدیر ثانویة نعم 51 02/11/1994 1 عمالة: فاس الرازي 7178 عمالة: فاس بنسودة بدیدة لحسن
مدیر ثانویة نعم 51 25/10/2000 1 عمالة: فاس األدارسة 9202 عمالة: فاس المدیریة 

اإلقلیمیة
حمید قاضي

مدیر ثانویة نعم 48 16/09/1991 1 عمالة: فاس عالل الفاسي 9152 عمالة: فاس عبد الكریم 
الداودي

عزالدین البقالي

مدیر ثانویة نعم 48 17/09/1991 4 عمالة: فاس عبدهللا كنون 7184 عمالة: فاس ابن خلدون محمد مشكور
مدیر ثانویة نعم 39 16/09/1993 6 عمالة: فاس العباس بناني 7194 عمالة: فاس الجاحظ محمد المدني
مدیر ثانویة نعم 54 16/09/1986 1 إقلیم: صفرو ثانویة األمیرة اللة سلمى 

التأھیلیة
7239 إقلیم: صفرو ثانویة محمد 

 القري التأھیلیة
العربي بوقریتي

3 / 15 BTS: ثانویة تأھیلیة بھا أقسام تحضیر شھادة التقني العالي    S: ثانویة تأھیلیة بھا أقسام تحضیریة و شھادة التقني العالي   CP: ثانویة تأھیلیة بھا أقسام تحضیریة

نتیجة الحركة اإلنتقالیة للمدیرین و مدیري الدراسة لمؤسسات التعلیم الثانوي التأھیلي لسنة 2020 



فاس - مكناس 03 الجھة      :      
   األصلیة

مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  تخصص 

المنصب
منصب  
التعیین

المدیریة االقلیمیة 
األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

مدیر ثانویة نعم 39 07/09/2005 1 عمالة: فاس سیدي احرازم 9218 إقلیم: صفرو ثانویة موالي 
ادریس األكبر 
التأھیلیة

محمد العلوي 
المحمدي

مدیر ثانویة نعم 48 16/09/1988 3 عمالة: فاس عبد الخالق الطریس 7207 إقلیم: تاونات ثانویة طھ حسین 
التأھیلیة

منتصر عبد 
اإلاله

مدیر ثانویة نعم 48 16/09/1989 1 عمالة: الصخیرات 
 - تمارة

االمام الغزالي 7538 إقلیم: تازة فوزي أجانا سیدي عزوز

مدیر ثانویة نعم 46 16/09/1989 2 إقلیم: تازة 9253 سیدي عزوز إقلیم: تازة البشیر القلعي الكندي

4 / 15 BTS: ثانویة تأھیلیة بھا أقسام تحضیر شھادة التقني العالي    S: ثانویة تأھیلیة بھا أقسام تحضیریة و شھادة التقني العالي   CP: ثانویة تأھیلیة بھا أقسام تحضیریة

نتیجة الحركة اإلنتقالیة للمدیرین و مدیري الدراسة لمؤسسات التعلیم الثانوي التأھیلي لسنة 2020 



الرباط - سال - القنیطرة 04 الجھة      :      
   األصلیة

مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  تخصص 

المنصب
منصب  
التعیین

المدیریة االقلیمیة 
األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

مدیر ثانویة بدون سكن 42 26/11/1990 5 إقلیم: القنیطرة الخلیل 7351 إقلیم: القنیطرة الثانویة التأھیلیة 
حافظ ابراھیم

نور الدین 
قاوري

مدیر ثانویة نعم 42 06/09/2000 2 عمالة: فاس بنسودة 9203 إقلیم: القنیطرة الثانویة  
التأھیلیة األمیر 
موالي الحسن

ھشام الفضیول

مدیر ثانویة غیر صالح 36 01/01/2010 1 عمالة: مكناس الثانویة التأھیلیة واد 
المخازن

7151 إقلیم: القنیطرة الثانویة التأھیلیة 
موالي عبد هللا 
الشریف

الحبیب عباد

مدیر ثانویة نعم 57 16/09/1989 1 عمالة: مكناس الثانویة التأھیلیة بدر 7138 إقلیم: الخمیسات ادریس بنزكري عبد العزیز 
اجھبلي

مدیر ثانویة نعم 33 18/02/2008 1 إقلیم: الخمیسات محمد بلحسن الوزاني 7371 إقلیم: الخمیسات واد الدھب بنكانكة  عبد 
القادر

مدیر ثانویة نعم 51 07/11/1994 1 إقلیم: شفشاون الثانویة التأھیلیة 
السطیحة

8811 عمالة: الرباط عبد الكریم 
الخطابي

محمد حیمدي

مدیر ثانویة نعم 70 11/10/1979 1 عمالة: الرباط األمیرة لال نزھة 7412 عمالة: سال الثانویة التأھیلیة 
محمد جمال 
الدرة

محمد كوبریت

مدیر ثانویة نعم 60 16/09/1991 1 عمالة: الرباط الثانویة التأھیلیة عمر 
 الخیام

CP 7413 عمالة: سال الثانویة  
التأھیلیة سلمة 
مصدق

محمد جباري

مدیر ثانویة نعم 48 16/09/1989 1 عمالة: سال الثانویة التأھیلیة محمد 
 السادس

7454 عمالة: سال الثانویة  
التأھیلیة الحسن 
الثاني

سعید حطاد

مدیر ثانویة نعم 39 12/10/1995 7 عمالة: سال الثانویة التأھیلیة الحسن  
الثاني

9388 عمالة: سال الثانویة  
التأھیلیة أحمد 
الحنصالي

بایشو لطیفة

مدیر ثانویة بدون سكن 39 07/09/2005 1 عمالة: الصخیرات 
 - تمارة

النخیل 7531 عمالة: سال الثانویة  
التأھیلیة غاندي

فؤاد االبراھیمي

5 / 15 BTS: ثانویة تأھیلیة بھا أقسام تحضیر شھادة التقني العالي    S: ثانویة تأھیلیة بھا أقسام تحضیریة و شھادة التقني العالي   CP: ثانویة تأھیلیة بھا أقسام تحضیریة

نتیجة الحركة اإلنتقالیة للمدیرین و مدیري الدراسة لمؤسسات التعلیم الثانوي التأھیلي لسنة 2020 



الرباط - سال - القنیطرة 04 الجھة      :      
   األصلیة

مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  تخصص 

المنصب
منصب  
التعیین

المدیریة االقلیمیة 
األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

مدیر ثانویة محتل 54 16/09/1998 1 إقلیم: القنیطرة الثانویة التأھیلیة ابن 
 بطوطة

7332 إقلیم: سیدي قاسم ثانویة المنصور 
الذھبي

العطواني حكیم

مدیر ثانویة نعم 42 10/10/1985 5 عمالة: الرباط 7423 دار السالم  إقلیم: سیدي قاسم ثانویة األمیر 
موالي عبد هللا 
التقنیة

الكداري أحمد

مدیر ثانویة في طور 
اإلنجاز

39 11/11/1994 1 إقلیم: سیدي قاسم ثانویة الخنیشات التأھیلیة 7500 إقلیم: سیدي قاسم ثانویة الوحدة محمد موفھیم

مدیر ثانویة نعم 39 16/09/1994 1 إقلیم: القنیطرة عبد المجید بن جلون 7331 إقلیم: سیدي قاسم ثانوي محمد 
الزرقطوني

رشید أشریط

مدیر ثانویة نعم 39 07/09/2004 7 عمالة: سال الثانویة التأھیلیة سلمة  
مصدق

9397 إقلیم: سیدي قاسم ثانویة بلقصیري یونس المجبد

6 / 15 BTS: ثانویة تأھیلیة بھا أقسام تحضیر شھادة التقني العالي    S: ثانویة تأھیلیة بھا أقسام تحضیریة و شھادة التقني العالي   CP: ثانویة تأھیلیة بھا أقسام تحضیریة

نتیجة الحركة اإلنتقالیة للمدیرین و مدیري الدراسة لمؤسسات التعلیم الثانوي التأھیلي لسنة 2020 



بني مالل - خنیفرة 05 الجھة      :      
   األصلیة

مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  تخصص 

المنصب
منصب  
التعیین

المدیریة االقلیمیة 
األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

مدیر ثانویة بدون سكن 42 16/09/1997 1 إقلیم: أزیالل ثانویة یوسف بن تاشفین 
التأھیلیة

7558 إقلیم: أزیالل ثانویة ابن 
خلدون التأھیلیة

حسن الحربیلي

مدیر ثانویة نعم 51 16/09/1997 1 إقلیم: بني مالل الثانویة التأھیلیة محمد 
 الخامس

CP 7585 إقلیم: بني مالل ثانویة ابن طفیل 
التأھیلیة

زاید ورعي

مدیر ثانویة نعم 39 16/09/1988 2 إقلیم: بني مالل ثانویة ابن طفیل التأھیلیة 9516 إقلیم: بني مالل ثانویة طارق بن 
زیاد التأھیلیة

ادریس محبوب

مدیر ثانویة نعم 39 16/09/1996 3 عمالة: سال الثانویة التأھیلیة محمد 
جمال الدرة

9371 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

ثانویة الفارابي 
التأھیلیة

مسقابوش یاسین

مدیر ثانویة نعم 33 06/09/2001 1 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

ثانویة 30 یولیوز 
التأھیلیة

7629 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

ثانویة أم الربیع 
التأھیلیة

عبد هللا حفیاني

مدیر ثانویة نعم 47 16/09/1988 2 عمالة: الصخیرات 
 - تمارة

سلمان الفارسي 7537 إقلیم: خنیفرة الثانویة  
التأھیلیة طارق

سیف عبد الحق

مدیر ثانویة نعم 42 16/09/1993 1 إقلیم: خنیفرة الثانویة التأھیلیة اجدیر 7654 إقلیم: خنیفرة الثانویة التأھیلیة 
تازیزاوت

المسعودي 
محمد

مدیر ثانویة بدون سكن 54 16/09/1988 1 إقلیم: خریبكة الثانویة التأھیلیة المغرب 
الكبیر

BTS 7701 إقلیم: خریبكة الثانویة التأھیلیة 
وردیغة

محمد لخمیس

مدیر ثانویة نعم 48 06/10/1989 1 إقلیم: خریبكة الثانویة التاھیلیة یوسف 
بن تاشفین

7703 إقلیم: خریبكة الثانویة التأھیلیة 
ابو بكر الصدیق

سعید 
المنصوري

7 / 15 BTS: ثانویة تأھیلیة بھا أقسام تحضیر شھادة التقني العالي    S: ثانویة تأھیلیة بھا أقسام تحضیریة و شھادة التقني العالي   CP: ثانویة تأھیلیة بھا أقسام تحضیریة

نتیجة الحركة اإلنتقالیة للمدیرین و مدیري الدراسة لمؤسسات التعلیم الثانوي التأھیلي لسنة 2020 



الدار البیضاء  - سطات 06 الجھة      :      
   األصلیة

مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  تخصص 

المنصب
منصب  
التعیین

المدیریة االقلیمیة 
األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

مدیر ثانویة نعم 42 13/11/2000 1 إقلیم: برشید الثانویة التأھیلیة أوالد 
حریز

7748 إقلیم: برشید الثانویة التأھیلیة 
حسان بن تابث

محمد دھي

مدیر ثانویة نعم 39 06/09/2000 9 عمالة: الرباط 7422 ابراھیم الروداني  إقلیم: برشید الثانویة التأھیلیة 
خالد بن الولید

عبد الكبیر 
العطي هللا

مدیر ثانویة نعم 39 25/10/1991 2 عمالة مقاطعات 
موالي رشید

الثانویة التأھیلیة موالي 
اسماعیل

7939 عمالة مقاطعات 
ابن مسیك

الثانویة التأھیلیة 
فاطمة الفھریة

كرملو عمر

مدیر ثانویة نعم 45 16/09/1992 1 عمالة مقاطعات 
عین السبع الحي 
المحمد

المقدسي 7812 عمالة: المحمدیة الكندي محمد  
المحبوبي

مدیر ثانویة نعم 44 16/09/1993 1 عمالة مقاطعة عین 
الشق

ابن عربي 7847 إقلیم: النواصر الثانویة التأھیلیة 
مصطفى 
المعاني

مصطفى لكوادر

مدیر ثانویة نعم 42 04/12/1990 1 إقلیم: سیدي بنور ثانویة محمد الخامس 
 التأھیلیة

8220 إقلیم: النواصر الثانویة التأھیلیة 
الكندي

مصطفى  
الطھري

مدیر ثانویة نعم 45 29/10/1991 1 إقلیم: الجدیدة ثانویة الجرف األصفر 
التأھیلیة

8049 إقلیم: سیدي بنور ثانویة 30 
یولیوز التأھیلیة

عبد الرحمان 
جابري

مدیر ثانویة نعم 42 02/08/1999 4 عمالة: مكناس الثانویة التأھیلیة توالل 9096 إقلیم: سیدي بنور ثانویة 11 ینایر 
التأھیلیة

محمد كیالي
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مراكش - آسفي 07 الجھة      :      
   األصلیة

مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  تخصص 

المنصب
منصب  
التعیین

المدیریة االقلیمیة 
األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

مدیر ثانویة نعم 45 16/09/1989 7 إقلیم: العرائش الثانویة التأھیلیة شعبان  6897 إقلیم: الحوز الثانویة التأھیلیة 
الشویطر

محمد بنیو

مدیر ثانویة محتل 42 16/09/1984 5 عمالة: مراكش الثانویة التأھیلیة حسان 
بن ثابت

9854 إقلیم: الحوز الثانویة التأھیلیة 
تمصلوحت

احضري عبد 
الواحد

مدیر ثانویة نعم 39 09/09/1991 2 إقلیم: شیشاوة ثانویة الفارابي التأھیلیة 8258 إقلیم: شیشاوة الثانویة التأھیلیة 
ایت ھادي

عبد الرحیم 
بوسوس

مدیر ثانویة بدون سكن 57 16/09/1990 1 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

ثانویة المغرب العربي 
التأھیلیة

8267 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

ثانویة انس بن 
مالك التأھیلیة

عبد الكریم 
حفار

مدیر ثانویة بدون سكن 42 30/10/2000 2 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

ثانویة انس بن مالك 
التأھیلیة

9800 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

ثانویة الرازي 
التأھیلیة

ویزة لحسن

مدیر ثانویة نعم 39 16/09/1989 1 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

ثانویة الرازي التأھیلیة 9819 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

ثانویة العامریة 
التأھیلیة

أوحید محمد

مدیر ثانویة بدون سكن 56 16/09/1988 1 إقلیم: الصویرة الثانویة التأھیلیة الفتح 8312 إقلیم: الصویرة الثانویة التأھیلیة 
نورس موكادور

محمد المھبول

مدیر ثانویة نعم 48 16/09/1999 1 إقلیم: الصویرة الثانویة التأھیلیة نورس 
موكادور

9828 إقلیم: الصویرة الثانویة التأھیلیة 
أركان

محمد ایت حدو

مدیر ثانویة نعم 50 16/09/1989 1 عمالة: مراكش الثانویة التأھیلیة المھدي 
بن بركة

8354 عمالة: مراكش الضحى  لغالم عبد الفتاح

مدیر ثانویة نعم 47 16/09/1989 2 عمالة: مراكش الثانویة التأھیلیة فاطمة 
المرنیسي

8353 عمالة: مراكش الثانویة التأھیلیة 
سیدي 
عبدالرحمان

عبد الغني 
النعامة

مدیر ثانویة نعم 46 26/10/1991 1 عمالة: مراكش الثانویة التاھیلیة سیدي 
یوسف بن علي

8371 عمالة: مراكش الثانویة التأھیلیة 
الفقیھ محمد 
بنبین

عبد هللا  كحمان

مدیر ثانویة نعم 46 16/09/1988 1 عمالة: مراكش الثانویة التأھیلیة سیدي 
عبدالرحمان

9871 عمالة: مراكش الثانویة التأھیلیة 
عبد هللا ابراھیم

بن یشو ابراھیم

مدیر ثانویة نعم 45 16/09/1988 1 إقلیم: الحوز الثانویة التأھیلیة ابن 
ماجة

8231 عمالة: مراكش الثانویة التأھیلیة 
ابن المعتز

نافري 
عبدالرزاق
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مراكش - آسفي 07 الجھة      :      
   األصلیة

مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  تخصص 

المنصب
منصب  
التعیین

المدیریة االقلیمیة 
األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

مدیر ثانویة نعم 45 31/10/1984 3 عمالة: مراكش الثانویة التأھیلیة الكتبیة 8346 عمالة: مراكش الثانویة التأھیلیة 
الموحدین

الوازي احمد

مدیر ثانویة بدون سكن 39 16/09/1988 1 إقلیم: أزیالل ثانویة الزرقطوني 
التأھیلیة

7570 عمالة: مراكش الثانویة التأھیلیة 
حسان بن ثابت

عبد الكریم عتو

مدیر ثانویة نعم 39 16/09/1988 6 إقلیم: بني مالل ثانویة موحى وحمو 
التأھیلیة

7584 إقلیم: الرحامنة الثانویة التأھیلیة 
عبدهللا ابراھیم

عبد المجید 
حسناوي

مدیر ثانویة نعم 39 16/09/1996 1 إقلیم: الرحامنة الثانویة التأھیلیة غزال 
آدم

8402 إقلیم: الرحامنة الثانویة التأھیلیة 
سیدي بوعثمان

محمد باحو

مدیر ثانویة نعم 39 07/10/1989 1 إقلیم: آسفي الثانویة التأھیلیة 
المعاشات

8435 إقلیم: آسفي الثانویة التأھیلیة 
موالي اسماعیل

عبد هللا 
المساوي
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درعة - تافیاللت 08 الجھة      :      
   األصلیة

مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  تخصص 

المنصب
منصب  
التعیین

المدیریة االقلیمیة 
األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

مدیر ثانویة نعم 39 05/09/2007 9 إقلیم: العرائش الثانویة التأھیلیة 
المنصور الذھبي

8822 إقلیم: الرشیدیة الثانویة الثأھیلیة 
معركة بودنیب

ناجي عبد  
 الواحد

مدیر ثانویة نعم 42 22/11/1994 2 إقلیم: ورزازات الثانویة التأھیلیة سیدي 
داود

8522 إقلیم: ورزازات الثانویة التأھیلیة 
 تندوت

محمد  وشري

مدیر ثانویة محتل 42 16/09/1995 2 عمالة: مكناس الثانویة التأھیلیة موالي 
یوسف

7141 إقلیم: تنغیر الثانویة الثأھیلیة 
صالح الدین 
األیوبي

وكیلي المداني

مدیر ثانویة نعم 42 16/09/1994 1 إقلیم: ورزازات الثانویة التأھیلیة األمیر 
موالي الحسن لألقسام 
التحضیریة

CP 8523 إقلیم: تنغیر الثانویة الثأھیلیة 
طارق إبن زیاد

أحمد صادق

مدیر ثانویة نعم 42 30/10/2000 2 عمالة: أكادیر  إدا 
وتنان

ثانویة سیدي الحاج سعید 
التأھیلیة

8621 إقلیم: زاكورة الثانویة التأھیلیة 
سیدي صالح

امبارك  كنتوي

مدیر ثانویة نعم 39 04/09/2002 1 إقلیم: زاكورة الثانویة التأھیلیة سیدي 
صالح

10076 إقلیم: زاكورة ثانویة 16 نونبر 
التأھیلیة

عبد القادر 
باباھدي
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سوس - ماسة 09 الجھة      :      
   األصلیة

مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  تخصص 

المنصب
منصب  
التعیین

المدیریة االقلیمیة 
األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

مدیر ثانویة نعم 55 16/09/1988 1 عمالة: مراكش الثانویة التأھیلیة ابن سینا 8340 عمالة: أكادیر  إدا 
وتنان

ثانویة المتنبي  
التأھیلیة

محمد فتاح

مدیر ثانویة نعم 45 16/09/1991 3 إقلیم: العیون الثانویة التأھیلیة إبن 
زھر

10384 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

ثأ. الفضیلة عمر   بوعزة

مدیر ثانویة محتل 42 16/09/1985 1 عمالة: إنزكان ایت 
ملول

ثأ.السعادة 8646 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

ثأ. الجوالن بالل نكو

مدیر ثانویة نعم 39 17/09/1984 2 عمالة: مراكش الثانویة التاھیلیة دار 
التونسي

8336 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

ثأ. الخوارزمي محمد  ونان

مدیر ثانویة نعم 48 17/09/1984 2 عمالة: مراكش الثانویة التأھیلیة الرحالي 
الفاروق

8339 إقلیم: تارودانت ثأ.الطبري عبد  اللطیف   
نادزي

مدیر ثانویة نعم 42 16/09/1999 2 إقلیم: تارودانت ثأ.الطبري 10210 إقلیم: طاطا ثانویة الجوالن 
التأھیلیة

مبارك إدعمار

مدیر ثانویة نعم 48 01/05/1997 2 إقلیم: كلمیم الثانویة التأھیلیة ابن سینا 8746 إقلیم: تیزنیت الثانویة التأھیلیة 
ابراھیم وخزان

اتواب محمد

مدیر ثانویة في طور 
اإلنجاز

39 05/09/2003 3 إقلیم: سیدي افني الثانویة التأھیلیة أیت 
الرخاء

8758 إقلیم: تیزنیت الثانویة التاھیلیة 
الجدیدة

تسكمین محمد
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كلمیم - واد نون 10 الجھة      :      
   األصلیة

مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  تخصص 

المنصب
منصب  
التعیین

المدیریة االقلیمیة 
األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

مدیر ثانویة نعم 39 16/09/1999 1 إقلیم: كلمیم الثانویة التأھیلیة  
بویزكارن

10273 إقلیم: أسا - الزاك الثانویة التأھیلیة 
العرفان

محمد اخدوج

مدیر ثانویة نعم 57 28/09/1990 2 عمالة: أكادیر  إدا 
وتنان

ثانویة المتنبي التأھیلیة  10093 إقلیم: كلمیم الثانویة التأھیلیة 
محمد السادس

محمد االمام  
زعمة

مدیر ثانویة نعم 57 16/09/1988 1 إقلیم: كلمیم الثانویة التأھیلیة الصداقة 8745 إقلیم: كلمیم الثانویة التأھیلیة 
موالي رشید

مرزوكي عبد 
هللا

مدیر ثانویة نعم 51 16/09/1997 1 إقلیم: كلمیم الثانویة التأھیلیة موالي 
رشید

10286 إقلیم: كلمیم الثانویة التأھیلیة 
محمد الخامس

مایشني مبارك

مدیر ثانویة نعم 45 06/09/2000 1 إقلیم: كلمیم الثانویة التأھیلیة محمد 
الخامس

10287 إقلیم: كلمیم الثانویة  
التأھیلیة 
بویزكارن

عبد هللا عالل

مدیر ثانویة نعم 43 08/10/2003 8 إقلیم: طرفایة الثانویة التأھیلیة علي بن 
   ابي طالب

10407 إقلیم: كلمیم الثانویة التأھیلیة 
طارق ابن زیاد

كلیثیم مولود

مدیر ثانویة نعم 42 13/10/2003 2 إقلیم: كلمیم الثانویة التأھیلیة لال مریم 8744 إقلیم: كلمیم الثانویة التأھیلیة 
المختار السوسي

امجود ناجم

مدیر ثانویة نعم 39 05/09/2008 3 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

ثأ. الجوالن 10114 إقلیم: كلمیم الثانویة التأھیلیة 
العرفان

الطویل 
مصطفى

مدیر ثانویة نعم 54 16/09/1997 1 عمالة: أكادیر  إدا 
وتنان

ثانویة محمد الدرفوفي  
 التأھیلیة

8596 إقلیم: سیدي افني الثانویة التأھیلیة 
المرجعیة آیت 
بعمران

الشرقي 
الفرساوي

مدیر ثانویة في طور 
اإلنجاز

51 07/09/2004 3 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

ثأ. سوس العالمة 8642 إقلیم: سیدي افني الثانویة التأھیلیة 
سیدي احساین

عادل میراد

مدیر ثانویة في طور 
اإلنجاز

44 16/09/1990 6 عمالة: إنزكان ایت 
ملول

ثانویة العربي البناي 
التأھیلیة

8647 إقلیم: سیدي افني الثانویة 
اإلعدادیة الحسن 
األول

ایت علي موحى

مدیر ثانویة نعم 42 20/10/2003 2 إقلیم: كلمیم الثانویة التأھیلیة محمد 
السادس

10285 إقلیم: سیدي افني عبدهللا بن   
الیزید السعدي

السعید حسان
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كلمیم - واد نون 10 الجھة      :      
   األصلیة

مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  تخصص 

المنصب
منصب  
التعیین

المدیریة االقلیمیة 
األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

مدیر ثانویة نعم 48 06/09/2000 1 إقلیم: العیون الثانویة التأھیلیة 11 
ینایر

10380 إقلیم: طانطان الثانویة التأھیلیة 
محمد السادس

عالي رمزي
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العیون -  الساقیة الحمراء الجھة      :      11
   األصلیة

مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  تخصص 

المنصب
منصب  
التعیین

المدیریة االقلیمیة 
األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

مدیر ثانویة نعم 45 03/07/2000 1 إقلیم: طانطان الثانویة التأھیلیة محمد 
السادس

10344 إقلیم: السمارة الثانویة التأھیلیة 
سیدي محمد 
محمود بید هللا

الوعبان موالي 
اعلي

مدیر ثانویة نعم 51 23/10/1986 1 إقلیم: العیون الثانویة التأھیلیة محمد 
الخامس

8772 إقلیم: العیون الثانویة التأھیلیة 
11 ینایر

خالد الشرقاوي

مدیر ثانویة نعم 45 03/07/2000 3 عمالة: أكادیر  إدا 
وتنان

ثانویة الرازي التأھیلیة 8620 إقلیم: العیون الثانویة التأھیلیة 
إبن زھر

بداد عبد هللا

مدیر ثانویة نعم 42 09/10/2003 3 إقلیم: السمارة الثانویة التأھیلیة سیدي 
محمد محمود بید هللا

10357 إقلیم: طرفایة الثانویة التأھیلیة 
علي بن ابي 
   طالب

الخلیفي 
المحجوب
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