
طنجة - تطوان - الحسیمة 01 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

بدون سكن 79 16/09/1980 1 إقلیم: الحسیمة مدرسة اكر ازوكاغ 1 إقلیم: الحسیمة موالي رشید حمید أحاللوش

بدون سكن 58 16/09/1992 1 إقلیم: الحسیمة موالي رشید 591 إقلیم: الحسیمة لعزیب مصطفى المھدي

بدون سكن 51 16/09/1990 1 إقلیم: الحسیمة مسیرة فتح 590 إقلیم: الحسیمة ابي طالب مغني محمد

نعم 50 16/09/1998 5 إقلیم: الحسیمة ابي طالب 597 إقلیم: الحسیمة امنود ارعایت منیر

نعم 76 17/09/1990 1 إقلیم: العرائش مدرسة محمد بلحسن 
الوزاني

37 إقلیم: العرائش م/م صالح الدین األیوبي السعید غنام

بدون سكن 70 16/09/1989 2 إقلیم: العرائش م/م صالح الدین األیوبي 658 إقلیم: العرائش عبد العزیز العطاري م/م ابن سینا  المركزیة

بدون سكن 51 16/09/1992 1 إقلیم: العرائش مدرسة األمل 38 إقلیم: العرائش م/م القضي عیاض 
-انكارجة- المركز

عبد هللا الشنتوف

غیر صالح 50 17/09/1990 2 إقلیم: العرائش 646 مدرسة بئر انزران إقلیم: العرائش محمد الیمالحي م/م السریمة  المركزیة

بدون سكن 50 16/09/1988 1 إقلیم: العرائش مدرسة سیدي عیسى بن 
قاسم

36 إقلیم: العرائش مدرسة وادي الذھب محمد علیوي

مستعمل 
كإدارة

45 16/09/1991 6 إقلیم: العرائش م/م القضي عیاض 
-انكارجة- المركز

674 إقلیم: العرائش مدرسة أوالد صخار البخاري القاسمي بوشتة

بدون سكن 45 25/09/2004 8 إقلیم: العرائش 672 م/م ابن سینا  المركزیة إقلیم: العرائش م/م حمزة بن عبد 
 المطلب المركزیة

خدیجة   فالح

بدون سكن 45 13/09/2002 1 إقلیم: العرائش م/م موالي إسماعیل 
 المركزیة

663 إقلیم: العرائش م/م الشلیحات  المركزیة أنس العسراوي

نعم 45 16/09/1999 8 إقلیم: القنیطرة المرنیین 190 إقلیم: وزان م م ابن زیدون أحمد التویجر

نعم 50 16/09/1993 3 إقلیم: تاونات م/م  البریدیة 1128 إقلیم: الحسیمة نفساست بورقبة نورالدین

بدون سكن 69 16/09/1992 1 إقلیم: تطوان مدرسة السیدة آمنة 58 عمالة: المضیق - 
الفنیدق

م . م ارمیالت أحمد الشلوشي

بدون سكن 64 16/09/1986 1 إقلیم: تطوان م.م بوریان 59 إقلیم: تطوان م.م تازروت محمد حمداوي

مستعمل 
كإدارة

55 16/09/1993 1 إقلیم: تطوان م.م تازروت 746 إقلیم: العرائش م/م عین حدید المركزیة حمید دنون

نعم 45 16/09/1994 2 إقلیم: سیدي 
قاسم

عائشة أم المؤمنین 237 إقلیم: وزان م م سد الوحدة احمد بند یب

بدون سكن 33 16/09/1995 5 إقلیم: سیدي 
قاسم

األزھار 1395 إقلیم: وزان مجموعة مدارس أبي 
القاسم الشابي

الھادي الشافعي
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طنجة - تطوان - الحسیمة 01 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

محتل 64 16/09/1991 1 إقلیم: شفشاون مدرسة موالي علي 
النوازلي

17 إقلیم: شفشاون م/م ابن عرضون 
_تلمبوط

احمامو محمد

بدون سكن 53 16/09/1993 1 إقلیم: شفشاون م/م العشایش 22 إقلیم: شفشاون م/م غرانقاضي عبد العزیز استیتو

بدون سكن 55 16/09/1993 3 إقلیم: صفرو م/م آیت لحسن-المركز 1101 إقلیم: الحسیمة م/م تیزي تشین الشادلي المصطفى

بدون سكن 64 21/09/1983 1 إقلیم: وزان م أبو موسى األشعري 44 إقلیم: وزان م م ابن مالك بوعیشي عبد الرحیم

نعم 58 16/09/1993 1 عمالة 
مقاطعات 
موالي رشید

المدرسة اإلبتدائیة 
الزرقطوني

319 إقلیم: الحسیمة اھارونن 2 عادل انزلي

بدون سكن 79 17/09/1984 3 عمالة: 
المضیق - 
الفنیدق

م . م ارمیالت 776 عمالة: المضیق - 
الفنیدق

مدرسة یوسف بن تاشفین ادریس حدادي

نعم 58 16/09/1994 4 عمالة: 
المضیق - 
الفنیدق

مدرسة یوسف بن تاشفین 775 إقلیم: تطوان م.م إحكم- اشویبن علي الرامي

نعم 55 16/09/1991 10 عمالة: 
المضیق - 
الفنیدق

مدرسة 11 ینایر 61 إقلیم: وزان مجموعة مدارس طارق 
بن زیاد

الخمسي محمد

نعم 61 16/09/1992 2 عمالة: سال مدرسة العالمة علي 
عواد

221 إقلیم: وزان م م مصعب ابن عمیر عبد العزیز فریكش

نعم 58 16/09/1992 9 عمالة: سال مدرسة إدریس األزھر 231 إقلیم: وزان الموحدین السعید فاضلي

بدون سكن 50 16/09/1992 3 عمالة: سال البحیرة 232 إقلیم: تطوان م.م حسان بن ثابت المختار  بنحمیمد

نعم 75 17/09/1979 1 عمالة: طنجة 
- أصیال

مدار البحرین 55 عمالة: طنجة - 
أصیال

اإلمام البخاري البقالي المحمدي رشید

نعم 75 17/09/1990 1 عمالة: طنجة 
- أصیال

ابن عاشر 53 إقلیم: الحسیمة مسیرة فتح عبد الكریم العتابي

نعم 68 16/09/1989 2 عمالة: طنجة 
- أصیال

محمد اإلدریسي 45 إقلیم: العرائش م/م  ابن بطوطة المركز أحمد الصروخ

نعم 62 17/09/1990 3 عمالة: طنجة 
- أصیال

الداخلة  48 عمالة: طنجة - 
أصیال

غشت 20 محمد بزكًارة

نعم 61 08/11/1993 4 عمالة: طنجة 
- أصیال

المستقبل 47 إقلیم: تطوان م,م الجامع الكبیر بوطیب  الكامل
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طنجة - تطوان - الحسیمة 01 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

نعم 61 17/09/1990 3 عمالة: طنجة 
- أصیال

البدیع  46 إقلیم: شفشاون م/م السالم _البرقوق محمد لوبان

بدون سكن 59 17/09/1990 1 عمالة: طنجة 
- أصیال

عبد الرحمن أنكاي 52 إقلیم: العرائش م/م الرحامنة المركزیة نورالدین كُظي

بدون سكن 56 16/09/1992 3 عمالة: طنجة 
- أصیال

المھدي بن تومرت 50 عمالة: طنجة - 
أصیال

الدیموس الحراق عبدالمجید

بدون سكن 53 16/09/1982 2 عمالة: طنجة 
- أصیال

صالح الدین األیوبي 49 إقلیم: العرائش محمد البقالي مدرسة بئر انزران

بدون سكن 50 16/09/1989 6 عمالة: طنجة 
- أصیال

اإلمام البخاري 708 إقلیم: العرائش م/م موالي إسماعیل 
 المركزیة

عبداإللھ السھلي

بدون سكن 48 16/09/1992 1 عمالة: طنجة 
- أصیال

الدیموس 727 إقلیم: فحص - 
انجرة

م/م قصر المجاز 
االبتدائیة

سالم عبدالواحد

بدون سكن 33 01/01/2012 4 عمالة: طنجة 
- أصیال

غشت 20 707 إقلیم: وزان مجموعة مدارس أحمد 
المنصور الذھبي

عبد الصمد اھدیدي

نعم 61 17/09/1990 8 عمالة: فاس حي الشھداء 155 إقلیم: وزان م م اإلمام الجزولي محمد الفالح

غیر صالح 55 17/09/1990 5 عمالة: مكناس كرمت 144 إقلیم: وزان مجموعة مدارس ثریا 
الشاوي

حمید برزكان

غیر صالح 50 16/09/1992 1 عمالة: مكناس زوالط 971 إقلیم: شفشاون م/م ابن حزم _إشریبن بن الشیخ عبد العزیز

بدون سكن 73 16/09/1985 1 عمالة: وجدة 
- أنكاد

م. یوسف بن تاشفین 118 إقلیم: الحسیمة اصوفیین احمد مكري
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الشرق 02 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

نعم 42 16/09/1991 1 إقلیم: 
الدریوش

مدرسة بوحجار 68 إقلیم: الدریوش م. ابن الخطیب صیصاي الحسین

نعم 67 16/09/1991 1 إقلیم: 
الناضور

المدرسة االبتدائیة 
صوناصید

105 إقلیم: الدریوش م.م لقالشة نصیر زیاني

بدون سكن 61 16/09/1991 2 إقلیم: 
الناضور

المدرسة االبتدائیة أحمد 
مكوار

102 إقلیم: الناضور مجموعة مدارس الحرشة بوراس اسماعیل

بدون سكن 55 16/09/1991 1 إقلیم: 
الناضور

المدرسة االبتدائیة أحمد 
بالفریج

104 إقلیم: الدریوش م م أزالف میمون الخواني

نعم 54 16/09/1991 2 إقلیم: 
الناضور

مدرسة الحي الجدید 2 99 إقلیم: الناضور مجموعة مدارس الحیانن الحفاظي حفیظ

بدون سكن 48 16/09/1993 1 إقلیم: 
الناضور

مجموعة مدارس الحرشة 886 إقلیم: الناضور مجموعة مدارس تانوت 
الرمان

ابوالغازي محمد

بدون سكن 48 16/09/1992 1 إقلیم: 
الناضور

مجموعة مدارس 
الفوارس

897 إقلیم: الناضور مجموعة مدارس قاسم 
الزھیر

أحمد بزعین

بدون سكن 45 16/09/1991 1 إقلیم: 
الناضور

مجموعة مدارس قاسم 
الزھیر

895 إقلیم: الناضور المدرسة االبتدائیة یعقوب 
المنصور

عبد الرحمان مختاري

نعم 59 16/09/1988 1 إقلیم: بركان السعادة 66 إقلیم: بركان عمر بن عبد العزیز بودالل عبدالكریم

بدون سكن 58 16/09/1992 2 إقلیم: بركان اإلنبعاث 64 إقلیم: الدریوش م م بني مرغنین جمال زروالي

بدون سكن 55 16/09/1993 6 إقلیم: بركان اإلمام الغزالي 63 إقلیم: الدریوش م.م اوشانن عبد اللوي معن خالد

بدون سكن 50 17/09/1990 4 إقلیم: بركان تكرورین 62 إقلیم: الدریوش م.م اوالد میمون محمد باعقى

نعم 48 16/09/1993 1 إقلیم: بركان لھبیل 3 65 إقلیم: بركان بني عطیة حاجي محمد

نعم 42 16/09/1991 1 إقلیم: بركان سعد بن عبادة 804 إقلیم: جرادة السالم الغماري عبدالعزیز

بدون سكن 42 16/09/1988 4 إقلیم: بركان بني موسي 808 إقلیم: جرادة النجود مفتاح  عبد  القادر

بدون سكن 39 16/09/1999 10 إقلیم: بركان عمر بن عبد العزیز 801 إقلیم: فجیج الزالقة لحروري عبد الحق

نعم 72 17/09/1984 2 إقلیم: تازة بساتین اللوز المركز 173 إقلیم: جرسیف الخط المركز عبد الوھاب الودغیري

بدون سكن 55 16/09/1991 3 إقلیم: تازة بني محسن المركز 1207 إقلیم: جرسیف غفولة المركز عبد العزیز غبور

نعم 55 16/09/1992 3 إقلیم: تازة الجوزات المركز 1196 إقلیم: جرسیف اوالد عثمان المركز عبد هللا اشلیق

غیر صالح 37 16/09/1992 3 إقلیم: تازة بوشفاعة المركز 174 إقلیم: الدریوش مدرسة الدریوش لطیفة الحمیوي
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الشرق 02 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

نعم 55 17/09/1990 1 إقلیم: 
تاوریرت

االمام مسلم 934 إقلیم: تاوریرت لكرارمة النخلة محمد المھدي

نعم 55 16/09/1985 1 إقلیم: 
تاوریرت

النسیم1 127 إقلیم: تاوریرت االمام مسلم محمد باباخویا

بدون سكن 48 16/09/1995 1 إقلیم: 
تاوریرت

المسیرة الخضراء 125 إقلیم: تاوریرت الرازي زرار عمر

بدون سكن 48 16/09/1992 7 إقلیم: 
تاوریرت

ارسان 1 937 إقلیم: جرادة م/م بني مطھر المركز امبارك ابجاو

بدون سكن 42 16/09/1993 3 إقلیم: 
تاوریرت

لكرارمة النخلة 943 إقلیم: تاوریرت الوحدة محمد المصطادي

بدون سكن 50 16/09/1993 1 إقلیم: جرادة م/م األصمعي المركز 861 إقلیم: جرادة م/م كفایت المركز النوالي الطیب

بدون سكن 45 16/09/1992 2 إقلیم: جرادة لمواطر 96 إقلیم: تاوریرت لكرانزة علوشي سعید

بدون سكن 50 17/09/1990 5 إقلیم: 
جرسیف

المسیرة 91 إقلیم: جرسیف تادرت المركز فطیمة مزیان

نعم 45 16/09/1993 1 إقلیم: 
جرسیف

عمر بن الخطاب 80 إقلیم: جرسیف الكطارة مولد الشریفة

بدون سكن 67 17/09/1990 1 إقلیم: صفرو م/م سیدي لحسن-المركز 1100 إقلیم: فجیج سیدي بوطیب مجبر جمال الدین

نعم 45 21/09/1983 1 إقلیم: فجیج الزالقة 828 إقلیم: فجیج الزرقطوني ترزوقت الحسین

بدون سكن 45 17/09/1990 3 إقلیم: موالي 
یعقوب

بنطلحة المركز 1221 إقلیم: الدریوش م. الشروق المفضل بوسیف

نعم 84 17/09/1984 1 عمالة: الرباط ینایر 11 216 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. الحنان عبد القادر المعزوز

نعم 63 21/09/1983 3 عمالة: سال مدرسة زین العابدین بن 
عبود

223 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. یعقوب المنصور عبدهللا لعزیز

نعم 62 17/09/1984 2 عمالة: طنجة 
- أصیال

عثمان بن عفان 51 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. ابن حنبل عبد القادر بوطویل

نعم 84 17/09/1984 1 عمالة: وجدة 
- أنكاد

مدرسة الضحى 119 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م/م بدر - المركز حسین الحیرش

نعم 72 16/09/1989 1 عمالة: وجدة 
- أنكاد

م. یعقوب المنصور 923 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. ابن خلدون محمد صالح

محتل 67 16/09/1992 1 عمالة: وجدة 
- أنكاد

م. الجوھرة 114 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م/م اإلمام الشافعي - 
المركز

محمد ھرماز
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الشرق 02 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

نعم 67 18/09/1987 4 عمالة: وجدة 
- أنكاد

م. الحنان 919 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. ادریس الشرایبي أحمد حمداوي

بدون سكن 67 17/09/1984 1 عمالة: وجدة 
- أنكاد

م. ابن بطوطة 115 إقلیم: جرادة م/م األصمعي المركز سراجي أحمد

بدون سكن 67 16/09/1981 3 عمالة: وجدة 
- أنكاد

م. طارق بن زیاد 117 إقلیم: بركان سعد بن عبادة رشید سكیكر

بدون سكن 65 16/09/1991 5 عمالة: وجدة 
- أنكاد

م/م بني وكیل - المركز 122 إقلیم: بركان ابن حزم تولة حفیظة

نعم 64 16/09/1992 7 عمالة: وجدة 
- أنكاد

م. صالح الدین األیوبي 113 إقلیم: فجیج الطرارید حمینات محمد

بدون سكن 64 16/09/1992 9 عمالة: وجدة 
- أنكاد

م. المھدي المنجرة 121 إقلیم: الناضور مجموعة مدارس 
الفوارس

محمد رحو

بدون سكن 64 16/09/1987 2 عمالة: وجدة 
- أنكاد

م. حلیمة السعدیة 116 إقلیم: الناضور مجموعة مدارس إبركانن دو محند بنیعكوب

نعم 61 16/09/1992 4 عمالة: وجدة 
- أنكاد

م. عبد المومن 111 إقلیم: فجیج الفتح الحسن سني

بدون سكن 61 16/09/1992 1 عمالة: وجدة 
- أنكاد

م/م بدر - المركز 925 إقلیم: جرسیف اوالد اخلوف المركز حمیدة علوش

نعم 61 16/09/1989 1 عمالة: وجدة 
- أنكاد

م/م القاضي عیاض - 
المركز

112 إقلیم: تاوریرت بوصدان العید شاوش

بدون سكن 59 17/09/1984 4 عمالة: وجدة 
- أنكاد

م/م سیدي بولنوار - 
المركز

123 إقلیم: تاوریرت ارسان 1 لغزال حسن

بدون سكن 58 16/09/1988 1 عمالة: وجدة 
- أنكاد

م/م اإلمام الشافعي - 
المركز

927 إقلیم: جرادة مدرسة الدغمانیة 
الجماعاتیة

بلعریبي عبد الرحیم

بدون سكن 53 16/09/1991 8 عمالة: وجدة 
- أنكاد

م. ادریس الشرایبي 899 إقلیم: تاوریرت تاغیالست مصطفى عبداللوي

بدون سكن 51 16/09/1982 7 عمالة: وجدة 
- أنكاد

م. ابن حنبل 913 إقلیم: بركان بني موسي بصري جمال

بدون سكن 43 16/09/1993 3 عمالة: وجدة 
- أنكاد

م. ابن خلدون 900 إقلیم: بركان التل عبد الكریم سباغ
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فاس - مكناس 03 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

بدون سكن 55 17/10/1991 6 إقلیم: إفران مدرسة النصر االبتدائیة 1071 إقلیم: بولمان عشلوج سعید غللوت

نعم 48 21/09/1983 2 إقلیم: إفران مدرسة بالل بن رباح 
االبتدائیة

1075 إقلیم: إفران م م زاویة واد إفران 
المركزیة

محجوبي عبد الرحمان

بدون سكن 62 17/09/1984 7 إقلیم: الحاجب بني مطیر 151 إقلیم: بولمان تیغبولة یوسف اوكور

غیر صالح 60 16/09/1988 2 إقلیم: الحاجب ایت یعزم 147 إقلیم: الحاجب موالي اسماعیل نجیم مصطفى

بدون سكن 59 16/09/1985 2 إقلیم: الحاجب بوسمساد 149 إقلیم: الحاجب ایت الربع فحصي خالد 

بدون سكن 51 16/09/1991 4 إقلیم: الحاجب ایت الربع 1021 إقلیم: الحاجب سیدي الشافي محمد تغزوت

بدون سكن 50 16/09/1992 2 إقلیم: الحاجب اغبالو نطالب 148 إقلیم: تاونات م/م  فاطمة الفھریة عبد اللطیف أبودیابة

نعم 49 17/09/1990 3 إقلیم: الحاجب ایت والل 1022 إقلیم: موالي یعقوب ثمرة المركز رشید عباد

نعم 48 18/09/1992 1 إقلیم: الحاجب موالي اسماعیل 1009 إقلیم: إفران م م زاویة سیدي عبد 
السالم المركزیة

المالكي عبد العالي

نعم 60 16/09/1991 2 إقلیم: العرائش مدرسة لسان الدین بن 
الخطیب

40 عمالة: مكناس عمرو بن العاص السعید  الحنحاني

نعم 47 16/09/1982 1 إقلیم: العرائش المدرسة الجماعاتیة 
لعیاشة

42 إقلیم: صفرو مدرسة إغزران 
الجماعاتیة

الحسن اشھبون

بدون سكن 82 21/09/1983 1 إقلیم: تازة وادي الذھب 169 إقلیم: تازة بوفكران المركز ادریس صبار

نعم 73 16/09/1985 1 إقلیم: تازة موالي یوسف 170 إقلیم: تازة الجوزات المركز بن ھنوش محمد

بدون سكن 71 16/09/1984 7 إقلیم: تازة دوار عیاد 171 إقلیم: تازة بني خالد المركز الحجاج نورالدین

بدون سكن 64 21/09/1983 5 إقلیم: تازة دوار الجدید 172 إقلیم: تازة بني محسن المركز بوطاھیر عبداالاله

بدون سكن 61 16/09/1986 1 إقلیم: تازة باب جنان المركز 177 إقلیم: تازة الجملیلة المركز رطیل مصطفى

نعم 52 16/09/1986 1 إقلیم: تازة طارق بن زیاد 1158 إقلیم: إفران مدرسة بالل بن رباح 
االبتدائیة

لحسن مجدوبي

غیر صالح 50 16/09/1991 4 إقلیم: تازة بني وجان المركز 1204 إقلیم: تازة واد ابروم المركز احمیدوش الحسین

نعم 50 16/09/1988 4 إقلیم: تازة بوزمالن المركز 1186 إقلیم: تاونات عبد الكریم امعالوي  م/م عبد الوارث العثماني

نعم 48 16/09/1992 2 إقلیم: تازة بوفكران المركز 1187 إقلیم: تازة الزراردة الحمید النحلي

نعم 40 16/09/1993 10 إقلیم: تازة بني خالد المركز 1197 إقلیم: تازة ظھر اللوز المركز عزوز جیلي

نعم 86 16/09/1980 1 إقلیم: تاونات المدرسة الجماعاتیة 
الودكة

165 إقلیم: تاونات مدرسة احمد الشریف محمد الشایبي

7 / 34

نتیجة الحركة اإلنتقالیة لمدیري مؤسسات التعلیم اإلبتدائي لسنة  2019 
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غیر صالح 76 17/09/1990 1 إقلیم: تاونات مدرسة احمد الشریف 1107 إقلیم: تاونات م/م  وكٌاسات عثمان السنون

مستعمل 
كإدارة

73 17/09/1990 1 إقلیم: تاونات م/م  عین جنان 167 إقلیم: تاونات المدیریة اإلقلیمیة تاونات عبد الرحیم  الوالي

غیر صالح 51 21/09/1983 1 إقلیم: تاونات م/م  سیدي عبد الرحمان 1132 إقلیم: الحاجب ایت والل محمد الكزار

مستعمل 
كإدارة

44 17/09/1990 10 إقلیم: تاونات م/م أوالد النیف 168 إقلیم: تاونات المدیریة اإلقلیمیة تاونات احمد علمي

بدون سكن 54 17/09/1990 2 إقلیم: تطوان م.م عین موالتھم 60 إقلیم: تاونات المدرسة الجماعاتیة اوالد 
داود

حمید بن فارس

نعم 50 16/09/1989 1 إقلیم: سیدي 
قاسم

جالل الدین السیوطي 235 إقلیم: تاونات م/م  أوالد صالح سلیمان العلوي

بدون سكن 59 17/09/1990 1 إقلیم: صفرو م/م 11 ینایر-المركز 163 إقلیم: صفرو م/م سیدي لحسن-المركز لحسن اعناتا

غیر صالح 58 16/09/1993 5 إقلیم: صفرو م/م صنھاجة-المركز 1105 إقلیم: بولمان المیس مرموشة محمد شفیق

بدون سكن 55 16/09/1992 1 إقلیم: صفرو م/م الكوف-المركز 1095 إقلیم: تاونات م/م شھریرة االبتدائیة عبدالرحیم لملیح

بدون سكن 45 12/09/2001 5 إقلیم: صفرو م/م إسباعین-المركز 1096 إقلیم: تازة بوزمالن المركز یوسف الخضري

في طور 
اإلنجاز

57 16/09/1980 1 إقلیم: فحص - 
انجرة

واد المرسى  34 إقلیم: صفرو م/م آیت لحسن-المركز الحسین كنكسي

نعم 79 16/09/1991 1 إقلیم: موالي 
یعقوب

مدرسة بالل بن رباح 178 إقلیم: صفرو م/م الكوف-المركز عبد المجید الجابري

بدون سكن 62 17/09/1984 2 إقلیم: موالي 
یعقوب

تعاونیة السالم المركز 179 إقلیم: موالي یعقوب عین بومرشد المركز أحمد الغازي

بدون سكن 61 16/09/1993 5 إقلیم: موالي 
یعقوب

سبع رواضي المركز 1218 إقلیم: موالي یعقوب بنطلحة المركز حمید بنتیر

بدون سكن 53 16/09/1991 10 إقلیم: موالي 
یعقوب

عین بومرشد المركز 1224 إقلیم: تاونات م م القاضي عیاض محمد النجاري

بدون سكن 48 16/09/1991 6 إقلیم: موالي 
یعقوب

بیاضة المركز 1220 إقلیم: تازة تازارین المركز ادریس ركاكي

بدون سكن 60 16/09/1987 1 عمالة 
مقاطعات عین 
السبع الحي 
المحمد

الواقدي 306 إقلیم: تازة باب سوق الشجرة 
المركز

محمد حباط
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فاس - مكناس 03 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

نعم 74 16/09/1980 1 عمالة: سال مدرسة محمد الشریف  
أمزیان

226 عمالة: مكناس ابراھیم الھاللي السعودي حمید

نعم 64 16/09/1982 3 عمالة: سال مدرسة المرینیین  229 إقلیم: تازة واد المالح المركز احمد أریدال

بدون سكن 50 16/09/1991 8 عمالة: سال سیدي ابراھیم بولعجول  233 إقلیم: تازة بني وجان المركز عبد الغني طیطة

بدون سكن 55 16/09/1992 10 عمالة: طنجة 
- أصیال

سكینة 54 إقلیم: تازة خبابة المركز لحسن المریني

نعم 81 16/09/1988 1 عمالة: فاس لال فاطمة الزھراء 152 عمالة: فاس الحسین الفیاللي حمید فواسي

نعم 78 17/09/1992 1 عمالة: فاس مدرسة الفرح 159 إقلیم: موالي یعقوب بیاضة المركز عبد الواحد البقالي

بدون سكن 75 05/10/1992 2 عمالة: فاس ابن طفیل 153 عمالة: فاس محمد عابد الجابري ادریس بوعباني

نعم 75 17/09/1990 2 عمالة: فاس خالد بن الولید 158 إقلیم: موالي یعقوب سبع رواضي المركز محمد نبیھ

بدون سكن 71 16/09/1989 9 عمالة: فاس الحاج الھادي 
التاجموعتي االبتدائیة

160 إقلیم: تاونات م/م  الكرانـــة لیلى عاصم

بدون سكن 69 16/09/1989 1 عمالة: فاس الكندي 156 عمالة: فاس المدیریة اإلقلیمیة عبدالرحمن حمومي

نعم 66 21/09/1983 5 عمالة: فاس عمر بن الخطاب 157 إقلیم: تاونات م/م  عین الكدح عبد  الرحیم    لعلج

بدون سكن 61 16/09/1989 4 عمالة: فاس ابن رشد 154 إقلیم: صفرو م/م صنھاجة-المركز مصطفى أزبیر

بدون سكن 53 16/09/1992 8 عمالة: فاس الحسین الفیاللي 1061 إقلیم: تاونات م/م  عین مدیونة محمد الحوسني

بدون سكن 48 16/09/1993 4 عمالة: فاس محمد عابد الجابري 1064 إقلیم: تاونات م/م  البسابسة بلمحبوب عبد الكریم

نعم 79 17/09/1990 1 عمالة: مكناس عبد هللا بن رواحة 134 إقلیم: بولمان اوالد بوخالفة ادریس  الطوالي

بدون سكن 78 17/09/1990 1 عمالة: مكناس ابن غازي 137 عمالة: مكناس عین بزیز المركز محمد   المھداوي

بدون سكن 77 16/09/1989 1 عمالة: مكناس الضحى 143 عمالة: مكناس سیدي سلیمان المركز المریقي بھیجة

نعم 77 16/09/1988 4 عمالة: مكناس االزھر 135 عمالة: مكناس اسماء بنت ابي بكر العلمي محمد

نعم 77 16/09/1988 1 عمالة: مكناس أناسي 2 142 عمالة: مكناس محمد غازي لحسن الشكراني

بدون سكن 74 17/09/1990 2 عمالة: مكناس مي زیادة 136 عمالة: مكناس زوالط العماري عبد المالك

بدون سكن 73 16/09/1981 2 عمالة: مكناس عقبة بن نافع 138 إقلیم: تازة طارق بن زیاد لحسن لخضر

بدون سكن 61 16/09/1991 2 عمالة: مكناس محمد غازي 956 إقلیم: تاونات م/م  البریدیة ادریس    بغوز

نعم 58 16/09/1991 6 عمالة: مكناس اسماء بنت ابي بكر 959 إقلیم: تاونات م/م  سیدي عبد الرحمان عبداللطیف بوطالقة

نعم 45 17/09/1990 1 عمالة: مكناس عمرو بن العاص 961 إقلیم: إفران مدرسة النصر االبتدائیة عبد الرحیم شناقیب

9 / 34

نتیجة الحركة اإلنتقالیة لمدیري مؤسسات التعلیم اإلبتدائي لسنة  2019 



فاس - مكناس 03 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

بدون سكن 64 16/09/1989 3 عمالة: وجدة 
- أنكاد

م. عزیز أمین 120 إقلیم: صفرو م/م إسباعین-المركز حجازي  عبد الرحمان
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السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

بدون سكن 35 17/09/1990 7 إقلیم: إفران م م زاویة سیدي عبد 
السالم المركزیة

1076 إقلیم: سیدي قاسم أنس بن مالك عالل بولعید

بدون سكن 50 16/09/1986 5 إقلیم: الحاجب سیدي الشافي 1025 إقلیم: سیدي قاسم تابت ابن قرة احمد قري

نعم 76 16/09/1989 1 إقلیم: 
الخمیسات

محمد عبده 209 إقلیم: الخمیسات عالل الرحماني احمد بوشعنین

بدون سكن 75 16/09/1989 1 إقلیم: 
الخمیسات

محمد الزرقطوني 207 إقلیم: الخمیسات عالل المصدر محمد بن دادوش

نعم 75 17/09/1984 1 إقلیم: 
الخمیسات

تجزئة بلمیلودي 208 إقلیم: الخمیسات ابوبكر الرازي طبخا حمید

بدون سكن 56 16/09/1988 6 إقلیم: 
الخمیسات

لسان الدین بن الخطیب 214 إقلیم: الخمیسات حلیمة السعدیة عبد هللا سبیتي

بدون سكن 55 17/09/1990 4 إقلیم: 
الخمیسات

ابوبكر الرازي 1294 إقلیم: الخمیسات ایت زبایر عبد الرحیم البغدادي

بدون سكن 49 16/09/1993 1 إقلیم: 
الخمیسات

عالل المصدر 1297 إقلیم: الخمیسات بني زولیت ادریس بندحو

نعم 49 17/09/1990 1 إقلیم: 
الخمیسات

حي الجدید 210 إقلیم: الخمیسات حسان بن ثابث عبد الكبیر الصابر

نعم 49 17/09/1984 9 إقلیم: 
الخمیسات

ایت فزاز 1295 إقلیم: الخمیسات ولجة السلطان إدریس حلیم

بدون سكن 48 16/09/1991 2 إقلیم: 
الخمیسات

ولجة السلطان 1287 إقلیم: الخمیسات بوقشمیر احمد العمري

بدون سكن 46 15/10/1981 2 إقلیم: 
الخمیسات

عالل الرحماني 1290 إقلیم: الخمیسات االمیر موالي عبد هللا منصوري جواد

نعم 76 17/09/1990 2 إقلیم: القنیطرة اإلمام البخاري 182 إقلیم: القنیطرة م/م التواصل  أحنیني فاطمة

نعم 76 16/09/1989 1 إقلیم: القنیطرة التیسیر 186 إقلیم: سیدي سلیمان مدرسة اإلمام ابن حنبل محمد ادغوغي

بدون سكن 73 21/09/1983 1 إقلیم: القنیطرة عبد هللا بن العباس 188 إقلیم: القنیطرة البغایلیة احمد زبیر

نعم 69 16/09/1982 1 إقلیم: القنیطرة أحمد الحنصالي 181 إقلیم: القنیطرة الحسن البصري حسن الرعیدي

بدون سكن 68 17/09/1990 2 إقلیم: القنیطرة ابراھیم الروداني 187 إقلیم: سیدي سلیمان مدرسة أبي حنیفة النعمان عبد هللا بكیري

بدون سكن 67 16/09/1988 2 إقلیم: القنیطرة الشریف االدریسي 185 إقلیم: القنیطرة الفالح  بلموغرب محمد

بدون سكن 64 17/09/1990 4 إقلیم: القنیطرة محمد عابد الجابري 184 إقلیم: سیدي سلیمان المركزیة ازھانة  سیدي 
یحیى

أحمد الحجي
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الرباط - سال - القنیطرة 04 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

نعم 64 16/09/1988 2 إقلیم: القنیطرة سیدي العربي بوجمعة 183 إقلیم: القنیطرة مكناسات عبد اإللھ حوتات

بدون سكن 62 17/09/1990 1 إقلیم: القنیطرة البغایلیة 1252 إقلیم: القنیطرة اوالد بنزیان محمد با عثمان

بدون سكن 61 16/09/1989 3 إقلیم: القنیطرة اوالد العسال 196 إقلیم: الخمیسات ظھر النخلة فتیحة الوجیھي

بدون سكن 61 17/09/1984 1 إقلیم: القنیطرة العمیمیین 197 إقلیم: القنیطرة م,م اوالد امحمد الحلواني عبد اللطیف

بدون سكن 58 16/09/1989 2 إقلیم: القنیطرة اوالد عطیة 194 إقلیم: القنیطرة أوالد المجذوب شاقور المصطفى

بدون سكن 58 16/09/1985 1 إقلیم: القنیطرة العكارشة 192 إقلیم: القنیطرة م,م النجاح اوالد عبد هللا علي لشھب

بدون سكن 55 16/09/1992 2 إقلیم: القنیطرة لھیالفة 198 إقلیم: القنیطرة أوالد زیار بوشتى الناجي

بدون سكن 53 17/09/1990 4 إقلیم: القنیطرة م/م التواصل  1253 إقلیم: القنیطرة ارزیكات محمد مكان

بدون سكن 53 17/09/1990 7 إقلیم: القنیطرة الحسن البصري 1248 إقلیم: القنیطرة تدانة محمد قدحي

بدون سكن 53 16/09/1988 1 إقلیم: القنیطرة اوالد بنعیش 191 إقلیم: سیدي قاسم اوالد ابراز ادریس الدایز

بدون سكن 49 17/09/1990 6 إقلیم: القنیطرة أوالد المالكیة 193 إقلیم: سیدي سلیمان المركزیة اوالد یوسف محمد حواش

نعم 45 17/09/1990 10 إقلیم: 
بنسلیمان

المدرسة الجماعاتیة ابن 
طفیل المركزیة

282 إقلیم: الخمیسات ادریس لالول ابراھیم موجب

بدون سكن 70 21/09/1983 1 إقلیم: سیدي 
سلیمان

مدرسة القاعدة الجویة 
سیدي یحیى

243 إقلیم: سیدي سلیمان المركزیة حجاوة المصطفى  قشار

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

المركزیة سیدي عبد 
العزیز اجدیات

244 إقلیم: سیدي قاسم أنوال  امحمد بلعباس

نعم 48 16/09/1986 1 إقلیم: سیدي 
سلیمان

المھدي المنجرة 240 إقلیم: سیدي قاسم المریفك   محمد الصافي

بدون سكن 45 16/09/1996 2 إقلیم: سیدي 
سلیمان

مدرسة أبي حنیفة 
النعمان

1420 إقلیم: سیدي سلیمان المركزیة الشیبان حمان ادریس

بدون سكن 55 16/09/1982 3 إقلیم: سیدي 
قاسم

أحمد بن حنبل 1404 إقلیم: سیدي قاسم أبو القاسم الشابي الشراب محمد

نعم 45 06/09/2001 1 إقلیم: سیدي 
قاسم

الفتح 1376 إقلیم: القنیطرة حرث تدانة عبدالوافي بنعزوز

نعم 71 16/09/1982 2 عمالة 
مقاطعات 
الفداء مرس 
السلطان

مدرسة الفداء االبتدائیة 1653 عمالة: الصخیرات 
 - تمارة

المنظر الجمیل زاكي عبد الحق

بدون سكن 65 16/09/1989 1 عمالة: الرباط حسان بن ثابت 217 إقلیم: سیدي قاسم أحمد بن حنبل المویسیة عبد اإللھ
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الرباط - سال - القنیطرة 04 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

بدون سكن 52 16/09/1989 1 عمالة: الرباط الولجة 218 عمالة: سال مجموعة مدارس السبت 
القدیم

رشید النویري

نعم 77 17/09/1990 1 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

احمد الحنصالي 246 عمالة: سال مدرسة مالكة الفاسي جمال عصام

بدون سكن 64 17/09/1990 1 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

دار الباتول 247 إقلیم: القنیطرة كتامة صغیري نورالدین

نعم 60 16/09/1985 2 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

موالي سلیمان 245 إقلیم: الخمیسات البحتري عبد الحمید أبالي

بدون سكن 53 17/09/1984 5 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

عمر بن عبد العزیز 249 إقلیم: الخمیسات االمل شعبي جمال الدین

نعم 63 16/09/1985 4 عمالة: 
المحمدیة

الزرقطوني 364 إقلیم: سیدي قاسم الفتح محمد حیران

نعم 90 12/10/1978 1 عمالة: سال مدرسة الساقیة الحمراء 222 عمالة: سال مدرسة توبقال  محمد برقا

نعم 85 17/09/1990 1 عمالة: سال مدرسة ابن حزم 224 عمالة: سال مدرسة إبن خلدون رحال بن العوج

نعم 80 16/09/1992 3 عمالة: سال مدرسة سیدي عبد هللا 227 عمالة: سال مجموعة مدارس اوالد 
اسبیطة

إدریس شباك

نعم 73 16/09/1991 3 عمالة: سال مدرسة إبن خلدون 1336 عمالة: سال مجموعة مدارس سیدي 
ابراھیم

میلود الحراتي

نعم 72 17/09/1990 2 عمالة: سال مدرسة بئر انزران  225 عمالة: سال مدرسة زردال الشرقیة عبد الرحیم صمید

بدون سكن 53 16/09/1992 10 عمالة: سال مدرسة زردال الشرقیة 1355 إقلیم: القنیطرة ھناك عبدالعزیز بطحي

بدون سكن 49 16/09/1992 4 عمالة: سال مدرسة رحال المسكیني 228 إقلیم: القنیطرة السیاح الجامعي بوشتى

بدون سكن 48 16/09/1993 4 عمالة: سال مجموعة مدارس سیدي 
ابراھیم

1373 إقلیم: الخمیسات آیت بوعزة أوسعید عبدالرحیم زھید

بدون سكن 48 17/09/1990 3 عمالة: سال مدرسة زردال 1356 إقلیم: سیدي قاسم األزھار محمد بروك

نعم 48 17/09/1990 1 عمالة: سال مجموعة مدارس السبت 
القدیم

1369 إقلیم: الخمیسات سیدي بلقاسم محمد اكبیري

نعم 44 17/09/1990 2 عمالة: سال مدرسة توبقال  1347 عمالة: سال مدرسة زردال عبد السالم الزجاري 
االدریسي
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الرباط - سال - القنیطرة 04 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

نعم 68 21/09/1983 2 عمالة: مكناس المھدي بن تومرت 
ویسالن

140 إقلیم: الخمیسات ایت فزاز شبا عبداال لھ

بدون سكن 62 16/09/1982 2 عمالة: مكناس معمل اإلسمنت 139 إقلیم: سیدي قاسم عبدهللا كنون محمد االجراوي
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بني مالل - خنیفرة 05 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

بدون سكن 76 17/09/1990 2 إقلیم: أزیالل مدرسة واریتزدیك 250 إقلیم: أزیالل مدرسة إغیر خالید بشاري

نعم 66 16/09/1989 1 إقلیم: إفران مدرسة القاضي عیاض 
االبتدائیة

161 إقلیم: خنیفرة االرز أوشقیر حامید

نعم 50 16/09/1992 5 إقلیم: 
الخمیسات

حلیمة السعدیة 1280 إقلیم: خنیفرة اغبالو نتغریین عبدالقاوي بوبكر

بدون سكن 62 16/09/1992 2 إقلیم: الفقیھ 
بن صالح

م الزرقطوني 262 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

مركزیة اوالد عبدون سالم احمد

نعم 56 16/09/1988 1 إقلیم: الفقیھ 
بن صالح

مدرسة لبرادیا الجدیدة 265 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

مركزیة مسغونة عبد اللطیف  تجاني

بدون سكن 76 16/09/1989 1 إقلیم: بني 
مالل

خرطوس 257 إقلیم: بني مالل م عین اسردون صالح عزوزا

بدون سكن 64 16/09/1991 5 إقلیم: بني 
مالل

م عین اسردون 1508 إقلیم: أزیالل رشید   وساكا مركزیة أشكول

غیر صالح 60 17/09/1990 3 إقلیم: بني 
مالل

م أوالد اكناو 258 إقلیم: أزیالل مركزیة سیدي امحند 
اومحند

عبد الرحمان فراح

غیر صالح 55 17/09/1990 2 إقلیم: بني 
مالل

مركزیة تانوغة 260 إقلیم: أزیالل مركزیة آیت امراس خلیفة ھیلوع

بدون سكن 54 16/09/1992 2 إقلیم: بني 
مالل

إخوربا ایت یعقوب 261 إقلیم: خریبكة م/م الكرار المریوح حسن

بدون سكن 48 16/09/1992 6 إقلیم: بني 
مالل

مركزیة  ایت الرواضي 1524 إقلیم: أزیالل مركزیة آیت مالك المولودي البرھمي

نعم 80 17/09/1990 1 إقلیم: خریبكة مدرسة عقبة ابن نافع 275 إقلیم: خریبكة مدرسة ابن بسام عبد القادر لعفر

بدون سكن 75 17/09/1990 2 إقلیم: خریبكة مدرسة ابن حزم 274 إقلیم: خریبكة مدرسة المتنبي مباركة بردك

بدون سكن 75 17/09/1990 1 إقلیم: خریبكة مدرسة السعدیة 276 إقلیم: خریبكة مدرسة عبد العزیز 
الفشتالي

سعید   فاضلي

في طور 
اإلنجاز

74 17/09/1984 1 إقلیم: خریبكة مدرسة صالح الدین 
االیوبي

278 إقلیم: خریبكة م/م أقشوح المولودي مجدالي

بدون سكن 73 17/09/1990 1 إقلیم: خریبكة مدرسة عبد العزیز 
الفشتالي

1587 إقلیم: خریبكة مدرسة الشیخ المعطي حمیدي لیلى

بدون سكن 69 17/09/1990 1 إقلیم: خریبكة مدرسة المتنبي 1578 إقلیم: خریبكة مدرسة القاضي عبد 
الرحمان المنصوري

النم المصطفى
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بني مالل - خنیفرة 05 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

بدون سكن 64 16/09/1986 1 إقلیم: خریبكة مدرسة ابن العمید 277 إقلیم: خریبكة م/م اوالد فنان الغربیة 
الجماعاتیة

الیوسفي صالح

نعم 60 21/09/1983 7 إقلیم: خریبكة مدرسة ابن بسام 1590 إقلیم: خریبكة م/م أیت عبد السالم ناجح محمد

بدون سكن 58 17/09/1990 1 إقلیم: خریبكة مدرسة الشیخ المعطي 1576 إقلیم: خریبكة م/م الشكران شمار أحمد

بدون سكن 36 16/09/1998 2 إقلیم: خریبكة م/م الكرار 1594 إقلیم: أزیالل مركزیة برنات قماش توفیق

نعم 61 17/09/1990 2 إقلیم: خنیفرة االرز 1544 إقلیم: خنیفرة تامحررت ایت برحو سعید

غیر صالح 58 17/09/1990 1 إقلیم: خنیفرة الحمام 271 إقلیم: خنیفرة ایت عبي عبد اللطیف عاطفي

بدون سكن 50 16/09/1992 1 إقلیم: خنیفرة الزیار 1569 إقلیم: خنیفرة بوتغدیوت وزین عبد الحمید

غیر صالح 49 16/09/1989 2 إقلیم: خنیفرة ایت عبي 1567 إقلیم: خنیفرة ازوماكن الحسین ھاشمي

بدون سكن 36 16/09/1993 1 إقلیم: خنیفرة سیدي المخفي 269 إقلیم: خنیفرة سیدي بوعباد المصطفى مینكة

بدون سكن 55 16/09/1987 4 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

لبرارجة المركزیة 1987 إقلیم: أزیالل مركزیة بین الویدان المصطفى بوسیف

غیر صالح 50 16/09/1991 1 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

اوالد عراض المركزیة 408 إقلیم: أزیالل مركزیة سمدن عبد الكریم الخالدي

نعم 55 21/09/1983 1 عمالة مقاطعة 
عین الشق

النھضة 307 إقلیم: بني مالل مركزیة  ایت الرواضي سعید سعداوي

بدون سكن 66 21/09/1983 4 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م علي ازیكو 513 إقلیم: خریبكة مدرسة ابي تمام محمد نخال

بدون سكن 61 17/09/1990 2 عمالة: مكناس سیدي سلیمان المركز 974 إقلیم: خنیفرة المدرسة الجماعاتیة 
ویوان

ھدراك عبد السالم

غیر صالح 61 16/09/1985 3 عمالة: مكناس عین بزیز المركز 976 إقلیم: خنیفرة الزیار الحسان بوتغیت
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الدار البیضاء  - سطات 06 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

بدون سكن 66 17/09/1990 1 إقلیم: آسفي م/م الموحدین  464 إقلیم: مدیونة محمد مزیان بلفقیھ نور الدین لمطاھري

بدون سكن 56 21/09/1983 1 إقلیم: آسفي م/م اوالد اشكر 457 إقلیم: سیدي بنور اوالد علیان المصطفى عبدو

بدون سكن 55 16/09/1986 2 إقلیم: آسفي م/م رباط الشیخ 460 إقلیم: الجدیدة م/م زاویة سایس دھنون عبد الرحیم

في طور 
اإلنجاز

86 16/09/1991 1 إقلیم: الجدیدة مدرسة إبن طفیل 336 إقلیم: الجدیدة م/م أوالد المقدم محمد   سعتــي

بدون سكن 81 16/09/1985 1 إقلیم: الجدیدة 333 مدرسة محمد الھنیوي إقلیم: الجدیدة م/م الحوزیة ملیكة الستان

بدون سكن 79 16/09/1989 1 إقلیم: الجدیدة مدرسة لال آمنة 334 إقلیم: الجدیدة م/م الطواجنة عبد هللا شوقي

غیر صالح 78 17/09/1990 1 إقلیم: الجدیدة مدرسة المھدي بن 
تومرت

332 إقلیم: الجدیدة م/م سیدي حمو وحید لطفي

بدون سكن 71 16/09/1982 1 إقلیم: الجدیدة مدرسة الفقیھ الحطاب 335 إقلیم: الجدیدة م/م الخراشفة عبد الكریم          ھیلة

بدون سكن 67 16/09/1985 6 إقلیم: الجدیدة م/م أوالد المقدم 1730 إقلیم: الجدیدة م/م صقر بوشعیب نعمي

بدون سكن 54 16/09/1989 9 إقلیم: الجدیدة م/م الخراشفة 1738 إقلیم: الجدیدة م/م بوسدرة جنات عبدالخالق

بدون سكن 54 21/09/1983 10 إقلیم: الجدیدة م/م الطواجنة 1735 إقلیم: الجدیدة م/م المحارزة بنتخو نورالدین

مستعمل 
كإدارة

46 16/09/1993 2 إقلیم: الجدیدة م/م الحوزیة 1741 إقلیم: سیدي بنور النواعمة محمد دازیا

بدون سكن 45 17/09/1990 1 إقلیم: الجدیدة م/م صقر 1749 إقلیم: الجدیدة مدرسة موالي احفیظ لمسیح الحسن

بدون سكن 56 17/09/1984 9 إقلیم: 
الرحامنة

الزاویة الموجیبیة 
المركزیة

2102 إقلیم: سطات مركزیة بئر الصفا میلود اكفیف

نعم 66 16/09/1985 3 إقلیم: الفقیھ 
بن صالح

مركزیة أوالد بورحمون 263 عمالة: المحمدیة طارق بن زیاد الحسین بومح

بدون سكن 75 17/09/1990 1 إقلیم: 
النواصر

م. بوسكورة 367 إقلیم: النواصر م. البوزانیین عبدالرحیم الزویكي

نعم 67 17/09/1984 2 إقلیم: 
النواصر

ابن رشیق 372 عمالة: المحمدیة المنظر الجمیل  مصالحي  حسن

نعم 65 21/09/1983 2 إقلیم: 
النواصر

م. ابن زیدون 373 إقلیم: النواصر م. ابن تاشفین نورالدین سلیم

نعم 62 17/09/1984 4 إقلیم: 
النواصر

م. رحمة أم الشھداء 369 إقلیم: النواصر م. سعید المانوزي عبدالعزیز كروم

نعم 57 17/09/1990 5 إقلیم: 
النواصر

م. سعید المانوزي 1808 إقلیم: النواصر م.م المعاریف عبدالعالي عرفجا
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الدار البیضاء  - سطات 06 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

نعم 56 16/09/1992 1 إقلیم: 
النواصر

م. ابن تاشفین 1810 إقلیم: النواصر م. اوالد الشیخ جراتي محمد

بدون سكن 53 16/09/1985 2 إقلیم: 
النواصر

م. البوزانیین 1812 إقلیم: سطات مركزیة اوالد شعیب 
سیدي اسماعیل

محمد بن الطویل

نعم 51 17/09/1990 6 إقلیم: 
النواصر

م. محمد مجید 374 إقلیم: النواصر م. موسى بن نصیر جمال جادة

نعم 50 17/09/1990 7 إقلیم: 
النواصر

370 م. فاطمة الفھریة إقلیم: برشید مركزیة سیدي قاسم 
الساحل

عبد الجلیل الرغایب

بدون سكن 45 17/09/1990 2 إقلیم: 
النواصر

م. طارق بن زیاد 1796 إقلیم: النواصر م. لحروش محمد الزھیري

بدون سكن 42 17/09/1990 1 إقلیم: 
النواصر

م. علي بن أبي طالب 376 عمالة مقاطعات 
موالي رشید

المدرسة اإلبتدائیة القدس  الحسن اعصاب

نعم 89 16/09/1989 1 إقلیم: الیوسفیة مدرسة موسى بن نصیر 465 إقلیم: سیدي بنور لمراس الحسین بھاءالدین

بدون سكن 60 17/09/1990 1 إقلیم: الیوسفیة مركزیة عمر بن 
الخطاب

471 إقلیم: سیدي بنور لفاللحة رفیع إبراھیم

نعم 58 16/09/1991 1 إقلیم: برشید المدرسة االبتدائیة السالم 
1

283 إقلیم: سطات مركزیة السكامنة جمال شراط

محتل 58 16/09/1989 1 إقلیم: برشید المدرسة االبتدائیة ابن 
الھیثم

284 إقلیم: برشید مركزیة الخیایطة سعید نازا

نعم 53 17/09/1990 2 إقلیم: برشید المدرسة اال بتدائیة 
القدس

286 إقلیم: برشید مركزیة اوالد الطبیب زكریاء الزكاري

بدون سكن 85 17/09/1984 1 إقلیم: 
بنسلیمان

مدرسة محمد 
الزرقطوني

280 إقلیم: بنسلیمان م/م سیدي اخدیم 
المركزیة

حسن صبیر

بدون سكن 51 17/09/1984 3 إقلیم: 
بنسلیمان

مدرسة النھضة 1612 إقلیم: بنسلیمان م/م اإلمام مالك المركزیة بركات محمد

بدون سكن 49 16/09/1992 9 إقلیم: 
بنسلیمان

م/م سیدي اخدیم 
المركزیة

1625 إقلیم: بنسلیمان م/م ثالثاء الزیایدة 
المركزیة

الجزار مصطفى

غیر صالح 67 17/09/1984 3 إقلیم: خریبكة مدرسة الفتح 272 إقلیم: سطات مركزیة اوالد بلقاسم حسن زمزم

محتل 50 16/09/1993 1 إقلیم: خریبكة مدرسة موسى ابن نصیر 273 إقلیم: سطات مركزیة البیوض نفاعي سعید

نعم 50 16/09/1995 1 إقلیم: خریبكة مدرسة القاضي عبد 
الرحمان المنصوري

1577 إقلیم: سطات مركزیة الخضراء حجري عزیز

بدون سكن 70 16/09/1989 2 إقلیم: سطات مسمر الطرحة 383 إقلیم: سطات مركزیة اوالد احمیتي بدیع عبدالعالي
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الدار البیضاء  - سطات 06 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

بدون سكن 50 16/09/1994 2 إقلیم: سطات مركزیة  الجدات 382 إقلیم: برشید مركزیة حمرودة محمد صردي

غیر صالح 64 21/09/1983 1 إقلیم: سیدي 
بنور

لمویسات 385 إقلیم: سیدي بنور اوالد رحال محمد الطھیري

بدون سكن 46 16/09/1988 3 إقلیم: سیدي 
بنور

لمراس 1873 إقلیم: سیدي بنور المدرسة الجماعاتیة  
محمد بن شریفة

عبد اللطیف احمید

نعم 43 24/01/2008 1 إقلیم: سیدي 
بنور

البیروني 384 إقلیم: سیدي بنور اوالد عمران حجاج عبد الحكیم

نعم 72 17/09/1984 1 إقلیم: مدیونة آمنة بنت وھب 347 إقلیم: مدیونة ملیكة الفاسي عزالدین بدیل

نعم 59 17/09/1984 1 إقلیم: مدیونة عبد الرحیم بوعبید 351 إقلیم: مدیونة محمد البارودي إبراھیم العیار

نعم 75 16/09/1981 1 عمالة 
مقاطعات ابن 
مسیك

المدرسة االبتدائیة 
األمیرة لال عائشة

312 عمالة مقاطعات 
موالي رشید

المدرسة اإلبتدائیة ابن 
تیمیة

قصور عبد الكریم

بدون سكن 53 16/09/1987 6 عمالة 
مقاطعات ابن 
مسیك

المدرسة االبتدائیة جمال 
الدین األفغاني

311 عمالة مقاطعات 
موالي رشید

المدرسة اإلبتدائیة لال    
مریم

عبد الحق الخلفي

نعم 90 16/09/1987 1 عمالة 
مقاطعات 
الدار البیضاء 
أنفا

أبو عنان المختلطة 296 عمالة مقاطعات 
الفداء مرس 
السلطان

مدرسة الفداء االبتدائیة نفیسة میطاري

بدون سكن 71 16/09/1991 1 عمالة 
مقاطعات 
الدار البیضاء 
أنفا

أبو شعیب الدكالي بنات 295 إقلیم: النواصر م.م دار الضمانة محمد عبد المولى

بدون سكن 49 16/09/1987 3 عمالة 
مقاطعات 
الدار البیضاء 
أنفا

اإلمام مالك 292 إقلیم: بنسلیمان ممتاز نادیة م/م الجبوجة

بدون سكن 49 17/09/1990 1 عمالة 
مقاطعات 
الدار البیضاء 
أنفا

الطبري 293 إقلیم: النواصر م.م المسیرة الخضراء  عزیز مكسي
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الدار البیضاء  - سطات 06 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

بدون سكن 56 16/09/1989 1 عمالة 
مقاطعات 
الفداء مرس 
السلطان

مدرسة القاضي عیاض 
االبتدائیة

300 عمالة مقاطعات 
الفداء مرس 
السلطان

مدرسة لال حسناء 
االبتدائیة

عبد الكریم بیا

بدون سكن 55 17/09/1990 1 عمالة 
مقاطعات 
الفداء مرس 
السلطان

مدرسة أم ھانئ االبتدائیة 299 إقلیم: النواصر م. طارق بن زیاد ادریس معافیري

بدون سكن 46 16/09/1991 3 عمالة 
مقاطعات 
الفداء مرس 
السلطان

مدرسة رحال المسكیني 
االبتدائیة

297 إقلیم: سیدي بنور المدرسة الجماعاتیة 
الجابریة

لحسن سامي

بدون سكن 70 17/09/1990 1 عمالة 
مقاطعات 
سیدي 
البرنوصي

المدرسة اإلبتدائیة 
البصیري

325 عمالة مقاطعات 
موالي رشید

المدرسة اإلبتدائیة اإلمام 
مالك

أحمد حلمي

نعم 58 16/09/1988 1 عمالة 
مقاطعات 
سیدي 
البرنوصي

المدرسة اإلبتدائیة محمد 
ماء العینین

326 إقلیم: برشید مركزیة بولقنادل  حسن رمضان

بدون سكن 49 21/09/1983 1 عمالة 
مقاطعات 
سیدي 
البرنوصي

المدرسة اإلبتدائیة ابن 
كثیر

329 عمالة مقاطعات 
سیدي البرنوصي

المدرسة اإلبتدائیة 
عبدالرحیم بوعبید

ادریس زروال

نعم 48 16/09/1992 2 عمالة 
مقاطعات 
سیدي 
البرنوصي

المدرسة اإلبتدائیة رابعة 
العدویة

330 إقلیم: سطات مركزیة بني یخلف محمد حاال

نعم 48 16/09/1989 1 عمالة 
مقاطعات 
سیدي 
البرنوصي

المدرسة اإلبتدائیة أحمد 
شوقي

327 إقلیم: برشید مركزیة الشكة قویدري عبد المجید

نعم 87 16/09/1988 2 عمالة 
مقاطعات عین 
السبع الحي 
المحمد

بسمة 305 عمالة مقاطعات 
عین السبع الحي 
المحمد

إدریس الثاني المصطفى شفا
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الدار البیضاء  - سطات 06 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

نعم 53 17/09/1990 2 عمالة 
مقاطعات عین 
السبع الحي 
المحمد

إدریس الثاني 1660 إقلیم: الجدیدة م/م القیاش عبد العلي المتوكل

بدون سكن 46 17/09/1990 3 عمالة 
مقاطعات عین 
السبع الحي 
المحمد

أبو علي القالي 1668 إقلیم: مدیونة محمد الودیع  عبد الرزاق ادیاب

محتل 49 16/09/1991 1 عمالة 
مقاطعات 
موالي رشید

المدرسة اإلبتدائیة عبد 
الكریم الخطابي

316 إقلیم: برشید مركزیة موالي التھامي عزیز زبیدي

بدون سكن 49 21/09/1983 2 عمالة 
مقاطعات 
موالي رشید

المدرسة اإلبتدائیة محمد 
القري

317 إقلیم: بنسلیمان مدرسة النھضة  سعید  غبري

نعم 48 17/09/1990 5 عمالة 
مقاطعات 
موالي رشید

المدرسة اإلبتدائیة النصر 314 إقلیم: مدیونة الشھید عبد هللا الحداوي مصطفى البرازي

بدون سكن 45 17/09/1990 1 عمالة 
مقاطعات 
موالي رشید

المدرسة اإلبتدائیة ابن 
تیمیة

1697 إقلیم: مدیونة الھالالت 2 بوسلھم عمار

بدون سكن 66 21/09/1983 1 عمالة: الرباط عبد هللا بن یاسین 220 إقلیم: بنسلیمان م/م أنوال المركزیة محمد الربوحي

نعم 77 16/09/1985 1 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

ابن تومرت 248 إقلیم: بنسلیمان مدرسة الریاض حسن الغزواني

نعم 82 16/09/1982 1 عمالة: 
المحمدیة

المنظر الجمیل 1770 إقلیم: بنسلیمان م/م اوالد مومن المركزیة محمد  المذكوري الزیدي

نعم 74 16/09/1991 1 عمالة: 
المحمدیة

لال أسماء 357 عمالة: المحمدیة عبد الواحد المراكشي نورالدین الطرفي

بدون سكن 51 16/09/1989 1 عمالة: 
المحمدیة

لسان الدین ابن الخطیب 358 عمالة مقاطعات 
عین السبع الحي 
المحمد

أبو علي القالي مراد الصالحي

في طور 
اإلنجاز

58 16/09/1992 1 عمالة: سال المدرسة الجماعاتیة 
عامر

234 إقلیم: مدیونة عبد اإللھ المصدق احمد باھي
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مراكش - آسفي 07 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

نعم 87 16/09/1988 1 إقلیم: آسفي مدرسة بالد الجد 453 إقلیم: آسفي مدرسة طارق بن زیاد الدحماني محمد

نعم 81 16/09/1987 1 إقلیم: آسفي مدرسة محمد لعلج 
بنھیمة

454 إقلیم: آسفي المدیریة اإلقلیمیة بأسفي فتیحة العروبي

بدون سكن 79 17/09/1979 1 إقلیم: آسفي مدرسة سیدي بوزید 455 إقلیم: آسفي م/م أكدال خابیر بوشعیب

نعم 73 17/09/1979 1 إقلیم: آسفي مدرسة یوسف بن تاشفین 2124 إقلیم: آسفي م/م الجرادات برضاوي حسن

بدون سكن 64 17/09/1984 2 إقلیم: آسفي مدرسة معاد بن جبل 452 إقلیم: آسفي م/م الشھدة ترغي نور الدین

بدون سكن 63 17/09/1984 4 إقلیم: آسفي مدرسة قریة الشمس 451 إقلیم: آسفي م/م اوالد عامر محمد حسبي

بدون سكن 52 16/09/1992 7 إقلیم: آسفي م/م أكدال 2145 إقلیم: آسفي م/م الحرارتة الھداجي ادریس

نعم 52 16/09/1985 1 إقلیم: آسفي مدرسة طارق بن زیاد 2126 إقلیم: آسفي م/م السور بنور محمد

بدون سكن 50 16/09/1998 8 إقلیم: آسفي م/م كاروش 463 إقلیم: آسفي م/م الدعیجات محمد اجلیخ

بدون سكن 49 16/09/1991 6 إقلیم: آسفي م/م الزالقة 462 إقلیم: آسفي م/م اوالد احمیدة بوشعیب راجیا

بدون سكن 48 16/09/1991 1 إقلیم: آسفي م/م الشھدة 2131 إقلیم: الیوسفیة مركزیة الزازات عبد الكریم صغراوي

بدون سكن 48 16/09/1986 10 إقلیم: آسفي م/م الجرادات 2130 إقلیم: الیوسفیة مركزیة الطحارة المصطفى الغیزي

نعم 50 07/05/1993 1 إقلیم: الجدیدة مدرسة النخیل 331 إقلیم: الصویرة م.م. الجوالن محمد دیداح

بدون سكن 61 16/09/1986 3 إقلیم: الحوز المدرسة االبتدائیة  األمل 395 إقلیم: الحوز دناسة عبد الجلیل بنرباك

غیر صالح 59 17/09/1990 1 إقلیم: الحوز المعتمد ابن عباد 390 إقلیم: الحوز تریخت الحسین خازي

بدون سكن 55 16/09/1991 1 إقلیم: الحوز تیولي 394 إقلیم: الرحامنة الشلیح المركزیة عبد الوافي الصراخ

بدون سكن 52 16/09/1988 3 إقلیم: الحوز المدرسة االبتدائیة  
المنصور الدھبي

396 إقلیم: الحوز المعمل أیت الصدیق أحمد

بدون سكن 50 16/09/1980 2 إقلیم: الحوز الخروع 397 إقلیم: الحوز مركزیة تیزغت  عبد العلي المؤدیب

بدون سكن 48 16/09/1992 1 إقلیم: الحوز اكادیر نایت لحسن 389 إقلیم: الحوز ازمیم عبد اللطیف واكریم

نعم 61 16/09/1989 1 إقلیم: 
الرحامنة

الشراردة المركزیة 449 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

اوالد امبارك المركزیة فاطمة القبالوي

نعم 55 16/09/1989 1 إقلیم: 
الرحامنة

مدرسة الحاج احمد 
الدیوري

2096 إقلیم: الرحامنة مدرسة أم المؤمنین ابراھیم الزاھي

بدون سكن 50 16/09/1992 3 إقلیم: 
الرحامنة

الغابة المركزیة 447 إقلیم: شیشاوة تخربین ابراھیم كبدي
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مراكش - آسفي 07 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

نعم 50 17/09/1990 2 إقلیم: 
الرحامنة

مدرسة الحسن بن عمر 
الزھراوي

2094 إقلیم: الرحامنة لبریكیین المركزیة سعید لقایمي

نعم 70 16/09/1986 1 إقلیم: 
الصویرة

مدرسة الخنساء 411 إقلیم: الصویرة م.م.المرابطین بومعیز احمد

غیر صالح 67 16/09/1991 2 إقلیم: 
الصویرة

م.م. العیون 410 إقلیم: الصویرة م م اھل الجمعة عمر بن العایق

بدون سكن 67 16/09/1992 2 إقلیم: 
الصویرة

م.م. عثمان بن عفان 414 إقلیم: الصویرة محمد الفرخ         م.م. ابي البركات

نعم 79 16/09/1982 1 إقلیم: العیون المدرسة اإلبتدائیة القدس 585 إقلیم: الیوسفیة مركزیة اسبیعات عبد اللطیف بلعامري

نعم 50 16/09/1985 6 إقلیم: الفقیھ 
بن صالح

مركزیة العین الزرقاء 264 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

لبرارجة المركزیة عنون حبیب

نعم 45 01/01/2010 6 إقلیم: الفقیھ 
بن صالح

م  حد بوموسى 268 إقلیم: الرحامنة المرابطین الحجاج 
المركزیة

حمزاوي عبد العالي

نعم 81 16/09/1987 1 إقلیم: 
النواصر

م. عبد الكریم الخطابي 368 إقلیم: آسفي مدرسة مالكة الفاسي خدیجة محاول

نعم 78 16/09/1989 1 إقلیم: الیوسفیة مدرسة الفوارات 467 إقلیم: الیوسفیة مركزیة الدخانة الكبیر مھنان

نعم 77 16/09/1981 3 إقلیم: 
بنسلیمان

مدرسة الریاض 1613 إقلیم: آسفي مدرسة یوسف بن تاشفین الغنیمي حایبي

بدون سكن 61 16/09/1980 2 إقلیم: سطات مركزیة اوالد احمیتي 1860 إقلیم: الرحامنة الزاویة الموجیبیة 
المركزیة

احمد ماروني

نعم 70 26/09/1984 1 إقلیم: شیشاوة ادویران  1967 إقلیم: شیشاوة تزومطان ابراھیم ایت مومن

نعم 50 16/09/1991 7 إقلیم: شیشاوة زكارة لیبل 1969 إقلیم: الصویرة م م اطایبین لمحیزم حسن

بدون سكن 48 16/09/1991 8 إقلیم: شیشاوة الجعارنة 401 إقلیم: شیشاوة تاویلولت عبد الصادق الكیزاوي

نعم 81 16/09/1987 1 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

مدرسة عمر بن عبد 
العزیز

406 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

عبد الرحمان الطاھري مدرسة مالكة الفاسي

نعم 68 16/09/1988 1 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

مدرسة األمل 407 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

مدرسة الشھید رحال بن 
احمد

عبد الفتاح البصري

نعم 66 21/09/1983 1 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

1975 مدرسة مالكة الفاسي إقلیم: قلعة 
 السراغنة

الشلیحات المركزیة السعید لكناوي

نعم 58 16/09/1992 4 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

مدرسة الشھید رحال بن 
احمد

1973 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

اوالد بومنیع المركزیة لحسن اوعثمان
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مراكش - آسفي 07 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

نعم 49 16/09/1992 2 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

الشلیحات المركزیة 2002 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

لمزم المركزیة شوقي نور الدین

بدون سكن 48 16/09/1985 6 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

اوالد الشرقي المركزیة 1983 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

اوالد فطام المركزیة المعطي السالمي

نعم 51 17/09/1984 7 إقلیم: مدیونة المكي الناصري 354 إقلیم: الرحامنة مدرسة الحاج احمد 
الدیوري

المتمر محمد

نعم 50 16/09/1993 1 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م.م طارق بن 
زیاد-لــوضـا

518 إقلیم: شیشاوة تمزكدوین بیھاني عبد الصدیق

نعم 77 16/09/1991 4 عمالة: الرباط األمل 219 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

اوالد الشرقي المركزیة الحسین الخودوي

غیر صالح 55 16/09/1992 8 عمالة: سال مدرسة الزالقة  230 إقلیم: الرحامنة اوالد  لحسن المركزیة حسني عبد العلي

بدون سكن 53 16/09/1988 1 عمالة: طنجة 
- أصیال

األحد القدیم 57 إقلیم: الحوز تولكین محمد امعالوي

نعم 83 21/09/1983 1 عمالة: 
مراكش

مدرسة إسیل 421 عمالة: مراكش مجموعة مدارس أكفاي 
المركزیة

عبد الصادق األلمعي

بدون سكن 81 16/09/1982 1 عمالة: 
مراكش

مدرسة الزیتون 422 عمالة: مراكش مجموعة مدارس 
الصفصافة المركزیة

الفاتحي عبدالمجید

نعم 80 17/09/1979 2 عمالة: 
مراكش

مدرسة المسیرة 
الخضراء 2

425 عمالة: مراكش مدرسة الشھداء أفردي محمد

نعم 80 16/09/1989 2 عمالة: 
مراكش

مدرسة األزھر 434 إقلیم: الحوز سیدي غیات عبد الرحمان نباز

بدون سكن 78 17/09/1990 1 عمالة: 
مراكش

مدرسة ابن عاشر 427 عمالة: مراكش مجموعة مدارس واد 
الحجر المركزیة

عبد الكریم بن بحي

بدون سكن 77 16/09/1991 7 عمالة: 
مراكش

مدرسة الیرموك 432 عمالة: مراكش مدرسة موالي علي 
الشریف

المسكیني نورالدین

نعم 77 16/09/1991 4 عمالة: 
مراكش

مدرسة اإلمام الجزولي 436 إقلیم: الرحامنة مدرسة الحسن بن عمر 
الزھراوي

احمد بوستة

نعم 76 16/09/1982 3 عمالة: 
مراكش

مدرسة المتنبي 1 435 إقلیم: الحوز تازارت عبد المجید قراط

بدون سكن 74 16/09/1988 2 عمالة: 
مراكش

مدرسة أم معبد 428 عمالة: مراكش مجموعة مدارس الحرمل 
  واعزو المركزیة

ابراھیم أزھري

نعم 73 17/09/1984 1 عمالة: 
مراكش

مدرسة برادي 2 430 إقلیم: شیشاوة إدازن مبارك  بافضیل
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مراكش - آسفي 07 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

بدون سكن 72 16/09/1989 1 عمالة: 
مراكش

مدرسة الساقیة الحمراء 423 عمالة: مراكش مجموعة مدارس مسعود 
المركزیة

عبد الرزاق ابوطبعة

بدون سكن 71 17/09/1990 3 عمالة: 
مراكش

مدرسة رابعة العدویة 420 عمالة: مراكش مدرسة احمد بوكماخ عبد الغني  یودس

نعم 71 17/09/1990 4 عمالة: 
مراكش

مدرسة الیاسمین 433 عمالة: مراكش مدرسة الموقف محمد  الشافعي

نعم 70 17/09/1990 2 عمالة: 
مراكش

مدرسة معطى هللا 429 إقلیم: الحوز المرجة سعید كجدیحي

نعم 69 17/09/1990 5 عمالة: 
مراكش

مدرسة الشھداء 2061 عمالة: مراكش مدرسة المورد عبد االلھ  شیوا

بدون سكن 64 16/09/1992 3 عمالة: 
مراكش

مدرسة المورد 2050 إقلیم: الصویرة م.م. ابن زیدون عبدالجبار النجیبي

بدون سكن 64 16/09/1992 7 عمالة: 
مراكش

مدرسة العھد الجدید 431 إقلیم: الحوز تنیسكت عبد الرحیم عفیف

بدون سكن 64 16/09/1992 1 عمالة: 
مراكش

مدرسة موالي علي 
الشریف

2062 إقلیم: الحوز لمدینات عبد الرحمان الواعد

بدون سكن 64 17/09/1990 8 عمالة: 
مراكش

بن عالل  444 إقلیم: الحوز تیدیلي حمید ایت حمیدة

بدون سكن 64 16/09/1988 4 عمالة: 
مراكش

مدرسة الكوثر 9207 إقلیم: الحوز لرجام الحسین فرحات

بدون سكن 63 16/09/1987 4 عمالة: 
مراكش

مدرسة احمد بوكماخ 2049 عمالة: مراكش مجموعة مدارس الحاج 
العربي المركزیة

المصطفى صادوق

بدون سكن 63 21/09/1983 3 عمالة: 
مراكش

مجموعة مدارس حفصة 
بنت عمر المركزیة

443 إقلیم: الحوز بوحدو أحمد أیت عدي

بدون سكن 60 17/09/1990 1 عمالة: 
مراكش

مدرسة ریاض المنزه 439 عمالة: مراكش بركوك الحبیب مدرسة اوالد مسعود

بدون سكن 59 17/09/1984 1 عمالة: 
مراكش

مدرسة الواحة 437 إقلیم: الحوز م م آیت عابد بندیش  السعید

بدون سكن 58 16/09/1992 3 عمالة: 
مراكش

مجموعة مدارس أكفاي 
المركزیة

2078 إقلیم: شیشاوة زكارة لیبل عبد المجید أبو الھادي

بدون سكن 55 16/09/1991 9 عمالة: 
مراكش

مجموعة مدارس بوعزة 
المركزیة

445 إقلیم: الحوز اھریصان أزوان أحمد
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مراكش - آسفي 07 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

نعم 55 16/09/1993 4 عمالة: 
مراكش

مجموعة مدارس الشعبة 
المركزیة

440 إقلیم: شیشاوة أیت اسماعیل عبد النعیم بولغواو

غیر صالح 55 16/09/1992 3 عمالة: 
مراكش

مجموعة مدارس أیت 
إیمور المركزیة

442 إقلیم: شیشاوة ادویران  المدني جالم

نعم 55 16/09/1992 1 عمالة: 
مراكش

مدرسة السلطان موالي 
اسماعیل

438 إقلیم: الصویرة م.م.عمر بن الخطاب عزیز صباح

بدون سكن 55 17/09/1990 10 عمالة: 
مراكش

مجموعة مدارس الحاج 
العربي المركزیة

2087 إقلیم: الحوز تزكین عبد العالي شكري

بدون سكن 55 16/09/1992 2 عمالة: 
مراكش

مجموعة مدارس 
الصفصافة المركزیة

2080 إقلیم: شیشاوة لعضیالت حمید ایت باسو

بدون سكن 51 21/09/1983 6 عمالة: 
مراكش

مدرسة الموقف 2044 إقلیم: الحوز مركزیة الشعبة  البوعویدي محمد

غیر صالح 49 16/09/1993 7 عمالة: 
مراكش

2071 مدرسة اوالد مسعود إقلیم: الحوز تغدوین الشرقي حافیظي
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درعة - تافیاللت 08 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

بدون سكن 61 16/09/1992 1 إقلیم: الحاجب ایت عمرو 150 إقلیم: میدلت ایت علي ویكو - م/م 
االمل

عبد القادر خلو

نعم 62 16/09/1985 10 إقلیم: الحوز المسیرة الخضراء 388 إقلیم: ورزازات م.م أكویم حامد جمالي

بدون سكن 76 17/09/1990 1 إقلیم: 
الرشیدیة

انس ابن مالك 474 إقلیم: الرشیدیة لحساسنة الـدكیكي الخالفة

بدون سكن 70 16/09/1988 1 إقلیم: 
الرشیدیة

ابن حزم 475 إقلیم: میدلت مالحة - م/م كیر االسفل  عزوزي عثمان

بدون سكن 68 16/09/1991 3 إقلیم: 
الرشیدیة

478 تازوكة إقلیم: الرشیدیة تازوكارت اسماعیلي محمد

بدون سكن 62 16/09/1987 3 إقلیم: 
الرشیدیة

اوالد شاكر 477 إقلیم: الرشیدیة ارارة وعزیز یدیر

غیر صالح 51 16/09/1991 7 إقلیم: 
الرشیدیة

تازوكارت 2173 إقلیم: الرشیدیة محمد معتدل  تادیغوست  

بدون سكن 51 16/09/1980 1 إقلیم: 
الرشیدیة

لحساسنة 2168 إقلیم: الرشیدیة كیغالن بوطھیر أحمد

بدون سكن 50 21/09/1983 9 إقلیم: 
الرشیدیة

2184  تادیغوست   إقلیم: میدلت ایت سیدي بوموسى العمري العلوي مصطفى

بدون سكن 55 16/09/1992 1 إقلیم: تنغیر م.تیكوتار 502 إقلیم: تنغیر م.م اغرم امزدار محمد ایت طالب

غیر صالح 48 16/09/1993 1 إقلیم: تنغیر م.عمر بن الخطاب 501 إقلیم: تنغیر البور فضیلي محمد

بدون سكن 68 17/09/1984 1 إقلیم: زاكورة م. أمزرو 506 إقلیم: زاكورة م.م الواحة حمیدة ابراھیم

بدون سكن 55 01/05/1997 1 إقلیم: زاكورة م.م بني علي 508 إقلیم: زاكورة م.م أمییرد بالوك محمد

نعم 58 16/09/1991 10 إقلیم: مدیونة النجاح 355 إقلیم: زاكورة م.م الزاویة البرانیة رزقو عثمان

بدون سكن 59 21/09/1983 1 إقلیم: میدلت مدرسة عثمان اوموسى 479 إقلیم: میدلت كروان شعو محمد

بدون سكن 45 17/09/1990 1 إقلیم: میدلت كروان 2196 إقلیم: میدلت ایت مولي الربیب الحسن

نعم 63 17/09/1979 2 إقلیم: وادي 
الذھب

مدرسة أم التونسي 587 إقلیم: ورزازات م. تاجدة اكرفالن باسو

نعم 85 16/09/1980 1 إقلیم: 
ورزازات

م. ابن سینا 500 إقلیم: ورزازات م.م تفلیت ایت اكرور محمد ممیس

نعم 79 16/09/1993 1 إقلیم: 
ورزازات

األطلس 494 إقلیم: زاكورة م.م تمیضرت شاكر المداني
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درعة - تافیاللت 08 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

نعم 70 16/09/1988 1 إقلیم: 
ورزازات

م توریرت 493 إقلیم: ورزازات م.م. امدري لحسن الصنھاجي

بدون سكن 67 16/09/1991 3 إقلیم: 
ورزازات

م فدراكوم 492 إقلیم: ورزازات م.م الحوانت امزیان نجیب

نعم 64 16/09/1992 3 إقلیم: 
ورزازات

م اسماء  2208 إقلیم: ورزازات م.م ألیغ نتركى أزكزاو لحسن

نعم 64 16/09/1992 1 إقلیم: 
ورزازات

م. تاجدة 2224 إقلیم: ورزازات م.م. تمازیرت محمد         زیكو

نعم 63 17/09/1984 3 إقلیم: 
ورزازات

م القدس 491 إقلیم: ورزازات م.م. الزویة عبد الوھاب الناصري

بدون سكن 50 16/09/1985 2 إقلیم: 
ورزازات

م.م. الزویة 2222 إقلیم: ورزازات م.م امي نواسیف محمد لمعضم

نعم 50 16/09/1985 1 إقلیم: 
ورزازات

المدرسة الجماعاتیة 
غسات

497 إقلیم: ورزازات م.م. اكاداین مومن عبد هللا

نعم 61 17/09/1984 10 عمالة 
مقاطعات 
سیدي 
البرنوصي

المدرسة اإلبتدائیة 
الكسائي

324 إقلیم: تنغیر م.صغرو 1 العفو لحسن

نعم 70 16/09/1988 6 عمالة مقاطعة 
عین الشق

سلمان الفارسي 308 إقلیم: زاكورة م.م تیراف موالي ابراھیم خلیل

بدون سكن 79 16/09/1985 3 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م. المصامـــدة 512 إقلیم: ورزازات م.م. تسلیت ایت الحمام الحسان

نعم 73 17/09/1990 2 عمالة: 
مراكش

مدرسة البدیع 424 إقلیم: ورزازات م اسماء  جدود علي

نعم 71 18/09/1992 1 عمالة: 
مراكش

مدرسة سیدي جابر 426 إقلیم: تنغیر م.المضایق الترحي الحسن

بدون سكن 58 16/09/1993 6 عمالة: 
مراكش

مجموعة مدارس الحرمل 
  واعزو المركزیة

2068 إقلیم: زاكورة م.م تمزموط خلوقي خلید

بدون سكن 52 11/10/1982 3 عمالة: 
مراكش

مجموعة مدارس مسعود 
المركزیة

2070 إقلیم: تنغیر تصویت تافویت میمون

بدون سكن 50 16/09/1994 9 عمالة: مكناس عین غرباوي 141 إقلیم: زاكورة م.م تفتشنا الھادي بركة
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سوس - ماسة 09 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

نعم 67 17/09/1984 2 إقلیم: العیون المدرسة اإلبتدائیة 20 
غشت

584 إقلیم: تارودانت م.م تنفاشت محمد جالل

نعم 50 16/09/1992 2 إقلیم: العیون المدرسة اإلبتدائیة حسان 
بن تابث

2514 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م اداوعیسي اولبیض الحسین

بدون سكن 62 16/09/1985 1 إقلیم: 
تارودانت

م. الوفاق 537 إقلیم: تارودانت م.م الرضى محمد االمیم

بدون سكن 61 16/09/1989 2 إقلیم: 
تارودانت

م .ابراھیم الروداني  538 إقلیم: تارودانت م.م حمان الفطواكي الزماني العربي

بدون سكن 58 16/09/1992 1 إقلیم: 
تارودانت

م.م ابن عباد 550 إقلیم: تارودانت م.م وادي المخازن عبد المجید ایت عیسى

نعم 55 16/09/1993 2 إقلیم: 
تارودانت

م.الصفاء 2368 إقلیم: تارودانت م.م الجوالن السعید بوفدة

بدون سكن 55 16/09/1994 5 إقلیم: 
تارودانت

م.م الرضى 2416 إقلیم: تارودانت م.م موسى بن نصیر احمد الھشتوكي

بدون سكن 55 16/09/1994 4 إقلیم: 
تارودانت

م.م المعري 545 إقلیم: تارودانت م.م سیروا عبد المجید بویي

بدون سكن 55 16/09/1994 1 إقلیم: 
تارودانت

م.م یولیوز 30 546 إقلیم: تارودانت م.م اكدیر ملول حسن ھدي

بدون سكن 51 16/09/1991 2 إقلیم: 
تارودانت

م.م حمان الفطواكي 2409 إقلیم: تارودانت م.م اوالد مسافر احمد لشكر

بدون سكن 75 17/09/1984 1 إقلیم: تیزنیت م.م سوس العالمة 
مركزیة الزاویة

566 إقلیم: تیزنیت م.م ابن خلدون مركزیة 
وجان

عبد هللا بولبرود

بدون سكن 64 16/09/1992 3 إقلیم: تیزنیت م.م منصور ابراھیم بن 
بلعید مركزیة اوالد 

النومر

564 إقلیم: تیزنیت م.م لالاسماء مركزیة 
تیغمي

عبدهللا أھمان

بدون سكن 54 16/09/1986 1 إقلیم: تیزنیت م.م اللوز مركزیة  
 تفراضن

557 إقلیم: تیزنیت م.م ادریس الثاني 
مركزیة تاسریرت

الكزار أحمد

نعم 50 16/09/1994 4 إقلیم: تیزنیت م.م ابن خلدون مركزیة 
وجان

2456 إقلیم: تیزنیت م.م الحسین بن بیروك بن 
عبال مركزیة دار 
االربعاء

كامل اباكریم

نعم 75 21/09/1983 1 إقلیم: شتوكة 
آیت باھا

م. ابن البیطار 519 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م عبدهللا بن علي مبارك  كریمي
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سوس - ماسة 09 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

بدون سكن 67 21/09/1983 2 إقلیم: شتوكة 
آیت باھا

م. أحمد بوكماخ 531 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م  تھمني عمر أكریش

نعم 58 16/09/1991 4 إقلیم: شتوكة 
آیت باھا

م م  ایوسیمن 521 إقلیم: تارودانت م.م تكموت موالي المھدي السكري

نعم 50 16/09/1985 4 إقلیم: شتوكة 
آیت باھا

م. الوحدة 529 إقلیم: تارودانت م.م الرزاكنة عبد اللطیف نموس

بدون سكن 48 16/09/1993 4 إقلیم: شتوكة 
آیت باھا

م.م  إمزیلن 2331 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م  ابن رشد بن بیھ  الحسین

نعم 48 16/09/1980 5 إقلیم: شتوكة 
آیت باھا

م. ابن بطوطة 2319 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م. النخلة بوزید سعید

بدون سكن 39 16/09/1998 1 إقلیم: شتوكة 
آیت باھا

م.م عبدهللا بن علي 2332 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.ج ایت وادریم أحمد طالبي

نعم 51 16/09/1978 1 إقلیم: طانطان المدرسة اإلبتدائیة  
  الشریف اإلدریسي

581 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م. ابن بطوطة كربي علي

بدون سكن 58 16/09/1996 1 إقلیم: كلمیم تسكنان  574 إقلیم: طاطا تورسولت سالم مسكسي

نعم 50 16/09/1993 1 إقلیم: موالي 
یعقوب

سبت الودایة المركز 180 إقلیم: تارودانت م.م تزي نتورتیت ابراھیم نصیحي

بدون سكن 50 16/09/1996 1 إقلیم: 
ورزازات

م.م. فینت 499 إقلیم: طاطا الیغ زیكو محمد

نعم 82 16/09/1989 1 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م. الفرح 515 إقلیم: تارودانت م.الصفاء محمد شاب

نعم 79 17/09/1984 1 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م. الغزالــي 511 إقلیم: تارودانت م.م الجاحظ الحسن كال

نعم 77 17/09/1984 8 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

2279 م. األطلس أیت المودن إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م  إمزیلن الكیحل  احمد

بدون سكن 75 16/09/1991 3 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م.الیاسمین 516 عمالة: أكادیر  إدا 
وتنان

الحسن اسرار م. األطلس أیت المودن

بدون سكن 55 16/09/1989 6 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م.تدارت 514 عمالة: إنزكان ایت 
ملول

م أبو الحسن االلغي بلقلضي الحلوي محمد

نعم 55 16/09/1994 4 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

المنظر الجمیل 1431 إقلیم: تارودانت م.م الترمدي احمد    فوقار
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سوس - ماسة 09 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

نعم 80 16/09/1980 1 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

م 18نونبر  532 عمالة: إنزكان ایت 
ملول

م الشریف االدریسي بن شتابر حسن

بدون سكن 73 11/10/1982 5 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

م أبي حنیفة 533 عمالة: أكادیر  إدا 
وتنان

م.م الشالالت-اســـك شھو محمد

بدون سكن 63 17/09/1990 3 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

م أبو الحسن االلغي 2351 عمالة: إنزكان ایت 
ملول

م االزدھار الحسین   السافیل

بدون سكن 61 16/09/1991 1 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

م ابن الرومي 535 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م  الوحدة المغاربیة أغرغار محمد

في طور 
اإلنجاز

61 16/09/1992 3 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

مدرسة التقدم 536 إقلیم: تارودانت م.م سیدي حمو الطالب بوجمعة عزام

نعم 73 21/09/1983 5 عمالة: مكناس ابراھیم الھاللي 948 إقلیم: تارودانت م.م تدناس بنیني عبدالعالي
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كلمیم - واد نون 10 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

نعم 64 16/09/1992 2 إقلیم: العیون المدرسة اإلبتدائیة عمر 
الخیام

2513 إقلیم: سیدي افني م.م الضیاء مركزیة 
سیدي علي بوزید

بلعید رفیق

بدون سكن 70 17/09/1990 4 إقلیم: تیزنیت م. المستقبل 558 إقلیم: سیدي افني م.م الضحى مركزیة 
اكني ندزوھو

حسن سكني

بدون سكن 64 16/09/1992 4 إقلیم: تیزنیت م.م الحسن الثاني 
مركزیة تكنسة

563 إقلیم: سیدي افني م.م المعتمد بن عباد 
مركزیة ایت اعزا

محمد    بدخاش

نعم 58 16/09/1993 2 إقلیم: تیزنیت م.م النخیل مركزیة اسكا 565 إقلیم: سیدي افني م.م ابراھیم الروداني 
مركزیة ادوعلي

الحسین أبریش

نعم 55 16/09/1989 1 إقلیم: تیزنیت م.م خالد بن الولید 
مركزیة تكدیرت

562 إقلیم: سیدي افني مجموعة مدارس العلویین 
مركزیة تشبنیت ایت 

كرمون

جامع سالمي

نعم 42 16/09/1994 9 إقلیم: سیدي 
افني

مجموعة مدارس 
الخوارزمي مركزیة 

ادبعیز

580 إقلیم: طانطان المدرسة اإلبتدائیة الوحدة صدیق ابراھیم

في طور 
اإلنجاز

51 17/09/1984 1 إقلیم: طانطان مدرسة لال سلمى 
االبتدائیة

582 إقلیم: طانطان المدرسة اإلبتدائیة حلیمة 
السعدیة

الرامي                     
                             

عمر
نعم 45 16/09/1993 1 إقلیم: طانطان المدرسة اإلبتدائیة الوحدة 2494 إقلیم: طانطان المدرسة اإلبتدائیة معركة 

الدشیرة
سعید اھل العسلة

في طور 
اإلنجاز

48 16/09/1986 1 إقلیم: كلمیم المدرسة الجماعاتیة 
إفران األطلس الصغیر

573 إقلیم: سیدي افني م.م المقاومة مركزیة 
 تنغالست

مناضل عبد الباقي

بدون سكن 45 06/09/2001 5 إقلیم: كلمیم م م عمر بن عبد العزیز 575 إقلیم: سیدي افني م.م  یعقوب المنصور 
مركزیة ادوعراب

ابراھیم عثمان

في طور 
اإلنجاز

42 16/09/1992 1 إقلیم: كلمیم المدرسة االبتدائیة األمل 569 إقلیم: كلمیم المدرسة االبندائیة حي 
المسیرة

طالبي موالي الشریف

نعم 64 25/09/1982 1 إقلیم: وادي 
الذھب

مدرسة النھضة 586 إقلیم: سیدي افني مجموعة مدارس اد 
المحفوض مركزیة اد 
 المحفوض

احمد حمزة

بدون سكن 55 16/09/1993 7 عمالة: 
مراكش

مجموعة مدارس ثالثاء 
البور المركزیة

441 إقلیم: سیدي افني مجموعة مدارس اإلشعاع 
مركزیة اداوسكوم

ارخسیس احمد
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العیون -  الساقیة الحمراء 11 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

بدون سكن 57 11/10/1982 2 إقلیم: الحوز المعمل 1886 إقلیم: العیون المدرسة اإلبتدائیة حسان 
بن تابث

محمد الوالي

بدون سكن 49 17/09/1984 1 إقلیم: شتوكة 
آیت باھا

م. أنوال 527 إقلیم: العیون المدرسة اإلبتدائیة الشھید 
محمد الزرقطوني

عیروض محمد

في طور 
اإلنجاز

61 16/09/1987 1 إقلیم: كلمیم المدرسة االبتدائیة الفتح 571 إقلیم: العیون المدرسة اإلبتدائیة عمر 
الخیام

عبد الواحد منیصیر
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الداخلة - وادي الذھب 12 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

نعم 55 16/09/1991 4 إقلیم: العیون المدرسة اإلبتدائیة الشھید 
محمد الزرقطوني

2511 إقلیم: وادي الذھب مدرسة وادي الشیاف احمد  اعدایروا
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