
  المناصب الشاغرة لھیأة التسییر والمراقبة المادیة والمالیة المكلفین بالتدبیر المالي واإلداري والمحاسباتي  
طنجة - تطوان - الحسیمة الجھة : 

السكن الجماعة  نوع المؤسسة رقم المنصب المؤسسة النیابة

بدون سكن داخلیة بني جمیل 1 بني جمیل (إعدادیة) إقلیم: الحسیمة

نعم داخلیة شكران المدرسة الجماعاتیة 
 شقران

2 إقلیم: الحسیمة

بدون سكن داخلیة زاویة سیدي عبد القادر الزاویة 3 إقلیم: الحسیمة

نعم داخلیة زاویة سیدي عبد القادر المدرسة الجماعاتیة 
زاویة سیدي عبد القادر

4 إقلیم: الحسیمة

نعم داخلیة بني عمارت ثانویة الھادي الطیب 
حمو

5 إقلیم: الحسیمة

نعم داخلیة سیدي بوزینب تانویة الشھید عبد السالم 
بن الحاج محمد 
 اإلعدادیة

6 إقلیم: الحسیمة

بدون سكن داخلیة عبد  الغایة السواحل اكاون 7 إقلیم: الحسیمة

نعم داخلیة اساكن اساكن 8 إقلیم: الحسیمة

نعم داخلیة اساكن المدرسة الجماعاتیة 
اساكن

9 إقلیم: الحسیمة

نعم داخلیة تاغزوت تغزوت 10 إقلیم: الحسیمة

بدون سكن مطعم مدرسي تامساوت تانویة تمساوت اإلعدادیة 11 إقلیم: الحسیمة

غیر صالح داخلیة باب برد الثانویة التأھیلیة عبد 
الكریم الخطابي

12 إقلیم: شفشاون

بدون سكن مطعم مدرسي أیونان الثانویة االعدادیة أونان 13 إقلیم: شفشاون

نعم مطعم مدرسي تمروت الثانویة االعدادیة 
المھدي بن بركة

14 إقلیم: شفشاون

بدون سكن داخلیة باب تازة الثانویة االعدادیة یوسف 
بن تاشفین

15 إقلیم: شفشاون

بدون سكن مطعم مدرسي بني دركول الثانویة االعدادیة طارق 
بن زیاد

16 إقلیم: شفشاون

نعم داخلیة بني فغلوم الثانویة التأھلیة بني 
فغلوم

17 إقلیم: شفشاون

بدون سكن داخلیة فیفي الثانویة التأھیلیة فیفي 18 إقلیم: شفشاون

نعم داخلیة بني أحمد  الشرقیة الثانویة التأھیلیة الحاج  
محمد بن احساین 
الحضري

19 إقلیم: شفشاون

بدون سكن مطعم مدرسي المنصورة الثانویة االعدادیة سجلما 
سة

20 إقلیم: شفشاون

بدون سكن داخلیة واد ملحة الثانویة التأھیلیة البحر 
االبیض المتوسط

21 إقلیم: شفشاون

نعم داخلیة بني رزین الثانویة التأھیلیة محمد 
الزرقطوني

22 إقلیم: شفشاون

بدون سكن داخلیة ووزكان الثانویة االعدادیة أحمد 
الزرقطوني

23 إقلیم: شفشاون

بدون سكن داخلیة القصر الصغیر الثانویة التقنیة القصر 
الصغیر

24 إقلیم: فحص - انجرة

بدون سكن مطعم مدرسي (العرائش (البلدیة 25 شعبان إقلیم: العرائش

بدون سكن مطعم مدرسي سوق القلة 26 ثانویة القلة اإلعدادیة إقلیم: العرائش

نعم داخلیة السواكن ثانویة السواكن اإلعدادیة 27 إقلیم: العرائش
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  المناصب الشاغرة لھیأة التسییر والمراقبة المادیة والمالیة المكلفین بالتدبیر المالي واإلداري والمحاسباتي  
طنجة - تطوان - الحسیمة الجھة : 

السكن الجماعة  نوع المؤسسة رقم المنصب المؤسسة النیابة

نعم داخلیة لمجاعرة ثانویة أبي بكر الرازي  
اإلعدادیة

29 إقلیم: وزان

بدون سكن داخلیة لمجاعرة 28 معاد بن جبل إقلیم: وزان

نعم داخلیة أونانة المدرسة الجماعاتیة 
ونانة

31 إقلیم: وزان

نعم داخلیة أونانة الثانویة االعدادیة ونانة 30 إقلیم: وزان

نعم مطعم مدرسي سیدي أحمد الشریف ثانویة سیدي احمد 
الشریف االعدادیة

32 إقلیم: وزان

نعم مطعم مدرسي سیدي بوصبر ◌11ِ ینایر 33 إقلیم: وزان

بدون سكن داخلیة سیدي رضوان ثانویة خالد ابن الولید 
االعدادیة

34 إقلیم: وزان

نعم مطعم مدرسي تروال ثانویة عمر ابن عبد 
العزیز االعدادیة

35 إقلیم: وزان

نعم مطعم مدرسي ازغیرة ثانویة ازغیرة االعدادیة 36 إقلیم: وزان

بدون سكن داخلیة مقریصات محمد السادس 38 إقلیم: وزان

بدون سكن داخلیة مقریصات مقریصات 37 إقلیم: وزان

نعم داخلیة زومي ثانویة الحسن الثاني 
االعدادیة

39 إقلیم: وزان

بدون سكن مطعم مدرسي العوامة ثانویة العوامة 2 
اإلعدادیة

40 عمالة: طنجة - أصیال

بدون سكن داخلیة صدینة 41 البیروني إقلیم: تطوان

بدون سكن داخلیة سوق القدیم ملیكة الفاسي 42 إقلیم: تطوان

نعم داخلیة بني سعید ابن ماجة 44 إقلیم: تطوان
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  المناصب الشاغرة لھیأة التسییر والمراقبة المادیة والمالیة المكلفین بالتدبیر المالي واإلداري والمحاسباتي  
الشرق الجھة : 

السكن الجماعة  نوع المؤسسة رقم المنصب المؤسسة النیابة

بدون سكن داخلیة رسالن المدرسة الجماعاتیة 
رسالن

45 إقلیم: بركان

نعم داخلیة (بن الطیب (البلدیة إع. ابن الطیب 46 إقلیم: الدریوش

نعم داخلیة (میضار (البلدیة إع. ادریس االول 47 إقلیم: الدریوش

بدون سكن داخلیة عین الزھرة المدرسة الجماعاتیة عین 
 الزھراء

48 إقلیم: الدریوش

بدون سكن داخلیة امجاو اعدادیة امجاو 49 إقلیم: الدریوش

بدون سكن داخلیة بودینار المدرسة الجماعتیة 
اجطـي

50 إقلیم: الدریوش

بدون سكن داخلیة افرني اعدادیة افرني 51 إقلیم: الدریوش

نعم داخلیة تمسمان إع. ابن بطوطة 52 إقلیم: الدریوش

بدون سكن داخلیة اتروكوت المدرسة الجماعاتیة 
تروكوت

53 إقلیم: الدریوش

نعم داخلیة (بوعرفة (البلدیة الفتح 54 إقلیم: فجیج

نعم داخلیة بني تادجیت ابن البناء المراكشي 55 إقلیم: فجیج

نعم داخلیة بو مریم إعدادیة بومریم 56 إقلیم: فجیج

بدون سكن داخلیة تالسینت إدریس األول 57 إقلیم: فجیج

بدون سكن داخلیة عبو لكحل المھدي بن بركة 58 إقلیم: فجیج

بدون سكن داخلیة بني كیل محمد المخطار 59 إقلیم: فجیج

بدون سكن داخلیة معتركة خالد بن الولید 60 إقلیم: فجیج

بدون سكن داخلیة معتركة إعدادیة معتركة 61 إقلیم: فجیج

بدون سكن داخلیة تندرارة الطرارید 62 إقلیم: فجیج

نعم داخلیة تندرارة حمان الفطواكي 63 إقلیم: فجیج

محتل داخلیة (جرسیف (البلدیة الحسن الداخل 65 إقلیم: جرسیف

محتل داخلیة (جرسیف (البلدیة الزرقطوني 64 إقلیم: جرسیف

بدون سكن داخلیة (جرسیف (البلدیة المستقبل 66 إقلیم: جرسیف

بدون سكن مطعم مدرسي بركین إعدادیة بركین 68 إقلیم: جرسیف

بدون سكن داخلیة بركین مدرسة بركین الجماعتیة 67 إقلیم: جرسیف

نعم مطعم مدرسي لمریجة المتنبي 69 إقلیم: جرسیف

نعم داخلیة صاكة الجاحظ 70 إقلیم: جرسیف

نعم مطعم مدرسي مزكیتام بوسكور 71 إقلیم: جرسیف

بدون سكن مطعم مدرسي راس القصر إعدادیة راس لقصر 72 إقلیم: جرسیف

بدون سكن مطعم مدرسي سیدي بوبكر ثانویة االمل االعدادیة 73 إقلیم: جرادة

بدون سكن داخلیة مریجة م/م 3 مارس المركز- 
 مدرسة جماعاتیة

75 إقلیم: جرادة

نعم داخلیة مریجة ثا الوحدة االعدادیة  74 إقلیم: جرادة

نعم داخلیة أوالد غزییل مدرسة اوالد اغزیل 
الجماعاتیة

76 إقلیم: جرادة

بدون سكن داخلیة أوالد سیدي عبد الحاكم مدرسة الدغمانیة 
الجماعاتیة

77 إقلیم: جرادة
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  المناصب الشاغرة لھیأة التسییر والمراقبة المادیة والمالیة المكلفین بالتدبیر المالي واإلداري والمحاسباتي  
الشرق الجھة : 

السكن الجماعة  نوع المؤسسة رقم المنصب المؤسسة النیابة

بدون سكن داخلیة افسو م/ج واد الذھب 78 إقلیم: الناضور

بدون سكن داخلیة عین الصفا م/ج إدریس األول - 
المركز

79 عمالة: وجدة - أنكاد

بدون سكن داخلیة ایسلي إع. عبدالرحیم بوعبید 80 عمالة: وجدة - أنكاد

نعم داخلیة العیون سیدي ملوك 
((البلدیة

إدریس األول 81 إقلیم: تاوریرت

بدون سكن داخلیة أوالد امحمد العاطف 82 إقلیم: تاوریرت

بدون سكن داخلیة سیدي علي بلقاسم المدرسة الجماعاتیة فم 
الواد

83 إقلیم: تاوریرت

نعم داخلیة سیدي لحسن یوسف بن تاشفین 84 إقلیم: تاوریرت

نعم داخلیة عین الحجر الشریف أمزیان 85 إقلیم: تاوریرت

نعم داخلیة أھل واد زا بني شبل 86 إقلیم: تاوریرت
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  المناصب الشاغرة لھیأة التسییر والمراقبة المادیة والمالیة المكلفین بالتدبیر المالي واإلداري والمحاسباتي  
فاس - مكناس الجھة : 

السكن الجماعة  نوع المؤسسة رقم المنصب المؤسسة النیابة

نعم داخلیة ایموزار مرموشة 
((البلدیة

المدرسة الجماعاتیة 
ایموزار مرموشة

87 إقلیم: بولمان

نعم داخلیة (أوطاط الحاج (البلدیة محمد السادس 88 إقلیم: بولمان

نعم داخلیة المرس المدرسة الجماعاتیة 
المرس

89 إقلیم: بولمان

بدون سكن مطعم مدرسي سرغینة صالح الدین االیوبي 90 إقلیم: بولمان

نعم داخلیة القصابي  ملویة النصر 91 إقلیم: بولمان

بدون سكن داخلیة القصابي  ملویة أبو حنیفة 92 إقلیم: بولمان

نعم داخلیة العرجان إبن بطوطة 93 إقلیم: بولمان

نعم داخلیة افریطیسة ملویة 94 إقلیم: بولمان

نعم داخلیة افریطیسة المدرسة الجماعاتیة 
السخونة

95 إقلیم: بولمان

نعم داخلیة (المرینیین (المقاطعة ابن الھیتم 96 عمالة: فاس

بدون سكن داخلیة (زواغة (المقاطعة الحاج الھادي 
التجموعتي

97 عمالة: فاس

نعم داخلیة أوالد الطیب المدرسة الجماعاتیة 
 اوالد الطیب

98 عمالة: فاس

نعم داخلیة (إفران (البلدیة ثانـویــة عـالل الفـــاسي 
الـتـــأھیــلـیـــة

99 إقلیم: إفران

نعم داخلیة عدرج موسى بن نصیر 100 إقلیم: صفرو

غیر صالح داخلیة (طھر السوق (البلدیة ثانویة أنوال اإلعدادیة 101 إقلیم: تاونات

نعم داخلیة (تیسة (البلدیة ثانویة المسیرة اإلعدادیة 102 إقلیم: تاونات

بدون سكن داخلیة (تیسة (البلدیة ثانویة المنصور الذھبي 
التأھیلیة

103 إقلیم: تاونات

نعم داخلیة كالز ثانویة كالز اإلعدادیة 104 إقلیم: تاونات

نعم داخلیة ودكة المدرسة الجماعاتیة 
الودكة

105 إقلیم: تاونات

غیر صالح داخلیة اورتزاغ ثا محمد السادس 
 التأھیلیة

106 إقلیم: تاونات

بدون سكن مطعم مدرسي الرتبة ثانویة الرتبة اإلعدادیة 107 إقلیم: تاونات

نعم مطعم مدرسي سیدي یحیى بني زروال ثانویة سیدي یحیى بني 
زروال اإلعدادیة

108 إقلیم: تاونات

بدون سكن مطعم مدرسي تابودة ثانویة  تبودة  اإلعدادیة 109 إقلیم: تاونات

بدون سكن داخلیة تافرانت ثانویة 16 نوفمبر 
اإلعدادیة

110 إقلیم: تاونات

بدون سكن مطعم مدرسي اجبابرة ثانویة الجبابرة اإلعدادیة 111 إقلیم: تاونات

نعم مطعم مدرسي لولجة ثانویة الولجة اإلعدادیة 112 إقلیم: تاونات

بدون سكن مطعم مدرسي امكانسة ثانویة الحسن الثاني 
اإلعدادیة

114 إقلیم: تاونات

نعم داخلیة امكانسة ثانویة االمام البخاري 
التأھیلیة

113 إقلیم: تاونات

بدون سكن مطعم مدرسي موالي بوشتى ثانویة عبد العزیز 
الفشتالي اإلعدادیة

115 إقلیم: تاونات
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  المناصب الشاغرة لھیأة التسییر والمراقبة المادیة والمالیة المكلفین بالتدبیر المالي واإلداري والمحاسباتي  
فاس - مكناس الجھة : 

السكن الجماعة  نوع المؤسسة رقم المنصب المؤسسة النیابة

بدون سكن داخلیة عین مدیونة ثانویة ابو الشتاء 
الصنھاجي اإلعدادیة

116 إقلیم: تاونات

نعم داخلیة بني ولید ثانویة األمیر موالي 
رشید اإلعدایة

117 إقلیم: تاونات

بدون سكن مطعم مدرسي بوھودة ثانویة بوھودة اإلعدادیة 118 إقلیم: تاونات

بدون سكن داخلیة بوھودة ثانویة الخوارزمي 
التأھیلیة

119 إقلیم: تاونات

بدون سكن مطعم مدرسي فناسة باب الحیط ثانویة فناسة اإلعدادیة 120 إقلیم: تاونات

بدون سكن مطعم مدرسي اخاللفة ثانویة خاللفة اإلعدادیة 121 إقلیم: تاونات

بدون سكن داخلیة تمضیت ثانویة تامضیت 
اإلعدادیة

122 إقلیم: تاونات

بدون سكن مطعم مدرسي عین معطوف ثانویة عین معطوف 
اإلعدادیة

123 إقلیم: تاونات

بدون سكن مطعم مدرسي بوعروس ثانویة  بوعروس 
اإلعدادیة

124 إقلیم: تاونات

بدون سكن مطعم مدرسي أوالد عیاد ثانویة اوالد عیاد 
اإلعدادیة

125 إقلیم: تاونات

نعم داخلیة أوالد داود المدرسة الجماعاتیة 
اوالد داود

126 إقلیم: تاونات

في طور اإلنجاز مطعم مدرسي اوطا بوعبان ثانویة اوطابوعبان 
اإلعدادیة

127 إقلیم: تاونات

نعم داخلیة رأس الواد ثانویة راس الواد 
اإلعدادیة

128 إقلیم: تاونات

نعم داخلیة (اكنول (البلدیة اكتوبر 1955 2 129 إقلیم: تازة

غیر صالح داخلیة (واد املیل (البلدیة وادي أملیل 130 إقلیم: تازة

في طور اإلنجاز داخلیة أجدیر أجدیر 131 إقلیم: تازة

نعم مطعم مدرسي سیدي علي بورقبة الریف 132 إقلیم: تازة

بدون سكن داخلیة تیزي وسلي تیزي وسلي 133 إقلیم: تازة

نعم مطعم مدرسي بوشفاعة الصنوبر 134 إقلیم: تازة

غیر صالح داخلیة أوالد ازبایر الزیتون 135 إقلیم: تازة

نعم مطعم مدرسي الزراردة 136 الزراردة  إقلیم: تازة

نعم داخلیة طایفة ابن حزم 137 إقلیم: تازة

غیر صالح مطعم مدرسي بني لنث عقبة بن نافع 138 إقلیم: تازة

بدون سكن داخلیة مغراوة مغراوة 139 إقلیم: تازة

بدون سكن داخلیة سبت لودایة الثانویة االعدادیة عالل 
الودیي

140 إقلیم: موالي یعقوب

بدون سكن داخلیة عین قنصرة الثانویة االعدادیة أنوال 141 إقلیم: موالي یعقوب

في طور اإلنجاز داخلیة لعجاجرة الثانویة التأھیلیة عبد 
العزیز مزیان بلفقیھ

142 إقلیم: موالي یعقوب

بدون سكن داخلیة سیدي داود المدرسة الجماعاتیة 
ابراھیم الروداني

143 إقلیم: موالي یعقوب
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  المناصب الشاغرة لھیأة التسییر والمراقبة المادیة والمالیة المكلفین بالتدبیر المالي واإلداري والمحاسباتي  
الرباط - سال - القنیطرة الجھة : 

السكن الجماعة  نوع المؤسسة رقم المنصب المؤسسة النیابة

بدون سكن داخلیة (القنیطرة (البلدیة الخوارزمي 144 إقلیم: القنیطرة

نعم داخلیة سیدي محمد بنمنصور الفتح 145 إقلیم: القنیطرة

غیر صالح مطعم مدرسي قریة بن عودة إمام  مسلم 146 إقلیم: القنیطرة

نعم داخلیة وادي المخازن كتامة 147 إقلیم: القنیطرة

غیر صالح داخلیة بحارة أوالد عیاد السعادة 148 إقلیم: القنیطرة

بدون سكن داخلیة سیدي عالل التازي أبو الحسن المریني 149 إقلیم: القنیطرة

في طور اإلنجاز داخلیة سیدي محمد لحمر محمد خیر الدین 150 إقلیم: القنیطرة

بدون سكن مطعم مدرسي سوق ثالثاء الغرب محمد حجي 151 إقلیم: القنیطرة

محتل داخلیة (الخمیسات (البلدیة الفتح 152 إقلیم: الخمیسات

غیر صالح داخلیة أیت یدین 20غشت 153 إقلیم: الخمیسات

بدون سكن مطعم مدرسي الكنزرة محمد القري 154 إقلیم: الخمیسات

بدون سكن داخلیة بوقشمیر بوقشمیر 155 إقلیم: الخمیسات

بدون سكن داخلیة أولماس تارمیالت 158 إقلیم: الخمیسات

محتل داخلیة أولماس محمد السادس 156 إقلیم: الخمیسات

نعم مطعم مدرسي أولماس محمد الناصر 157 إقلیم: الخمیسات

نعم داخلیة عین السبیت ثانویة اإلمام البوصیري 
اإلعدادیة

159 إقلیم: الخمیسات

بدون سكن داخلیة عین السبیت التوحید 160 إقلیم: الخمیسات

بدون سكن داخلیة جمعة مول البالد النجدة 161 إقلیم: الخمیسات

محتل داخلیة أكدال الریاض 
((المقاطعة

اللیمون 162 عمالة: الرباط

بدون سكن داخلیة مشرع بلقصیري 
((البلدیة

ابن بصال 163 إقلیم: سیدي قاسم

نعم داخلیة (سیدي قاسم (البلدیة ثانویة المنصور الدھبي 164 إقلیم: سیدي قاسم

بدون سكن مطعم مدرسي سیدي عزوز إعدادیة سیدي عزوز 165 إقلیم: سیدي قاسم

بدون سكن داخلیة الخنیشات إعدادیة جابر ابن حیان 166 إقلیم: سیدي قاسم

بدون سكن مطعم مدرسي توغیلت إعدادیة توغیلت 167 إقلیم: سیدي قاسم

نعم داخلیة بیر الطالب ثانویة بیر الطالب 
اإعدادیة

168 إقلیم: سیدي قاسم

نعم داخلیة ثكنة أبو القاسم الشابي 169 إقلیم: سیدي قاسم

نعم داخلیة سیدي الكامل ابو البقاء الرندي 170 إقلیم: سیدي قاسم

نعم داخلیة (سیدي سلیمان (البلدیة عالل الفاسي 171 إقلیم: سیدي سلیمان

نعم داخلیة قصیبیة القصیبیة 172 إقلیم: سیدي سلیمان

بدون سكن مطعم مدرسي عامر الشمالیة محمود درویش 173 إقلیم: سیدي سلیمان

بدون سكن مطعم مدرسي بومعیز النھضة 174 إقلیم: سیدي سلیمان

في طور اإلنجاز داخلیة أوالد حسین المھدي بن بركة 175 إقلیم: سیدي سلیمان

بدون سكن مطعم مدرسي أوالد حسین الزالقة 176 إقلیم: سیدي سلیمان

بدون سكن داخلیة (عین العودة (البلدیة ثانویة عبد الفتاح سباطة 
اإلعدادیة

177 عمالة: الصخیرات  - 
تمارة
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  المناصب الشاغرة لھیأة التسییر والمراقبة المادیة والمالیة المكلفین بالتدبیر المالي واإلداري والمحاسباتي  
الرباط - سال - القنیطرة الجھة : 

السكن الجماعة  نوع المؤسسة رقم المنصب المؤسسة النیابة

نعم داخلیة سیدي یحیى زعیر إعدادیة سیدي یحیى 
زعیر

178 عمالة: الصخیرات  - 
تمارة
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  المناصب الشاغرة لھیأة التسییر والمراقبة المادیة والمالیة المكلفین بالتدبیر المالي واإلداري والمحاسباتي  
بني مالل - خنیفرة الجھة : 

السكن الجماعة  نوع المؤسسة رقم المنصب المؤسسة النیابة

نعم داخلیة (أزیالل (البلدیة ثانویة المسیرة التأھیلیة 179 إقلیم: أزیالل

نعم داخلیة (دمنات (البلدیة ثانویة دمنات التأھیلیة 180 إقلیم: أزیالل

نعم داخلیة أیت امحمد ثانویة آیت امحمد 
التأھیلیة

181 إقلیم: أزیالل

بدون سكن مطعم مدرسي تبانت ثانویة تبانت اإلعدادیة 182 إقلیم: أزیالل

بدون سكن داخلیة تبانت ثانویة آیت بوكماز 
التأھیلیة

183 إقلیم: أزیالل

بدون سكن داخلیة زاویة احنصال ثانویة زاویة احنصال 
االعدادیة

184 إقلیم: أزیالل

غیر صالح داخلیة بزو ثانویة تیفاریتي التأھیلیة 185 إقلیم: أزیالل

بدون سكن مطعم مدرسي فم الجمعة ثانویة شاعر الحمراء 
اإلعدادیة

186 إقلیم: أزیالل

نعم داخلیة فم الجمعة ثانویة واد العبید التأھیلیة 187 إقلیم: أزیالل

نعم داخلیة موالي عیسى بن إدریس ثانویة موالي عیسى بن 
ادریس اإلعدادیة

189 إقلیم: أزیالل

نعم داخلیة موالي عیسى بن إدریس تانویة القاضي عیاض 
التأھیلیة

188 إقلیم: أزیالل

نعم داخلیة ارفالة ثانویة ارفالة االعدادیة 190 إقلیم: أزیالل

بدون سكن داخلیة أیت اوقبلي ثانویة آیت أوقبلي 
اإلعدادیة

191 إقلیم: أزیالل

بدون سكن مطعم مدرسي بین الویدان ثانویة البحیرة اإلعدادیة 192 إقلیم: أزیالل

نعم داخلیة واویزغت ثانویة واویرغت 
التأھیلیة

193 إقلیم: أزیالل

بدون سكن داخلیة واویزغت ثانویة النھضة االعدادیة 194 إقلیم: أزیالل

بدون سكن داخلیة تاكلفت ثانویة تاكلفت االعدادیة 195 إقلیم: أزیالل

بدون سكن مطعم مدرسي تیفرت نایت حمزة ثانویة تیفرت نایت 
حمزة اإلعدادیة

196 إقلیم: أزیالل

بدون سكن داخلیة بني عیاط ثانویة تزكي التأھیلیة 197 إقلیم: أزیالل

بدون سكن مطعم مدرسي أیت تملیل ثانویة األطلس اإلعدادیة
 

198 إقلیم: أزیالل

بدون سكن مطعم مدرسي انزو ثانویة تساوت اإلعدادیة 199 إقلیم: أزیالل

بدون سكن مطعم مدرسي سیدي یعقوب ثانویة الخوارزمي 
االعدادیة

200 إقلیم: أزیالل

بدون سكن داخلیة تدلي فطواكة ثانویة ابن خلدون 
االعدادیة

202 إقلیم: أزیالل

بدون سكن داخلیة تدلي فطواكة ثانویة المختار السوسي 
االعدادیة

201 إقلیم: أزیالل

بدون سكن مطعم مدرسي واولى ثانویة الزیتون االعدادیة 203 إقلیم: أزیالل

بدون سكن داخلیة (بني مالل (البلدیة مركز األقسام 
التحضیریة ابن باجة

204 إقلیم: بني مالل

نعم داخلیة اغبالة ثانویة سیدي اعمر 
أوحلي التأھیلیة

207 إقلیم: بني مالل

بدون سكن داخلیة بوتفردة مجموعة مدارس 
تنكارف الجماعاتیة

208 إقلیم: بني مالل
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  المناصب الشاغرة لھیأة التسییر والمراقبة المادیة والمالیة المكلفین بالتدبیر المالي واإلداري والمحاسباتي  
بني مالل - خنیفرة الجھة : 

السكن الجماعة  نوع المؤسسة رقم المنصب المؤسسة النیابة

بدون سكن داخلیة تیزي نیسلي مدرسة تیزي نیسلي 
الجماعاتیة

209 إقلیم: بني مالل

نعم مطعم مدرسي دیر القصیبة ثانویة ابن تومرت 
اإلعدادیة

210 إقلیم: بني مالل

بدون سكن داخلیة ناوور ثانویة ناوور اإلعدادیة 211 إقلیم: بني مالل

نعم داخلیة (الفقیھ بن صالح (البلدیة ثانویة بئر انزران 212 إقلیم: الفقیھ بن صالح

بدون سكن مطعم مدرسي أوالد زمام ثانویة عبد المالك 
السعدي اإلعدادیة

213 إقلیم: الفقیھ بن صالح

نعم مطعم مدرسي سیدي عیسى بن علي ثانویة عقبة بن نافع 
اإلعدادیة

214 إقلیم: الفقیھ بن صالح

بدون سكن داخلیة الخالفیة ثانویة الموحدین التأھیلیة 215 إقلیم: الفقیھ بن صالح

بدون سكن مطعم مدرسي بني شكدال ثانویة عمر الخیام 
اإلعدادیة

216 إقلیم: الفقیھ بن صالح

بدون سكن داخلیة بني وكیل ثا.صالح الدین األیوبي 
اإلعدادیة

217 إقلیم: الفقیھ بن صالح

نعم مطعم مدرسي كریفات ثانویة اإلمام علي 
اإلعدادیة

218 إقلیم: الفقیھ بن صالح

نعم داخلیة أحد بوموسى ثانویة أم الربیع التأھیلیة 220 إقلیم: الفقیھ بن صالح

بدون سكن مطعم مدرسي أحد بوموسى ثانویة أبو تمام اإلعدادیة 219 إقلیم: الفقیھ بن صالح

نعم داخلیة (خنیفرة (البلدیة محمد السادس 221 إقلیم: خنیفرة

بدون سكن داخلیة (خنیفرة (البلدیة اجدیر 222 إقلیم: خنیفرة

نعم داخلیة (مریرت (البلدیة المجد 224 إقلیم: خنیفرة

نعم داخلیة (مریرت (البلدیة جابر بن حیان 223 إقلیم: خنیفرة

نعم داخلیة القباب تازیزاوت 225 إقلیم: خنیفرة

نعم مطعم مدرسي كروشن غشت 20 226 إقلیم: خنیفرة

بدون سكن داخلیة تیغسالین تقرموت 227 إقلیم: خنیفرة

نعم داخلیة اكلمام ازكزا القاضي عیاض 228 إقلیم: خنیفرة

بدون سكن داخلیة لھري نونبر 13 229 إقلیم: خنیفرة

بدون سكن داخلیة سیدي عمار سیدي عمرو 230 إقلیم: خنیفرة

نعم مطعم مدرسي سیدي المین ابن الخطیب 232 إقلیم: خنیفرة

في طور اإلنجاز داخلیة سیدي المین عبد الكریم الخطابي 231 إقلیم: خنیفرة

بدون سكن داخلیة اكلموس موالي رشید 233 إقلیم: خنیفرة

بدون سكن داخلیة اكلموس الخوارزمي 234 إقلیم: خنیفرة

بدون سكن داخلیة الحمام بوشبل 237 إقلیم: خنیفرة

بدون سكن داخلیة الحمام ایت عثمان 235 إقلیم: خنیفرة

نعم مطعم مدرسي الحمام ینایر 11 236 إقلیم: خنیفرة

بدون سكن داخلیة أحد بوحسوسن سیدي امبارك 238 إقلیم: خنیفرة

بدون سكن داخلیة أحد بوحسوسن الحسین بولنوار 239 إقلیم: خنیفرة

بدون سكن داخلیة موالي بوعزة ایت شعو 240 إقلیم: خنیفرة

نعم داخلیة موالي بوعزة المنصور الدھبي 241 إقلیم: خنیفرة
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  المناصب الشاغرة لھیأة التسییر والمراقبة المادیة والمالیة المكلفین بالتدبیر المالي واإلداري والمحاسباتي  
بني مالل - خنیفرة الجھة : 

السكن الجماعة  نوع المؤسسة رقم المنصب المؤسسة النیابة

بدون سكن داخلیة أم الربیع ویوان 242 إقلیم: خنیفرة

بدون سكن داخلیة أم الربیع ابراھیم الراجي  243 إقلیم: خنیفرة

بدون سكن داخلیة سبت ایت رحو سوق االثنین 246 إقلیم: خنیفرة

بدون سكن داخلیة سبت ایت رحو عبدهللا بن یاسین 247 إقلیم: خنیفرة

بدون سكن داخلیة سبت ایت رحو اعروست 244 إقلیم: خنیفرة

بدون سكن داخلیة سبت ایت رحو الحسن االول 245 إقلیم: خنیفرة

محتل داخلیة (خریبكة (البلدیة الخنساء 248 إقلیم: خریبكة

نعم داخلیة (خریبكة (البلدیة ابن  البناء لالقسام 
التحضیریة

249 إقلیم: خریبكة

بدون سكن داخلیة (وادي زم (البلدیة المقاومة 250 إقلیم: خریبكة

بدون سكن داخلیة بني زرنتل أحمد أمین 251 إقلیم: خریبكة

بدون سكن مطعم مدرسي تشرافت ثانویة تاشرافت التأھیلیة 252 إقلیم: خریبكة

نعم داخلیة لبراكسة البراكسة 253 إقلیم: خریبكة
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  المناصب الشاغرة لھیأة التسییر والمراقبة المادیة والمالیة المكلفین بالتدبیر المالي واإلداري والمحاسباتي  
الدار البیضاء  - سطات الجھة : 

السكن الجماعة  نوع المؤسسة رقم المنصب المؤسسة النیابة

محتل داخلیة ملیلة الثانویة التأھیلیة محمد 
بن عبد الكریم الخطابي

254 إقلیم: بنسلیمان

بدون سكن داخلیة اوالد علي الطوالع الثانویة اإلعدادیة عمرو 
بن محمد بن علي

255 إقلیم: بنسلیمان

نعم داخلیة لغنیمیین الثانویة اإلعدادیة ابن 
سینا

256 إقلیم: برشید

بدون سكن داخلیة مرس السلطان 
((المقاطعة

محمد الخامس 257 عمالة مقاطعات الفداء 
مرس السلطان

نعم داخلیة (الجدیدة (البلدیة ثانویة بئر أنزران 
التأھیلیة

258 إقلیم: الجدیدة

بدون سكن مطعم مدرسي أوالد عیسى ثانویة وادي الذھب 
 االعدادیة

259 إقلیم: الجدیدة

في طور اإلنجاز داخلیة أوالد رحمون موالي الحسن 260 إقلیم: الجدیدة

نعم داخلیة بولعوان ثانویة القصیبة االعدادیة 261 إقلیم: الجدیدة

نعم داخلیة متوح ثانویة عبد المالك 
السعدي االعدادیة

262 إقلیم: الجدیدة

نعم داخلیة أوالد سیدي علي بن 
یوسف

ثانویة عبد هللا العروي 
االعدادیة

263 إقلیم: الجدیدة

نعم داخلیة أوالد فرج ثانویة المسیرة االعدادیة 264 إقلیم: الجدیدة

بدون سكن داخلیة (النواصر (البلدیة توفیق الحكیم 265 إقلیم: النواصر

بدون سكن داخلیة (اوالد امراح (البلدیة الثانویة اإلعدادیة بئر 
انزران

266 إقلیم: سطات

بدون سكن مطعم مدرسي لخزازرة ثا نویة الشھید الحاج 
الجیاللي الساقي 
اإلعدادیة

268 إقلیم: سطات

بدون سكن داخلیة اوالد امحمد الثانویة االعدادیة اوالد 
 امحمد

269 إقلیم: سطات

بدون سكن داخلیة رأس العین الشاویة ثانویة الفارابي اإلعدادیة
  

270 إقلیم: سطات

نعم مطعم مدرسي سیدي حجاج الثانویة اإلعدادیة سیدي 
حجاج

271 إقلیم: سطات

نعم داخلیة اوالد عامر ثانویة اوالد عامر 
اإلعدادیة

272 إقلیم: سطات

بدون سكن مطعم مدرسي أوالد بوعلي النواجة ثانویة الحسن األول 
اإلعدادیة

273 إقلیم: سطات

نعم مطعم مدرسي أوالد فریحة ثانویة أوالد فریحة 
اإلعدادیة

275 إقلیم: سطات

نعم داخلیة أوالد فریحة المدرسة الجماعاتیة 
اوالد فریحة

274 إقلیم: سطات

بدون سكن داخلیة كیسر الثانویة اإلعدادیة المتنبي 276 إقلیم: سطات

بدون سكن مطعم مدرسي امزورة ثانویة  امزورة 
اإلعدادیة

277 إقلیم: سطات

بدون سكن داخلیة اوالد الصغیر الثانویة االعدادیة أوالد 
 الصغیر

278 إقلیم: سطات

نعم مطعم مدرسي ریمة ثانویة ریمة اإلعدادیة 279 إقلیم: سطات
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  المناصب الشاغرة لھیأة التسییر والمراقبة المادیة والمالیة المكلفین بالتدبیر المالي واإلداري والمحاسباتي  
الدار البیضاء  - سطات الجھة : 

السكن الجماعة  نوع المؤسسة رقم المنصب المؤسسة النیابة

نعم داخلیة سیدي العایدي الثانویة التأھیلیة سیدي 
العایدي

280 إقلیم: سطات

نعم داخلیة جابریة ثانویة موالي إسماعیل 
اإلعدادیة

281 إقلیم: سیدي بنور

نعم مطعم مدرسي كردید ثانویة الفضیلة اإلعدادیة
 

282 إقلیم: سیدي بنور

نعم داخلیة العونات ثانویة أربعاء العونات 
اإلعدادیة

283 إقلیم: سیدي بنور

نعم داخلیة المشرك ثانویة الزیتونة اإلعدادیة
 

284 إقلیم: سیدي بنور

نعم داخلیة مطران   ثانویة السالم اإلعدادیة 
 

285 إقلیم: سیدي بنور

نعم مطعم مدرسي الغربیة ثانویة ابن عربي 
 التأھیلیة

286 إقلیم: سیدي بنور

نعم داخلیة سانیة بركیك ثانویة 11 ینایر التأھیلیة 287 إقلیم: سیدي بنور
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  المناصب الشاغرة لھیأة التسییر والمراقبة المادیة والمالیة المكلفین بالتدبیر المالي واإلداري والمحاسباتي  
مراكش - آسفي الجھة : 

السكن الجماعة  نوع المؤسسة رقم المنصب المؤسسة النیابة

في طور اإلنجاز داخلیة اكرفروان ذات النطاقین 288 إقلیم: الحوز

بدون سكن داخلیة ویركان الثانویة اإلعدادیة 
ویركان

289 إقلیم: الحوز

بدون سكن داخلیة أوریكة الثانویة التأھیلیة المختار 
السوسي

290 إقلیم: الحوز

بدون سكن داخلیة زرقطن المركب التربوي 
زرقطن

291 إقلیم: الحوز

بدون سكن داخلیة تمزكدوین الثانویة اإلعدادیة 
تمزكدوین

292 إقلیم: شیشاوة

بدون سكن مطعم مدرسي بوعبوط الثانویة اإلعدادیة محمد 
الخامس

293 إقلیم: شیشاوة

بدون سكن مطعم مدرسي اشمرارن الثانویة اإلعدادیة ابن 
بطوطة

294 إقلیم: شیشاوة

نعم داخلیة (قلعة السراغنة (البلدیة ثانویة  تساوت التأھیلیة 295 إقلیم: قلعة  السراغنة

نعم مطعم مدرسي الدشرة ثانویة الدشرة التأھیلیة 296 إقلیم: قلعة  السراغنة

بدون سكن داخلیة أوالد عامر الثانویة االعدادیة اوالد 
عمرو

297 إقلیم: قلعة  السراغنة

بدون سكن داخلیة أوالد الشرقي الثانویة االعدادیة اوالد 
الشرقي

298 إقلیم: قلعة  السراغنة

بدون سكن مطعم مدرسي سیدي موسى ثانویة  سیدي موسى  
التأھیلیة

299 إقلیم: قلعة  السراغنة

نعم داخلیة الصھریج ثانویة الصھریج 
االعدادیة

300 إقلیم: قلعة  السراغنة

نعم داخلیة مزم صنھاجة ثانویة لمزم االعدادیة 302 إقلیم: قلعة  السراغنة

بدون سكن مطعم مدرسي أوالد خلوف ثانویة اوالد خلوف 
 االعدادیة

303 إقلیم: قلعة  السراغنة

بدون سكن مطعم مدرسي زمران الشرقیة ثانویة  زمران الشرقیة 
االعدادیة

306 إقلیم: قلعة  السراغنة

بدون سكن داخلیة (تمنار (البلدیة أركان 307 إقلیم: الصویرة

نعم داخلیة اقرمود اإلمام الغزالي 308 إقلیم: الصویرة

بدون سكن داخلیة تفتاشت الثانویة التأھیلیة األمل 309 إقلیم: الصویرة

نعم داخلیة بیز ضاض ابن سینا 310 إقلیم: الصویرة

نعم داخلیة مراكش المدینة 
((المقاطعة

الثانویة التأھیلیة عودة 
السعدیة

311 عمالة: مراكش

نعم مطعم مدرسي الویدان الویدان 312 عمالة: مراكش

بدون سكن مطعم مدرسي اكفاي الثانویة االعدادیة ابن 
خلدون

314 عمالة: مراكش

بدون سكن داخلیة األودایة حمان الفطواكي 315 عمالة: مراكش

بدون سكن داخلیة سعادة الثانویة اإلعدادیة 
السعدیین

316 عمالة: مراكش

بدون سكن مطعم مدرسي تسلطانت الكندي 317 عمالة: مراكش

نعم داخلیة بوشان ثانویة بوشان التأھیلیة  318 إقلیم: الرحامنة

بدون سكن داخلیة بوشان المركب التربوي 
المندمج بوشان

319 إقلیم: الرحامنة

14 / 54



  المناصب الشاغرة لھیأة التسییر والمراقبة المادیة والمالیة المكلفین بالتدبیر المالي واإلداري والمحاسباتي  
مراكش - آسفي الجھة : 

السكن الجماعة  نوع المؤسسة رقم المنصب المؤسسة النیابة

نعم داخلیة الجعافرة المركب التربوي 
المندمج الجعافرة

320 إقلیم: الرحامنة

نعم داخلیة لبریكیین ثانویة لبریكیین 
اإلعدادیة

321 إقلیم: الرحامنة

بدون سكن مطعم مدرسي أوالد حسون حمري ثانویة اوالد حسون  
االعدادیة

322 إقلیم: الرحامنة

بدون سكن داخلیة سیدي عبد  هللا ثانویة سیـــدي 
عــبــدالـــلھ اإلعدادیة

323 إقلیم: الرحامنة

نعم داخلیة صخور الرحامنة ثانویة الصخور التأھیلیة 324 إقلیم: الرحامنة

بدون سكن داخلیة صخور الرحامنة المركب التربوي 
المندمج الصخور

325 إقلیم: الرحامنة

بدون سكن داخلیة لمحرة لملركب التربوي 
المندمج لمحرة

326 إقلیم: الرحامنة

نعم داخلیة انزالت لعظم ثانویة االمام البخاري 
التأھیلیة

327 إقلیم: الرحامنة

نعم داخلیة سیدي بوبكر ثا. األمـــــل اإلعدادیة 328 إقلیم: الرحامنة

نعم داخلیة (آسفي (البلدیة الخوارزمي 329 إقلیم: آسفي

بدون سكن داخلیة بوكدرة المتنبي 330 إقلیم: آسفي

نعم داخلیة لبخاتي ابن زیدون 331 إقلیم: آسفي

بدون سكن داخلیة لحدار ابن حنبل 332 إقلیم: آسفي

نعم داخلیة لمصابح قاسم أمین 333 إقلیم: آسفي

بدون سكن داخلیة سیدي عیسى الرازي 334 إقلیم: آسفي

بدون سكن داخلیة سیدي أتیجي البحتري 335 إقلیم: آسفي

نعم داخلیة اتوابت احمد أمین 336 إقلیم: آسفي

نعم داخلیة نكا الموالى ادریس االول 337 إقلیم: آسفي

نعم داخلیة أییر ثانویة الفارابي اإلعدادیة 338 إقلیم: آسفي

بدون سكن داخلیة دار سي عیسى ابن منظور 339 إقلیم: آسفي

بدون سكن داخلیة مول البركي عثمان بن عفان 340 إقلیم: آسفي

بدون سكن داخلیة (الشماعیة (البلدیة الثانویة اإلعدادیة  
السلطان موالي الحسن

341 إقلیم: الیوسفیة

نعم داخلیة (الشماعیة (البلدیة 342 الثانویة التأھیلیة القدس إقلیم: الیوسفیة

نعم داخلیة إیغود الثانویة اإلعدادیة  
البیروني

343 إقلیم: الیوسفیة

بدون سكن داخلیة جدور الثانویة اإلعدادیة  
یعقوب المنصور

344 إقلیم: الیوسفیة

نعم داخلیة جنان بویھ الثانویة اإلعدادیة 
الشروق

345 إقلیم: الیوسفیة

نعم داخلیة سیدي شیكر الثانویة اإلعدادیة ابن  
المعتز

346 إقلیم: الیوسفیة

نعم داخلیة اسبیعات ابن البناء 347 إقلیم: الیوسفیة

نعم داخلیة راس العین الثانویة اإلعدادیة االمام  
الغزالي

348 إقلیم: الیوسفیة
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  المناصب الشاغرة لھیأة التسییر والمراقبة المادیة والمالیة المكلفین بالتدبیر المالي واإلداري والمحاسباتي  
درعة - تافیاللت الجھة : 

السكن الجماعة  نوع المؤسسة رقم المنصب المؤسسة النیابة

بدون سكن داخلیة (ارفود (البلدیة موالي یوسف 350 إقلیم: الرشیدیة

بدون سكن داخلیة (ارفود (البلدیة ثانویة موالي رشید 
التأھیلیة

349 إقلیم: الرشیدیة

محتل داخلیة (بوذنیب (البلدیة محمد السادس 351 إقلیم: الرشیدیة

محتل داخلیة (كلمیمة (البلدیة الثانویة اإلعدادیة األمیر 
موالي رشید

353 إقلیم: الرشیدیة

محتل داخلیة (كلمیمة (البلدیة محمد الخامس 352 إقلیم: الرشیدیة

بدون سكن داخلیة (تنجداد (البلدیة ادریس المحمدي 354 إقلیم: الرشیدیة

نعم مطعم مدرسي السیفا العیون 355 إقلیم: الرشیدیة

بدون سكن مطعم مدرسي فزنا معركة البطحاء 356 إقلیم: الرشیدیة

بدون سكن داخلیة شرفاء مدغرة ابن حزم 357 إقلیم: الرشیدیة

بدون سكن مطعم مدرسي الرتب موالي اسماعیل 358 إقلیم: الرشیدیة

بدون سكن مطعم مدرسي الرتب الــدویرة 359 إقلیم: الرشیدیة

بدون سكن مطعم مدرسي بني امحمد سجلماسة الغرفة 360 إقلیم: الرشیدیة

بدون سكن مطعم مدرسي السفالت ابو بكر الصدیق 361 إقلیم: الرشیدیة

بدون سكن مطعم مدرسي اغبالو انكردوس بادو  363 إقلیم: الرشیدیة

بدون سكن مطعم مدرسي اغبالو انكردوس افغ 362 إقلیم: الرشیدیة

بدون سكن داخلیة امالكو الحنصالي 364 إقلیم: الرشیدیة

بدون سكن مطعم مدرسي فركلة العلیا الوحدة 365 إقلیم: الرشیدیة

بدون سكن مطعم مدرسي فركلة السفلى االمام الھواري 366 إقلیم: الرشیدیة

بدون سكن مطعم مدرسي اغریس العلوي االمیرة اللة خدیجة 367 إقلیم: الرشیدیة

بدون سكن مطعم مدرسي ملعب یوسف أزواوي 371 إقلیم: الرشیدیة

بدون سكن داخلیة ملعب تاوریرت 369 إقلیم: الرشیدیة

بدون سكن مطعم مدرسي ملعب المختار السوسي 370 إقلیم: الرشیدیة

بدون سكن مطعم مدرسي ملعب حماد او باحدو 368 إقلیم: الرشیدیة

بدون سكن داخلیة اغبالو اغبالو 372 إقلیم: میدلت

بدون سكن داخلیة انمزي المدرسة الجماعاتیة 
أنفكو

373 إقلیم: میدلت

نعم داخلیة تونفیت عبد المومن 374 إقلیم: میدلت

نعم داخلیة أیت عیاش اعدادیة ایت اومغار 375 إقلیم: میدلت

نعم مطعم مدرسي زایدة زایدة 376 إقلیم: میدلت

نعم داخلیة النزالة إعدادیة النزالة 377 إقلیم: میدلت

نعم داخلیة كرامة طارق بن زیاد 378 إقلیم: میدلت

بدون سكن داخلیة كرامة اإلمام الغزالي 379 إقلیم: میدلت

نعم داخلیة زاویة سیدي حمزة زاویة سیدي حمزة 380 إقلیم: میدلت

بدون سكن داخلیة اموكر زیــز 381 إقلیم: میدلت

بدون سكن داخلیة بوازمو ثانویة النجاح اإلعدادیة )
(نواة

382 إقلیم: میدلت
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  المناصب الشاغرة لھیأة التسییر والمراقبة المادیة والمالیة المكلفین بالتدبیر المالي واإلداري والمحاسباتي  
درعة - تافیاللت الجھة : 

السكن الجماعة  نوع المؤسسة رقم المنصب المؤسسة النیابة

نعم داخلیة املشیل املشیل 383 إقلیم: میدلت

نعم داخلیة املشیل یونیو 18 384 إقلیم: میدلت

بدون سكن داخلیة اوتربات الثانویة االعدادیة 
اوتربات

385 إقلیم: میدلت

نعم داخلیة (ورزازات (البلدیة ثا ت محمد السادس 386 إقلیم: ورزازات

نعم داخلیة ازناكن الثانویة االعدادیة ادریس 
االول

387 إقلیم: ورزازات

بدون سكن داخلیة اغرم نوكدال اغرم نوكدال 389 إقلیم: ورزازات

بدون سكن داخلیة اغرم نوكدال األطلس الكبیر 388 إقلیم: ورزازات

في طور اإلنجاز داخلیة اغرم نوكدال ثا التأھیلیة االمام علي 390 إقلیم: ورزازات

بدون سكن داخلیة وسلسات م.الجماعاتیة زاویة 
سیدي لحساین

391 إقلیم: ورزازات

نعم مطعم مدرسي سروا ثا االعدادیة حسن عبد 
هللا المزوغي

392 إقلیم: ورزازات

نعم مطعم مدرسي تلوات ثا االعدادیة تیشكا 393 إقلیم: ورزازات

بدون سكن داخلیة تیدلي ثا االعدادیة المختار 
السوسي

394 إقلیم: ورزازات

بدون سكن داخلیة غسات ثا االعدادیة سیدي احمد 
بناجي

395 إقلیم: ورزازات

نعم داخلیة توندوت ثإ االعدادیة الشھید 
المدني شفیق

397 إقلیم: ورزازات

في طور اإلنجاز داخلیة توندوت 396 ثا تندوت التأھلیة إقلیم: ورزازات

نعم داخلیة (بو مالن دادس (البلدیة ثأ. بومالن دادس 398 إقلیم: تنغیر

محتل داخلیة (تنغیر (البلدیة ثإ.زاید احماد 399 إقلیم: تنغیر

نعم داخلیة النیف ثأ.محمد السادس النیف 400 إقلیم: تنغیر

بدون سكن مطعم مدرسي النیف ثإ بوكافر 401 إقلیم: تنغیر

بدون سكن مطعم مدرسي النیف ثإ.معركة وادي المخازن
 

402 إقلیم: تنغیر

نعم داخلیة حصیا ثإ.األمل 403 إقلیم: تنغیر

نعم مطعم مدرسي مصیسي ثإ.ابن خلدون 404 إقلیم: تنغیر

نعم داخلیة أیت ھاني ثإ السالم 405 إقلیم: تنغیر

نعم داخلیة اسول ثأ  الشریف االدریسي 406 إقلیم: تنغیر

بدون سكن مطعم مدرسي أیت سدرات السھل 
الشرقیة

ثإ تصویت 407 إقلیم: تنغیر

بدون سكن مطعم مدرسي أیت  سدرات السھل 
الغربیة

االمام مسلم 408 إقلیم: تنغیر

بدون سكن مطعم مدرسي اغیل نومكون ثإ. المدون 409 إقلیم: تنغیر

نعم داخلیة اكنیون تأ. عسو باسالم 410 إقلیم: تنغیر

نعم مطعم مدرسي امسمریر ثأ.یوسف بن تاشفین 411 إقلیم: تنغیر

بدون سكن مطعم مدرسي تلمي ثإ. تلمي 412 إقلیم: تنغیر

نعم مطعم مدرسي افالندرا 413 ثإ أفالندرا إقلیم: زاكورة
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  المناصب الشاغرة لھیأة التسییر والمراقبة المادیة والمالیة المكلفین بالتدبیر المالي واإلداري والمحاسباتي  
درعة - تافیاللت الجھة : 

السكن الجماعة  نوع المؤسسة رقم المنصب المؤسسة النیابة

نعم مطعم مدرسي افرا 414 ثإ. أفرا إقلیم: زاكورة

بدون سكن مطعم مدرسي أیت بوداود 415 ثإ. أیت بوداود إقلیم: زاكورة

نعم مطعم مدرسي أیت والل ثا. أیت والل اإلعدادیة 417 إقلیم: زاكورة

بدون سكن داخلیة أیت والل المدرسة الجماعاتیة   
ایت والل

416 إقلیم: زاكورة

نعم مطعم مدرسي مزكیطة ثا. مزكیطة اإلعدادیة 418 إقلیم: زاكورة

نعم مطعم مدرسي انقوب ثا. موسى بن نصیر 
اإلعدادیة

419 إقلیم: زاكورة

بدون سكن مطعم مدرسي أوالد یحیى لكرایر ثا. اوالد یحیى لكرایر 420 إقلیم: زاكورة

بدون سكن مطعم مدرسي تغبالت ثا. تغبالت 421 إقلیم: زاكورة

نعم مطعم مدرسي تامزموت ثا. ابن رشد اإلعدادیة 423 إقلیم: زاكورة

بدون سكن مطعم مدرسي تامزموت ثا. تانسیخت اإلعدادیة 422 إقلیم: زاكورة

نعم داخلیة تازارین ثا. سیدي عمرو 424 إقلیم: زاكورة

نعم داخلیة ابلیدة ثإ. البلیذة 425 إقلیم: زاكورة

نعم مطعم مدرسي بني زولي ثا. بن مھدي الجراري 426 إقلیم: زاكورة

بدون سكن مطعم مدرسي بني زولي ثا. تنكامت اإلعدادیة 427 إقلیم: زاكورة

بدون سكن مطعم مدرسي بوزروال ثأ. بوزروال 428 إقلیم: زاكورة

بدون سكن مطعم مدرسي الروحا ثا. الروحى اإلعدادیة 429 إقلیم: زاكورة

نعم مطعم مدرسي تینزولین 430 ثإ. اإلمام مالك إقلیم: زاكورة

بدون سكن مطعم مدرسي تینزولین ثإ. ابن كثیر 431 إقلیم: زاكورة

بدون سكن مطعم مدرسي فزواطة ثا. 16 نونبر اإلعدادیة 432 إقلیم: زاكورة

نعم مطعم مدرسي كتاوة ثا. لكتاوة اإلعدادیة 433 إقلیم: زاكورة

بدون سكن مطعم مدرسي امحامید الغزالن ثا. الغزالن اإلعدادیة 434 إقلیم: زاكورة

بدون سكن داخلیة تاكونیت ثا. سیدي صالح 435 إقلیم: زاكورة

نعم داخلیة تاكونیت ثا. موالي المھدي 
الصالحي

436 إقلیم: زاكورة

نعم مطعم مدرسي تامكروت ثا. اإلمام البخاري 
اإلعدادیة

438 إقلیم: زاكورة

بدون سكن مطعم مدرسي تامكروت ثا. االمام الشافعي 
اإلعدادیة

437 إقلیم: زاكورة
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  المناصب الشاغرة لھیأة التسییر والمراقبة المادیة والمالیة المكلفین بالتدبیر المالي واإلداري والمحاسباتي  
سوس - ماسة الجھة : 

السكن الجماعة  نوع المؤسسة رقم المنصب المؤسسة النیابة

نعم داخلیة (اكادیر (البلدیة ثانویة یوسف بن تاشفین 439 عمالة: أكادیر  إدا وتنان

محتل داخلیة (اكادیر (البلدیة 441 رضا السالوي عمالة: أكادیر  إدا وتنان

بدون سكن مطعم مدرسي تدرارت اعدادیة عقبة بن نافع 442 عمالة: أكادیر  إدا وتنان

نعم داخلیة تامري اعدادیة الزیتون 443 عمالة: أكادیر  إدا وتنان

بدون سكن داخلیة (أیت باھا (البلدیة ثأ. آیت باھا 444 إقلیم: شتوكة آیت باھا

نعم داخلیة أیت وادریم م.ج ایت وادریم 445 إقلیم: شتوكة آیت باھا

بدون سكن داخلیة إدا وكنظیف م.ج  اداوكنضیف 446 إقلیم: شتوكة آیت باھا

بدون سكن داخلیة إدا وكنظیف ثإ. خمیس إداوكنظیف 447 إقلیم: شتوكة آیت باھا

بدون سكن داخلیة سیدي عبد هللا البوشواري ثإ. سیدي عبد هللا 
البوشواري

448 إقلیم: شتوكة آیت باھا

بدون سكن مطعم مدرسي تنالت ثإ. الطاھر اإلفراني 449 إقلیم: شتوكة آیت باھا

نعم مطعم مدرسي سیدي بیبي ثإ. العربي الشابي 450 إقلیم: شتوكة آیت باھا

نعم مطعم مدرسي تمسیة ثإ.االمام الجزولي 451 عمالة: إنزكان ایت ملول

نعم داخلیة (تارودانت (البلدیة ثإ.رحال المسكیني 453 إقلیم: تارودانت

نعم مطعم مدرسي أیت عبد هللا ثإ.ایت عبد هللا 454 إقلیم: تارودانت

نعم مطعم مدرسي ازغارنیرس ثإ.نیرس  455 إقلیم: تارودانت

بدون سكن داخلیة تتاوت ثإ.المستقبل 456 إقلیم: تارودانت

بدون سكن داخلیة الفیض ثإ.السعادة 457 إقلیم: تارودانت

بدون سكن مطعم مدرسي ادا وكماض نواة إداوكماض 458 إقلیم: تارودانت

بدون سكن مطعم مدرسي اوناین 459 ثإ. أوناین إقلیم: تارودانت

بدون سكن مطعم مدرسي سیدي واعزیز 460   ثإ. سیدي واعزیز إقلیم: تارودانت

نعم مطعم مدرسي تالكجونت ثإ. تالكجونت 461 إقلیم: تارودانت

بدون سكن مطعم مدرسي تینزرت ثإ.تینزرت 462 إقلیم: تارودانت

نعم داخلیة اركانة 463 ثإ أركان إقلیم: تارودانت

نعم مطعم مدرسي لكفیفات ثأ.الطبري 464 إقلیم: تارودانت

بدون سكن مطعم مدرسي سیدي أحمد أو عمرو ثإ.سیدي احمد اوعمر 465 إقلیم: تارودانت

نعم مطعم مدرسي سیدي بوموسى 466 ثإ سیدي بوموسى إقلیم: تارودانت

نعم مطعم مدرسي اكادیر ملول 467 ثإ.أكدیر ملول  إقلیم: تارودانت

نعم داخلیة أھل تفنوت ثإ.تفنوت  468 إقلیم: تارودانت

بدون سكن مطعم مدرسي اسكاون ثإ.أسكاون 469 إقلیم: تارودانت

بدون سكن مطعم مدرسي ایكیدي ثإ.ایكدي  470 إقلیم: تارودانت

بدون سكن داخلیة سیدي احساین ثإ.أحد 471 إقلیم: تارودانت

بدون سكن مطعم مدرسي اوزیوة 472 ثإ. أوزیوة إقلیم: تارودانت

نعم داخلیة (طاطا (البلدیة الثانویة الجدیدة 473 إقلیم: طاطا

نعم داخلیة اقا ایغان المسیرة 474 إقلیم: طاطا

بدون سكن داخلیة الوكوم اإلمام الغزالي 476 إقلیم: طاطا

بدون سكن داخلیة الوكوم ثانویة الجوالن التأھیلیة 475 إقلیم: طاطا
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  المناصب الشاغرة لھیأة التسییر والمراقبة المادیة والمالیة المكلفین بالتدبیر المالي واإلداري والمحاسباتي  
سوس - ماسة الجھة : 

السكن الجماعة  نوع المؤسسة رقم المنصب المؤسسة النیابة

بدون سكن داخلیة أتلیت 477 ثانویة بدر اإلعدادیة إقلیم: طاطا

نعم داخلیة ایسافن طارق بن زیاد 478 إقلیم: طاطا

بدون سكن داخلیة انزي الثانویة التاھیلیة  محمد 
الجزولي

479 إقلیم: تیزنیت

بدون سكن داخلیة أیت وافقا الثانویة التأھیلیة ادریس 
الثاني

480 إقلیم: تیزنیت
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  المناصب الشاغرة لھیأة التسییر والمراقبة المادیة والمالیة المكلفین بالتدبیر المالي واإلداري والمحاسباتي  
كلمیم - واد نون الجھة : 

السكن الجماعة  نوع المؤسسة رقم المنصب المؤسسة النیابة

بدون سكن داخلیة عوینة لھنا ثانویة عوینة لھنا 
 اإلعدادیة

481 إقلیم: أسا - الزاك

نعم داخلیة (بویز كارن (البلدیة محمد الشیخ 482 إقلیم: كلمیم

بدون سكن داخلیة اداي 483 أداي إقلیم: كلمیم

بدون سكن داخلیة افران أطلس الصغیر بئر إنزران 484 إقلیم: كلمیم

بدون سكن داخلیة افران أطلس الصغیر المختار السوسي 485 إقلیم: كلمیم

بدون سكن مطعم مدرسي اربعاء أیت عبد هللا الثانویة اإلعدادیة آیت 
عبد هللا

486 إقلیم: سیدي افني

بدون سكن داخلیة مستي الثانویة التأھیلیة المغرب 
العربي

487 إقلیم: سیدي افني

بدون سكن مطعم مدرسي أیت الرخا التانویة التأھیلیة عبدهللا 
بن الیزید السعدي

488 إقلیم: سیدي افني

بدون سكن مطعم مدرسي سبت النابور الثانویة اإلعدادیة الحسن 
بن محمد الدكیك

489 إقلیم: سیدي افني

نعم داخلیة تیغیرت الثانویة التأھیلیة محمد 
الیزیدي

490 إقلیم: سیدي افني
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  المناصب الشاغرة لھیأة التسییر والمراقبة المادیة والمالیة المكلفین بالتدبیر المالي واإلداري والمحاسباتي  
العیون -  الساقیة الحمراء الجھة : 

السكن الجماعة  نوع المؤسسة رقم المنصب المؤسسة النیابة

نعم داخلیة (العیون (البلدیة الثانویة التقنیة 491 إقلیم: العیون
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  المناصب الشاغرة لھیأة التسییر والمراقبة المادیة والمالیة المكلفین بالتدبیر المالي واإلداري والمحاسباتي  
الداخلة - وادي الذھب الجھة : 

السكن الجماعة  نوع المؤسسة رقم المنصب المؤسسة النیابة

بدون سكن داخلیة (الداخلة (البلدیة عقبة بن نافع 492 إقلیم: وادي الذھب
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            المناصب المحتمل شغورھا لھیأة التسییر والمراقبة المادیة والمالیة المكلفین بالتدبیر المالي واإلداري والمحاسباتي  
طنجة - تطوان - الحسیمة الجھة : 

اإلسم و النسب السكن الجماعة  نوع المؤسسة رقم المنصب المؤسسة النیابة

قنداري محمد نعم داخلیة (الحسیمة (البلدیة إعدادیة سیدي عابد 493 إقلیم: الحسیمة

العتابي عبد الحكیم بدون سكن خارجیة (الحسیمة (البلدیة إعدادیة انوال 494 إقلیم: الحسیمة

بوزمبو عبد الحمید غیر صالح خارجیة (بني بوعیاش (البلدیة ابن رشد 495 إقلیم: الحسیمة

بوھبوه عادل نعم داخلیة (امزورن (البلدیة إعدادیة محمد السادس 497 إقلیم: الحسیمة

العربي أونزو بدون سكن خارجیة (امزورن (البلدیة إعدادیة القدس 498 إقلیم: الحسیمة

محمد الغلبزوري بدون سكن خارجیة (امزورن (البلدیة موالي اسماعیل 496 إقلیم: الحسیمة

سعید زرقان نعم داخلیة (تارجیست (البلدیة الحسن الثاني 499 إقلیم: الحسیمة

محمد كوكوش غیر صالح داخلیة بني بوفراح بني بوفراح 500 إقلیم: الحسیمة

ھـشام المرابط بدون سكن مطعم مدرسي أیت قمرة ایت قمرة 502 إقلیم: الحسیمة

أشھبار عبد الجواد نعم داخلیة اربعاء تاوریرت اربعاء تاوریرت 503 إقلیم: الحسیمة

احمد بوخیار بدون سكن مطعم مدرسي بني عبد هللا بني عبد هللا 504 إقلیم: الحسیمة

زیاني محمد نعم داخلیة بني حذیفة إعدادیة بني حذیفة 506 إقلیم: الحسیمة

حلمي بنتھامي نعم داخلیة امرابطن ثانویة امرابطن التأھیلیة 507 إقلیم: الحسیمة

الخطابي العادل بدون سكن مطعم مدرسي نقور محمد الطرھوشي 508 إقلیم: الحسیمة

الداودي محمد بدون سكن مطعم مدرسي بني بونصر تانویة بني بونصار 
الثأھیلیة

509 إقلیم: الحسیمة

جمال بكري نعم مطعم مدرسي سیدي بوتمیم أعدادیة سیدي بوتمیم 510 إقلیم: الحسیمة

محمد  الفاسي بدون سكن خارجیة موالي أحمد الشریف 511 تیزي تشین إقلیم: الحسیمة

محمد رمزي نعم داخلیة (شفشاون (البلدیة الثانویة التأھیلیة اإلمام 
الشادلي للتعلیم االصیل

513 إقلیم: شفشاون

مصطفى التلیدي بدون سكن خارجیة (شفشاون (البلدیة الثانویة التقنیة 
الخوارزمي

512 إقلیم: شفشاون

حسناء میمون نعم مطعم مدرسي تانقوب الثانویة التأھیلیة الشیخ 
محمد أصبان

514 إقلیم: شفشاون

حمید القلعي غیر صالح داخلیة اسطیحة الثانویة االعدادیة عمر 
الجیدي

515 إقلیم: شفشاون

وادي توفیق في طور اإلنجاز داخلیة امتار الثانویة االعدادیة أمتار 516 إقلیم: شفشاون

غیر صالح ایمان ابن حساین داخلیة أنجرة عمر بن الخطاب 518 إقلیم: فحص - انجرة

عبد االه أمحرك نعم داخلیة أنجرة خمیس أنجرة 519 إقلیم: فحص - انجرة

حامدي فؤاد نعم داخلیة أنجرة یوسف بن تاشفین 517 إقلیم: فحص - انجرة

العمراني  احمد في طور اإلنجاز مطعم مدرسي القصر المجاز إعدادیة عبد الكریم 
الخطابي

520 إقلیم: فحص - انجرة

مصطفى الحیاني بدون سكن داخلیة تغرامت تاغرامت 521 إقلیم: فحص - انجرة

احسان اغبالو نعم مطعم مدرسي القصر الصغیر القصر الصغیر 523 إقلیم: فحص - انجرة

نادیة أوالد عبد 
الرحمان

نعم مطعم مدرسي ملوسة ثانویة سیدي احمد بن 
عجیبةاإلعدادیة

525 إقلیم: فحص - انجرة

عصري المصطفى في طور اإلنجاز مطعم مدرسي ملوسة دار السالم 524 إقلیم: فحص - انجرة

خالد علمي دریدب نعم داخلیة (القصر الكبیر (البلدیة وادي المخازن 526 إقلیم: العرائش

لشقر محمد نعم خارجیة (العرائش (البلدیة ثانویة وادي المخازن 
 اإلعدادیة

531 إقلیم: العرائش
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            المناصب المحتمل شغورھا لھیأة التسییر والمراقبة المادیة والمالیة المكلفین بالتدبیر المالي واإلداري والمحاسباتي  
طنجة - تطوان - الحسیمة الجھة : 

اإلسم و النسب السكن الجماعة  نوع المؤسسة رقم المنصب المؤسسة النیابة

لیلى  جرار بدون سكن داخلیة (العرائش (البلدیة ثانویة محمد بن 
عبدالكریم الخطابي 
اإلعدادیة

527 إقلیم: العرائش

ادریس لمریبط نعم داخلیة (العرائش (البلدیة موالي محمد بن عبدهللا 528 إقلیم: العرائش

فدوى الشاوش بدون سكن خارجیة (العرائش (البلدیة 530 ماء العینین إقلیم: العرائش

محمد أضرضور بدون سكن خارجیة (العرائش (البلدیة عبدالعالي بن شقرون 529 إقلیم: العرائش

فؤاد بنوار بدون سكن داخلیة زوادة ثانویة الزوادة  اإلعدادیة
 

532 إقلیم: العرائش

وفاء لعروسي نعم داخلیة بني عروس ثانویة عزیز بالل  
اإلعدادیة

533 إقلیم: العرائش

مصطفى الحجاجي نعم خارجیة (وزان (البلدیة ثانویة اإلمام مالك 
االعدادیة

537 إقلیم: وزان

شاھدي حمید بدون سكن خارجیة (وزان (البلدیة ثانویة موالي التھامي 
االعدادیة

536 إقلیم: وزان

منیر الدیب نعم داخلیة (وزان (البلدیة موالي عبد هللا الشریف 535 إقلیم: وزان

لــــوط عب الحـــق بدون سكن داخلیة (وزان (البلدیة القرطبي 534 إقلیم: وزان

فوزي جھان نعم مطعم مدرسي سیدي رضوان ثانویة القاضي الطیب 
الزواقي االعدادیة

538 إقلیم: وزان

عبد المجید الصالح نعم داخلیة اسجن 539 ابن رشد إقلیم: وزان

نور الدین اشریقي نعم داخلیة ابریكشة عالل الفاسي 540 إقلیم: وزان

فاطمة الزھراء صباح نعم خارجیة زومي ثانویة محمد الخامس 
 التاھیلیة

541 إقلیم: وزان

محمد جابر نعم داخلیة (اصیلة (البلدیة وادي الذھب 542 عمالة: طنجة - أصیال

الحسن النیصر بدون سكن خارجیة (بني مكادة (المقاطعة الفارابي 543 عمالة: طنجة - أصیال

عبد الرحیم السعیدي بدون سكن خارجیة (بني مكادة (المقاطعة الحسن الثاني 546 عمالة: طنجة - أصیال

عبدهللا بولھریري بدون سكن خارجیة (بني مكادة (المقاطعة یعقوب المنصور 544 عمالة: طنجة - أصیال

یوسف التجاني بدون سكن خارجیة الشرف  مغوغة 
((المقاطعة

عبد المومن الموحدي 547 عمالة: طنجة - أصیال

عبد السالم التزناني نعم خارجیة الشرف  السواني 
((المقاطعة

أبو العباس السبتي 549 عمالة: طنجة - أصیال

سعید الحجي بدون سكن خارجیة الشرف  السواني 
((المقاطعة

أبو بكر الرازي 550 عمالة: طنجة - أصیال

جمال الفقیھ في طور اإلنجاز خارجیة الشرف  السواني 
((المقاطعة

ابن طفیل 548 عمالة: طنجة - أصیال

لبنى بوشنتوف بدون سكن خارجیة (طنجة المدینة (المقاطعة عائشة أم المؤمنین 551 عمالة: طنجة - أصیال

بنیعیش احمد بدون سكن خارجیة (طنجة المدینة (المقاطعة محمد الخامس 552 عمالة: طنجة - أصیال

محمد الزروالي بدون سكن خارجیة (طنجة المدینة (المقاطعة الحنصالي 553 عمالة: طنجة - أصیال

رضوان أوالد 
بنموسى

نعم داخلیة (واد لو (البلدیة عمر بن الخطاب 555 إقلیم: تطوان

عبد الوھاب السقیلي نعم خارجیة (تطوان (البلدیة عبد الخالق الطریس 560 إقلیم: تطوان

حاتم الشعیري نعم داخلیة (تطوان (البلدیة االمام الغزالي 558 إقلیم: تطوان

بوري عبد اللطیف بدون سكن خارجیة (تطوان (البلدیة الفقیھ احمد بنتاویت 557 إقلیم: تطوان
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طنجة - تطوان - الحسیمة الجھة : 

اإلسم و النسب السكن الجماعة  نوع المؤسسة رقم المنصب المؤسسة النیابة

بن كسوبة نورة بدون سكن خارجیة (تطوان (البلدیة أحمد الراشدي 556 إقلیم: تطوان

العالجي حیاة في طور اإلنجاز داخلیة بني حرشن عبد هللا ابراھیم 561 إقلیم: تطوان

محمد اعلي في طور اإلنجاز داخلیة سوق القدیم ابن الیاسمین 562 إقلیم: تطوان

غیر صالح نوال بحیدا داخلیة دار بني قریش السیدة الحرة 563 إقلیم: تطوان

محمد مونا بدون سكن مطعم مدرسي زیتون موالي أحمد المنجرة 564 إقلیم: تطوان

الذھبي لبنى بدون سكن خارجیة (الفنیدق (البلدیة أبي الربیع السبتي 566 عمالة: المضیق - الفنیدق

محمد عصفور نعم خارجیة (الفنیدق (البلدیة عبد الكریم الخطابي 567 عمالة: المضیق - الفنیدق

مصطفى مزروب بدون سكن خارجیة (الفنیدق (البلدیة بن خلدون 565 عمالة: المضیق - الفنیدق

محمد حنین بدون سكن خارجیة (مرتیل (البلدیة اإلمام الغزالي 568 عمالة: المضیق - الفنیدق

العمري اسماعیل بدون سكن خارجیة (مرتیل (البلدیة ابن سینا 569 عمالة: المضیق - الفنیدق

محمد الیعقوبي بدون سكن خارجیة (المضیق (البلدیة الجبل 571 عمالة: المضیق - الفنیدق

ع.الصمد الشرشاوي بدون سكن خارجیة (المضیق (البلدیة عبد الرحیم بوعبید 570 عمالة: المضیق - الفنیدق

الحسیوتي عبد الحق نعم داخلیة علیین عبد الخالق الطریس 572 عمالة: المضیق - الفنیدق
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الشرق الجھة : 

اإلسم و النسب السكن الجماعة  نوع المؤسسة رقم المنصب المؤسسة النیابة

میمون عومري نعم داخلیة (عین الركادة (البلدیة الخوارزمي 574 إقلیم: بركان

ھشام لمسیح نعم داخلیة (بركان (البلدیة اللیمون 575 إقلیم: بركان

میمون اتسولي نعم خارجیة سیدي سلیمان - الشراعة 
((البلدیة

عمر بن الخطاب 576 إقلیم: بركان

عمرو مدجاوي بدون سكن خارجیة سیدي سلیمان - الشراعة 
((البلدیة

خالد بن الولید 577 إقلیم: بركان

مصطفى كور بدون سكن خارجیة لعثامنة لعتامنة 578 إقلیم: بركان

عبد السالم المنصور في طور اإلنجاز داخلیة مداغ ثانویة الكندي التأھیلیة 579 إقلیم: بركان

افریوشن رضوان نعم داخلیة سیدي بوھریة سیدي بوھریة 580 إقلیم: بركان

لخشین محمد بدون سكن مطعم مدرسي (بن الطیب (البلدیة إع. ابن الطیب 2 581 إقلیم: الدریوش

العالمي شایب راسو نعم داخلیة (الدریوش (البلدیة إع. عزیز امین 583 إقلیم: الدریوش

الكحص یوسف بدون سكن خارجیة (الدریوش (البلدیة ثا. موالي اسماعیل 582 إقلیم: الدریوش

نعم التومي عبد الكریم داخلیة دار الكبداني ثانویة الفرابي االعدادیة 584 إقلیم: الدریوش

عبد المالك الوھابي بدون سكن خارجیة تمسمان ثا. تمسمان 585 إقلیم: الدریوش

حكیم التوزاني نعم داخلیة اتصافت الثانویة االعدادیة قسیطة 586 إقلیم: الدریوش

عبدالرحمان أمالل نعم داخلیة تالسینت بدر 587 إقلیم: فجیج

إجبر لحسن نعم داخلیة تادرت النھضة 588 إقلیم: جرسیف

االبراھیم فوزي بدون سكن داخلیة (جرادة (البلدیة إعدادیة سیدي محمد بن 
عبدهللا

589 إقلیم: جرادة

حقوني محمد بدون سكن خارجیة (جرادة (البلدیة إعدادیة ابن الھیثم 590 إقلیم: جرادة

الھادف حكیم نعم مطعم مدرسي كنفودة 591 إعدادیة قنفودة إقلیم: جرادة

المصطفى قریشي بدون سكن خارجیة (الناضور (البلدیة طارق ابن زیاد 593 إقلیم: الناضور

حسن   جفجاف نعم داخلیة (زایو (البلدیة عالل الفاسي 1 594 إقلیم: الناضور

محمد شكالل بدون سكن خارجیة (زایو (البلدیة صبرا 596 إقلیم: الناضور

لوكیلي ھشام بدون سكن خارجیة (زایو (البلدیة حسان بن ثابت 595 إقلیم: الناضور

محمد العبدالوي نعم داخلیة (ازغنغان (البلدیة ابن سینا 597 إقلیم: الناضور

یونس العبار نعم داخلیة (ازغنغان (البلدیة طھ حسین 598 إقلیم: الناضور

بنعالیة محمد بدون سكن خارجیة (سلوان (البلدیة سلوان 599 إقلیم: الناضور

وھیبة عالو في طور اإلنجاز خارجیة (سلوان (البلدیة تاوریرت بوستة 601 إقلیم: الناضور

فرید تشیش بدون سكن خارجیة (سلوان (البلدیة بدر 600 إقلیم: الناضور

مالكي محمد نعم مطعم مدرسي بني شیكر بني شیكر 602 إقلیم: الناضور

الھادي بیباح نعم مطعم مدرسي بني سیدال الجبل بني سدال الجبل 603 إقلیم: الناضور

احمد المجدوبي نعم داخلیة اركمان مقدم بوزیان 604 إقلیم: الناضور

یحیى حیمري نعم داخلیة (بني درار (البلدیة إع. أبي ذر الغفاري 605 عمالة: وجدة - أنكاد

غیالن رضوان نعم خارجیة (بني درار (البلدیة ثا. ابن زھر 606 عمالة: وجدة - أنكاد

النجدي بدر غیر صالح خارجیة (النعیمة (البلدیة 607 إع. عثمان جوریو عمالة: وجدة - أنكاد

سعید حموتي بدون سكن خارجیة (وجدة (البلدیة إع. عبد الرحمان بن 
عوف

609 عمالة: وجدة - أنكاد
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الشرق الجھة : 

اإلسم و النسب السكن الجماعة  نوع المؤسسة رقم المنصب المؤسسة النیابة

معاذ الیحیاوي بدون سكن خارجیة (وجدة (البلدیة ثا. المسیرة الخضراء 617 عمالة: وجدة - أنكاد

أحمد عیساوي نعم داخلیة (وجدة (البلدیة إع. الجاحظ 618 عمالة: وجدة - أنكاد

ھشمي عالل بدون سكن خارجیة (وجدة (البلدیة إع. باستور 616 عمالة: وجدة - أنكاد

كركور المیعاد 
ابراھیم

نعم داخلیة (وجدة (البلدیة ثا. عبد المومن 615 عمالة: وجدة - أنكاد

محمد كودان نعم داخلیة (وجدة (البلدیة ثا. زینب النفزاویة 614 عمالة: وجدة - أنكاد

یوسف بوزغبة بدون سكن خارجیة (وجدة (البلدیة ثا. وادي الذھب 613 عمالة: وجدة - أنكاد

بوتشعالي جمال نعم داخلیة (وجدة (البلدیة ثا. الشریف اإلدریسي 611 عمالة: وجدة - أنكاد

عبد القادر طیبي نعم مطعم مدرسي (وجدة (البلدیة إع. المكي الناصري 608 عمالة: وجدة - أنكاد

حوریة بلماحي بدون سكن خارجیة (وجدة (البلدیة ثا. القاضي ابن العربي 610 عمالة: وجدة - أنكاد

محمد حدیني نعم داخلیة (دبدو (البلدیة عبد الكریم الخطابي 619 إقلیم: تاوریرت

یحیوي بنعبد هللا بدون سكن داخلیة العیون سیدي ملوك 
((البلدیة

سیدي مخوخ الجدیدة 621 إقلیم: تاوریرت

طارق قشاطي نعم خارجیة العیون سیدي ملوك 
((البلدیة

الكندي 620 إقلیم: تاوریرت

ھالل     عبد اللطیف نعم داخلیة (تاوریرت (البلدیة عالل بن عبد هللا 
االعدادیة

622 إقلیم: تاوریرت

عبد المجید البوغي بدون سكن خارجیة (تاوریرت (البلدیة بدر 624 إقلیم: تاوریرت

عبد الرحمان   
الرامي

بدون سكن خارجیة (تاوریرت (البلدیة واد زا 627 إقلیم: تاوریرت

ھند الحدوتي نعم داخلیة (تاوریرت (البلدیة الفتح 626 إقلیم: تاوریرت

محمد االركو في طور اإلنجاز خارجیة (تاوریرت (البلدیة حمان الفطواكي 625 إقلیم: تاوریرت

قادري یحي نعم خارجیة (تاوریرت (البلدیة عبدالخالق الطریس 623 إقلیم: تاوریرت
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            المناصب المحتمل شغورھا لھیأة التسییر والمراقبة المادیة والمالیة المكلفین بالتدبیر المالي واإلداري والمحاسباتي  
فاس - مكناس الجھة : 

اإلسم و النسب السكن الجماعة  نوع المؤسسة رقم المنصب المؤسسة النیابة

عبد الحمید الركراكي نعم داخلیة (مكناس (البلدیة الزھراوي 634 عمالة: مكناس

الومغاري عبد هللا بدون سكن خارجیة (مكناس (البلدیة القدس 635 عمالة: مكناس

محجوبة القاضي بدون سكن خارجیة (مكناس (البلدیة أبوبكر الصدیق 632 عمالة: مكناس

سومیة فیسكیل بدون سكن خارجیة (مكناس (البلدیة محمد عبده 637 عمالة: مكناس

الفاضلي ادریس بدون سكن خارجیة (مكناس (البلدیة طھ حسین 636 عمالة: مكناس

احمد اعكیر بدون سكن خارجیة (مكناس (البلدیة الرازي 629 عمالة: مكناس

خییلي رشید بدون سكن خارجیة (مكناس (البلدیة بدر 628 عمالة: مكناس

عزالدین حلیم بدون سكن خارجیة (مكناس (البلدیة السالم 631 عمالة: مكناس

الزمزامي محمد بدون سكن خارجیة (مكناس (البلدیة إبن البیطار 633 عمالة: مكناس

لال مریم  سدرة بدون سكن خارجیة (بوفكران (البلدیة مالكة الفاسي 638 عمالة: مكناس

أحمد بلخریف بدون سكن خارجیة (بوفكران (البلدیة بوفكران 639 عمالة: مكناس

الزوھري خدیجة بدون سكن خارجیة موالي ادریس زرھون 
((البلدیة

ادریس األول 640 عمالة: مكناس

الخباوي اعلي نعم خارجیة (ویسالن (البلدیة عثمان بن عفان 642 عمالة: مكناس

العلوي المحمدي 
ادریس

بدون سكن خارجیة (ویسالن (البلدیة زینب النفزاویة 643 عمالة: مكناس

البكاري فاطمة 
الزھراء

بدون سكن خارجیة (ویسالن (البلدیة محمد الخامس 641 عمالة: مكناس

اكرام اعلحماد بدون سكن داخلیة عین جمعة أحمد بن علي باسو 644 عمالة: مكناس

یوسف االسماعیلي نعم داخلیة عین كرمة-واد الرمان عین كرمة 645 عمالة: مكناس

عبد الرحیم منصف بدون سكن خارجیة الدخیسة الزیتون 646 عمالة: مكناس

عمري علوي ادریس بدون سكن مطعم مدرسي مجاط مجاط  647 عمالة: مكناس

دقاقي ھدى بدون سكن مطعم مدرسي مھایة لحسن بن محمد بن 
مبارك

648 عمالة: مكناس

محسن ماني نعم خارجیة سیدي سلیمان مول 
الكیفان

بن عیسى الجرواني 649 عمالة: مكناس

محمد فھیم نعم مطعم مدرسي سیدي سلیمان مول 
الكیفان

الھناء 650 عمالة: مكناس

الغنامي عبدالنبي بدون سكن مطعم مدرسي مغاصیین أمشیوط سالم بن بوشتى 651 عمالة: مكناس

عصام الحجاجي غیر صالح داخلیة (بولمان (البلدیة تیشوكت 652 إقلیم: بولمان

عبدالھادي الشاوي نعم داخلیة (میسور (البلدیة میسور المختلطة 653 إقلیم: بولمان

محمد  خشیشین نعم داخلیة (أوطاط الحاج (البلدیة الفتح 654 إقلیم: بولمان

عبد اللطیف امرار بدون سكن خارجیة انجیل موسى بن نصیر 655 إقلیم: بولمان

العابدي فاطمة 
الزھراء

نعم خارجیة كیكو 3مارس 656 إقلیم: بولمان

بنحمي محمد نعم خارجیة كیكو ابن طفیل 657 إقلیم: بولمان

ادریسي عبد الحق في طور اإلنجاز داخلیة كیكو المدرسة الجماعاتیة لآل 
خدیجة

658 إقلیم: بولمان

الھداج حسن نعم داخلیة سیدي بوطیب سیدي بوطیب 659 إقلیم: بولمان

مجاوي عبدالقادر نعم داخلیة (اكوراي (البلدیة یعقوب المنصور 660 إقلیم: الحاجب
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            المناصب المحتمل شغورھا لھیأة التسییر والمراقبة المادیة والمالیة المكلفین بالتدبیر المالي واإلداري والمحاسباتي  
فاس - مكناس الجھة : 

اإلسم و النسب السكن الجماعة  نوع المؤسسة رقم المنصب المؤسسة النیابة

محمد لحمید نعم داخلیة (عین تاوجطات (البلدیة ابن بطوطة 662 إقلیم: الحاجب

احمد بن فتاح بدون سكن خارجیة (عین تاوجطات (البلدیة طارق ابن زیاد 661 إقلیم: الحاجب

عزوز عزوزي نعم خارجیة (الحاجب (البلدیة االطلس 664 إقلیم: الحاجب

ابوھوش الحسین نعم داخلیة (الحاجب (البلدیة الخوارزمي 663 إقلیم: الحاجب

لمزوري       كریمة بدون سكن خارجیة (سبع عیون (البلدیة ابن رشد 665 إقلیم: الحاجب

بویحیاوي  أحمد نعم داخلیة أیت یعزم عبد الكریم الخطابي 666 إقلیم: الحاجب

احماد ازلحاط نعم داخلیة جحجوح ابن اجروم 667 إقلیم: الحاجب

فاطمة الرامي بدون سكن داخلیة رأس اجري خالد ابن الولید 668 إقلیم: الحاجب

بنصفیة الھام بدون سكن مطعم مدرسي أیت حرز هللا القدس 669 إقلیم: الحاجب

المسكري عبد العالي بدون سكن خارجیة (أكدال (المقاطعة عبد الھادي التازي  677 عمالة: فاس

محمد سھیل اسماعیلي 
  علوي

بدون سكن خارجیة (أكدال (المقاطعة عبدالكریم الداودي 671 عمالة: فاس

دنیا الداودي بدون سكن خارجیة (أكدال (المقاطعة إبن أجروم 672 عمالة: فاس

بوشتى المشروح بدون سكن خارجیة (أكدال (المقاطعة اإلمام علي 673 عمالة: فاس

القاسمي ادریس نعم خارجیة (أكدال (المقاطعة موالي سلیمان 674 عمالة: فاس

جمال محب حیاني نعم خارجیة (أكدال (المقاطعة إبن حزم 675 عمالة: فاس

محمد البدوي نعم خارجیة (أكدال (المقاطعة ابن األثیر 676 عمالة: فاس

لطیفة بیطة نعم خارجیة (أكدال (المقاطعة عبدالكریم الرایس 670 عمالة: فاس

بوخلوف را شید نعم خارجیة المشور فاس الجدید 
((البلدیة

أبي العباس السبتي 678 عمالة: فاس

ادریس بورایسي بدون سكن مطعم مدرسي (سایس (المقاطعة الحسن بنشقرون 683 عمالة: فاس

عبد المنعم العلوي بدون سكن خارجیة (سایس (المقاطعة إبن رشد 679 عمالة: فاس

عبد السالم السعدي نعم خارجیة (سایس (المقاطعة الفقیھ التاودي 681 عمالة: فاس

عبد العزیز االزمي 
ادریسي

بدون سكن خارجیة (سایس (المقاطعة عبدهللا كنون 680 عمالة: فاس

خالد كراو نعم خارجیة (سایس (المقاطعة األمیر موالي الحسن 684 عمالة: فاس

عبد االاله ھزور نعم خارجیة (سایس (المقاطعة لحسن الیوسي 682 عمالة: فاس

ادریسیة حركان بدون سكن خارجیة (فاس المدینة (المقاطعة عزیز أمین 687 عمالة: فاس

عزالدین عمري بدون سكن خارجیة (فاس المدینة (المقاطعة سیدي محمد بن عبد 
الرحمان

685 عمالة: فاس

الخالبي الھام بدون سكن خارجیة (فاس المدینة (المقاطعة فاطمة الفھریة 686 عمالة: فاس

سمیحة المسعودي نعم خارجیة (فاس المدینة (المقاطعة األمل 688 عمالة: فاس

عبد السالم یونوس نعم داخلیة (فاس المدینة (المقاطعة أم البنین 689 عمالة: فاس

نعم قویضي محمد داخلیة (جنان الورد (المقاطعة العباس بناني 690 عمالة: فاس

برزوق ادریس نعم خارجیة (جنان الورد (المقاطعة محمد بالعربي العلوي 691 عمالة: فاس

بوعالم زھیر نعم خارجیة (جنان الورد (المقاطعة قاسم أمین 692 عمالة: فاس

ھدى صنھاجي  كریم غیر صالح خارجیة (جنان الورد (المقاطعة عبد هللا الشفشاوني 695 عمالة: فاس

بن البوعزاوي ادریس نعم خارجیة (جنان الورد (المقاطعة جابر بن حیان 694 عمالة: فاس

سعدي یوسف نعم خارجیة (جنان الورد (المقاطعة المسیرة 693 عمالة: فاس
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عبد االاله مؤدب نعم خارجیة (جنان الورد (المقاطعة عبد المالك السعدي 696 عمالة: فاس

خدیجة الدكاني نعم خارجیة (المرینیین (المقاطعة الشھید عبد العالي بن 
شقرون

699 عمالة: فاس

الزلكامي صالح الدین بدون سكن خارجیة (المرینیین (المقاطعة لسان الدین بن الخطیب 698 عمالة: فاس

مزیغ اسماء نعم خارجیة (المرینیین (المقاطعة عین ھارون 697 عمالة: فاس

جمال شاوش بدون سكن خارجیة (المرینیین (المقاطعة ابن زیدون 702 عمالة: فاس

البلغیتي موالي 
الحسن

بدون سكن خارجیة (المرینیین (المقاطعة الجاحظ 701 عمالة: فاس

عبدالغاني الصدیق نعم خارجیة (المرینیین (المقاطعة محمد بن عبد الكریم 
الخطابي

700 عمالة: فاس

محمد مرشد بدون سكن خارجیة (زواغة (المقاطعة اإلمام البخاري 708 عمالة: فاس

سعید التزاني نعم خارجیة (زواغة (المقاطعة بنسودة 705 عمالة: فاس

محمد شلیح نعم خارجیة (زواغة (المقاطعة بدر 710 عمالة: فاس

التھامي مقتدر بدون سكن خارجیة (زواغة (المقاطعة عبد الكریم الداودي 703 عمالة: فاس

عبد هللا  جعفر بدون سكن خارجیة (زواغة (المقاطعة عمر بن الخطاب 704 عمالة: فاس

عبد االاله ناصح نعم خارجیة (زواغة (المقاطعة النسیم 706 عمالة: فاس

أمین األمراني العلوي نعم خارجیة (زواغة (المقاطعة الجواھر 709 عمالة: فاس

عزیز الخملیشي نعم خارجیة (زواغة (المقاطعة عبد الخالق الطرس 707 عمالة: فاس

نجیب األضادي بدون سكن مطعم مدرسي عین البیضاء عین بیضة 711 عمالة: فاس

یامنة بیكیس نعم مطعم مدرسي سیدي حرازم الوحدة 712 عمالة: فاس

محمد العماري نعم داخلیة (ازرو (البلدیة محمد الخامس 714 إقلیم: إفران

عب   محمد نعم داخلیة (ازرو (البلدیة طارق بن زیاد 715 إقلیم: إفران

أمنزو الحسین نعم داخلیة عین اللوح الحسن الثاني 717 إقلیم: إفران

احمد امراني علوي بدون سكن خارجیة عین اللوح أبي بكر الصدیق 716 إقلیم: إفران

بولحبیب ادریس نعم داخلیة واد إفران الفارابي 718 إقلیم: إفران

حمید العساوي بدون سكن داخلیة تیكریكرة ابن رشد 719 إقلیم: إفران

معطي حمید نعم خارجیة (البھالیل (البلدیة محمد القري 721 إقلیم: صفرو

محمد الخاضر بدون سكن خارجیة (المنزل (البلدیة ابن الیاسمین 722 إقلیم: صفرو

نھال كلیلي نعم داخلیة (إیموزار كندر (البلدیة محمد السادس 723 إقلیم: صفرو

عبد العزیز جبر بدون سكن خارجیة (رباط الخیر (البلدیة اعدادیة  فاطمة الفھریة 724 إقلیم: صفرو

محمد علیوي نعم داخلیة (صفرو (البلدیة موالي علي الشریف 726 إقلیم: صفرو

الزجاري عبدالسالم بدون سكن خارجیة (صفرو (البلدیة وادي الذھب 727 إقلیم: صفرو

جمال المحمودي بدون سكن خارجیة (صفرو (البلدیة سیدي بومدین 728 إقلیم: صفرو

عبد هللا خالدي نعم خارجیة (صفرو (البلدیة إعدادیة الرفایف 725 إقلیم: صفرو

العمراني محمد  نعم مطعم مدرسي عین تمكناي اعدلدیة 6 نونبر  729 إقلیم: صفرو

العربي البقالي نعم مطعم مدرسي بئر طم طم بئر طمطم 730 إقلیم: صفرو

منیر قبي نعم داخلیة عین الشكاك أبو سالم العیاشي 731 إقلیم: صفرو

لحسن  إكن بدون سكن خارجیة عین الشكاك إعدادیة عین الشكاك 732 إقلیم: صفرو
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كوثر الیعكوبي نعم مطعم مدرسي أیت السبع لجرف عین الشفاء 733 إقلیم: صفرو

كریم الحداد نعم خارجیة (تاونات (البلدیة ثانویة النھضة اإلعدادیة 734 إقلیم: تاونات

عثمان البكوري نعم داخلیة (تاونات (البلدیة ثا نویة الوحدة التأھیلیة 735 إقلیم: تاونات

مھدي بوعرفة بدون سكن مطعم مدرسي البیبان ثانویة البیبان اإلعدادیة 736 إقلیم: تاونات

بوشتى   فاضل نعم مطعم مدرسي اورتزاغ ثانویة سالس اإلعدادیة 737 إقلیم: تاونات

ھشام الصموح نعم مطعم مدرسي اغوازي ثانویة الغوازي  
اإلعدادیة

738 إقلیم: تاونات

أحمد السباعي بدون سكن خارجیة بني ولید ثانویة خالد بن الولید 
التأھیلیة

739 إقلیم: تاونات

ابتسام األزرق 
الحسوني

نعم داخلیة عین عائشة ثانویة المولى عبد 
العزیز اإلعدادیة

740 إقلیم: تاونات

الردیدي عبد العزیز نعم مطعم مدرسي عین لكداح ثانویة 2 مارس 
اإلعدادیة

741 إقلیم: تاونات

الحسوني حسن بدون سكن مطعم مدرسي أوالد داود ثانویة اوالد داود 
اإلعدادیة

742 إقلیم: تاونات

بوعبید احمد غیر صالح داخلیة (تاھلة (البلدیة تاھلة 743 إقلیم: تازة

عبد اللطیف قاضي بدون سكن خارجیة (تازة (البلدیة العھد الجدید 745 إقلیم: تازة

ناصر الحسني بدون سكن خارجیة (تازة (البلدیة عالل الفاسي 747 إقلیم: تازة

محمد بن عصمان نعم خارجیة (تازة (البلدیة عبد الكریم الخطابي 750 إقلیم: تازة

بوجمعة حموش نعم داخلیة (تازة (البلدیة علي بن بري 748 إقلیم: تازة

حیاتي لحسن بدون سكن داخلیة (تازة (البلدیة القاضي عیاض 752 إقلیم: تازة

لعفو إدریس نعم داخلیة (تازة (البلدیة المقر الرئیسي للمركز 
الجھوي لمھن التربیة 

والتكوین

751 إقلیم: تازة

أنس الزوین محتل خارجیة (تازة (البلدیة 746 الكندي إقلیم: تازة

مھشور الحسین نعم مطعم مدرسي أیت سغروشن المغرب العربي 753 إقلیم: تازة

بوجدي محمد نعم مطعم مدرسي كاف الغار األمل 754 إقلیم: تازة

رشدي المرابط غیر صالح داخلیة امسیلة أحد امسیلة 755 إقلیم: تازة

الحسن غیوت نعم مطعم مدرسي كلدمان 756     ابن المـقــفـــع  إقلیم: تازة

عبد الرفیع العزوزي بدون سكن خارجیة (موالي یعقوب (البلدیة الثانویة االعدادیة 11 
ینایر

757 إقلیم: موالي یعقوب

فخري محمد جمال نعم داخلیة عین الشقف الثانویة االعدادیة محمد 
الزرقطوني

759 إقلیم: موالي یعقوب

عبد هللا اسماعیلي 
علوي

نعم داخلیة عین الشقف إعدادیة الحسن األول  758 إقلیم: موالي یعقوب

سعید االشھب نعم داخلیة عین الشقف الثانویة اإلعدادیة 
الحسین ابن علي

761 إقلیم: موالي یعقوب

عادل ادحیمن بدون سكن خارجیة عین الشقف الثانویة التأھیلیة البساتین 760 إقلیم: موالي یعقوب

عبدالمالك الفاتحي في طور اإلنجاز خارجیة عین بوعلي الثانویة االعدادیة یوسف 
بن تاشفین

762 إقلیم: موالي یعقوب

لمیاء الیوبي بدون سكن داخلیة الوادین الثانویة التأھیلیة 
المستقبل

763 إقلیم: موالي یعقوب
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بویرماني محمد بدون سكن خارجیة (القنیطرة (البلدیة عبدهللا كنون 765 إقلیم: القنیطرة

خیي خلیل بدون سكن خارجیة (القنیطرة (البلدیة ابو حیان التوحیدي 764 إقلیم: القنیطرة

منتصر لحالفي نعم خارجیة (القنیطرة (البلدیة لال مریم 766 إقلیم: القنیطرة

سعید خطابي نعم خارجیة (مھدیة (البلدیة القصبة 767 إقلیم: القنیطرة

مشروح محمد نعم داخلیة (سوق االربعاء (البلدیة صالح الدین االیوبي 769 إقلیم: القنیطرة

صبیان محمد نعم خارجیة (سوق االربعاء (البلدیة األمیر موالي الحسن 768 إقلیم: القنیطرة

بوجعبوط المصطفى نعم خارجیة سیدي الطیبي المشاتل 770 إقلیم: القنیطرة

الحلفي إدریس بدون سكن خارجیة سیدي الطیبي األنوار 771 إقلیم: القنیطرة

محمد الخیاط نعم مطعم مدرسي مكرن الوحدة 772 إقلیم: القنیطرة

یوسف القاطي غیر صالح داخلیة عرباوة الشریف الرضي 773 إقلیم: القنیطرة

المصطفى الودیع نعم مطعم مدرسي بني مالك بني مالك 774 إقلیم: القنیطرة

الرحماوي بوشتى نعم مطعم مدرسي سوق ثالثاء الغرب سبو 775 إقلیم: القنیطرة

زكریاء الرحالي غیر صالح داخلیة لال میمونة مصطفى المعاني 777 إقلیم: القنیطرة

ھناء المریني نعم خارجیة لال میمونة األمیرة لال خدیجة 776 إقلیم: القنیطرة

ھابل یوسف نعم خارجیة سیدي بوبكر الحاج ابو العالء المعري 778 إقلیم: القنیطرة

فاطمة الزھراء بن 
الشیخ

بدون سكن داخلیة (الخمیسات (البلدیة عبد هللا كنون 779 إقلیم: الخمیسات

محمد صادقي بدون سكن خارجیة (الخمیسات (البلدیة المغرب العربي 781 إقلیم: الخمیسات

رشید بیاضي بدون سكن خارجیة (الخمیسات (البلدیة الخمیسات 780 إقلیم: الخمیسات

عبد هللا التومي نعم داخلیة (تیفلت (البلدیة واد الدھب 784 إقلیم: الخمیسات

نجاة الراحل بدون سكن خارجیة (تیفلت (البلدیة عبد الكریم الخطابي 783 إقلیم: الخمیسات

صفیا الزین بدون سكن داخلیة سیدي عالل البحراوي 
((البلدیة

االمام الغزالي 786 إقلیم: الخمیسات

بدون سكن مصطفى الخطابي خارجیة سیدي عالل البحراوي 
((البلدیة

موالي ادریس 785 إقلیم: الخمیسات

محمد حدادي نعم مطعم مدرسي أیت اوریبل سجلماسة 787 إقلیم: الخمیسات

الصالحي حسناء بدون سكن مطعم مدرسي الصفاصیف احمد الحنصالي 788 إقلیم: الخمیسات

حیاة كعبوبن بدون سكن مطعم مدرسي أیت  إیكو عبد الرحمن بن عوف 789 إقلیم: الخمیسات

نوال الفحلي بدون سكن داخلیة تیداس االمیر موالي رشید 790 إقلیم: الخمیسات

احمد فرید بدون سكن داخلیة براشوة احمد الطیب بن ھیمة 791 إقلیم: الخمیسات

إیمان الخلطي نعم داخلیة مرشوش یوسف بن تاشفین 792 إقلیم: الخمیسات

رشید حمدان نعم داخلیة خمیس سیدي یحیى البارودي 793 إقلیم: الخمیسات

لال مدیحة االدریسي 
بوغنبور

نعم داخلیة سیدي عبد الرزاق القدس 794 إقلیم: الخمیسات

بودكور عمر بدون سكن خارجیة أكدال الریاض 
((المقاطعة

العرفان 796 عمالة: الرباط

غریب باطر بدون سكن خارجیة أكدال الریاض 
((المقاطعة

عمر بن الخطاب 795 عمالة: الرباط

غوالم سھام نعم داخلیة أكدال الریاض 
((المقاطعة

عمر الخیام 797 عمالة: الرباط
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اإلسم و النسب السكن الجماعة  نوع المؤسسة رقم المنصب المؤسسة النیابة

الوصال   نجیة بدون سكن خارجیة (الیوسفیة (المقاطعة طلحة بن عبید هللا 799 عمالة: الرباط

محمد اصفیف بدون سكن خارجیة (الیوسفیة (المقاطعة عمرو عالم 800 عمالة: الرباط

خلفاوي عبد الرحیم بدون سكن خارجیة (الیوسفیة (المقاطعة أم البنین 798 عمالة: الرباط

مروان عبد اللوي بدون سكن خارجیة (حسان (المقاطعة ابن خلدون 802 عمالة: الرباط

حسن نیت محمد علي بدون سكن خارجیة یعقوب المنصور 
((المقاطعة

المنصور الدھبي 806 عمالة: الرباط

بدون سكن عصام التنارتي خارجیة یعقوب المنصور 
((المقاطعة

بئر أنزران 803 عمالة: الرباط

سھام حامي بدون سكن خارجیة یعقوب المنصور 
((المقاطعة

ابي  ھریرة 808 عمالة: الرباط

دكـي     حمید بدون سكن خارجیة یعقوب المنصور 
((المقاطعة

ابن رشد 804 عمالة: الرباط

عادل العطاري بدون سكن خارجیة یعقوب المنصور 
((المقاطعة

عبد هللا كنون 807 عمالة: الرباط

آیت عال الفاطمي بدون سكن خارجیة (باب المریسة (المقاطعة لال حسناء  809 عمالة: سال

كریم اجرود بدون سكن خارجیة (باب المریسة (المقاطعة إبن عباد 812 عمالة: سال

ھشام بن حساین بدون سكن خارجیة (باب المریسة (المقاطعة عبد الرحمان حجي 810 عمالة: سال

بوشرى سطي نعم داخلیة (باب المریسة (المقاطعة الفارابي  التقنیة  811 عمالة: سال

بوغاد سامیة بدون سكن خارجیة (باب المریسة (المقاطعة المقاومة 814 عمالة: سال

نور الدین بحار بدون سكن خارجیة (باب المریسة (المقاطعة عبد الرحیم بوعبید 813 عمالة: سال

بنسعید محمد بدون سكن خارجیة (بطانة (المقاطعة حمزة بن عبد المطلب  815 عمالة: سال

بلمودن إیمان بدون سكن داخلیة (بطانة (المقاطعة سلمان الفارسي  819 عمالة: سال

رضوان مسالغ بدون سكن خارجیة (بطانة (المقاطعة اإلمام علي  818 عمالة: سال

بدون سكن نور الدین المونسي خارجیة (بطانة (المقاطعة موالي الطیب العلوي 817 عمالة: سال

خدیجة المنصوري بدون سكن خارجیة (بطانة (المقاطعة محمد بن الحسن  
الوزاني

816 عمالة: سال

حماني عبدالقادر نعم خارجیة (حصین (المقاطعة جابر بن حیان 821 عمالة: سال

ادریس   خرداد بدون سكن خارجیة (حصین (المقاطعة البستان  820 عمالة: سال

محمد شیكي بدون سكن خارجیة (العیایدة (المقاطعة أحمد شوقي  823 عمالة: سال

رشید بن عیة بدون سكن خارجیة (العیایدة (المقاطعة إبن ھاني  825 عمالة: سال

إحسان بنداوود بدون سكن خارجیة (العیایدة (المقاطعة الھناء  824 عمالة: سال

محمد الخلوقي بدون سكن خارجیة (العیایدة (المقاطعة والدة 826 عمالة: سال

الیماني رضوان بدون سكن خارجیة (سیدي بوقنادل (البلدیة محمد الزرقطوني  827 عمالة: سال

اوصمود بدون سكن خارجیة (تابریكت (المقاطعة وادي المخازن  829 عمالة: سال

بابابریك منتصر بدون سكن خارجیة (تابریكت (المقاطعة العباس مفتاح  828 عمالة: سال

خصال عبد هللا نعم داخلیة السھول سیدي محمد بن عبد هللا 830 عمالة: سال

خدیجة حاجي نعم داخلیة السھول السھول  831 عمالة: سال

افرایحة عبد  الحق غیر صالح خارجیة (سیدي قاسم (البلدیة إعدادیة القاضي عیاض 833 إقلیم: سیدي قاسم

عبدالنبي بنزاھیة نعم خارجیة (سیدي قاسم (البلدیة إعدادیة ابن سینا 834 إقلیم: سیدي قاسم
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            المناصب المحتمل شغورھا لھیأة التسییر والمراقبة المادیة والمالیة المكلفین بالتدبیر المالي واإلداري والمحاسباتي  
الرباط - سال - القنیطرة الجھة : 

اإلسم و النسب السكن الجماعة  نوع المؤسسة رقم المنصب المؤسسة النیابة

معروفي محمد بدون سكن خارجیة الحوافات إعدادیة عمر الخیام 835 إقلیم: سیدي قاسم

عبد الرحیم النبھاني نعم داخلیة زكوطة إعدادیة الداخلة 836 إقلیم: سیدي قاسم

الدریوش حمید نعم مطعم مدرسي زیرارة إعدادیة ابن باجة 837 إقلیم: سیدي قاسم

بیزي مصطفى نعم خارجیة (سیدي سلیمان (البلدیة عبد الخالق الطریس 839 إقلیم: سیدي سلیمان

ادریس الرامي نعم داخلیة (سیدي سلیمان (البلدیة عمر بن الخطاب 838 إقلیم: سیدي سلیمان

ھشام العیاشي نعم خارجیة سیدي یحیى الغرب 
((البلدیة

جابر بن حیان 840 إقلیم: سیدي سلیمان

عبد المجید  
المراكشي

محتل داخلیة دار بلعامري ثانویة 11 ینایر 
اإلعدادیة

842 إقلیم: سیدي سلیمان

طارق بلعباس نعم داخلیة دار بلعامري قاسم أمین 841 إقلیم: سیدي سلیمان

عبد الحق اللبار نعم داخلیة أوالد حسین اللعبیات 843 إقلیم: سیدي سلیمان

عبدهللا الطالبى بدون سكن خارجیة (عین العودة (البلدیة عمار بن یاسر 845 عمالة: الصخیرات  - 
تمارة

المسیاح محمد بدون سكن خارجیة (الصخیرات (البلدیة االمیر موالي عبد هللا 847 عمالة: الصخیرات  - 
تمارة

عادل فتحي بدون سكن خارجیة (الصخیرات (البلدیة غشت 20 846 عمالة: الصخیرات  - 
تمارة

محمد امضیل بدون سكن خارجیة (تمارة (البلدیة محمدبن زاكور 858 عمالة: الصخیرات  - 
تمارة

مینة بنلحسن بدون سكن خارجیة (تمارة (البلدیة ینایر 11 852 عمالة: الصخیرات  - 
تمارة

عالل الجابري بدون سكن خارجیة (تمارة (البلدیة االمام الغزالي 854 عمالة: الصخیرات  - 
تمارة

رحمة شكیري بدون سكن خارجیة (تمارة (البلدیة موالي علي الشریف 855 عمالة: الصخیرات  - 
تمارة

ربیعة   بوجران بدون سكن خارجیة (تمارة (البلدیة ابن بسام 851 عمالة: الصخیرات  - 
تمارة

عریش خدیجة بدون سكن خارجیة (تمارة (البلدیة العربي الدغمي 857 عمالة: الصخیرات  - 
تمارة

آیت أورجدال علي بدون سكن خارجیة (تمارة (البلدیة بالل بن رباح 856 عمالة: الصخیرات  - 
تمارة

امنة ابغیبغ بدون سكن خارجیة (تمارة (البلدیة الزیتون 848 عمالة: الصخیرات  - 
تمارة

الخیاطي محمد بدون سكن خارجیة (تمارة (البلدیة اإلمام البخاري 859 عمالة: الصخیرات  - 
تمارة

عبد هللا العسالي بدون سكن خارجیة (تمارة (البلدیة 850 نونبر 18  عمالة: الصخیرات  - 
تمارة

نقابة عبد القادر بدون سكن خارجیة (تمارة (البلدیة النسیم 849 عمالة: الصخیرات  - 
تمارة

بن اإلمام عبد الرحیم بدون سكن مطعم مدرسي (عین عتیق (البلدیة اإلمام مالك 861 عمالة: الصخیرات  - 
تمارة

محمد الراجي نعم مطعم مدرسي المنزه ابي بكر الصدیق 862 عمالة: الصخیرات  - 
تمارة

حمید المھري بدون سكن خارجیة المنزه أبي ھریرة 863 عمالة: الصخیرات  - 
تمارة
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            المناصب المحتمل شغورھا لھیأة التسییر والمراقبة المادیة والمالیة المكلفین بالتدبیر المالي واإلداري والمحاسباتي  
الرباط - سال - القنیطرة الجھة : 

اإلسم و النسب السكن الجماعة  نوع المؤسسة رقم المنصب المؤسسة النیابة

جمال مرشیش بدون سكن خارجیة سیدي یحیى زعیر صالح الدین االیوبي 864 عمالة: الصخیرات  - 
تمارة

خدیجة الشیھب بدون سكن خارجیة مرس الخیر مرس الخیر 866 عمالة: الصخیرات  - 
تمارة

نوفل حریش بدون سكن خارجیة مرس الخیر مرس الخیر 867 عمالة: الصخیرات  - 
تمارة

لصفر مصطفى نعم داخلیة صباح ابي الحسن المریني 868 عمالة: الصخیرات  - 
تمارة
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            المناصب المحتمل شغورھا لھیأة التسییر والمراقبة المادیة والمالیة المكلفین بالتدبیر المالي واإلداري والمحاسباتي  
بني مالل - خنیفرة الجھة : 

اإلسم و النسب السكن الجماعة  نوع المؤسسة رقم المنصب المؤسسة النیابة

محمد انضل بدون سكن خارجیة أیت تكال ثانویة شالالت أزود 
اإلعدادیة

870 إقلیم: أزیالل

عدنان بحسون بدون سكن مطعم مدرسي بزو ثانویة إمداحن اإلعدادیة 871 إقلیم: أزیالل

برعوز محمد نعم داخلیة تنانت ثانویة الزرقطوني 
التأھیلیة

873 إقلیم: أزیالل

في طور اإلنجاز برامو خالد خارجیة تنانت ثانویة تنانت االعدادیة 872 إقلیم: أزیالل

حسن البركات بدون سكن مطعم مدرسي تیلوكیت ثانویة تیلوكیت اإلعدادیة 874 إقلیم: أزیالل

الحسین إغیدن نعم مطعم مدرسي أیت ماجدن ثانویة آیت ماجدن 
اإلعدادیة

876 إقلیم: أزیالل

بوزكري خضرة بدون سكن خارجیة (بني مالل (البلدیة ثانویة القدس اإلعدادیة 879 إقلیم: بني مالل

محمد مرجانو بدون سكن خارجیة (بني مالل (البلدیة ثانویة احمد الصومعي 
اإلعدادیة

877 إقلیم: بني مالل

ایت حریز رشید نعم داخلیة (بني مالل (البلدیة ثانویة احمد الحنصالي 
اإلعدادیة

880 إقلیم: بني مالل

منصور عبد العزیز بدون سكن خارجیة (بني مالل (البلدیة ثانویة ادریس بن زكري 
 االعدادیة

881 إقلیم: بني مالل

شریف زوریر نعم داخلیة (القصیبة (البلدیة ثانویة موحا و سعید 
األعدادیة

882 إقلیم: بني مالل

نعم بن الحسین الحسین خارجیة (قصبة تادلة (البلدیة ثانویة المسیرة اإلعدادیة 883 إقلیم: بني مالل

عبد الھادي زھیر نعم داخلیة (زاویة الشیخ (البلدیة ثانویة أم الرمان التأھیلیة 884 إقلیم: بني مالل

حسن املیل بدون سكن خارجیة أوالد ایعیش ثانویة السالم اإلعدادیة 885 إقلیم: بني مالل

حازم محمد نعم مطعم مدرسي فم العنصر ثانویة الزیتون اإلعدادیة 886 إقلیم: بني مالل

المصطفى الضو بدون سكن خارجیة دیر القصیبة الثانویة التأھیلیة إغرم 
لعالم

887 إقلیم: بني مالل

طارق مرزاق بدون سكن خارجیة (الفقیھ بن صالح (البلدیة ثانویة 2 مارس 
اإلعدادیة

888 إقلیم: الفقیھ بن صالح

عبد المجید توفیق نعم داخلیة (الفقیھ بن صالح (البلدیة ثانویة الكندي التأھیلیة 889 إقلیم: الفقیھ بن صالح

عبد هللا أمزان بدون سكن خارجیة (أوالد عیاد (البلدیة ثانویة الفارابي التأھیلیة 890 إقلیم: الفقیھ بن صالح

یونس الحریم نعم داخلیة سوق السبت أوالد النمة 
((البلدیة

ثانویة 30 یولیوز 
التأھیلیة

891 إقلیم: الفقیھ بن صالح

ادرف احمد نعم داخلیة برادیة ثانویة عمر بن الخطاب 
التأھیلیة

893 إقلیم: الفقیھ بن صالح

فھمي احمد بدون سكن خارجیة برادیة ثانویة  اوالد ادریس 
 اإلعدادیة

892 إقلیم: الفقیھ بن صالح

خالد المموني بدون سكن خارجیة برادیة الثانویة اإلعدادیة اوالد 
علي منصور

894 إقلیم: الفقیھ بن صالح

عزالدین  حمیدي بدون سكن خارجیة (خنیفرة (البلدیة االمیر موالي عبدهللا 897 إقلیم: خنیفرة

بن ھدي محمد بدون سكن داخلیة (خنیفرة (البلدیة ابو القاسم الزیاني 896 إقلیم: خنیفرة

باعزیزي عائشة بدون سكن خارجیة (خنیفرة (البلدیة الزرقطوني 895 إقلیم: خنیفرة

امراغ ادریس نعم داخلیة (مریرت (البلدیة حمان الفطواكي 899 إقلیم: خنیفرة

عبد العالي العیادي نعم خارجیة (مریرت (البلدیة ام الربیع 898 إقلیم: خنیفرة

نایتبابا حسناء نعم داخلیة أیت اسحاق لحسن الیوسي 900 إقلیم: خنیفرة

الموس سعید نعم مطعم مدرسي واو مانة واومنة 901 إقلیم: خنیفرة
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            المناصب المحتمل شغورھا لھیأة التسییر والمراقبة المادیة والمالیة المكلفین بالتدبیر المالي واإلداري والمحاسباتي  
بني مالل - خنیفرة الجھة : 

اإلسم و النسب السكن الجماعة  نوع المؤسسة رقم المنصب المؤسسة النیابة

حمید شباني نعم خارجیة (ابي الجعد (البلدیة محمد  الخامس 903 إقلیم: خریبكة

المصطفى رفاعي بدون سكن خارجیة (ابي الجعد (البلدیة بوعبید  الشرقي 905 إقلیم: خریبكة

صالح بوحمدي نعم داخلیة (ابي الجعد (البلدیة الفارابي 902 إقلیم: خریبكة

عدناني لكبیر غیر صالح داخلیة (ابي الجعد (البلدیة 904 عبد هللا كنون  إقلیم: خریبكة

رشید حنین نعم داخلیة (بوجنیبة (البلدیة خالد  بن  الولید 907 إقلیم: خریبكة

عز الدین  ابلیدي بدون سكن خارجیة (بوجنیبة (البلدیة الداخلة 906 إقلیم: خریبكة

عبد الرحمان ناھز محتل خارجیة (خریبكة (البلدیة ابن خلدون 909 إقلیم: خریبكة

خالد الكرامي نعم داخلیة (خریبكة (البلدیة بن یاسین  908 إقلیم: خریبكة

احمد مطھر بدون سكن خارجیة (وادي زم (البلدیة ثا. الشھید صالح ورداني 
االعدادیة

910 إقلیم: خریبكة

احمد العوني نعم داخلیة بني بتاو ثانویة الشھید محمد 
العنصري االعدادیة

911 إقلیم: خریبكة

اشعیبي   ادریس نعم مطعم مدرسي بئر مزوي ثانویة  وردیغة 912 إقلیم: خریبكة

نور الدین  الرحالي نعم مطعم مدرسي بني یخلف االمام  الشافعي 913 إقلیم: خریبكة

محمد سیاني بدون سكن خارجیة الفقراء ثانویة الشھید الجیاللي 
بن لبصیر االعدادیة

914 إقلیم: خریبكة

خلید مزوي نعم داخلیة لمعادنة إعدادیة حافظ ابراھیم 915 إقلیم: خریبكة

ادریس احدیدو نعم مطعم مدرسي أوالد بوغادي الزرقطوني 916 إقلیم: خریبكة
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            المناصب المحتمل شغورھا لھیأة التسییر والمراقبة المادیة والمالیة المكلفین بالتدبیر المالي واإلداري والمحاسباتي  
الدار البیضاء  - سطات الجھة : 

اإلسم و النسب السكن الجماعة  نوع المؤسسة رقم المنصب المؤسسة النیابة

خالد الفتاحي نعم داخلیة (بنسلیمان (البلدیة الثانویة التأھیلیة الشریف 
االدریسي

918 إقلیم: بنسلیمان

عبدالحمید لطفي محتل داخلیة (بنسلیمان (البلدیة الثانویة التأھیلیة الحسن 
الثاني

917 إقلیم: بنسلیمان

المصطفى   حرواش بدون سكن خارجیة (بوزنیقة (البلدیة الثانویة اإلعدادیة 
بوزنیقة

919 إقلیم: بنسلیمان

خلید المغناوي بدون سكن خارجیة (المنصوریة (البلدیة الثانویة التأھیلیة 
المنصوریة

920 إقلیم: بنسلیمان

المصطفى  علول نعم داخلیة احالف الثانویة اإلعدادیة عالل 
بن عبد هللا

921 إقلیم: بنسلیمان

ابو ناصر عبد الحق نعم داخلیة فضاالت الثانویة اإلعدادیة علي 
بن  الجیاللي  الوھابي

922 إقلیم: بنسلیمان

صالح  طالبي نعم داخلیة موالین الواد الثانویة اإلعدادیة  20 
غشت

923 إقلیم: بنسلیمان

الزوھرة وشریح بدون سكن خارجیة (برشید (البلدیة الثانویة اإلعدادیة 
لالمریم

925 إقلیم: برشید

عبدالصمد مرسلي بدون سكن خارجیة (برشید (البلدیة الثانویة اإلعدادیة الشھید 
المكي

927 إقلیم: برشید

زراع حمید بدون سكن خارجیة (برشید (البلدیة الثانویة اإلعدادیة زینب 
النفزاویة

924 إقلیم: برشید

سعید فكري بدون سكن خارجیة (برشید (البلدیة الثانویة التأھیلیة عمر 
الخیام

928 إقلیم: برشید

محمد بولشغال بدون سكن خارجیة (برشید (البلدیة 926 الثانویة التأھیلیة الجدیدة إقلیم: برشید

بوشعیب منیاني بدون سكن خارجیة (الدروة (البلدیة الثانویة اإلعدادیة اوالد 
زیان

929 إقلیم: برشید

وھیب الدالعي نعم خارجیة (حد السوالم (البلدیة الثانویة التأھیلیة اوالد 
حریز الغربیة

931 إقلیم: برشید

عبد اللطیف عمري بدون سكن خارجیة (حد السوالم (البلدیة الثانویة االعدادیة السوالم 930 إقلیم: برشید

عبد القادر العتابي نعم داخلیة (اوالد عبو (البلدیة الثانویة التأھیلیة خالد بن 
الولید

932 إقلیم: برشید

علي الرفرافي نعم خارجیة (اوالد عبو (البلدیة الثانویة التأھیلیة حسان 
بن تابث

933 إقلیم: برشید

عمر المرزوقي نعم خارجیة أوالد زیدان الثانویة اإلعدادیة اوالد 
زیدان

934 إقلیم: برشید

محمد غانمي بدون سكن خارجیة (المعاریف (المقاطعة الواحة 935 عمالة مقاطعات الدار 
البیضاء أنفا

تیموریة أسماء بدون سكن خارجیة (المعاریف (المقاطعة عبد الكریم لحلو 936 عمالة مقاطعات الدار 
البیضاء أنفا

ربیعة شومضراس بدون سكن خارجیة (الفداء (المقاطعة ابن مسكویھ 937 عمالة مقاطعات الفداء 
مرس السلطان

فاطمة بوزید بدون سكن خارجیة مرس السلطان 
((المقاطعة

محمد الشیخ 938 عمالة مقاطعات الفداء 
مرس السلطان

معاد فتیحة بدون سكن خارجیة مرس السلطان 
((المقاطعة

القسطالني 939 عمالة مقاطعات الفداء 
مرس السلطان

أحمد جبیدو بدون سكن خارجیة (عین السبع (المقاطعة الوحدة 940 عمالة مقاطعات عین 
السبع الحي المحمد
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بطاي رشیدة بدون سكن خارجیة الصخور السوداء 
((المقاطعة

فاقي السطاتي 942 عمالة مقاطعات عین 
السبع الحي المحمد

الحاج مصلوح بدون سكن خارجیة الصخور السوداء 
((المقاطعة

اإلمام مالك 941 عمالة مقاطعات عین 
السبع الحي المحمد

نادیة بوجدي بدون سكن خارجیة الحي المحمدي 
((المقاطعة

البحتري 943 عمالة مقاطعات عین 
السبع الحي المحمد

تالوني جمیلة بدون سكن خارجیة (عین الشق (المقاطعة الشھید محمد بن المكي 945 عمالة مقاطعة عین الشق

الغاشي فوزیة بدون سكن خارجیة (الحي الحسني (المقاطعة اإلمام الجزولي 948 عمالة مقاطعة الحي 
الحسني

حمیدة دلیاس بدون سكن خارجیة (الحي الحسني (المقاطعة ابن الیاسمین 950 عمالة مقاطعة الحي 
الحسني

خدیجة ندیر بدون سكن خارجیة (الحي الحسني (المقاطعة یوسف بن تاشفین 952 عمالة مقاطعة الحي 
الحسني

محمد مزوزي بدون سكن خارجیة (الحي الحسني (المقاطعة إبن البناء المراكشي 951 عمالة مقاطعة الحي 
الحسني

عواطف خربوش بدون سكن خارجیة (الحي الحسني (المقاطعة عمر الخیام 946 عمالة مقاطعة الحي 
الحسني

محمد  بریان بدون سكن خارجیة (سباتة (المقاطعة خالد بن الولید 955 عمالة مقاطعات ابن 
مسیك

جبیر محمد بدون سكن خارجیة (سباتة (المقاطعة الحسن الثاني 953 عمالة مقاطعات ابن 
مسیك

مشكور ھشام بدون سكن خارجیة (سباتة (المقاطعة المعتمد بن عباد 954 عمالة مقاطعات ابن 
مسیك

بوسلھام مصطفى محتل خارجیة (موالي رشید (المقاطعة عبد المالك السعدي 956 عمالة مقاطعات موالي 
رشید

سناء بنسعید بدون سكن خارجیة (موالي رشید (المقاطعة الحسن  الیوسي 957 عمالة مقاطعات موالي 
رشید

جورف فریدة بدون سكن خارجیة (موالي رشید (المقاطعة الرحالي الفاروقي 958 عمالة مقاطعات موالي 
رشید

عبد المنعم سدار محتل خارجیة سیدي البرنوصي 
((المقاطعة

ابن منظور 960 عمالة مقاطعات سیدي 
البرنوصي

بلوق محمد بدون سكن خارجیة (سیدي مومن (المقاطعة الداخلة 965 عمالة مقاطعات سیدي 
البرنوصي

باھوات صفاء بدون سكن خارجیة (سیدي مومن (المقاطعة الحنصالي 962 عمالة مقاطعات سیدي 
البرنوصي

حسن مجتھد نعم خارجیة (سیدي مومن (المقاطعة محمد السادس أناسي 968 عمالة مقاطعات سیدي 
البرنوصي

محمد جوالي بدون سكن خارجیة (سیدي مومن (المقاطعة أناسي 961 عمالة مقاطعات سیدي 
البرنوصي

محمد الخروصي نعم خارجیة (سیدي مومن (المقاطعة ابن خلدون 967 عمالة مقاطعات سیدي 
البرنوصي

سعید غاني بدون سكن خارجیة (سیدي مومن (المقاطعة الشھید أحمد الراشدي 964 عمالة مقاطعات سیدي 
البرنوصي

بلوق عبدالحكیم بدون سكن خارجیة (سیدي مومن (المقاطعة زینب النفزاویة 966 عمالة مقاطعات سیدي 
البرنوصي

العربي الفن بدون سكن خارجیة (سیدي مومن (المقاطعة عالل بن عبد هللا 963 عمالة مقاطعات سیدي 
البرنوصي
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أفقیر عبد هللا بدون سكن خارجیة (الجدیدة (البلدیة ثانویة القاضي عیاض  
التأھیلیة

969 إقلیم: الجدیدة

دونیا فضول نعم داخلیة (لبیر الجدید (البلدیة ثانویة االمام البخاري 
التأھیلیة

971 إقلیم: الجدیدة

فوزیة الحامدي نعم داخلیة شتوكة ثانویة الورد االعدادیة 972 إقلیم: الجدیدة

محمود السكتاوي نعم مطعم مدرسي سیدي علي بن حمدوش ثانویة االمام علي  
االعدادیة

973 إقلیم: الجدیدة

لیكوتي یوسف نعم داخلیة موالي عبد هللا ثانویة موالي عبد هللا  
التأھیلیة

974 إقلیم: الجدیدة

المصطفى الیوسفي بدون سكن مطعم مدرسي حوزیة ثاتویة ابن طفیل 
االعدادیة

975 إقلیم: الجدیدة

عزیز بالمھدي نعم داخلیة أوالد حمدان مدرسة عبد الكبیر 
 الخطیبي الجماعاتیة

976 إقلیم: الجدیدة

أمینة حمزة بدون سكن خارجیة (الھراویین (البلدیة خدیجة أم المؤمنین 977 إقلیم: مدیونة

مستور عبد القادر بدون سكن خارجیة (الھراویین (البلدیة عبد هللا ابراھیم  978 إقلیم: مدیونة

فاتن البوحدوتي بدون سكن مطعم مدرسي سیدي حجاج واد حصار التحدي 979 إقلیم: مدیونة

المھدي فارس بدون سكن خارجیة (المحمدیة (البلدیة إبن رشیق 985 عمالة: المحمدیة

رابحة اغریب نعم خارجیة (المحمدیة (البلدیة العقید العالم 981 عمالة: المحمدیة

نورالدین دھبي بدون سكن خارجیة (المحمدیة (البلدیة فلسطین 984 عمالة: المحمدیة

محمد االدریسي نعم داخلیة (المحمدیة (البلدیة الثانویة التقنیة 983 عمالة: المحمدیة

الحافظي فتیحة بدون سكن خارجیة (المحمدیة (البلدیة جابر بن حیان 982 عمالة: المحمدیة

عبد الرحیم الزیتوني بدون سكن خارجیة (عین حرودة (البلدیة الثانویة التاھیلیة عین 
حرودة

986 عمالة: المحمدیة

عبدهللا بوراس بدون سكن مطعم مدرسي الشالالت المسیرة الخضراء 989 عمالة: المحمدیة

بوحجیر عادل بدون سكن خارجیة الشالالت الثانویة التأھیلیة 
الخوارزمي

988 عمالة: المحمدیة

عاصم الغبار نعم مطعم مدرسي سیدي موسى بن علي سیدي موسى بن علي 990 عمالة: المحمدیة

ادریس اعلیلوش محتل خارجیة (بوسكورة (البلدیة بوسكورة 991 إقلیم: النواصر

بدون سكن ھاجر محمادي خارجیة (دار بوعزة (البلدیة حسان بن ثابث 994 إقلیم: النواصر

سعید ضریف بدون سكن خارجیة (دار بوعزة (البلدیة اإلمام مسلم 993 إقلیم: النواصر

عبدالمولى قریش بدون سكن خارجیة (دار بوعزة (البلدیة 995 خدیجة أم المؤمنین إقلیم: النواصر

ابراھیم ساھل بدون سكن خارجیة (دار بوعزة (البلدیة محمد الزرقطوني 992 إقلیم: النواصر

الخیضري عز الدین محتل مطعم مدرسي أوالد صالح الشھید أحمد بن محمد 
الراشدي

996 إقلیم: النواصر

محمد جابر نعم داخلیة (البروج (البلدیة الثانویة التأھیلیة البروج 997 إقلیم: سطات

حمید اعمامرى بدون سكن خارجیة (البروج (البلدیة الثانویة التأھیلیة رحال 
المسكني

998 إقلیم: سطات

بومني سمیرة بدون سكن خارجیة (سطات (البلدیة الثانویة اإلعدادیة موالي 
إسماعیل

1000 إقلیم: سطات

حومید بناني یوسف نعم داخلیة (سطات (البلدیة الثانویة اإلعدادیة 
العروسیة

1001 إقلیم: سطات

مینة النور بدون سكن داخلیة (سطات (البلدیة ثانویة ابن الخطیب 
 التاھیلیة

999 إقلیم: سطات
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عائشة واعظ بدون سكن خارجیة (سطات (البلدیة ثانویة محمد عابد 
الجابري اإلعدادیة

1002 إقلیم: سطات

أحمد  السكاكي نعم داخلیة اوالد فارس الثانویة التأھیلیة أوالد 
فارس

1003 إقلیم: سطات

مینة محراش بدون سكن داخلیة رأس العین الشاویة الثانویة التأھیلیة راس 
العین

1004 إقلیم: سطات

محمد االیوبي نعم داخلیة بني خلوك الثانویة اإلعدادیة بني 
خلوك

1005 إقلیم: سطات

غیر صالح احمد الكوارة داخلیة اوالد سعید الثانویة التأھیلیة أوالد 
سعید

1007 إقلیم: سطات

رضوان جیراني نعم مطعم مدرسي سیدي محمد بن رحال ثانویة سیدي محمد بن  
رحال اإلعدادیة

1008 إقلیم: سطات

المامون الخلفي نعم داخلیة (سیدي بنور (البلدیة ثانویة حمان الفطواكي 
اإلعدادیة

1009 إقلیم: سیدي بنور

صوصي علوي 
بوشرى

نعم داخلیة (سیدي بنور (البلدیة ثانویة سیدي بنور 
   التأھیلیة

1010 إقلیم: سیدي بنور

نعم بوحیا المشیك داخلیة بني ھالل ثانویة البارودي 
اإلعدادیة

1011 إقلیم: سیدي بنور

أحمد مسیلي غیر صالح داخلیة أوالد عمران ثانویة أوالد عمران 
التأھیلیة

1012 إقلیم: سیدي بنور

فیصل النور بدون سكن داخلیة الولیدیة 1013 ثانویة الولیدیة اإلعدادیة إقلیم: سیدي بنور
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مراد الدرعي نعم داخلیة (أیت أوریر (البلدیة الثانویة اإلعدادیة موالي 
رشید

1016 إقلیم: الحوز

سعید دومال نعم داخلیة (أیت أوریر (البلدیة الثانویة التأھیلیة ابطیح 1015 إقلیم: الحوز

محمد البقري بدون سكن خارجیة (أیت أوریر (البلدیة الثانویة اإلعدادیة 
المعتمد ابن عباد

1014 إقلیم: الحوز

الحواسني أمال بدون سكن مطعم مدرسي أیت سیدي داود الثانویة اإلعدادیةایت   
سیدي داود

1017 إقلیم: الحوز

موالي عبد اللطیف 
ادریسي

نعم مطعم مدرسي اغمات جمال الدین االفغاني 1019 إقلیم: الحوز

راضیة القرشي بدون سكن داخلیة اغمات الثانویة التأھیلیة زینب 
النفزاویة

1018 إقلیم: الحوز

عبد الرزاق بالوي نعم مطعم مدرسي سیدي عبد هللا غیات الثانویة اإلعدادیة سیدي 
عبد هللا غیات

1020 إقلیم: الحوز

عبد الحبار ایت افقیر 
علي

نعم مطعم مدرسي تمزوزت الثانویة اإلعدادیة  
تمازوزت

1021 إقلیم: الحوز

محمد   البارودي نعم مطعم مدرسي لال تكركوست الثانویة اإلعدادیة سد 
نفیس

1022 إقلیم: الحوز

حمدي محمد نعم خارجیة أسني الثانویة اإلعدادیة 
األطلس الكبیر

1023 إقلیم: الحوز

ھند صوبو نعم خارجیة أسني الثانویة التأھیلیة أسنــي 1024 إقلیم: الحوز

ابراھیم الضبلي نعم داخلیة أوریكة الثانویة اإلعدادیة عالل 
الفاسي

1025 إقلیم: الحوز

الفقیر محمد نعم داخلیة تمصلوحت الثانویة اإلعدادیة سیدي 
عبد هللا بن حساین

1026 إقلیم: الحوز

عبد الرزاق فجلي بدون سكن خارجیة تمصلوحت الثانویة التأھیلیة 
تمصلوحت

1027 إقلیم: الحوز

سعاد اھرتي بدون سكن خارجیة التوامة الثانویة التأھیلیة التوامة 1028 إقلیم: الحوز

عبد المولى فكار بدون سكن خارجیة (شیشاوة (البلدیة الثانویة التأھیلیة ابن 
العربي

1029 إقلیم: شیشاوة

رشید الزات نعم داخلیة (امنتانوت (البلدیة الثانویة اإلعدادیة 
الغزالي

1031 إقلیم: شیشاوة

التابتي رضوان بدون سكن خارجیة (امنتانوت (البلدیة الثانویة اإلعدادیة یوسف 
بن تاشفین

1030 إقلیم: شیشاوة

فؤاد التاجر بدون سكن خارجیة أیت ھادي الثانویة التأھیلیة ایت 
ھادي

1032 إقلیم: شیشاوة

محمد قزیع بدون سكن خارجیة لمزوضیة الثانویة اإلعدادیة القدس 1033 إقلیم: شیشاوة

عبد العزیز لوبناني نعم داخلیة سیدي المختار الثانویة اإلعدادیة سیدي 
المختار

1034 إقلیم: شیشاوة

عبد الغني الوقوري بدون سكن خارجیة سیدي المختار الثانویة التأھیلیة ابن 
رشد

1035 إقلیم: شیشاوة

اسماعیل وردي نعم خارجیة اسیف المال الثانویة اإلعدادیة أسیف 
المال

1036 إقلیم: شیشاوة

عبد الرحیم حلمي غیر صالح خارجیة كماسة الثانویة اإلعدادیة كماسة 1037 إقلیم: شیشاوة

محمد قبالوي نعم داخلیة مجاط الثانویة اإلعدادیة أنس 
بن مالك

1038 إقلیم: شیشاوة
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مروان الشلح نعم مطعم مدرسي الزاویة النحلیة الثانویة اإلعدادیة ابن 
تومرت

1040 إقلیم: شیشاوة

مضھور رضوان نعم داخلیة (قلعة السراغنة (البلدیة ثانویة موالي اسماعیل 
التأھیلیة

1042 إقلیم: قلعة  السراغنة

عبد الخالق طاھر بدون سكن خارجیة (قلعة السراغنة (البلدیة ثانویة انس بن مالك 
التأھیلیة

1043 إقلیم: قلعة  السراغنة

ھضوار محمد نعم خارجیة (سیدي رحال (البلدیة ثانویة  سیدي رحال  
التأھیلیة

1044 إقلیم: قلعة  السراغنة

لفریحي عبد الھادي نعم داخلیة (تماللت (البلدیة ثانویة تماللت التأھیلیة 1045 إقلیم: قلعة  السراغنة

مبمون اشمامو بدون سكن خارجیة (تماللت (البلدیة ثانویة  إبن بطوطة 
االعدادیة

1046 إقلیم: قلعة  السراغنة

سعید وسیدي نعم داخلیة العامریة ثانویة العامریة التأھیلیة 1047 إقلیم: قلعة  السراغنة

الحسن ایت لمقدم في طور اإلنجاز مطعم مدرسي المربوح ثانویة المربوح االعدادیة 1048 إقلیم: قلعة  السراغنة

الورطسي الھنداوي نعم خارجیة أوالد اصبیح ثانویة  اوالد اصبیح 
االعدادیة

1049 إقلیم: قلعة  السراغنة

بزوز السعید بدون سكن مطعم مدرسي سیدي عیسى بن سلیمان ثانویة سیدي عیسى بن 
سلیمان االعدادیة

1050 إقلیم: قلعة  السراغنة

سعید بویھ بدون سكن مطعم مدرسي الجوالة ثانویة الجوالة االعدادیة 1051 إقلیم: قلعة  السراغنة

محمد  كلوي نعم داخلیة (الصویرة (البلدیة الثانویة اإلعدادیة الجدیدة 1055 إقلیم: الصویرة

حسن اوزیادي نعم داخلیة (الصویرة (البلدیة محمد الخامس 1052 إقلیم: الصویرة

یوسف بوزرود نعم داخلیة (الصویرة (البلدیة الثانویةالتأھیلیة سیدي 
محمد بن عبدهللا

1053 إقلیم: الصویرة

عبد الكریم جرتي بدون سكن خارجیة (الصویرة (البلدیة اعدادیة موالي عبد هللا 1054 إقلیم: الصویرة

حلمي محمد نعم داخلیة (تالمست (البلدیة تالمست 1056 إقلیم: الصویرة

عبد الحق مول 
العرض

نعم خارجیة كریمات اعدادیة عبد الرحیم 
بوعبید

1057 إقلیم: الصویرة

عبدالجلیل حامیدي نعم داخلیة مجي المركب التربوي طھ 
حسین

1058 إقلیم: الصویرة

یوسف أیت بران نعم خارجیة امرامر عالل الفاسي 1059 إقلیم: الصویرة

حسن ھیدة نعم خارجیة زاویة بن احمیدة عمر بن جلون 1060 إقلیم: الصویرة

سعید التمساوتي نعم داخلیة سمیمو سمیمو 1061 إقلیم: الصویرة

توفیق نور الدین بدون سكن خارجیة (النخیل (المقاطعة الثانویة اإلعدادیة اإلمام 
علي

1062 عمالة: مراكش

تلماس  محمد بدون سكن خارجیة (جلیز (المقاطعة الثانویة اإلعدادیة النخیل 1067 عمالة: مراكش

یونس  اسمایون بدون سكن خارجیة (جلیز (المقاطعة الثانویة اإلعدادیة 
األمیرة لالمریم

1066 عمالة: مراكش

بوشعیب كریش بدون سكن خارجیة (جلیز (المقاطعة الثانویة اإلعدادیة شاعر 
الحمراء

1071 عمالة: مراكش

ایت ایشو اسماعیل بدون سكن خارجیة (جلیز (المقاطعة الثانویة التأھیلیة الرحالي 
الفاروق

1068 عمالة: مراكش

موالي یوسف 
اإلدریسي

بدون سكن خارجیة (جلیز (المقاطعة الثانویة اإلعدادیة 
الشاطبي

1065 عمالة: مراكش

بشرى  الطجناري بدون سكن خارجیة (جلیز (المقاطعة الثانویة اإلعدادیة اإلمام 
مالك

1064 عمالة: مراكش
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مریم قرابطي بدون سكن خارجیة (جلیز (المقاطعة الثانویة التأھیلیة سحنون 1070 عمالة: مراكش

وركني فیصل بدون سكن داخلیة مراكش المدینة 
((المقاطعة

الثانویة اإلعدادیة 
المنصور الدھبي

1074 عمالة: مراكش

ایت بركا  احمد نعم خارجیة مراكش المدینة 
((المقاطعة

الثانویة اإلعدادیة 
اللیمون

1073 عمالة: مراكش

لبیلتة عبد الحمید بدون سكن خارجیة مراكش المدینة 
((المقاطعة

الثانویة التأھیلیة 
الموحدین

1072 عمالة: مراكش

عبد هللا الزمیطة بدون سكن خارجیة (المنارة (المقاطعة الثانویة التأھیلیة صالح 
الدین األیوبي

1081 عمالة: مراكش

كمال حلیم حلیم بدون سكن خارجیة (المنارة (المقاطعة الثانویة التأھیلیة ابن 
تومرت

1076 عمالة: مراكش

اكرام زروق بدون سكن خارجیة (المنارة (المقاطعة الثانویة اإلعدادیة 
العزوزیة

1079 عمالة: مراكش

موالي الحسن 
االدریسي

بدون سكن خارجیة (المنارة (المقاطعة الثانویة التأھیلیة 
العزوزیة

1077 عمالة: مراكش

حسن رنون بدون سكن خارجیة (المنارة (المقاطعة الثانویة اإلعدادیة فدوى 
طوقان

1078 عمالة: مراكش

سعید جورف نعم داخلیة سیدي یوسف بن علي 
((المقاطعة

الثانویة التأھیلیة یوسف 
بن تاشفین

1082 عمالة: مراكش

بدیر نزھة بدون سكن خارجیة سیدي یوسف بن علي 
((المقاطعة

الثانویة التأھیلیة موسى 
بن نصیر

1083 عمالة: مراكش

بوركوكو محمد في طور اإلنجاز مطعم مدرسي واحة سیدي ابراھیم الثانویة اإلعدادیة 
تانسیفت

1084 عمالة: مراكش

تبوتي المصطفى نعم داخلیة أوالد دلیم الثانویة اإلعدادیة مركز  
44 

1086 عمالة: مراكش

فؤاد غنضور نعم داخلیة أیت ایمور اإلمام الشافعي 1087 عمالة: مراكش

خلیل لمعاش بدون سكن خارجیة األودایة ابن المعتز 1088 عمالة: مراكش

محمد بنعمي بدون سكن داخلیة سیدي الزوین الماوردي 1089 عمالة: مراكش

علي  العباسي نعم مطعم مدرسي السویھلة عالل بن عبد هللا 1090 عمالة: مراكش

عبد الغني بنعیاد نعم داخلیة (ابن جریر (البلدیة ثانویة عبدهللا ابراھیم 
التأھیلیة

1091 إقلیم: الرحامنة

كوثر التبروري بدون سكن مطعم مدرسي الجعیدات ثانویة الشریف 
اإلدریسي اإلعدادیة

1092 إقلیم: الرحامنة

المصطفى بویال نعم داخلیة انزالت لعظم المركب التربوي 
المندمج انزالت لعظم

1093 إقلیم: الرحامنة

شوقي جماد نعم خارجیة (آسفي (البلدیة الحنصالي 1097 إقلیم: آسفي

المصطفى الحمزاوي بدون سكن خارجیة (آسفي (البلدیة المولى ادریس 2 1095 إقلیم: آسفي

سعاد لمصوبر بدون سكن خارجیة (آسفي (البلدیة الشریف االدریسیى    
الثقنیة

1096 إقلیم: آسفي

الصدیق رخامي بدون سكن خارجیة (آسفي (البلدیة واد المخازن 1102 إقلیم: آسفي

عبد الرحیم ازدود بدون سكن خارجیة (آسفي (البلدیة محمد بلحسن الوزاني 1101 إقلیم: آسفي

المصطفى داود نعم داخلیة (آسفي (البلدیة الثانویة التأھیلیة األمیر 
موالي عبد هللا لألقسام 

الحضیریة

1094 إقلیم: آسفي

مصطفى الطالبي محتل داخلیة (سبت كزولة (البلدیة الفقیھ الجزولي 1103 إقلیم: آسفي
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حنان ایت عبد هللا نعم داخلیة (سبت كزولة (البلدیة موالي اسماعیل 1104 إقلیم: آسفي

عبدالصمد حماني نعم داخلیة لمعاشات ھارون الرشید 1105 إقلیم: آسفي

محمد بوسعید في طور اإلنجاز داخلیة أییر المعتمد بن عباد 1106 إقلیم: آسفي

اخالقي نور الدین نعم داخلیة حرارة المنصور الذھبي 1107 إقلیم: آسفي

المغیر أحمد بدون سكن داخلیة (الیوسفیة (البلدیة الثانویة اإلعدادیة عمر 
الخیام

1108 إقلیم: الیوسفیة

كمال عموري نعم خارجیة (الیوسفیة (البلدیة الثانویة اإلعدادیة عالل 
 الفاسي

1109 إقلیم: الیوسفیة

أبو سعید عبد الرزاق بدون سكن خارجیة (الیوسفیة (البلدیة الثانویة اإلعدادیة 
االمیرة لال عائشة

1111 إقلیم: الیوسفیة

رحال الراوي نعم خارجیة (الیوسفیة (البلدیة 1113 الثانویة التأھیلیة كشكاط إقلیم: الیوسفیة

فاطمة الزھراء الخلیل بدون سكن داخلیة (الیوسفیة (البلدیة الثانویة التأھیلیة جابر 
ابن حیان

1112 إقلیم: الیوسفیة

عبد اللطیف لخضر نعم خارجیة (الیوسفیة (البلدیة الثانویة التأھیلیة االجتھاد 1110 إقلیم: الیوسفیة

شكري مبارك في طور اإلنجاز داخلیة إیغود الثانویة التأھیلیة المعرفة 1114 إقلیم: الیوسفیة
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كلموسي احمد بدون سكن خارجیة (ارفود (البلدیة الثانویة التأھیلیة الجدیدة 
 أرفود

1115 إقلیم: الرشیدیة

الرشیدي موالي عبد 
العزیز

بدون سكن خارجیة (بوذنیب (البلدیة معركة بودنیب 1116 إقلیم: الرشیدیة

بوعساس عبد القادر نعم داخلیة (الرشیدیة (البلدیة الثقنیة 1118 إقلیم: الرشیدیة

زین الدین عبد المالك بدون سكن خارجیة (الرشیدیة (البلدیة ثانویة ابن سیناء 
االعدادیة

1117 إقلیم: الرشیدیة

زیزي احمد بدون سكن مطعم مدرسي (الجرف (البلدیة الشھید موالي الطیب بن 
 موالي لكبیر

1119 إقلیم: الرشیدیة

واسكو علي نعم داخلیة (تنجداد (البلدیة الحسن الثاني تنجداد 1120 إقلیم: الرشیدیة

أبو مدان  عبد اللطیف بدون سكن مطعم مدرسي عرب صباح اغریس النخیل 1121 إقلیم: الرشیدیة

الطاھر ارزیق بدون سكن مطعم مدرسي عرب صباح زیز عالل الفاسي 1122 إقلیم: الرشیدیة

الحو   بورشوق بدون سكن مطعم مدرسي الخنك 1123 الزیتون  إقلیم: الرشیدیة

لوھابي ابراھیم بدون سكن مطعم مدرسي بني امحمد سجلماسة بني امحمد 1124 إقلیم: الرشیدیة

رجدالي عمر بدون سكن داخلیة الطاوس االكوام 1125 إقلیم: الرشیدیة

زیان رشید بدون سكن مطعم مدرسي اغریس السفلي الثانویة االعدادیة تلوین 1127 إقلیم: الرشیدیة

فقیر نسیم بدون سكن داخلیة تادیغوست حمان الفطواكي 1128 إقلیم: الرشیدیة

عزاوي نبیل نعم داخلیة (میدلت (البلدیة 1131 اعدادیة العیاشي إقلیم: میدلت

بنعیسى محمد نعم داخلیة (میدلت (البلدیة إعدادیة موالي یوسف 1130 إقلیم: میدلت

حفیظ قاماري نعم داخلیة (میدلت (البلدیة الحسن الثاني 1129 إقلیم: میدلت

الوافي  زاید بدون سكن داخلیة (الریش (البلدیة ابي سلیم العیاشي 1132 إقلیم: میدلت

كریم علي نعم داخلیة (الریش (البلدیة یوسف بن تاشفین 1133 إقلیم: میدلت

ایت احماد حماد نعم مطعم مدرسي أیت ازدك القیروان 1134 إقلیم: میدلت

اولشبار زاید بدون سكن مطعم مدرسي غرس تعاللین ایت عتو 1135 إقلیم: میدلت

محمود ع العالي نعم داخلیة (ورزازات (البلدیة ثإ االعدادیة المنصور 
الذھبي

1137 إقلیم: ورزازات

صالحي محمد حبیب نعم داخلیة (ورزازات (البلدیة ثا التأھیلیة  سیدي داود 1139 إقلیم: ورزازات

عبد المجید الداودي نعم داخلیة سكورة أھل الوسط ثإ موالي الطاھر بن 
عبد الكریم

1141 إقلیم: ورزازات

رشید فضیل بدون سكن خارجیة سكورة أھل الوسط ثا التأھیلیة ابي القاسم 1142 إقلیم: ورزازات

احمید دینار بدون سكن خارجیة ترمیكت ثا التأھیلیة ابو بكر 
الصدیق

1143 إقلیم: ورزازات

والحسین محمد نعم خارجیة (قلعة مكونة (البلدیة الورود 1145 إقلیم: تنغیر

عبد السالم جبور بدون سكن خارجیة (قلعة مكونة (البلدیة ثأ موالي باعمران 1144 إقلیم: تنغیر

ساخي موالي ابراھیم نعم خارجیة (تنغیر (البلدیة ثأ.س,م,بن عبد هللا 1146 إقلیم: تنغیر

حدودي محمد نعم خارجیة (تنغیر (البلدیة 1147 ثأ.ابراھیم بن االدھم إقلیم: تنغیر

الصابري یوسف بدون سكن خارجیة (تنغیر (البلدیة ثأ.صالح الدین األیوبي 1149 إقلیم: تنغیر

رجاء عبیدي بدون سكن خارجیة (تنغیر (البلدیة ثإ.إعدادیة الوفاء 1148 إقلیم: تنغیر

جمال فرید بدون سكن خارجیة أیت  سدرات السھل 
الغربیة

ثأ.طارق إبن زیاد 1150 إقلیم: تنغیر
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خالید بل مدني بدون سكن خارجیة تودغى العلیا ثإ. تودغى العلیا  1152 إقلیم: تنغیر

ابلعیوي محمد نعم خارجیة (اكدز (البلدیة ثا. ادریس األول 1153 إقلیم: زاكورة

ایت مونا صالح بدون سكن خارجیة (زاكورة (البلدیة 1155 ثإ. أمزرو إقلیم: زاكورة

علي ناجم بدون سكن خارجیة (زاكورة (البلدیة 1154 ثأ. المسیرة إقلیم: زاكورة

أحمد مساعید نعم مطعم مدرسي ترناتة ثا. ترناتة اإلعدادیة 1157 إقلیم: زاكورة

موالي محمد العباسي بدون سكن خارجیة تامكروت 1158 ثا. عمر بن الخطاب إقلیم: زاكورة
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الحسین جعایفي نعم خارجیة (اكادیر (البلدیة اعدادیة محمد السادس 1168 عمالة: أكادیر  إدا وتنان

رشید فضي بدون سكن خارجیة (اكادیر (البلدیة اعدادیة 20 غشت 1167 عمالة: أكادیر  إدا وتنان

الحسن  وردي محتل خارجیة (اكادیر (البلدیة ثانویة عبد الكریم 
الخطابي

1160 عمالة: أكادیر  إدا وتنان

سعید بن عزا بدون سكن خارجیة (اكادیر (البلدیة اعدادیة ابن الھیثم 1159 عمالة: أكادیر  إدا وتنان

الحسین ایت سلیمان بدون سكن خارجیة (اكادیر (البلدیة اعدادیة ابن طفیل 1166 عمالة: أكادیر  إدا وتنان

فرید  البرودي نعم خارجیة (اكادیر (البلدیة اعدادیة ابن خلدون 1169 عمالة: أكادیر  إدا وتنان

أسلیم سماعیل غیر صالح داخلیة (اكادیر (البلدیة ثانویة االدریسي    
التقنیة

1171 عمالة: أكادیر  إدا وتنان

ابراھیم بوصالح بدون سكن خارجیة (اكادیر (البلدیة ثانویة بدر 1165 عمالة: أكادیر  إدا وتنان

أدبب محمد بدون سكن خارجیة (اكادیر (البلدیة ثانویة محمد  الدرفوفي  1164 عمالة: أكادیر  إدا وتنان

الحسن الصوالح بدون سكن خارجیة (اكادیر (البلدیة اعدادیة جمال الدین 
االفغاني

1163 عمالة: أكادیر  إدا وتنان

زیاد نورالدین بدون سكن خارجیة (اكادیر (البلدیة اعدادیة المھدي بن 
تومرت

1172 عمالة: أكادیر  إدا وتنان

سعید حنجاف بدون سكن خارجیة (اكادیر (البلدیة اعدادیة البحتري 1170 عمالة: أكادیر  إدا وتنان

اسالل  حمو نعم مطعم مدرسي امسكروض اعدادیة العقاد 1173 عمالة: أكادیر  إدا وتنان

بوشرى علي نعم داخلیة الدراركة اعدادیة الكویرة 1174 عمالة: أكادیر  إدا وتنان

عاللي مصطفى بدون سكن خارجیة الدراركة ثانویة سیدي الحاج سعید 1175 عمالة: أكادیر  إدا وتنان

محمد امھرسي بدون سكن خارجیة الدراركة إع.المواھب 1176 عمالة: أكادیر  إدا وتنان

حفیظ الحمدي بدون سكن خارجیة أوریر ثانویة أوریر 1177 عمالة: أكادیر  إدا وتنان

امخوخ لحسن نعم داخلیة امسوان اعدادیة الریاض 1178 عمالة: أكادیر  إدا وتنان

عبد الرحمان خالص بدون سكن مطعم مدرسي تاغزوت اعدادیة نابلوس 1179 عمالة: أكادیر  إدا وتنان

محماد أمسطوك نعم داخلیة (أیت باھا (البلدیة ثإ. الفارابي 1180 إقلیم: شتوكة آیت باھا

الحسن  عرابي نعم داخلیة (بیوكرة (البلدیة ثأ. الجوالن 1182 إقلیم: شتوكة آیت باھا

ابن لحسن حفیظ بدون سكن خارجیة (بیوكرة (البلدیة ثإ. العربي الشتوكي 1181 إقلیم: شتوكة آیت باھا

السعید  محبوب بدون سكن خارجیة (بیوكرة (البلدیة ثأ. المرابطین 1183 إقلیم: شتوكة آیت باھا

الفولكي مونیر بدون سكن داخلیة تسكدلت ثإ. تسكدلت 1184 إقلیم: شتوكة آیت باھا

العربي  المھراز نعم مطعم مدرسي انشادن ثإ. جابر بن حیان 1185 إقلیم: شتوكة آیت باھا

محمد  الراضي نعم داخلیة ماسة ثأ. المسیرة الخضراء 1186 إقلیم: شتوكة آیت باھا

عبد الكریم   الناجي بدون سكن خارجیة واد الصفا ثإ. الحریة 1187 إقلیم: شتوكة آیت باھا

بوغالم عبد هللا نعم مطعم مدرسي سیدي بیبي ثإ. عبدهللا الشفشاوني 1188 إقلیم: شتوكة آیت باھا

عبدالقادر مسكي بدون سكن خارجیة (أیت ملول (البلدیة ثأ.محمد البقالي 1189 عمالة: إنزكان ایت ملول

الراشدي موالي عبد 
العزیز

بدون سكن خارجیة (أیت ملول (البلدیة ثإ.الزرقطوني 1190 عمالة: إنزكان ایت ملول

ابراھیم كرزط بدون سكن خارجیة (الدشیرة الجھادیة (البلدیة ثإ.عالل الفاسي 1192 عمالة: إنزكان ایت ملول

ادریس  الفاللي بدون سكن خارجیة (الدشیرة الجھادیة (البلدیة ثإ.القاضي عیاض 1191 عمالة: إنزكان ایت ملول

حسن البھالي بدون سكن خارجیة (الدشیرة الجھادیة (البلدیة ثأ.حمان الفطواكي 
التأھیلیة

1194 عمالة: إنزكان ایت ملول
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اإلسم و النسب السكن الجماعة  نوع المؤسسة رقم المنصب المؤسسة النیابة

محمد حجاوي بدون سكن خارجیة (الدشیرة الجھادیة (البلدیة ثأ.عمر الخیام 1193 عمالة: إنزكان ایت ملول

بن خلیفة  محمد بدون سكن خارجیة (انزكان (البلدیة ثإ.احمد المنصور الذھبي 1199 عمالة: إنزكان ایت ملول

الدھبي حماد نعم خارجیة (انزكان (البلدیة ثأ.عبد هللا بن یاسین 1195 عمالة: إنزكان ایت ملول

بیزنكاض العربي بدون سكن خارجیة (انزكان (البلدیة ثإ.ابن طفیل 1196 عمالة: إنزكان ایت ملول

العاللي سعید بدون سكن خارجیة (انزكان (البلدیة ثإ االطلس 1197 عمالة: إنزكان ایت ملول

الداودي جواد بدون سكن خارجیة (انزكان (البلدیة ثإ.النجاح 1198 عمالة: إنزكان ایت ملول

رزق هللا عمر نعم خارجیة (القلیعة (البلدیة ثإ.الخوارزمي 1200 عمالة: إنزكان ایت ملول

ادریس شاھد بدون سكن خارجیة (القلیعة (البلدیة ثأ.الفتح 1204 عمالة: إنزكان ایت ملول

العیاشي غزلوني نعم خارجیة (القلیعة (البلدیة ثإ.البیروني 1203 عمالة: إنزكان ایت ملول

السدید محمد بدون سكن خارجیة (القلیعة (البلدیة ثإ.ابن سینا 1202 عمالة: إنزكان ایت ملول

الطیب نونو بدون سكن خارجیة (القلیعة (البلدیة ثأ.المعري 1201 عمالة: إنزكان ایت ملول

مبارك  الكابوس نعم مطعم مدرسي اوالد دحو ثإ.عثمان بن عفان 1205 عمالة: إنزكان ایت ملول

ادریس البوعلي بدون سكن خارجیة تمسیة ثإ.األنوار 1207 عمالة: إنزكان ایت ملول

محمد ھمزي نعم مطعم مدرسي تمسیة ثإ.یوسف بن تاشفین 1206 عمالة: إنزكان ایت ملول

عبد هللا اشلھاش بدون سكن خارجیة تمسیة ثأ. عبدهللا الشفشاوني 
التأھیلیة

1208 عمالة: إنزكان ایت ملول

موالي محمد الحسني بدون سكن خارجیة (أیت ایعزة (البلدیة ثإ.السعدیین 1210 إقلیم: تارودانت

عبد السالم رعي بدون سكن خارجیة (أیت ایعزة (البلدیة ثأ.ایت اعزا 1209 إقلیم: تارودانت

الحسن بحوس نعم داخلیة (أولوز (البلدیة ثإ. اولوز 1211 إقلیم: تارودانت

حسان اسدمر بدون سكن خارجیة (الكردان (البلدیة ثأ.العرفان 1212 إقلیم: تارودانت

علي بوعطیة نعم داخلیة (ایغرم (البلدیة ثأ.األرك 1213 إقلیم: تارودانت

عبد العزیز الطایفي بدون سكن خارجیة (أوالد تایمة (البلدیة ثأ. النھضة 1214 إقلیم: تارودانت

احمد الحدري بدون سكن خارجیة (أوالد تایمة (البلدیة ثإ. اإلنبعاث 1215 إقلیم: تارودانت

علي موسي بدون سكن خارجیة (تارودانت (البلدیة ثإ الحسن االول 1216 إقلیم: تارودانت

محمد بوھو نعم داخلیة (تارودانت (البلدیة ثأ.ابن سلیمان الروداني 1217 إقلیم: تارودانت

عبد الرحیم حریش نعم مطعم مدرسي لمھارة ثإ.المھارة لولیجة 1218 إقلیم: تارودانت

محمد رحالي نعم مطعم مدرسي أوالد عیسى ثأ.المعرفة 1219 إقلیم: تارودانت

الشملي عبدااللھ نعم داخلیة تافنكولت ثأ.الفضیلة 1220 إقلیم: تارودانت

طھران سعید نعم مطعم مدرسي اسن ثإ.اسن 1221 إقلیم: تارودانت

عبد الرزاق بوتسنت نعم مطعم مدرسي مشرع العین ثأ.الشابي 1222 إقلیم: تارودانت

فؤاد عمر نعم مطعم مدرسي سیدي موسى الحمري ثأ.سیدي موسى 1223 إقلیم: تارودانت

عبد الكریم ابالغن نعم مطعم مدرسي اساكي 1224 ثإ. أساكي إقلیم: تارودانت

بوزروال عبد الصمد بدون سكن مطعم مدرسي أیت ایكاس ثإ.اإلمام مسلم 1225 إقلیم: تارودانت

لیلول حسن نعم داخلیة تملوكت 1226 ثإ.النور  إقلیم: تارودانت

الشكر مبارك بدون سكن مطعم مدرسي تزمورت ثإ.تازمورت 1227 إقلیم: تارودانت

لعربي الصدیقي غیر صالح داخلیة (اقا (البلدیة المنصور الذھبي 1228 إقلیم: طاطا

ابراھیم الحوس  بدون سكن داخلیة (طاطا (البلدیة عالل بن عبد هللا 1229 إقلیم: طاطا
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سوس - ماسة الجھة : 

اإلسم و النسب السكن الجماعة  نوع المؤسسة رقم المنصب المؤسسة النیابة

ایت بھا الحسن بدون سكن خارجیة (طاطا (البلدیة ثانویة محمد السادس 
التأھیلیة

1230 إقلیم: طاطا

بوكنین احمد بدون سكن داخلیة ادیس الوحدة 1231 إقلیم: طاطا

في طور اإلنجاز ضحیمي عبد الھادي داخلیة ادیس ابن الھیثم 1232 إقلیم: طاطا

رشید الزاطي بدون سكن خارجیة تكموت ثانویة الزیتون اإلعدادیة 1233 إقلیم: طاطا

الزھیري یوسف نعم داخلیة (تزنیت (البلدیة الثانویة التأھیلیة المسیرة 
الخضراء

1234 إقلیم: تیزنیت

كریم علي بدون سكن خارجیة (تزنیت (البلدیة الثانویة التاھیلیة الحسن 
الثاني

1235 إقلیم: تیزنیت

أحمد دحني نعم خارجیة أربعاء الساحل الثانویة التأھیلیة ابراھیم 
وخزان

1237 إقلیم: تیزنیت

الرامي الحسین نعم داخلیة بونعمان الثانویة التاھیلیة ابن 
خلدون

1238 إقلیم: تیزنیت

سالیم احمد نعم خارجیة المعدر الكبیر الثانویة التاھیلیة المھدي 
بن بركة

1239 إقلیم: تیزنیت

وعزن علي نعم داخلیة الركادة الثانویة االعدادیة 
الزیتون

1240 إقلیم: تیزنیت

زعبون    أحمد بدون سكن خارجیة الركادة الثانویة التأھیلیة السالم 1241 إقلیم: تیزنیت

الصالحي عبدالرحمان نعم داخلیة اثنین اكلو الثانویة التاھیلیة سیدي 
وكاك

1242 إقلیم: تیزنیت
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اإلسم و النسب السكن الجماعة  نوع المؤسسة رقم المنصب المؤسسة النیابة

حوسى الحسین بدون سكن خارجیة (أسا (البلدیة وادي الصفا 1243 إقلیم: أسا - الزاك

رشید اتبیر بدون سكن خارجیة (بویز كارن (البلدیة بویزكارن 1244 إقلیم: كلمیم

ابولزھار عبد الباسط بدون سكن خارجیة (كلمیم (البلدیة عبدالكریم الخطابي 1250 إقلیم: كلمیم

عبد العزیز لكزولي بدون سكن خارجیة (كلمیم (البلدیة الوحدة 1249 إقلیم: كلمیم

ام العویتكات مبارك بدون سكن خارجیة (كلمیم (البلدیة لال مریم 1248 إقلیم: كلمیم

زاكي محمد بدون سكن خارجیة (كلمیم (البلدیة 1247 موالي رشید إقلیم: كلمیم

ایت باكروم عبد 
العزیز

بدون سكن خارجیة (كلمیم (البلدیة الخوارزمي 1245 إقلیم: كلمیم

عبد هللا تمیم بدون سكن خارجیة (كلمیم (البلدیة عمر بن الخطاب 1246 إقلیم: كلمیم

مساریر احمد بدون سكن خارجیة (كلمیم (البلدیة األصیل  1253 إقلیم: كلمیم

مستبشر سعید بدون سكن خارجیة (كلمیم (البلدیة 1252 امحیریش  إقلیم: كلمیم

كنطور حمادي بدون سكن خارجیة افران أطلس الصغیر أمسرا 1254 إقلیم: كلمیم

النوى محمد سیداتي بدون سكن خارجیة تكانت ثانویة ابراھیم  
الكوراري اإلعدادیة

1255 إقلیم: كلمیم

بلعید وھبلي بدون سكن خارجیة تموالي 1256  تیموالي إقلیم: كلمیم

الموذن محمد المختار نعم داخلیة اسریر امام مالك 1257 إقلیم: كلمیم

سامي   الصلح  عمر بدون سكن خارجیة اباینو                            
            إیكیسل

1258 إقلیم: كلمیم

بھوش عبد الحق بدون سكن خارجیة (سیدي إفني (البلدیة الثانویة اإلعدادیة 30 
یونیو

1260 إقلیم: سیدي افني

مبروك بدیاف نعم داخلیة (سیدي إفني (البلدیة الثانویة التأھیلیة موالي 
عبد هللا

1261 إقلیم: سیدي افني

المزدوغي الحسین بدون سكن خارجیة (سیدي إفني (البلدیة الثانویة التأھیلیة الحسن 
األول

1259 إقلیم: سیدي افني

زكریاء الریفي بدون سكن خارجیة (سیدي إفني (البلدیة الثانویة التأھیلیة موالي 
ادریس

1262 إقلیم: سیدي افني

بونعاج مبارك نعم خارجیة (طانطان (البلدیة الفتح 1265 إقلیم: طانطان

الحیاني  الحسین نعم خارجیة (طانطان (البلدیة النھضة 1263 إقلیم: طانطان

الطفیل   بوجمعة بدون سكن خارجیة (طانطان (البلدیة المنصور الذھبي 1264 إقلیم: طانطان

اولقاید      محمد بدون سكن خارجیة (طانطان (البلدیة ثانویة ولي العھد موالي 
الحسن اإلعدادیة

1266 إقلیم: طانطان

الناجمي الحسین بدون سكن خارجیة (الوطیة (البلدیة محمد بن عبدالكریم 
الخطابي

1268 إقلیم: طانطان

لشكر  مولود بدون سكن خارجیة (الوطیة (البلدیة ثانویة  محمد السادس 1267 إقلیم: طانطان
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اإلسم و النسب السكن الجماعة  نوع المؤسسة رقم المنصب المؤسسة النیابة

حسن  بنخراشي بدون سكن خارجیة (بوجدور (البلدیة الثانویة االعدادیة عمر 
 بن الخطاب

1271 إقلیم: بوجدور

أحمد أغلى منھم بدون سكن خارجیة (بوجدور (البلدیة الثانویة االعدادیة الوحدة 1270 إقلیم: بوجدور

ادخیل شیغالي بدون سكن خارجیة (بوجدور (البلدیة 1269 الثانویة التاھیلیة البقالي إقلیم: بوجدور

أسكواي بوبكر بدون سكن داخلیة (السمارة (البلدیة المسیرة الخضراء 1276 إقلیم: السمارة

الدیحداح البشیر نعم خارجیة (السمارة (البلدیة األمیر موالي رشید 1274 إقلیم: السمارة

بوعبید الحسین بدون سكن خارجیة (السمارة (البلدیة وادي الساقیة الحمراء 1275 إقلیم: السمارة

كعیبیش سالم بدون سكن خارجیة (السمارة (البلدیة ابن الھیثم 1273 إقلیم: السمارة

فراجي علو نعم خارجیة (السمارة (البلدیة انس بن مالك 1272 إقلیم: السمارة

سومیة غزالي بدون سكن خارجیة (المرسى (البلدیة المرسى 1278 إقلیم: العیون

لبیھي محمد الشیخ بدون سكن خارجیة (العیون (البلدیة الساقیة الحمراء 1283 إقلیم: العیون

المعروفي مصطفى نعم خارجیة (العیون (البلدیة طارق بن زیاد 1288 إقلیم: العیون

سیدي امھمد   حمیمید بدون سكن خارجیة (العیون (البلدیة عالل بن عبد هللا 1289 إقلیم: العیون

المولودي   لبیض بدون سكن خارجیة (العیون (البلدیة التعاون 1287 إقلیم: العیون

سیدي محمد الشیخ 
لبیھي

بدون سكن خارجیة (العیون (البلدیة القاضي عیاض 1286 إقلیم: العیون

عالي سلكوح بدون سكن خارجیة (العیون (البلدیة التنمیة 1285 إقلیم: العیون

الحسین  إبلھاس بدون سكن خارجیة (العیون (البلدیة جمال الدین األفغاني 1284 إقلیم: العیون

ارغیة  أبالضي بدون سكن خارجیة (العیون (البلدیة حلیمة السعدیة 1281 إقلیم: العیون

عبد هللا  العیاشي بدون سكن خارجیة (العیون (البلدیة المغرب العربي 1280 إقلیم: العیون

أحمد التعقیلي بدون سكن خارجیة (العیون (البلدیة عثمان بن عفان 1279 إقلیم: العیون

سیدابراھیم   لماذني بدون سكن خارجیة (العیون (البلدیة أنوال 1282 إقلیم: العیون
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            المناصب المحتمل شغورھا لھیأة التسییر والمراقبة المادیة والمالیة المكلفین بالتدبیر المالي واإلداري والمحاسباتي  
الداخلة - وادي الذھب الجھة : 

اإلسم و النسب السكن الجماعة  نوع المؤسسة رقم المنصب المؤسسة النیابة

عبد العزیز لعقیرة بدون سكن خارجیة (الداخلة (البلدیة ثانویةالحسن الثاني 
اإلعدادیة

1291 إقلیم: وادي الذھب

سمیرة بوحریبة بدون سكن خارجیة (الداخلة (البلدیة ثانویةالحسن الثاني 
التأھیلیة

1290 إقلیم: وادي الذھب

غبور حسن بدون سكن خارجیة (الداخلة (البلدیة إبن رشد 1294 إقلیم: وادي الذھب
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