
طنجة - تطوان - الحسیمة 01 الجھة      :      
   األصلیة

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

مدیر ثانویة نعم 42 21/09/1987 1 إقلیم: الحسیمة الثانویة التأھیلیة ایت  
قمرة

7246 إقلیم: الحسیمة امزورن جمال الزعیم

مدیر ثانویة نعم 69 16/09/1980 1 إقلیم: تطوان مؤسسة األقسام 
التحضیریة

CP 7383 عمالة: المضیق - 
الفنیدق

الفقیھ داود عبد اللطیف 
حمزة

مدیر الدراسة بدون سكن 63 16/09/1991 1 إقلیم: تطوان مؤسسة األقسام 
التحضیریة

CP 7385 إقلیم: تطوان الثانویة التأھیلیة 
االمام الغزالي

الخریم كبیرة

مدیر ثانویة غیر صالح 36 05/09/2007 2 إقلیم: سیدي 
قاسم

ثانویة المتنبي 7839 إقلیم: وزان الثانویة التأھیلیة 
مقریصات

حواصلي نبیل

مدیر ثانویة نعم 51 16/10/1981 1 عمالة 
مقاطعات 
الدار البیضاء 
أنفا

ابن تومرت 8081 عمالة: المضیق - 
الفنیدق

محمد السادس عبد العزیز ھلو

مدیر ثانویة نعم 42 17/09/1988 4 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

المھدي المنجرة 9617 عمالة: طنجة - 
أصیال

الثانویة التأھیلیة 
عبد هللا 
الشفشاوني

سعید الكرزي

مدیر ثانویة نعم 39 16/09/1989 4 عمالة: 
المضیق - 
الفنیدق

الفقیھ داود 8969 إقلیم: شفشاون الثانویة التأھیلیة 
الوحدة اإلفریقیة

سعید ازنود

مدیر ثانویة نعم 32 17/11/1993 1 عمالة: 
المضیق - 
الفنیدق

محمد السادس 8964 عمالة: طنجة - 
أصیال

الثانویة التأھیلیة 
المرابطین

تاوشیخت محمد

مدیر ثانویة نعم 39 16/09/1998 7 عمالة: سال الثانویة التأھیلیة الحسین  
السالوي

7818 إقلیم: وزان الثانویة التاھیلیة 
عمر الخیام

حفیظة بابا

مدیر ثانویة نعم 42 16/09/1984 1 عمالة: طنجة 
- أصیال

الثانویة التأھیلیة موالي 
رشید

7374 إقلیم: العرائش الثانویة التأھیلیة 
اوالد أوشیح

نجیة كسیكسو

مدیر ثانویة نعم 42 21/09/1987 3 عمالة: طنجة 
- أصیال

الثانویة التأھیلیة بئر 
انزران

8879 إقلیم: العرائش الثانویة التأھیلیة 
اللیكسوس

عبد المالك 
الحجامي

مدیر ثانویة في طور 
اإلنجاز

32 16/09/1989 2 عمالة: طنجة 
- أصیال

الثانویة التاھیلیة الحي 
الصناعي

7359 عمالة: طنجة - 
أصیال

الثانویة التأھیلیة 
بئر انزران

المصطفى      
           امریقم

1 / 14 BTS: ثانویة تأھیلیة بھا أقسام تحضیر شھادة التقني العالي    S: ثانویة تأھیلیة بھا أقسام تحضیریة و شھادة التقني العالي   CP: ثانویة تأھیلیة بھا أقسام تحضیریة

نتیجة الحركة اإلنتقالیة للمدیرین و مدیري الدراسة لمؤسسات التعلیم الثانوي التأھیلي لسنة 2018 



طنجة - تطوان - الحسیمة 01 الجھة      :      
   األصلیة

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

مدیر ثانویة نعم 60 21/09/1987 1 عمالة: فاس إبن حزم 7574 إقلیم: الحسیمة موالي اسماعیل موسى جراب

2 / 14 BTS: ثانویة تأھیلیة بھا أقسام تحضیر شھادة التقني العالي    S: ثانویة تأھیلیة بھا أقسام تحضیریة و شھادة التقني العالي   CP: ثانویة تأھیلیة بھا أقسام تحضیریة

نتیجة الحركة اإلنتقالیة للمدیرین و مدیري الدراسة لمؤسسات التعلیم الثانوي التأھیلي لسنة 2018 



الشرق 02 الجھة      :      
   األصلیة

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

مدیر ثانویة نعم 39 05/09/2007 1 إقلیم: الحوز الثانویة التأھیلیة توبقال 10045 إقلیم: الدریوش ثا. بودینار الحلواني  عبد 
المولى

مدیر ثانویة بدون سكن 39 16/09/1989 1 إقلیم: 
الناضور

الثانویة التأھیلیة محمد 
الخامس

7476 إقلیم: الدریوش ثانویة الكندي محمد اغاللة

مدیر ثانویة نعم 42 16/09/1986 1 إقلیم: بركان ثانویة الكندي التأھیلیة 7421 إقلیم: الناضور الثانویة التأھیلیة 
زایو

عبد العزیز 
توفیق

مدیر ثانویة نعم 54 20/09/1983 1 عمالة: وجدة 
- أنكاد

ثا. القاضي ابن العربي 7504 إقلیم: تاوریرت الثانویة التأھیلیة 
الخوارزمي

خبوري أحمد

مدیر ثانویة نعم 48 16/09/1989 2 عمالة: وجدة 
- أنكاد

ثا. المتنبي 7503 عمالة: وجدة - 
أنكاد

ثا. عبد المومن معمري الصادق

مدیر ثانویة نعم 42 16/09/1986 2 عمالة: وجدة 
- أنكاد

ثا. عبد هللا كنون 7505 إقلیم: تاوریرت الثانویة التأھیلیة 
المغرب العربي

محمد حالي

مدیر ثانویة نعم 42 16/09/1997 3 عمالة: وجدة 
- أنكاد

ثا. محمد السادس 7502 إقلیم: فجیج القاضي عیاض جلیبن محمد

3 / 14 BTS: ثانویة تأھیلیة بھا أقسام تحضیر شھادة التقني العالي    S: ثانویة تأھیلیة بھا أقسام تحضیریة و شھادة التقني العالي   CP: ثانویة تأھیلیة بھا أقسام تحضیریة

نتیجة الحركة اإلنتقالیة للمدیرین و مدیري الدراسة لمؤسسات التعلیم الثانوي التأھیلي لسنة 2018 



فاس - مكناس 03 الجھة      :      
   األصلیة

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

مدیر ثانویة نعم 42 21/09/1987 9 إقلیم: القنیطرة الثانویة التأھیلیة نجیب 
محفوظ

7723 إقلیم: الحاجب ثانویة جحجوح 
التأھیلیة

عبد السالم 
العدولي

مدیر ثانویة محتل 51 16/09/1985 1 إقلیم: تازة العرفان 7675 إقلیم: تازة ابن الیاسمین حسن بن حمو

مدیر ثانویة نعم 39 16/09/1997 1 إقلیم: تاونات ثانویة ابن خلدون التأھیلة 7635 إقلیم: تاونات ثانویة موالي 
بوشتى التأھیلیة

محمد الخالبي

مدیر ثانویة نعم 42 16/09/1989 9 إقلیم: موالي 
یعقوب

الثانویة التأھیلیة أحمد 
زكي العلوي

9389 إقلیم: تاونات ثا نویة الوحدة 
التأھیلیة

عبد الوھاب 
العوفي

مدیر ثانویة نعم 42 21/09/1988 3 إقلیم: موالي 
یعقوب

الثانویة التأھیلیة عباس 
العمراني

7698 إقلیم: إفران طارق بن زیاد محسن  عبد  
العظیم

مدیر ثانویة نعم 42 16/09/1982 3 عمالة: الرباط حمان الفطواكي 7792 إقلیم: الحاجب ثانویة بطیط 
التأھیلیة

العابدي علوي 
موالي  ادریس

مدیر ثانویة نعم 54 16/09/1992 1 عمالة: سال الثانویة التأھیلیة سلمان  
الفارسي

CP 7802 إقلیم: تازة التقنیة لوداري  فؤاد

مدیر ثانویة في طور 
اإلنجاز

61 17/09/1984 1 عمالة: طنجة 
- أصیال

الثانویة التاھیلیة ابن زھر 7360 عمالة: فاس ابن األثیر جبارة الخمار

مدیر ثانویة نعم 57 16/09/1995 2 عمالة: فاس عبد الرحیم بوعبید 7581 عمالة: فاس ابن باجة الشافقي عبد 
الحنین

مدیر ثانویة غیر صالح 48 21/09/1987 1 عمالة: فاس عبد الرحیم بوعبید 7575 عمالة: فاس عالل الودیي خالد السجاع

مدیر ثانویة نعم 48 04/12/2000 3 عمالة: فاس األمیر موالي الحسن 7580 إقلیم: تاونات ثانویة اإلمام 
الغزالي التأھیلیة

محمد الوارتي

مدیر ثانویة نعم 48 16/09/1998 1 عمالة: فاس ابن األثیر 9204 عمالة: فاس المسیرة عبدالحق 
بتكمنتي

مدیر ثانویة نعم 47 29/10/1990 1 عمالة: فاس عبدالكریم الرایس 7576 إقلیم: موالي یعقوب الثانویة التأھیلیة 
أحمد زكي 
العلوي

طریق احساین

مدیر ثانویة نعم 45 16/09/1997 9 عمالة: فاس موالي ادریس CP 7586 إقلیم: صفرو ثانویة بئر 
أنزران التأھیلیة

أناس الخلفي

4 / 14 BTS: ثانویة تأھیلیة بھا أقسام تحضیر شھادة التقني العالي    S: ثانویة تأھیلیة بھا أقسام تحضیریة و شھادة التقني العالي   CP: ثانویة تأھیلیة بھا أقسام تحضیریة

نتیجة الحركة اإلنتقالیة للمدیرین و مدیري الدراسة لمؤسسات التعلیم الثانوي التأھیلي لسنة 2018 



فاس - مكناس 03 الجھة      :      
   األصلیة

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

مدیر ثانویة بدون سكن 42 16/09/1989 1 عمالة: فاس الخوارزمي 7595 عمالة: فاس الحاج الھادي 
التجموعتي

حمید وجیھ

مدیر ثانویة بدون سكن 39 16/09/1991 1 عمالة: فاس الحاج الھادي التجموعتي 9275 إقلیم: موالي یعقوب الثانویة التأھیلیة 
المستقبل

ناصر ادرید

مدیر ثانویة غیر صالح 39 16/09/1988 1 عمالة: وجدة 
- أنكاد

ثا. عبد المومن 9065 إقلیم: تازة الزیتون عبد العزیز 
روكي

5 / 14 BTS: ثانویة تأھیلیة بھا أقسام تحضیر شھادة التقني العالي    S: ثانویة تأھیلیة بھا أقسام تحضیریة و شھادة التقني العالي   CP: ثانویة تأھیلیة بھا أقسام تحضیریة

نتیجة الحركة اإلنتقالیة للمدیرین و مدیري الدراسة لمؤسسات التعلیم الثانوي التأھیلي لسنة 2018 



الرباط - سال - القنیطرة 04 الجھة      :      
   األصلیة

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

مدیر ثانویة نعم 66 16/09/1994 1 إقلیم: القنیطرة الثانویة التأھیلیة محمد   
السادس

CP 7710 إقلیم: القنیطرة الثانویة التأھلیة 
 التقنیة ابن سینا

السائح محمد

مدیر ثانویة بدون سكن 53 01/11/1978 1 إقلیم: القنیطرة الثانویة التأھیلیة محمد 
الشرایبي

7709 إقلیم: القنیطرة الثانویة التأھیلیة 
القدس

بنسعید محمد

مدیر ثانویة نعم 48 21/10/1985 1 إقلیم: القنیطرة الثانویة التأھلیة التقنیة 
 ابن سینا

BTS 9404 إقلیم: سیدي قاسم ثانویة موالي 
رشید

عبدالعزیز 
الربعي

مدیر ثانویة نعم 47 16/09/1996 1 إقلیم: القنیطرة الثانویة التأھیلیة ابن  
الھیثم

7712 عمالة: سال الثانویة التأھیلیة  
الفارابي  التقنیة

السعید القدوري

مدیر ثانویة نعم 46 16/11/1993 1 إقلیم: القنیطرة الثانویة التأھیلیة ابن  
عباد

7706 عمالة: سال الثانویة التأھیلیة  
الفقیھ محمد بن 
أبي بكر 
التطواني

عزوزو سعید

مدیر ثانویة بدون سكن 45 12/11/2001 3 إقلیم: القنیطرة الثانویة التأھیلیة القدس 9406 إقلیم: سیدي سلیمان قاسم أمین الوارث الحسن

مدیر ثانویة غیر صالح 39 17/09/1984 5 إقلیم: القنیطرة الثانویة التأھیلیة المسیرة  
الخضراء

7711 إقلیم: القنیطرة الثانویة التأھیلیة 
ابن األثیر

الفیاللي عبد 
الحمید

مدیر ثانویة بدون سكن 39 16/09/1996 2 إقلیم: القنیطرة الثانویة التأھیلیة الوفاق 7708 إقلیم: سیدي سلیمان القصیبیة الخمري  محمد

مدیر ثانویة نعم 44 16/09/1997 1 إقلیم: 
النواصر

الثانویة التأھیلیة أبي 
حیان التوحیدي

8318 عمالة: الصخیرات 
 - تمارة

المنصور الدھبي مومو عبد 
العزیز

مدیر ثانویة نعم 67 16/09/1988 1 عمالة: الرباط الشریف االدریسي 7774 عمالة: الرباط المالقي محمد  رباني

مدیر ثانویة نعم 51 11/11/1991 2 عمالة: الرباط أبي ذر الغفاري 7793 عمالة: سال الثانویة التأھیلیة  
أحمد شوقي

سیدي محمد 
ھاشمي

مدیر ثانویة نعم 50 16/09/1991 2 عمالة: الرباط المالقي 9478 عمالة: الرباط لالعائشة محمد بن مینة

مدیر ثانویة نعم 48 17/09/1984 4 عمالة: الرباط 7781 دار السالم  عمالة: الصخیرات 
 - تمارة

المھدي المنجرة المصطفى 
أوخرتي

مدیر ثانویة محتل 42 16/09/1991 1 عمالة: الرباط 7780 موالي عبد هللا  عمالة: سال الثانویة التأھیلیة  
إبن ھاني

عثمان ناجي

مدیر ثانویة بدون سكن 36 16/09/1989 1 عمالة: الرباط لالعائشة 9477 عمالة: سال الثانویة التأھیلیة  
العباس مفتاح

ازبادي عبد 
العزیز

6 / 14 BTS: ثانویة تأھیلیة بھا أقسام تحضیر شھادة التقني العالي    S: ثانویة تأھیلیة بھا أقسام تحضیریة و شھادة التقني العالي   CP: ثانویة تأھیلیة بھا أقسام تحضیریة

نتیجة الحركة اإلنتقالیة للمدیرین و مدیري الدراسة لمؤسسات التعلیم الثانوي التأھیلي لسنة 2018 



الرباط - سال - القنیطرة 04 الجھة      :      
   األصلیة

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

مدیر ثانویة نعم 54 16/09/1989 1 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

موالي علي الشریف 7870 عمالة: الصخیرات 
 - تمارة

عبد هللا إبراھیم عبد الفتاح ایت 
االحیان

مدیر ثانویة نعم 42 16/09/1988 1 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

مرس الخیر 7880 عمالة: الرباط المنصور الدھبي حسن  رحالي

مدیر ثانویة نعم 49 13/11/1992 1 عمالة: سال الثانویة التأھیلیة  
الفارابي  التقنیة

BTS 9497 عمالة: الرباط ابى بكر  
  الصدیق

محمد الزرایدي

مدیر ثانویة نعم 48 17/09/1990 1 عمالة: سال الثانویة التأھیلیة ابي بكر 
القادري

7801 عمالة: سال الثانویة التأھیلیة 
عباس محمود 
العقاد

العربي  
المباركي

مدیر ثانویة نعم 45 13/02/1987 3 عمالة: سال الثانویة التأھیلیة ابي  
شعیب الدكالي

7811 عمالة: سال الثانویة التأھیلیة  
ابراھیم 
الموصلي

امبارك العبادي

مدیر ثانویة نعم 39 12/02/1985 1 عمالة: سال الثانویة التأھیلیة جابر بن 
حیان

7813 عمالة: سال الثانویة التأھیلیة 
الباتول الصبیحي

خدیجة خیاط

مدیر ثانویة نعم 39 16/09/1988 8 عمالة: سال الثانویة التأھیلیة الفقیھ  
محمد بن أبي بكر 
التطواني

9508 إقلیم: الخمیسات موسى بن نصیر كریني عبد 
العزیز

مدیر ثانویة نعم 42 17/09/1990 3 عمالة: طنجة 
- أصیال

الثانویة التأھیلیة 
المرابطین

8882 عمالة: سال الثانویة التأھیلیة  
 ام الربیع

دكان رشید

مدیر ثانویة في طور 
اإلنجاز

45 16/09/1992 9 عمالة: مكناس الثانویة التأھیلیة عین 
كرمة

7551 إقلیم: سیدي قاسم ثانویة جرف 
الملحة

بكراوي عبد 
الكریم

مدیر ثانویة نعم 43 16/09/1985 4 عمالة: مكناس الثانویة التأھیلیة طارق 
بن زیاد

7531 إقلیم: سیدي قاسم ثانویة محمد 
الخامس

العربي كركازي

مدیر ثانویة نعم 42 16/09/1983 2 عمالة: مكناس الثانویة التأھیلیة لال أمینة 7532 عمالة: الصخیرات 
 - تمارة

االمیر موالي 
عبد هللا

الحسین بوربعة
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بني مالل - خنیفرة 05 الجھة      :      
   األصلیة

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

مدیر ثانویة نعم 38 16/09/1989 1 إقلیم: 
النواصر

الثانویة التأھیلیة الطیب 
الخمال

8329 إقلیم: خریبكة الثانویة التأھیلیة 
الحسن الثاني

احمد  براضي

مدیر ثانویة نعم 48 16/09/1993 1 إقلیم: بني 
مالل

ثانویة موحى وحمو 
التأھیلیة

7905 إقلیم: أزیالل ثانویة عمر بن 
عبد العزیز 
التأھیلیة

عبد الكریم 
عاللي

مدیر ثانویة نعم 39 18/10/1990 1 إقلیم: بني 
مالل

ثانویة الحسن الثاني 
التأھیلیة

7907 إقلیم: أزیالل تانویة القاضي 
عیاض التأھیلیة

عبد الغاني 
وحیب

مدیر ثانویة نعم 36 17/09/1990 5 إقلیم: بني 
مالل

ثانویة العامریة التأھیلیة 7906 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

ثانویة  
الخوارزمي 
التقنیة

المصطفى شرو

مدیر ثانویة نعم 42 16/09/1989 1 إقلیم: تطوان ادریس بنزكري 7384 إقلیم: بني مالل ثانویة اوالد    
سعید  التاھیلیة

محمد دقیبو

مدیر ثانویة نعم 42 16/09/1989 1 إقلیم: خریبكة الثانویة التاھیلیة یوسف 
بن تاشفین

7994 إقلیم: خریبكة الثانویة التأھیلیة 
ابن تومرت

لماني محمد

مدیر ثانویة نعم 45 16/09/1985 1 إقلیم: خنیفرة الثانویة التأھیلیة محمد 
الخامس

7965 إقلیم: خنیفرة التانویة التأھیلیة 
محمد السادس

وجدید ملود

مدیر ثانویة نعم 39 21/09/1987 4 إقلیم: خنیفرة التانویة التأھیلیة محمد 
السادس

9716 إقلیم: خنیفرة الثانویة التأھیلیة 
عبد الكریم 
الخطابي

خیاطي الحسین

مدیر ثانویة نعم 46 03/11/1994 3 عمالة: 
مراكش

الثانویة التأھیلیة سحنون 8463 إقلیم: أزیالل ثانویة تزكي 
التأھیلیة

محمد اسدرم
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الدار البیضاء  - سطات 06 الجھة      :      
   األصلیة

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

مدیر ثانویة نعم 45 16/09/1992 1 إقلیم: الجدیدة ثانویة القاضي عیاض  
التأھیلیة

8256 إقلیم: الجدیدة ثانویة الجرف 
االصفر التأھیلیة

الرخیص عزیز

مدیر ثانویة بدون سكن 45 07/09/2004 9 إقلیم: 
الخمیسات

الموحدین 7736 إقلیم: الجدیدة ثانویة 6 نونبر 
التأھیلیة

محمد السكاكي

مدیر الدراسة نعم 54 16/09/1985 1 إقلیم: القنیطرة الثانویة التأھیلیة محمد   
السادس

CP 7713 عمالة: المحمدیة الثانویة التقنیة عبد هللا غریب

مدیر ثانویة نعم 46 02/11/1994 4 إقلیم: القنیطرة الثانویة التأھیلیة إدریس 
األول

7707 عمالة: المحمدیة الثانویة التقنیة عبد الرحیم 
االدریسي

مدیر ثانویة نعم 75 16/09/1986 1 إقلیم: برشید الثانویة التقنیة اإلمام 
مالك

8042 إقلیم: برشید الثانویة التأھیلیة 
أوالد حریز

محمد فاقیھي

مدیر ثانویة نعم 42 16/09/1989 2 إقلیم: برشید الثانویة التأھیلیة أوالد 
حریز

9801 إقلیم: برشید الثانویة التأھیلیة 
الجنرال الكتاني

ھدورة عبد 
الكریم

مدیر ثانویة بدون سكن 33 12/11/1986 1 إقلیم: برشید الثانویة التأھیلیة الجنرال 
الكتاني

9803 إقلیم: برشید الثانویة التأھیلیة 
 الجدیدة

أحمد   شمالل

مدیر ثانویة بدون سكن 42 16/09/1986 1 إقلیم: خریبكة الثانویة التأھیلیة 
 تاشرافت

8015 إقلیم: سطات الثانویة التأھیلیة 
راس العین

المصطفى 
بولحیة

مدیر ثانویة بدون سكن 42 16/09/1985 1 إقلیم: خریبكة الثانویة التأھیلیة ابن 
تومرت

9780 إقلیم: سطات أنس بن مالك سعید تیاري

مدیر ثانویة نعم 39 06/09/2000 1 إقلیم: خریبكة الثانویة التأھیلیة الحسن 
الثاني

9768 إقلیم: سطات الثانویة التأھیلیة 
العیون

دومي علي

مدیر ثانویة نعم 39 16/09/1988 1 إقلیم: سطات ثانویة ابن عباد التأھیلیة 10001 إقلیم: سطات ثانویة شوقي 
التأھیلیة

المصطفى   
حمزي

مدیر ثانویة نعم 48 17/09/1984 1 إقلیم: سیدي 
بنور

ثانویة محمد الخامس 
 التأھیلیة

8394 إقلیم: سیدي بنور ثانویة سیدي 
   بنور التأھیلیة

حبیب هللا عبد هللا

مدیر ثانویة نعم 40 20/09/1983 9 إقلیم: شیشاوة الثانویة التأھیلیة ابن رشد 8415 عمالة مقاطعات 
الفداء مرس 
السلطان

الثانویة التأھیلیة 
طھ حسین

 وعزیز محمد

مدیر ثانویة نعم 40 07/11/1983 1 إقلیم: مدیونة عمر بن الخطاب 8291 إقلیم: مدیونة موالي یوسف موروان محمد
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الدار البیضاء  - سطات 06 الجھة      :      
   األصلیة

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

مدیر ثانویة محتل 45 27/10/1982 1 عمالة 
مقاطعات 
الفداء مرس 
السلطان

الثانویة التأھیلیة جمال 
الدین المھیاوي

8089 عمالة مقاطعات 
عین السبع الحي 
المحمد

اإلمام مالك باعسو یوسف

مدیر ثانویة محتل 33 16/09/1985 1 عمالة 
مقاطعات عین 
السبع الحي 
المحمد

اإلمام مالك 9845 عمالة مقاطعات 
عین السبع الحي 
المحمد

البحتري محمد طلحا

مدیر ثانویة نعم 36 16/09/1988 1 عمالة 
مقاطعات 
موالي رشید

الثانویة التأھیلیة السالم 8190 عمالة مقاطعات 
موالي رشید

الثانویة التأھیلیة 
المقدسي

محمد التموح

مدیر ثانویة محتل 35 17/09/1990 3 عمالة 
مقاطعات 
موالي رشید

الثانویة التأھیلیة جعفر 
الفاسي

8191 عمالة مقاطعات 
موالي رشید

الثانویة التأھیلیة 
عبد الرحمان 
بلقرشي

رضوان قصور

مدیر ثانویة نعم 56 16/09/1985 1 عمالة مقاطعة 
عین الشق

الثانویة التأھیلیة التقنیة 
أنوال

8127 عمالة مقاطعات 
الفداء مرس 
السلطان

الثانویة التأھیلیة 
محمد الخامس

المصطفى 
ھاشمي

مدیر ثانویة بدون سكن 42 11/09/1989 1 عمالة مقاطعة 
عین الشق

عبدالكریم الخطابي 8126 إقلیم: مدیونة ابن بطوطة احمد بدر

مدیر ثانویة نعم 42 16/09/1999 7 عمالة: الرباط 9472  ابى بكر الصدیق  إقلیم: بنسلیمان الثانویة التأھیلیة 
ابن خلدون

ھشام اإلدریسي 
الودغیري

مدیر ثانویة نعم 53 01/10/1982 2 عمالة: 
المحمدیة

عبد الكریم الخطابي 8296 إقلیم: سطات ثانویة ابن عباد 
التأھیلیة

حسن بیاض

مدیر ثانویة نعم 39 20/02/2008 4 عمالة: 
المحمدیة

بني یخلف 8307 إقلیم: سطات الثانویة التأھیلیة 
سیدي العایدي

السقلي ھاشم
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مراكش - آسفي 07 الجھة      :      
   األصلیة

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

مدیر ثانویة نعم 42 16/09/1993 1 إقلیم: آسفي الثانویة التأھیلیة نجیب 
محفوظ

8519 إقلیم: آسفي الثانویة التأھیلیة 
الھدایة اإلسالمیة

بنسامد محمد

مدیر ثانویة نعم 39 16/09/1997 2 إقلیم: آسفي الثانویة التأھیلیة الفقیھ 
الكانوني

8522 إقلیم: آسفي الثانویة التأھیلیة 
ابن خلدون

بیضون العاطفي

مدیر ثانویة نعم 73 16/09/1985 1 عمالة: 
مراكش

الثانویة التأھیلیة ابن سینا 8462 عمالة: مراكش الثانویة التأھیلیة 
الزرقطوني

محمد الشرقاوي

مدیر ثانویة نعم 62 16/09/1985 1 عمالة: 
مراكش

الثانویة التأھیلیة المھدي 
بن بركة

8476 عمالة: مراكش الثانویة التأھیلیة 
الضحى

اغزاف یوسف

مدیر ثانویة نعم 54 16/09/1989 2 عمالة: 
مراكش

الثانویة التأھیلیة الضحى 10161 عمالة: مراكش الثانویة التأھیلیة 
تسلطانت

لغالم عبد الفتاح

مدیر ثانویة نعم 45 29/10/1991 5 عمالة: 
مراكش

الثانویة التأھیلیة 
الزرقطوني

10160 إقلیم: الحوز الثانویة التأھیلیة 
الفراھیدي

عبد الھادي ولد 
الحاج الغالي

مدیر ثانویة نعم 45 17/09/1984 3 عمالة: 
مراكش

الثانویة التأھیلیة 
تسلطانت

10196 إقلیم: الحوز الثانویة التأھیلیة 
توبقال

السطاسي عبد 
الكریم
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درعة - تافیاللت 08 الجھة      :      
   األصلیة

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

مدیر ثانویة نعم 45 28/09/1987 10 إقلیم: الحاجب ثانویة عمر بن عبد 
العزیز التأھیلیة

7564 إقلیم: میدلت ثانویة موسى بن 
نصیرالتأھیلیة

العكدة عبد االلھ

مدیر ثانویة نعم 39 17/02/1995 1 إقلیم: 
الرشیدیة

االمیر م,عبد هللا 8553 إقلیم: تنغیر ثأ.ابراھیم بن 
االدھم

 حمو ارھي

مدیر ثانویة نعم 40 01/05/1997 2 إقلیم: 
الصویرة

اثانویة التأھیلیة األمیر 
موالي رشید

8449 إقلیم: ورزازات الثانویة التأھیلیة 
االمام علي

الحسین        
شتونو

مدیر ثانویة نعم 42 06/09/2006 1 إقلیم: زاكورة الثانویة التأھیلیة ادریس 
األول

8658 إقلیم: زاكورة الثانویة التأھیلیة 
سیدي عمرو

عبد االلھ اباحني

مدیر ثانویة نعم 33 24/09/1990 1 إقلیم: میدلت ثانویة الحسن الثاني 
التأھیلیة

8579 إقلیم: میدلت البحیرة الطالب محمد

مدیر ثانویة نعم 48 16/09/1985 1 إقلیم: 
ورزازات

الثانویة التأھیلیة محمد 
السادس

8616 إقلیم: ورزازات الثانویة التأھیلیة 
ابي القاسم

عبد المجید 
بوملیك

مدیر ثانویة نعم 42 16/09/1987 1 إقلیم: 
ورزازات

8617 الثانویة التأھیلیة انوال إقلیم: ورزازات الثانویة التأھیلیة 
ایت زینب

محمد  ھكو

مدیر ثانویة نعم 39 16/09/1992 8 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

االمیر موالي عبد هللا 9604 إقلیم: میدلت ثانویة 18 یونیو 
التأھیلیة

وشمیح محمد
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سوس - ماسة 09 الجھة      :      
   األصلیة

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

مدیر ثانویة نعم 48 17/09/1984 4 إقلیم: 
تارودانت

ثأ.سیدي وسیدي 10555 إقلیم: تارودانت ثأ.المعرفة عمر تویجر

مدیر ثانویة نعم 39 16/09/1991 1 إقلیم: 
تارودانت

ثأ.سیدي موسى 10577 إقلیم: تارودانت ثأ.سیدي وسیدي عبد السالم 
تیوتیو

مدیر ثانویة بدون سكن 48 16/09/1993 1 إقلیم: تیزنیت الثانویة التاھیلیة الحسن 
الثاني

8747 إقلیم: تیزنیت الثانویة التاھیلیة 
ابن خلدون

بوكرا ابراھیم

مدیر ثانویة نعم 42 16/09/1989 2 إقلیم: شتوكة 
آیت باھا

ثأ. عقبة بن نافع 8705 إقلیم: تارودانت ثأ.الداخلة احمد المقدم

مدیر ثانویة نعم 45 16/09/1988 1 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

ثانویة سیدي الحاج سعید 
التأھیلیة

8698 إقلیم: تارودانت ثأ.سیدي موسى سیدي محمد 
المصلوحي
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كلمیم - واد نون 10 الجھة      :      
   األصلیة

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

مدیر ثانویة نعم 43 03/07/2000 1 إقلیم: العیون الثانویة التأھیلیة إبن 
بطوطة

8784 إقلیم: طانطان الثانویة التأھیلیة 
محمد الخامس

ملعین علي

مدیر ثانویة نعم 39 03/07/2000 1 إقلیم: سیدي 
افني

الثانویة التأھیلیة یوسف 
بن تاشفین

8771 إقلیم: سیدي افني الثانویة التأھیلیة 
محمد الیزیدي

الحسن األساوي

مدیر ثانویة نعم 45 08/10/2003 3 إقلیم: كلمیم الثانویة التأھیلیة طارق 
ابن زیاد

8765 إقلیم: طانطان الثانویة التأھیلیة 
الشیخ محمد 
األغظف

كلیثیم مولود
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