
بني مالل - خنیفرة    الجھة األصلیة   :

تبادل م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف مھمة التعیین نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب 
التعیین المھمة الحالیة اإلطار  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

67 01/03/2011 4 مسیر إقلیم: أزیالل ثانویة موالي عیسى بن 
ادریس اإلعدادیة

189 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: خنیفرة لحسن الیوسي نایتبابا حسناء

64 04/09/2002 1 مسیر إقلیم: أزیالل ثانویة واویرغت التأھیلیة 193 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

إقلیم: أزیالل ثانویة تیلوكیت 
اإلعدادیة

حسن البركات

63 01/09/2010 5 مسیر إقلیم: أزیالل تانویة القاضي عیاض 
التأھیلیة

188 مساعد مقتصد ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: أزیالل ثانویة الحسن 
األول التأھیلیة

لطیفة بداد

69 01/09/2010 1 مسیر إقلیم: الفقیھ 
بن صالح

ثانویة اإلمام علي اإلعدادیة 218 مسیر (ممون (ن.ق إقلیم: بني مالل ثانویة الزیتون 
اإلعدادیة

حازم محمد

69 01/09/2010 1 مسیر إقلیم: بني 
مالل

ثانویة ابن تومرت اإلعدادیة 210 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
((ن.ج

إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

الثانویة اإلعدادیة 
اوالد علي 
منصور

خالد المموني

69 01/09/2010 1 مسیر إقلیم: بني 
مالل

مركز األقسام التحضیریة 
ابن باجة

204 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
((ن.ج

إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

ثانویة 2 مارس 
اإلعدادیة

طارق مرزاق

95 10/01/1994 3 مسیر إقلیم: خریبكة أحمد أمین 251 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
((ن.ج

إقلیم: خریبكة ثانویة الشھید 
محمد العنصري 
االعدادیة

احمد العوني

83 16/09/1988 3 مسیر إقلیم: خریبكة ثانویة تاشرافت التأھیلیة 252 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

إقلیم: خریبكة ابو  القاسم  
السجلماسي

اسموني عبد االحد

63 01/09/2010 1 مسیر إقلیم: خنیفرة محمد السادس 221 مساعد مقتصد ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: خنیفرة فاطمة الزھراء المصطفى  المنصوري
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مراكش - آسفي    الجھة األصلیة   :

تبادل م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف مھمة التعیین نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب 
التعیین المھمة الحالیة اإلطار  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

87 17/09/1979 1 مسیر إقلیم: آسفي الشریف االدریسیى    
الثقنیة

1096 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة الثانیة 

((ن.ق

إقلیم: آسفي محمد بلحسن 
الوزاني

عبد الرحیم ازدود

85 21/09/1987 3 مسیر إقلیم: آسفي ابن منظور 339 مساعد مقتصد ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

إقلیم: آسفي عثمان بن عفان النفزاوي عبد الصمد

68 06/09/2010 4 مسیر إقلیم: آسفي محمد بلحسن الوزاني 1101 مساعد مقتصد ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: آسفي صالح الدین 
االیوبي

لیلى  القرشي

105 28/11/1992 1 مسیر إقلیم: آسفي الخوارزمي 329 مسیر مفتش المصالح المادیة 
والمالبة الدرجة األولى

إقلیم: آسفي الشریف   
االدریسیى  
الثقنیة

سعاد لمصوبر

63 01/09/2010 10 مسیر إقلیم: 
الرحامنة

ثانویة اوالد حسون  
االعدادیة

322 مساعد مقتصد ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: الرحامنة نیــــــــابة 
إقلــــــــــــیم 
الرحـــــــــــــــام

نة

الحیان حسن

74 04/09/2002 1 مسیر إقلیم: 
الصویرة

الثانویة التأھیلیة األمل 309 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

إقلیم: الصویرة عالل الفاسي یوسف أیت بران

63 01/09/2010 2 مسیر إقلیم: 
الصویرة

اإلمام الغزالي 308 مساعد مقتصد ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: الصویرة األمیر موالي 
رشید

حنان شكو

84 16/09/1993 1 مسیر إقلیم: الیوسفیة الثانویة اإلعدادیة ابن  
المعتز

346 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

إقلیم: شیشاوة الثانویة اإلعدادیة 
كماسة

عبد الرحیم حلمي

80 17/09/1990 1 مسیر إقلیم: الیوسفیة الثانویة اإلعدادیة السلطان  
موالي الحسن

341 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

إقلیم: الیوسفیة الثانویة اإلعدادیة 
االمیرة لال 
عائشة

أبو سعید عبد الرزاق

69 01/09/2010 1 مسیر إقلیم: بني 
مالل

ثانویة الزیتون اإلعدادیة 886 مسیر (ممون (ن.ق إقلیم: قلعة 
 السراغنة

ثانویة  إبن 
بطوطة 
االعدادیة

مبمون اشمامو

68 01/09/2010 1 مسیر إقلیم: قلعة 
 السراغنة

ثانویة  تساوت التأھیلیة 295 مساعد مقتصد ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: قلعة 
 السراغنة

ثانویة الزیتون 
اإلعدادیة

خالد اقدیم

نعم 66 01/09/2010 1 مسیر عمالة: الرباط عمر الخیام 797 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
((ن.ج

عمالة: مراكش الثانویة اإلعدادیة 
األمیرة لالمریم

یونس  اسمایون
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مراكش - آسفي    الجھة األصلیة   :

تبادل م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف مھمة التعیین نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب 
التعیین المھمة الحالیة اإلطار  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

92 12/01/1994 1 مسیر عمالة: 
مراكش

الكندي 317 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
((ن.ج

عمالة: مراكش اإلمام الشافعي فؤاد غنضور

87 10/01/1994 1 مسیر عمالة: 
مراكش

الثانویة االعدادیة ابن خلدون 314 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
((ن.ج

إقلیم: الحوز الثانویة اإلعدادیة 
سیدي عبد هللا 
بن حساین

الفقیر محمد

83 17/09/1990 5 مسیر عمالة: 
مراكش

حمان الفطواكي 315 مساعد مقتصد ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

إقلیم: الحوز نیابة الحوز عبد الواحد الشراط

69 01/09/2010 1 مسیر عمالة: 
مراكش

الثانویة التأھیلیة عودة 
السعدیة

311 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: الیوسفیة الثانویة التأھیلیة 
االجتھاد

عبد اللطیف لخضر

69 01/09/2010 3 مسیر عمالة: 
مراكش

الویدان 312 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
((ن.ج

إقلیم: الحوز الثانویة اإلعدادیة 
عالل الفاسي

ابراھیم الضبلي

69 01/09/2010 5 مسیر عمالة: 
مراكش

الثانویة اإلعدادیة السعدیین 316 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
((ن.ج

إقلیم: شیشاوة الثانویة اإلعدادیة 
أنس بن مالك

محمد قبالوي
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فاس - مكناس    الجھة األصلیة   :

تبادل م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف مھمة التعیین نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب 
التعیین المھمة الحالیة اإلطار  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

95 10/01/1994 1 مسیر إقلیم: إفران ثانـویــة عـالل الفـــاسي 
الـتـــأھیــلـیـــة

99 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
((ن.ج

إقلیم: إفران الحسن الثاني أمنزو الحسین

67 01/03/2011 2 مسیر إقلیم: الحاجب القدس 669 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: الحاجب خالد ابن الولید فاطمة الرامي

67 01/03/2011 1 مسیر إقلیم: بركان المدرسة الجماعاتیة رسالن 45 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: الحاجب القدس بنصفیة الھام

65 01/09/2010 9 مسیر إقلیم: بولمان النصر 91 مساعد مقتصد ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: بولمان أبو حنیفة ولد الز ا فضیلة  

نعم 67 01/03/2011 4 مسیر إقلیم: صفرو محمد السادس 723 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: تاونات ثانویة الغوازي  
اإلعدادیة

ھشام الصموح

نعم 65 01/01/2012 2 مسیر إقلیم: صفرو موالي علي الشریف 726 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: صفرو محمد السادس نھال كلیلي

66 01/09/2010 2 مسیر إقلیم: موالي 
یعقوب

الثانویة التأھیلیة عبد العزیز 
مزیان بلفقیھ

142 مساعد مقتصد ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: موالي یعقوب الثانویة التأھیلیة 
عبد العزیز 
مزیان بلفقیھ

بوسلیخن محمد أمین

64 01/03/2011 2 مسیر إقلیم: موالي 
یعقوب

الثانویة اإلعدادیة الحسین 
ابن علي

761 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: موالي یعقوب الثانویة التأھیلیة 
المستقبل

لمیاء الیوبي

67 01/03/2011 2 مسیر عمالة: سال سلمان الفارسي  819 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

عمالة: فاس عبد هللا 
الشفشاوني

ھدى صنھاجي  كریم

73 16/09/2002 4 مسیر عمالة: فاس المدرسة الجماعاتیة اوالد 
 الطیب

98 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: موالي یعقوب الثانویة اإلعدادیة 
الحسین ابن علي

سعید االشھب

69 01/09/2010 3 مسیر عمالة: فاس الحاج الھادي التجموعتي 97 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
((ن.ج

إقلیم: صفرو موالي علي 
الشریف

محمد علیوي
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الدار البیضاء  - سطات    الجھة األصلیة   :

تبادل م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف مھمة التعیین نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب 
التعیین المھمة الحالیة اإلطار  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

86 16/09/1986 1 مسیر إقلیم: الجدیدة موالي الحسن 260 مساعد مقتصد ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

إقلیم: الجدیدة نیابة الجدیدة احمد شھیل

69 01/09/2010 4 مسیر إقلیم: سطات الثانویة اإلعدادیة سیدي 
حجاج

271 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: سطات الثانویة التأھیلیة 
أوالد فارس

أحمد  السكاكي

82 17/09/1990 2 مسیر عمالة 
مقاطعات 
الفداء مرس 
السلطان

محمد الخامس 257 مساعد مقتصد ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

عمالة مقاطعات 
الفداء مرس 
السلطان

الخوارزمي موالي عبد هللا ماموني

نعم 67 08/09/2011 1 مسیر عمالة: الرباط أم البنین 798 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

عمالة مقاطعات 
موالي رشید

الحسن  الیوسي سناء بنسعید
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الرباط - سال - القنیطرة    الجھة األصلیة   :

تبادل م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف مھمة التعیین نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب 
التعیین المھمة الحالیة اإلطار  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

69 01/09/2010 1 مسیر إقلیم: الجدیدة ثانویة بئر أنزران التأھیلیة 258 مسیر (ممون (ن.ق عمالة: سال سلمان الفارسي  بلمودن إیمان

61 01/03/2011 5 مسیر إقلیم: الحاجب خالد ابن الولید 668 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: سیدي سلیمان ثانویة 11 ینایر 
اإلعدادیة

عبد المجید  المراكشي

90 16/09/1982 1 مسیر إقلیم: 
الخمیسات

الفتح 152 مساعد مقتصد ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

إقلیم: الخمیسات الفتح عبد الحفیظ زكي

117 17/10/1983 2 مسیر إقلیم: 
الدریوش

إع. ادریس االول 47 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة الثالثة 

((ن.ج

عمالة: سال الریحان  دوكنة جمال

73 16/09/1996 1 مسیر إقلیم: القنیطرة الفتح 145 مساعد مقتصد ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة الثانیة 

((ن.ق

إقلیم: سیدي سلیمان المدیریة 
اإلقلیمیة ـ سیدي 
سلیمان

ضریس عمر

69 01/09/2010 1 مسیر إقلیم: القنیطرة الخوارزمي 144 مسیر (ممون (ن.ق إقلیم: القنیطرة الوحدة محمد الخیاط

67 16/09/1992 3 مسیر إقلیم: القنیطرة كتامة 147 مساعد مقتصد ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

إقلیم: القنیطرة نیابة القنیطرة الحنوني نجیب

63 01/09/2010 2 مسیر إقلیم: القنیطرة الوحدة 772 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: القنیطرة سبو الرحماوي بوشتى

61 01/09/2010 10 مسیر إقلیم: القنیطرة األمیرة لال خدیجة 776 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
((ن.ج

إقلیم: القنیطرة ابو العالء 
المعري

ھابل یوسف

60 01/03/2011 1 مسیر إقلیم: تاونات ثانویة اوالد عیاد اإلعدادیة 125 مسیر (ممون (ن.ق إقلیم: القنیطرة األمیرة لال 
خدیجة

ھناء المریني

78 01/10/1984 1 مسیر إقلیم: سیدي 
سلیمان

النھضة 174 مساعد مقتصد ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

إقلیم: سیدي سلیمان سلیتات ابراھیم بنعدي

64 16/09/1996 2 مسیر إقلیم: سیدي 
سلیمان

عالل الفاسي 171 مساعد مقتصد ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

إقلیم: سیدي سلیمان المدیریة 
اإلقلیمیة ـ سیدي 
سلیمان

بوشعیب بجطیط

59 01/03/2011 3 مسیر إقلیم: سیدي 
قاسم

ثانویة المنصور الدھبي 164 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: سیدي سلیمان اللعبیات عبد الحق اللبار

50 01/09/2010 5 مسیر إقلیم: سیدي 
قاسم

ثانویة بیر الطالب اإعدادیة 168 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
((ن.ج

إقلیم: سیدي سلیمان قاسم أمین طارق بلعباس
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الرباط - سال - القنیطرة    الجھة األصلیة   :

تبادل م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف مھمة التعیین نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب 
التعیین المھمة الحالیة اإلطار  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

47 01/03/2011 4 مسیر إقلیم: فحص - 
انجرة

الثانویة التقنیة القصر 
الصغیر

24 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: القنیطرة مصطفى المعاني زكریاء الرحالي

نعم 75 06/09/2000 1 مسیر عمالة 
مقاطعات 
موالي رشید

الحسن  الیوسي 957 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

عمالة: الرباط أم البنین خلفاوي عبد الرحیم

95 10/01/1994 1 مسیر عمالة: الرباط اللیمون 162 مسیر (ممون (ن.ق عمالة: سال عبد الرحمان 
حجي

ھشام بن حساین

67 01/03/2011 1 مسیر عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

إعدادیة سیدي یحیى زعیر 178 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: الخمیسات االمیر موالي 
رشید

نوال الفحلي

69 01/09/2010 1 مسیر عمالة: سال عبد الرحمان حجي 810 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
((ن.ج

إقلیم: الخمیسات القدس لال مدیحة االدریسي 
بوغنبور

67 01/03/2011 1 مسیر عمالة: طنجة 
- أصیال

ثانویة العوامة 2 اإلعدادیة 40 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: القنیطرة الشریف الرضي یوسف القاطي

نعم 65 01/01/2012 1 مسیر عمالة: 
مراكش

الثانویة اإلعدادیة األمیرة 
لالمریم

1066 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

عمالة: الرباط عمر الخیام غوالم سھام
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الشرق    الجھة األصلیة   :

تبادل م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف مھمة التعیین نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب 
التعیین المھمة الحالیة اإلطار  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

72 16/09/1995 10 مسیر إقلیم: 
الدریوش

إع. عزیز امین 583 مساعد مقتصد ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

إقلیم: الدریوش نیابة الدریوش مراد بنعودة

82 16/09/1994 1 مسیر إقلیم: 
تاوریرت

إدریس األول 81 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة الثانیة 

((ن.ق

إقلیم: تاوریرت عبد الكریم 
الخطابي

محمد حدیني

77 16/09/1996 1 مسیر إقلیم: 
تاوریرت

حمان الفطواكي 625 مساعد مقتصد ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة الثانیة 

((ن.ق

إقلیم: تاوریرت نیابة تاوریرت فؤاد قدوري

نعم 69 01/09/2010 1 مسیر إقلیم: 
تاوریرت

الكندي 620 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
((ن.ج

عمالة: وجدة - 
أنكاد

ثا. الشریف 
اإلدریسي

بوتشعالي جمال

67 01/03/2011 1 مسیر إقلیم: 
تاوریرت

عبدالخالق الطریس 623 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: تاوریرت حمان الفطواكي محمد االركو

117 12/11/1977 1 مسیر إقلیم: جرادة ثانویة االمل االعدادیة 73 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة الثانیة 

((ن.ق

إقلیم: تاوریرت عبدالخالق 
الطریس

قادري یحي

63 01/01/2010 1 مسیر إقلیم: 
جرسیف

الحسن الداخل 65 مساعد مقتصد ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة الثانیة 

((ن.ق

إقلیم: الدریوش نیابة الدریوش لكحل سعید

73 06/09/2000 1 مسیر إقلیم: فجیج الفتح 54 مساعد مقتصد ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

إقلیم: فجیج نیابة إقلیم فجیج بوشنتوف عبد الوھاب

71 06/09/2006 8 مسیر عمالة: فاس ابن الھیتم 96 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: الدریوش إع. عزیز امین العالمي شایب راسو

82 16/09/1994 1 مسیر عمالة: وجدة 
- أنكاد

م/ج إدریس األول - المركز 79 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

إقلیم: بركان لعتامنة مصطفى كور

نعم 71 16/09/1999 1 مسیر عمالة: وجدة 
- أنكاد

ثا. الشریف اإلدریسي 611 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة الثانیة 

((ن.ق

إقلیم: تاوریرت الكندي طارق قشاطي
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طنجة - تطوان - الحسیمة    الجھة األصلیة   :

تبادل م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف مھمة التعیین نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب 
التعیین المھمة الحالیة اإلطار  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

85 16/09/1985 1 مسیر إقلیم: 
الرشیدیة

محمد الخامس 352 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة الثانیة 

((ن.ق

عمالة: المضیق - 
الفنیدق

بن خلدون مصطفى مزروب

67 01/03/2011 2 مسیر إقلیم: العرائش 25 شعبان مسیر (ممون (ن.ق إقلیم: العرائش ثانویة عزیز 
بالل  اإلعدادیة

وفاء لعروسي

67 06/09/2000 4 مسیر إقلیم: تاونات ثانویة الحسن الثاني 
اإلعدادیة

114 مساعد مقتصد ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة الثالثة 

((ن.ج

إقلیم: وزان النیابة االقلیمیة 
وزان

امل زعر

67 01/03/2011 1 مسیر إقلیم: تطوان ابن ماجة 44 مسیر (ممون (ن.ق إقلیم: وزان ثانویة محمد 
الخامس التاھیلیة

 

فاطمة الزھراء صباح

67 01/03/2011 2 مسیر إقلیم: تطوان ملیكة الفاسي 42 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: شفشاون الثانویة االعدادیة 
عمر الجیدي

حمید القلعي

67 01/03/2011 1 مسیر إقلیم: تطوان 41 البیروني مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: تطوان ابن الیاسمین محمد اعلي

57 01/03/2011 4 مسیر إقلیم: تطوان ابن الیاسمین 562 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: الحسیمة تانویة بني 
بونصار الثأھیلیة

الداودي محمد

81 16/09/1996 4 مسیر إقلیم: موالي 
یعقوب

الثانویة االعدادیة أنوال 141 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

إقلیم: الحسیمة أعدادیة سیدي 
بوتمیم

جمال بكري

70 02/10/2002 1 مسیر عمالة: 
المضیق - 
الفنیدق

بن خلدون 565 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة الثانیة 

((ن.ق

إقلیم: فحص - 
انجرة

یوسف بن 
تاشفین

حامدي فؤاد

67 01/03/2011 1 مسیر عمالة: وجدة 
- أنكاد

إع. عبدالرحیم بوعبید 80 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: شفشاون الثانویة االعدادیة 
أمتار

وادي توفیق

9 / 13

نتیجة الحركة اإلنتقالیة الخاصة بالمكلفین بالتدبیر المالي والمادي والمحاسباتي لسنة  2016 



درعة - تافیاللت    الجھة األصلیة   :

تبادل م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف مھمة التعیین نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب 
التعیین المھمة الحالیة اإلطار  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

81 16/09/1985 1 مسیر إقلیم: 
الرشیدیة

ابن حزم 357 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة الثانیة 

((ن.ق

إقلیم: الرشیدیة بني امحمد لوھابي ابراھیم

68 06/09/2000 1 مسیر إقلیم: 
الرشیدیة

موالي یوسف 350 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة الثانیة 

((ن.ق

إقلیم: الرشیدیة الشھید موالي 
الطیب بن 
 موالي لكبیر

زیزي احمد

68 01/09/2010 1 مسیر إقلیم: تنغیر ثأ. بومالن دادس 398 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
((ن.ج

إقلیم: تنغیر ثأ موالي 
باعمران

عبد السالم جبور

64 05/09/2003 9 مسیر إقلیم: میدلت زایدة 376 مساعد مقتصد ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة الثانیة 

((ن.ق

إقلیم: میدلت نیابة میدلت اوصاف حساین

87 01/10/1983 1 مسیر إقلیم: 
ورزازات

ثا ت محمد السادس 386 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

إقلیم: ورزازات ثا التأھیلیة ابي 
القاسم

رشید فضیل
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سوس - ماسة    الجھة األصلیة   :

تبادل م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف مھمة التعیین نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب 
التعیین المھمة الحالیة اإلطار  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

64 01/03/2011 4 مسیر إقلیم: العرائش ثانویة السواكن اإلعدادیة 27 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: تارودانت ثأ.األرك علي بوعطیة

84 27/10/1979 2 مسیر إقلیم: 
تارودانت

466 ثإ سیدي بوموسى مساعد مقتصد ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة الثانیة 

((ن.ق

إقلیم: تارودانت نیابة وزارة 
التربیة الوطنیة

أھدار محمد

78 16/09/1997 5 مسیر إقلیم: 
تارودانت

ثأ.ابن سلیمان الروداني 1217 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة الثانیة 

((ن.ق

إقلیم: تارودانت ثإ.تازمورت الشكر مبارك

67 01/09/2010 3 مسیر إقلیم: 
تارودانت

ثأ.الطبري 464 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

ثإ. تسكدلت الفولكي مونیر

63 01/03/2011 1 مسیر إقلیم: 
تارودانت

ثأ.الشابي 1222 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: تارودانت ثأ.الفضیلة الشملي عبدااللھ

100 16/09/1991 4 مسیر إقلیم: 
تارودانت

ثإ.رحال المسكیني 453 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
((ن.ج

إقلیم: تارودانت ثأ.الشابي عبد الرزاق بوتسنت

65 01/03/2011 3 مسیر إقلیم: شتوكة 
آیت باھا

ثإ. العربي الشابي 450 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: تارودانت عبد الكریم ابالغن ثإ. أساكي

74 16/09/1999 1 مسیر إقلیم: طاطا عالل بن عبد هللا 1229 مساعد مقتصد ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

إقلیم: طاطا النیابة لكیحال لحسن

71 16/09/1999 1 مسیر إقلیم: طاطا الثانویة الجدیدة 473 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

إقلیم: طاطا عالل بن عبد هللا ابراھیم الحوس 

94 11/12/1978 1 مسیر عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

اعدادیة الزیتون 443 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة الثانیة 

((ن.ق

إقلیم: طاطا الوحدة بوكنین احمد

113 25/12/1985 1 مسیر عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

441 رضا السالوي مسیر مفتش المصالح المادیة 
والمالبة الدرجة األولى

إقلیم: تارودانت ثأ.ابن سلیمان 
الروداني

محمد بوھو

107 16/09/1991 1 مسیر عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

ثانویة یوسف بن تاشفین 439 مسیر مفتش المصالح المادیة 
والمالبة الدرجة األولى

عمالة: إنزكان ایت 
ملول

ثأ.عبد هللا بن 
یاسین

الدھبي حماد

97 13/01/1994 1 مسیر عمالة: إنزكان 
ایت ملول

ثأ.عبد هللا بن یاسین 1195 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
((ن.ج

عمالة: إنزكان ایت 
ملول

ثإ.عثمان بن 
عفان

مبارك  الكابوس
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سوس - ماسة    الجھة األصلیة   :

تبادل م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف مھمة التعیین نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب 
التعیین المھمة الحالیة اإلطار  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

111 25/12/1985 1 مسیر عمالة: إنزكان 
ایت ملول

ثإ.االمام الجزولي 451 مسیر مفتش المصالح المادیة 
والمالبة الدرجة األولى

إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

ثأ. الجوالن الحسن  عرابي
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العیون -  الساقیة الحمراء    الجھة األصلیة   :

تبادل م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف مھمة التعیین نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب 
التعیین المھمة الحالیة اإلطار  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

99 27/03/1992 1 مسیر إقلیم: العیون الثانویة التقنیة 491 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
((ن.ج

إقلیم: بوجدور الثانویة التاھیلیة 
 البقالي

ادخیل شیغالي
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