
ناإلسم والنسب نأكاديمية التعيي  ترتيب اإلختيارالمديرية اإلقليمية للتعيي 

أولوية

 حسب 20%

اإلستحقاق

نوع الطلب

(ة)متزوجنعم5وادي الذهب: إقليموادي الذهب- الداخلة حمزة زوبي  

ن هياض  (ة)إلتحاق بالزوج1الجديدة: إقليمسطات- الدار البيضاء  الحسي 

(ة)إلتحاق بالزوج2الجديدة: إقليمسطات- الدار البيضاء  ثورية لسفاري 

(ة)إلتحاق بالزوج1الجديدة: إقليمسطات- الدار البيضاء  جواد العماري 

ي  (ة)إلتحاق بالزوجنعم1الجديدة: إقليمسطات- الدار البيضاء  رضا الرجراج 

ي                   
 
(ة)إلتحاق بالزوجنعم1الجديدة: إقليمسطات- الدار البيضاء  عبد النارص تفراوت

(ة)إلتحاق بالزوج1الجديدة: إقليمسطات- الدار البيضاء  عبداالله التائب 

ذكرنعم1الجديدة: إقليمسطات- الدار البيضاء  عز الدين غربالي 

(ة)إلتحاق بالزوجنعم1الجديدة: إقليمسطات- الدار البيضاء  لكبي  فتوجي 

(ة)إلتحاق بالزوجنعم1الجديدة: إقليمسطات- الدار البيضاء  موالي مروان العلوي 

ي 
ن
(ة)إلتحاق بالزوج9النوارص: إقليمسطات- الدار البيضاء  احمد سفيات

(ة)متزوج27النوارص: إقليمسطات- الدار البيضاء  تملوكو مصطفن 

(ة)إلتحاق بالزوج1النوارص: إقليمسطات- الدار البيضاء  عادل دحان 

(ة)متزوج24النوارص: إقليمسطات- الدار البيضاء  عمر  عمور 

(ة)متزوج12النوارص: إقليمسطات- الدار البيضاء  محمد بورفيق 

(ة)متزوج21برشيد: إقليمسطات- الدار البيضاء  إخمي حسن 

(ة)متزوج18برشيد: إقليمسطات- الدار البيضاء  بن جعفر عمر 

ي عبد الخالق 
 
(ة)متزوج14برشيد: إقليمسطات- الدار البيضاء  تاق

(ة)متزوج9برشيد: إقليمسطات- الدار البيضاء  عبدالرحمان اعراب 

ي  (ة)إلتحاق بالزوج2برشيد: إقليمسطات- الدار البيضاء  فاطمة الزهراء الشوت 

(ة)إلتحاق بالزوج9برشيد: إقليمسطات- الدار البيضاء  محمد الحونية 

بوي و االجتماعي لسنة  بوية و أطر الدعم اإلداري و الي  ي سلك تكوين أطر اإلدارة الي  ن خريج  2019 نتائج تعيي 

1/24 بوية بالمؤسسات التعليمية: ملحوظة  ي مناصب اإلدارة الي 
ن
ي ستعمل عىل تعيينهم ق

ن الت  ن باألمر اإلتصال فورا بالمديرية اإلقليمية للتعيي  ن عىل المعنيات والمعنيي  يتعي 



ناإلسم والنسب نأكاديمية التعيي  ترتيب اإلختيارالمديرية اإلقليمية للتعيي 

أولوية

 حسب 20%

اإلستحقاق

نوع الطلب

بوي و االجتماعي لسنة  بوية و أطر الدعم اإلداري و الي  ي سلك تكوين أطر اإلدارة الي  ن خريج  2019 نتائج تعيي 

ة  (ة)متزوج14برشيد: إقليمسطات- الدار البيضاء  مزيد سمي 

(ة)إلتحاق بالزوج2برشيد: إقليمسطات- الدار البيضاء  هشام لكريمي 

ي 
ن
(ة)إلتحاق بالزوج1برشيد: إقليمسطات- الدار البيضاء  يوسف الدقوت

(ة)إلتحاق بالزوج1بنسليمان: إقليمسطات- الدار البيضاء  احمد خلو 

(ة)متزوجنعم1بنسليمان: إقليمسطات- الدار البيضاء  خالد لكريد 

(ة)إلتحاق بالزوج1بنسليمان: إقليمسطات- الدار البيضاء  عبد الرحمن بنتونسي 

(ة)إلتحاق بالزوج5بنسليمان: إقليمسطات- الدار البيضاء  عبد الرزاق ايت واعراب 

(ة)متزوجنعم1بنسليمان: إقليمسطات- الدار البيضاء  مصطفن بندراعو 

(ة)إلتحاق بالزوج1سطات: إقليمسطات- الدار البيضاء    محمد خياري 

(ة)إلتحاق بالزوج12سطات: إقليمسطات- الدار البيضاء  أفرياض سمي  

(ة)إلتحاق بالزوج1سطات: إقليمسطات- الدار البيضاء  الدرمون امال 

(ة)إلتحاق بالزوج1سطات: إقليمسطات- الدار البيضاء  رشيد مسافر 

(ة)إلتحاق بالزوج1سطات: إقليمسطات- الدار البيضاء  عزيز أبو سعيد 

(ة)إلتحاق بالزوج1سطات: إقليمسطات- الدار البيضاء  لخزومي ادريس 

(ة)إلتحاق بالزوج1سطات: إقليمسطات- الدار البيضاء  محمد جونجي   

(ة)إلتحاق بالزوج1سطات: إقليمسطات- الدار البيضاء  نورالدين مرتاج 

اوي  (ة)إلتحاق بالزوج1سطات: إقليمسطات- الدار البيضاء  يونس الخضن

(ة)إلتحاق بالزوجنعم1سيدي بنور: إقليمسطات- الدار البيضاء  ابراهيم ند منصور 

(ة)إلتحاق بالزوج2سيدي بنور: إقليمسطات- الدار البيضاء  الهواري الحمراوي 

(ة)متزوج15سيدي بنور: إقليمسطات- الدار البيضاء  ايت بالخضي      محمد 

(ة)متزوج32سيدي بنور: إقليمسطات- الدار البيضاء  حيان محمد 

2/24 بوية بالمؤسسات التعليمية: ملحوظة  ي مناصب اإلدارة الي 
ن
ي ستعمل عىل تعيينهم ق

ن الت  ن باألمر اإلتصال فورا بالمديرية اإلقليمية للتعيي  ن عىل المعنيات والمعنيي  يتعي 



ناإلسم والنسب نأكاديمية التعيي  ترتيب اإلختيارالمديرية اإلقليمية للتعيي 

أولوية

 حسب 20%

اإلستحقاق

نوع الطلب

بوي و االجتماعي لسنة  بوية و أطر الدعم اإلداري و الي  ي سلك تكوين أطر اإلدارة الي  ن خريج  2019 نتائج تعيي 

(ة)إلتحاق بالزوج2سيدي بنور: إقليمسطات- الدار البيضاء  مينة حرشاوي 

(ة)إلتحاق بالزوج4سيدي بنور: إقليمسطات- الدار البيضاء  نورالدين رحو 

ن  (ة)متزوج14سيدي بنور: إقليمسطات- الدار البيضاء  يدر أوالحكي 

(ة)إلتحاق بالزوج1سيدي بنور: إقليمسطات- الدار البيضاء  يوسف غفران 

(ة)إلتحاق بالزوج8مديونة: إقليمسطات- الدار البيضاء  بن الزين لبتن 

(ة)متزوج3مديونة: إقليمسطات- الدار البيضاء  بولجيهل خالد 

(ة)إلتحاق بالزوج1مديونة: إقليمسطات- الدار البيضاء  جود هللا محمد 

(ة)إلتحاق بالزوج1مديونة: إقليمسطات- الدار البيضاء  راكيىلي حسن 

(ة)متزوج7مديونة: إقليمسطات- الدار البيضاء  رضوان منتض 

(ة)متزوج13مديونة: إقليمسطات- الدار البيضاء  زكريا بوزيد 

(ة)إلتحاق بالزوج11مديونة: إقليمسطات- الدار البيضاء  عبد الصمد ربيعي 

(ة)إلتحاق بالزوج6مديونة: إقليمسطات- الدار البيضاء  مصطفن فراجي 

ي  نوصيسطات- الدار البيضاء  احمد   زهي  (ة)إلتحاق بالزوج3عمالة مقاطعات سيدي الي 

ي 
ن
نوصيسطات- الدار البيضاء  نزهة المروات (ة)إلتحاق بالزوج4عمالة مقاطعات سيدي الي 

(ة)إلتحاق بالزوج4عمالة مقاطعات موالي رشيدسطات- الدار البيضاء  المصطفن الدرقاوي 

(ة)إلتحاق بالزوج15عمالة مقاطعات موالي رشيدسطات- الدار البيضاء  انوار فيصال 

(ة)إلتحاق بالزوج5عمالة مقاطعات موالي رشيدسطات- الدار البيضاء  حسن البكوري 

ي 
ن
(ة)إلتحاق بالزوج4عمالة مقاطعات موالي رشيدسطات- الدار البيضاء  حسن البوزيات

(ة)إلتحاق بالزوجنعم1المحمدية: عمالةسطات- الدار البيضاء  إبراهيم بنعدي 

(ة)إلتحاق بالزوج1المحمدية: عمالةسطات- الدار البيضاء  رشيد حالل 

ي 
ن
ق (ة)إلتحاق بالزوج7المحمدية: عمالةسطات- الدار البيضاء  عابيدين شر

3/24 بوية بالمؤسسات التعليمية: ملحوظة  ي مناصب اإلدارة الي 
ن
ي ستعمل عىل تعيينهم ق

ن الت  ن باألمر اإلتصال فورا بالمديرية اإلقليمية للتعيي  ن عىل المعنيات والمعنيي  يتعي 



ناإلسم والنسب نأكاديمية التعيي  ترتيب اإلختيارالمديرية اإلقليمية للتعيي 

أولوية

 حسب 20%

اإلستحقاق

نوع الطلب

بوي و االجتماعي لسنة  بوية و أطر الدعم اإلداري و الي  ي سلك تكوين أطر اإلدارة الي  ن خريج  2019 نتائج تعيي 

ي 
ن
(ة)إلتحاق بالزوجنعم1المحمدية: عمالةسطات- الدار البيضاء  فاطمة ديات

(ة)إلتحاق بالزوج1المحمدية: عمالةسطات- الدار البيضاء  وفاء بنعيش 

(ة)إلتحاق بالزوج7الخميسات: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط أبردان ادريس 

(ة)إلتحاق بالزوج7الخميسات: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط الشداد محمد 

(ة)إلتحاق بالزوج1الخميسات: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط الهام لكباش 

(ة)إلتحاق بالزوج1الخميسات: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط بن عينوس عبد المجيد 

ي عبد الكريم  (ة)متزوجنعم1الخميسات: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط حاج 

(ة)إلتحاق بالزوج1الخميسات: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط رشيد بنقسو 

ي محمد  (ة)إلتحاق بالزوج7الخميسات: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط زوهي 

(ة)إلتحاق بالزوجنعم1الخميسات: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط سعيد مزوز 

(ة)إلتحاق بالزوج1الخميسات: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط محمد تورى 

(ة)إلتحاق بالزوج1الخميسات: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط محمد هتيت 

(ة)متزوجنعم1القنيطرة: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط اجليالت   زهي  

(ة)إلتحاق بالزوجنعم1القنيطرة: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط الرياجي حياة 

(ة)إلتحاق بالزوج7القنيطرة: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط القبعي زهي  

(ة)متزوجنعم3القنيطرة: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط ايت السودان سعيد 

(ة)إلتحاق بالزوج7القنيطرة: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط باتول  الغن 

ة  (ة)إلتحاق بالزوج1القنيطرة: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط بازكارن     سي 

ي  (ة)إلتحاق بالزوج1القنيطرة: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط بديعة     الطيت 

(ة)إلتحاق بالزوج1القنيطرة: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط خليد لخيال 

ة  (ة)إلتحاق بالزوجنعم1القنيطرة: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط رضوان بلفقي 

4/24 بوية بالمؤسسات التعليمية: ملحوظة  ي مناصب اإلدارة الي 
ن
ي ستعمل عىل تعيينهم ق

ن الت  ن باألمر اإلتصال فورا بالمديرية اإلقليمية للتعيي  ن عىل المعنيات والمعنيي  يتعي 



ناإلسم والنسب نأكاديمية التعيي  ترتيب اإلختيارالمديرية اإلقليمية للتعيي 

أولوية

 حسب 20%

اإلستحقاق

نوع الطلب

بوي و االجتماعي لسنة  بوية و أطر الدعم اإلداري و الي  ي سلك تكوين أطر اإلدارة الي  ن خريج  2019 نتائج تعيي 

(ة)إلتحاق بالزوجنعم1القنيطرة: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط سفيان كبي  

(ة)إلتحاق بالزوجنعم1القنيطرة: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط فاطمة أحمزاوي 

(ة)إلتحاق بالزوجنعم1القنيطرة: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط قاسم ارويشة 

ي 
ن
(ة)إلتحاق بالزوجنعم1القنيطرة: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط محمد الحسات

(ة)إلتحاق بالزوج1القنيطرة: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط محمد لحرش 

(ة)إلتحاق بالزوج1القنيطرة: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط مغامر رشيد 

(ة)إلتحاق بالزوج1القنيطرة: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط مني  برباش 

(ة)متزوجنعم1سيدي سليمان: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط ادريس بالحاج 

ي بنعيس 
ن
(ة)إلتحاق بالزوج1سيدي سليمان: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط الدهمات

(ة)إلتحاق بالزوج1سيدي سليمان: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط الصغي  كمال 

(ة)إلتحاق بالزوج5سيدي سليمان: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط العماري عبد العزيز 

(ة)إلتحاق بالزوج1سيدي سليمان: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط الميلودي لعمامرة 

ي  (ة)إلتحاق بالزوج3سيدي سليمان: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط امال الزبي 

(ة)إلتحاق بالزوج1سيدي سليمان: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط حميد الهب 

ي 
 
(ة)إلتحاق بالزوج1سيدي سليمان: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط محمد العراق

(ة)إلتحاق بالزوج2سيدي قاسم: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط اعبيش سليمان 

(ة)إلتحاق بالزوج1سيدي قاسم: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط الركراكي الهادي 

(ة)إلتحاق بالزوج1سيدي قاسم: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط حميد لكزولي 

(ة)إلتحاق بالزوج1سيدي قاسم: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط حيلمي عادل 

ي 
 
ق (ة)إلتحاق بالزوج1سيدي قاسم: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط محمد الشر

(ة)إلتحاق بالزوج1سيدي قاسم: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط مني  ابراهيمي 

5/24 بوية بالمؤسسات التعليمية: ملحوظة  ي مناصب اإلدارة الي 
ن
ي ستعمل عىل تعيينهم ق

ن الت  ن باألمر اإلتصال فورا بالمديرية اإلقليمية للتعيي  ن عىل المعنيات والمعنيي  يتعي 



ناإلسم والنسب نأكاديمية التعيي  ترتيب اإلختيارالمديرية اإلقليمية للتعيي 

أولوية

 حسب 20%

اإلستحقاق

نوع الطلب

بوي و االجتماعي لسنة  بوية و أطر الدعم اإلداري و الي  ي سلك تكوين أطر اإلدارة الي  ن خريج  2019 نتائج تعيي 

(ة)إلتحاق بالزوجنعم1سيدي قاسم: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط يوسف  كرواجة 

(ة)إلتحاق بالزوج1الرباط: عمالةالقنيطرة- سال - الرباط الهام عجم 

ات  : عمالةالقنيطرة- سال - الرباط المان سعيد  (ة)إلتحاق بالزوج1تمارة- الصخي 

ات  : عمالةالقنيطرة- سال - الرباط محمد الحلوي  (ة)إلتحاق بالزوج2تمارة- الصخي 

(ة)إلتحاق بالزوج2سال: عمالةالقنيطرة- سال - الرباط محمد بودحيم 

(ة)إلتحاق بالزوج1سال: عمالةالقنيطرة- سال - الرباط هدى لشهب 

قاتشيتشة نور الدين  (ة)إلتحاق بالزوج1الدريوش: إقليمالشر

قاغمي  عبد  العزيز  (ة)متزوج2الدريوش: إقليمالشر

ي محمد 
قالبومديتن (ة)إلتحاق بالزوج2الدريوش: إقليمالشر

قالتفاجي مني   (ة)متزوج4الدريوش: إقليمالشر

قالخنساء كرماط  (ة)متزوج3الدريوش: إقليمالشر

ي  قالمختار بضن (ة)متزوج8الدريوش: إقليمالشر

قدريدر عبدالهادي  ذكر45الدريوش: إقليمالشر

قراشيد رافيق  (ة)متزوج43الدريوش: إقليمالشر

قعبد الخالق الزين  ذكر43الدريوش: إقليمالشر

قعزيز خالد  (ة)متزوج4الدريوش: إقليمالشر

قعمر واضح  (ة)إلتحاق بالزوج2الدريوش: إقليمالشر

قفطيمة أنساين  أنثى18الدريوش: إقليمالشر

قكطيط مصطفن  (ة)متزوج2الدريوش: إقليمالشر

قلحسن بناشم  (ة)متزوج20الدريوش: إقليمالشر

قالرزاق هللا عبد الرزاق  (ة)إلتحاق بالزوج3الناضور: إقليمالشر

6/24 بوية بالمؤسسات التعليمية: ملحوظة  ي مناصب اإلدارة الي 
ن
ي ستعمل عىل تعيينهم ق

ن الت  ن باألمر اإلتصال فورا بالمديرية اإلقليمية للتعيي  ن عىل المعنيات والمعنيي  يتعي 



ناإلسم والنسب نأكاديمية التعيي  ترتيب اإلختيارالمديرية اإلقليمية للتعيي 

أولوية

 حسب 20%

اإلستحقاق

نوع الطلب

بوي و االجتماعي لسنة  بوية و أطر الدعم اإلداري و الي  ي سلك تكوين أطر اإلدارة الي  ن خريج  2019 نتائج تعيي 

ي سفيان 
ن
قالعوق ذكرنعم1الناضور: إقليمالشر

قرشيد كشيو  (ة)إلتحاق بالزوج1الناضور: إقليمالشر

قسميح قدوري  (ة)إلتحاق بالزوجنعم1الناضور: إقليمالشر

قسمي  صباح  (ة)إلتحاق بالزوج1الناضور: إقليمالشر

قعشاب محمد  (ة)إلتحاق بالزوجنعم1الناضور: إقليمالشر

قعواج توفيق  (ة)إلتحاق بالزوجنعم1الناضور: إقليمالشر

ي محوش 
قمصطفن (ة)إلتحاق بالزوج1الناضور: إقليمالشر

قمالح محمد  (ة)إلتحاق بالزوجنعم1الناضور: إقليمالشر

قالتهامي  مراد  (ة)إلتحاق بالزوج1بركان: إقليمالشر

ي 
ن
قجواد الغراق (ة)إلتحاق بالزوج1بركان: إقليمالشر

قمراد بوكالح  (ة)إلتحاق بالزوجنعم2بركان: إقليمالشر

ي 
ن
قالهاشمي الدحموت (ة)إلتحاق بالزوج1تاوريرت: إقليمالشر

قبوكرارة توفيق  (ة)متزوج3تاوريرت: إقليمالشر

قسعيد بوحو  (ة)إلتحاق بالزوج1تاوريرت: إقليمالشر

قعزيز  جلولي  (ة)إلتحاق بالزوج3تاوريرت: إقليمالشر

قفرحون عبد هللا  (ة)متزوج44تاوريرت: إقليمالشر

قفؤاد لمغاري  (ة)متزوج7تاوريرت: إقليمالشر

قنزي  هة عزيزي  (ة)إلتحاق بالزوج3تاوريرت: إقليمالشر

قيجي بنعالية  (ة)متزوج1تاوريرت: إقليمالشر

قيجي قشار  (ة)متزوجنعم1تاوريرت: إقليمالشر

وف عبداللطيف  قاحي  ذكر64جرادة: إقليمالشر

7/24 بوية بالمؤسسات التعليمية: ملحوظة  ي مناصب اإلدارة الي 
ن
ي ستعمل عىل تعيينهم ق

ن الت  ن باألمر اإلتصال فورا بالمديرية اإلقليمية للتعيي  ن عىل المعنيات والمعنيي  يتعي 



ناإلسم والنسب نأكاديمية التعيي  ترتيب اإلختيارالمديرية اإلقليمية للتعيي 

أولوية

 حسب 20%

اإلستحقاق

نوع الطلب

بوي و االجتماعي لسنة  بوية و أطر الدعم اإلداري و الي  ي سلك تكوين أطر اإلدارة الي  ن خريج  2019 نتائج تعيي 

قاحميدة السعيدي  (ة)متزوج1جرادة: إقليمالشر

ي محمد 
ن
قالغزوات ذكر55جرادة: إقليمالشر

قرشيد فاللي  ذكر5جرادة: إقليمالشر

قطارق ايت عالل  ذكر71جرادة: إقليمالشر

قعبد هللا رحوا  (ة)متزوج1جرادة: إقليمالشر

قغالم السباعي  ذكر60جرادة: إقليمالشر

ققدوري البكاي  (ة)إلتحاق بالزوج1جرادة: إقليمالشر

قمحمد مهيدي  ذكر67جرادة: إقليمالشر

قيونس اتباتيت  (ة)متزوج2جرادة: إقليمالشر

قالخنتاش بوبكر  (ة)متزوج2جرسيف: إقليمالشر

قالزجىلي عىلي  (ة)إلتحاق بالزوج1جرسيف: إقليمالشر

ي حميد  قالسحيي  (ة)متزوج2جرسيف: إقليمالشر

قالعمروش عبد الحليم  (ة)إلتحاق بالزوج1جرسيف: إقليمالشر

قبوخدا رشيد  (ة)إلتحاق بالزوج1جرسيف: إقليمالشر

ن سعيد  قبوزخني  (ة)إلتحاق بالزوج1جرسيف: إقليمالشر

قحرية  بريش  (ة)إلتحاق بالزوج1جرسيف: إقليمالشر

قدراج و  ح س ن  ذكر2جرسيف: إقليمالشر

قرصن موىس  (ة)متزوج2جرسيف: إقليمالشر

قعبد القادر افشتال  (ة)متزوج1جرسيف: إقليمالشر

قفضيل محمد  (ة)إلتحاق بالزوج1جرسيف: إقليمالشر

قالربيب محمد  ذكر66فجيج: إقليمالشر

8/24 بوية بالمؤسسات التعليمية: ملحوظة  ي مناصب اإلدارة الي 
ن
ي ستعمل عىل تعيينهم ق

ن الت  ن باألمر اإلتصال فورا بالمديرية اإلقليمية للتعيي  ن عىل المعنيات والمعنيي  يتعي 



ناإلسم والنسب نأكاديمية التعيي  ترتيب اإلختيارالمديرية اإلقليمية للتعيي 

أولوية

 حسب 20%

اإلستحقاق

نوع الطلب

بوي و االجتماعي لسنة  بوية و أطر الدعم اإلداري و الي  ي سلك تكوين أطر اإلدارة الي  ن خريج  2019 نتائج تعيي 

ي محمد  قالطيت  ذكر72فجيج: إقليمالشر

قالمختار الدقون  ذكر78فجيج: إقليمالشر

قبودخيىلي أحمد  (ة)متزوجنعم1فجيج: إقليمالشر

ي سعيد  قحاج  (ة)إلتحاق بالزوج1فجيج: إقليمالشر

ي نور الدين  قحاج  (ة)متزوج1فجيج: إقليمالشر

ي محمد 
ققاصن (ة)إلتحاق بالزوج1فجيج: إقليمالشر

قبلقاسمي سليمان  (ة)متزوجنعم1أنكاد- وجدة : عمالةالشر

قليىل الفخاري  (ة)متزوجنعم1أنكاد- وجدة : عمالةالشر

أنثىنعم2السمارة: إقليمالساقية الحمراء-  العيون خديجة بوجمال 

ي 
ن
أنثىنعم2العيون: إقليمالساقية الحمراء-  العيون حياة بقروت

ن  ي الحسي 
(ة)متزوجنعم4طرفاية: إقليمالساقية الحمراء-  العيون حنيتن

ي مالل ابراهيم مدافع 
(ة)متزوج3أزيالل: إقليمخنيفرة- بتن

ي مالل إسماعيل حرباش 
(ة)إلتحاق بالزوج1أزيالل: إقليمخنيفرة- بتن

ي مالل اسماعيل عموري 
(ة)متزوج2أزيالل: إقليمخنيفرة- بتن

ي مالل المصطفن وطالب 
(ة)إلتحاق بالزوج1أزيالل: إقليمخنيفرة- بتن

ي مالل امحمد ايت تعليت 
(ة)متزوج1أزيالل: إقليمخنيفرة- بتن

ي مالل عبد الحليم قاسم 
(ة)متزوج4أزيالل: إقليمخنيفرة- بتن

ي مالل عبد الرزاق ايت الهندي 
(ة)إلتحاق بالزوجنعم1أزيالل: إقليمخنيفرة- بتن

ي 
ن
ي مالل عىلي خاشوت

(ة)إلتحاق بالزوج1أزيالل: إقليمخنيفرة- بتن

ي مالل فرود محمد 
(ة)متزوج33أزيالل: إقليمخنيفرة- بتن

ي مالل محمد بن عمر 
(ة)إلتحاق بالزوج2أزيالل: إقليمخنيفرة- بتن

9/24 بوية بالمؤسسات التعليمية: ملحوظة  ي مناصب اإلدارة الي 
ن
ي ستعمل عىل تعيينهم ق

ن الت  ن باألمر اإلتصال فورا بالمديرية اإلقليمية للتعيي  ن عىل المعنيات والمعنيي  يتعي 



ناإلسم والنسب نأكاديمية التعيي  ترتيب اإلختيارالمديرية اإلقليمية للتعيي 

أولوية

 حسب 20%

اإلستحقاق

نوع الطلب

بوي و االجتماعي لسنة  بوية و أطر الدعم اإلداري و الي  ي سلك تكوين أطر اإلدارة الي  ن خريج  2019 نتائج تعيي 

ي مالل هدراج جمال 
(ة)متزوج5أزيالل: إقليمخنيفرة- بتن

ي مالل الشافعي صالح 
(ة)إلتحاق بالزوج1الفقيه بن صالح: إقليمخنيفرة- بتن

ي مالل المصطفن لواح 
(ة)إلتحاق بالزوج1الفقيه بن صالح: إقليمخنيفرة- بتن

ي 
ن
ي مالل سعيد زيرات

(ة)إلتحاق بالزوجنعم2الفقيه بن صالح: إقليمخنيفرة- بتن

ي   حاجت 
ي مالل لبتن

أنثىنعم1الفقيه بن صالح: إقليمخنيفرة- بتن

ي مالل محمد العزاوي 
(ة)متزوج14الفقيه بن صالح: إقليمخنيفرة- بتن

ي مالل محمد ابيضاوى 
ي مالل: إقليمخنيفرة- بتن

(ة)إلتحاق بالزوجنعم1بتن

ي 
ي مالل محمد الشتاشتن

ي مالل: إقليمخنيفرة- بتن
(ة)متزوجنعم1بتن

ي مالل الشويي  عبد السالم 
(ة)متزوج1خريبكة: إقليمخنيفرة- بتن

ي مالل رحاوي عبد الصمد 
(ة)إلتحاق بالزوج1خريبكة: إقليمخنيفرة- بتن

ي  ي مالل عبد الرحمان عرج 
(ة)متزوج9خريبكة: إقليمخنيفرة- بتن

ي مالل عبد الهادي حواص 
(ة)متزوج2خريبكة: إقليمخنيفرة- بتن

ي مالل عثمان أيت مالك 
(ة)إلتحاق بالزوجنعم1خريبكة: إقليمخنيفرة- بتن

ي مالل محمد بن حساين 
(ة)متزوج5خريبكة: إقليمخنيفرة- بتن

ي مالل يوسف الزاوية 
(ة)متزوج28خريبكة: إقليمخنيفرة- بتن

ي 
ن
ي مالل أحمد الواق

(ة)إلتحاق بالزوج1خنيفرة: إقليمخنيفرة- بتن

ي مالل اكليتيم رشيد 
(ة)إلتحاق بالزوج1خنيفرة: إقليمخنيفرة- بتن

ة  ي مالل جعوان سمي 
أنثىنعم1خنيفرة: إقليمخنيفرة- بتن

ي مالل حسن أودعي 
(ة)متزوج1خنيفرة: إقليمخنيفرة- بتن

ي مالل سيدي محمد فضيىلي 
(ة)متزوج1خنيفرة: إقليمخنيفرة- بتن

ي مالل عيا حميد 
(ة)متزوج3خنيفرة: إقليمخنيفرة- بتن

10/24 بوية بالمؤسسات التعليمية: ملحوظة  ي مناصب اإلدارة الي 
ن
ي ستعمل عىل تعيينهم ق

ن الت  ن باألمر اإلتصال فورا بالمديرية اإلقليمية للتعيي  ن عىل المعنيات والمعنيي  يتعي 



ناإلسم والنسب نأكاديمية التعيي  ترتيب اإلختيارالمديرية اإلقليمية للتعيي 

أولوية

 حسب 20%

اإلستحقاق

نوع الطلب

بوي و االجتماعي لسنة  بوية و أطر الدعم اإلداري و الي  ي سلك تكوين أطر اإلدارة الي  ن خريج  2019 نتائج تعيي 

ي مالل محمد خبة 
(ة)متزوج1خنيفرة: إقليمخنيفرة- بتن

أنثى38الرشيدية: إقليمتافياللت- درعة  بركاوي نورة 

(ة)متزوج1الرشيدية: إقليمتافياللت- درعة  مبارك ايت داود 

(ة)متزوج1الرشيدية: إقليمتافياللت- درعة اتانوت محمد 

أنثى18الرشيدية: إقليمتافياللت- درعة اتويا ام الخي  

ذكر71الرشيدية: إقليمتافياللت- درعة إسلمو توفيق 

(ة)متزوج25الرشيدية: إقليمتافياللت- درعة العزاوي يدير 

ي  (ة)إلتحاق بالزوج1الرشيدية: إقليمتافياللت- درعة امبارك طاهي 

ذكر10الرشيدية: إقليمتافياللت- درعة خدي عبد الرحيم 

(ة)إلتحاق بالزوج1الرشيدية: إقليمتافياللت- درعة طهي  موالي اسماعيل 

(ة)متزوج62الرشيدية: إقليمتافياللت- درعة عبد هللا اد الحاج 

ذكر50الرشيدية: إقليمتافياللت- درعة يونس سليم 

(ة)متزوج1تنغي : إقليمتافياللت- درعة ابراهيم بن لحسن 

(ة)متزوجنعم1تنغي : إقليمتافياللت- درعة ازيدان ادريس 

(ة)متزوج1تنغي : إقليمتافياللت- درعة القاىسي جمال 

(ة)متزوج5تنغي : إقليمتافياللت- درعة املوي رشيد 

(ة)متزوج1تنغي : إقليمتافياللت- درعة ايت بركا عىلي 

ذكرنعم1تنغي : إقليمتافياللت- درعة بيشو عبد المجيد 

(ة)متزوج1تنغي : إقليمتافياللت- درعة داود الواعي 

(ة)متزوج1تنغي : إقليمتافياللت- درعة عسناوي   ادريس 

(ة)إلتحاق بالزوج1تنغي : إقليمتافياللت- درعة ناجم احمد 

11/24 بوية بالمؤسسات التعليمية: ملحوظة  ي مناصب اإلدارة الي 
ن
ي ستعمل عىل تعيينهم ق

ن الت  ن باألمر اإلتصال فورا بالمديرية اإلقليمية للتعيي  ن عىل المعنيات والمعنيي  يتعي 



ناإلسم والنسب نأكاديمية التعيي  ترتيب اإلختيارالمديرية اإلقليمية للتعيي 

أولوية

 حسب 20%

اإلستحقاق

نوع الطلب

بوي و االجتماعي لسنة  بوية و أطر الدعم اإلداري و الي  ي سلك تكوين أطر اإلدارة الي  ن خريج  2019 نتائج تعيي 

ذكر67زاكورة: إقليمتافياللت- درعة أحمد لوغوي 

ن كهيم  (ة)متزوج21زاكورة: إقليمتافياللت- درعة الحسي 

(ة)متزوج1زاكورة: إقليمتافياللت- درعة السعيد عباىسي 

(ة)متزوج1زاكورة: إقليمتافياللت- درعة الصديق صاديق 

ذكر28زاكورة: إقليمتافياللت- درعة بلة علوات 

(ة)متزوج1زاكورة: إقليمتافياللت- درعة صالجي عبد الكبي  

ذكر66زاكورة: إقليمتافياللت- درعة عبد اللطيف قصيد 

ذكر63زاكورة: إقليمتافياللت- درعة ناجم زكري 

ي  (ة)إلتحاق بالزوج1زاكورة: إقليمتافياللت- درعة وعىلي العرت 

ذكر53ميدلت: إقليمتافياللت- درعة الجعفري رشيد 

(ة)متزوج35ميدلت: إقليمتافياللت- درعة المهري عزيز 

ذكر27ميدلت: إقليمتافياللت- درعة الموعيظ حسن 

ذكر9ميدلت: إقليمتافياللت- درعة بو بكر ابجا 

ن  (ة)متزوج5ميدلت: إقليمتافياللت- درعة بوعزوي ياسي 

(ة)متزوج1ميدلت: إقليمتافياللت- درعة سعيد ايت موت 

ي  (ة)متزوج30ميدلت: إقليمتافياللت- درعة عبد الصمد ناصي 

ذكر17ميدلت: إقليمتافياللت- درعة مبارك تمزيغت 

(ة)متزوج35ميدلت: إقليمتافياللت- درعة معاش امال 

(ة)متزوج21ميدلت: إقليمتافياللت- درعة منعم أحصاد 

(ة)إلتحاق بالزوج1ورزازات: إقليمتافياللت- درعة أفروخ إسماعيل 

(ة)متزوج55ورزازات: إقليمتافياللت- درعة اوبال رشيد 

12/24 بوية بالمؤسسات التعليمية: ملحوظة  ي مناصب اإلدارة الي 
ن
ي ستعمل عىل تعيينهم ق

ن الت  ن باألمر اإلتصال فورا بالمديرية اإلقليمية للتعيي  ن عىل المعنيات والمعنيي  يتعي 



ناإلسم والنسب نأكاديمية التعيي  ترتيب اإلختيارالمديرية اإلقليمية للتعيي 

أولوية

 حسب 20%

اإلستحقاق

نوع الطلب

بوي و االجتماعي لسنة  بوية و أطر الدعم اإلداري و الي  ي سلك تكوين أطر اإلدارة الي  ن خريج  2019 نتائج تعيي 

(ة)متزوج56ورزازات: إقليمتافياللت- درعة حام عبد هللا 

(ة)إلتحاق بالزوج1ورزازات: إقليمتافياللت- درعة حسناء المحدودي 

(ة)متزوجنعم1ورزازات: إقليمتافياللت- درعة خالد السباعي 

(ة)متزوج20ورزازات: إقليمتافياللت- درعة عبد الرحمان دغنو 

(ة)متزوج1ورزازات: إقليمتافياللت- درعة عبد الواجي عبد االاله 

(ة)متزوج1ورزازات: إقليمتافياللت- درعة لحسن ايت حمو 

ن  (ة)متزوج1ورزازات: إقليمتافياللت- درعة وعمي الحسي 

(ة)إلتحاق بالزوج4تارودانت: إقليمماسة- سوس الحسن أتخروفت 

(ة)إلتحاق بالزوج1تارودانت: إقليمماسة- سوس ايت لعبيدي طارق 

(ة)إلتحاق بالزوج3تارودانت: إقليمماسة- سوس بلعطار مبارك 

(ة)إلتحاق بالزوجنعم1تارودانت: إقليمماسة- سوس بوشكور رشيد 

(ة)إلتحاق بالزوج4تارودانت: إقليمماسة- سوس حسن القايد 

(ة)إلتحاق بالزوج1تارودانت: إقليمماسة- سوس رضوان سمان 

(ة)إلتحاق بالزوج5تارودانت: إقليمماسة- سوس سعيد أزكاي 

(ة)إلتحاق بالزوج1تارودانت: إقليمماسة- سوس سمي  ادا عباس 

ي عرفة محمد  (ة)متزوجنعم1تارودانت: إقليمماسة- سوس صنهاج 

(ة)إلتحاق بالزوج1تارودانت: إقليمماسة- سوس عبد الرحيم العلوي 

(ة)إلتحاق بالزوج1تارودانت: إقليمماسة- سوس عبد الكبي  االدريسي 

(ة)إلتحاق بالزوج2تارودانت: إقليمماسة- سوس عدنان عىلي 

(ة)متزوجنعم1تارودانت: إقليمماسة- سوس عمر اريزي 

(ة)إلتحاق بالزوج2تارودانت: إقليمماسة- سوس مبارك اوالطالب 

13/24 بوية بالمؤسسات التعليمية: ملحوظة  ي مناصب اإلدارة الي 
ن
ي ستعمل عىل تعيينهم ق

ن الت  ن باألمر اإلتصال فورا بالمديرية اإلقليمية للتعيي  ن عىل المعنيات والمعنيي  يتعي 



ناإلسم والنسب نأكاديمية التعيي  ترتيب اإلختيارالمديرية اإلقليمية للتعيي 

أولوية

 حسب 20%

اإلستحقاق

نوع الطلب

بوي و االجتماعي لسنة  بوية و أطر الدعم اإلداري و الي  ي سلك تكوين أطر اإلدارة الي  ن خريج  2019 نتائج تعيي 

(ة)إلتحاق بالزوج1تارودانت: إقليمماسة- سوس محمد ادوكريم 

(ة)إلتحاق بالزوج1تارودانت: إقليمماسة- سوس محمد حزيم 

ي 
ن

(ة)إلتحاق بالزوجنعم1تارودانت: إقليمماسة- سوس محمد روع

(ة)إلتحاق بالزوجنعم1تارودانت: إقليمماسة- سوس هشام بلحسن 

نيت: إقليمماسة- سوس ابراهيم خودر  ن (ة)إلتحاق بالزوج1تي 

نيت: إقليمماسة- سوس بلوش محمد  ن (ة)إلتحاق بالزوج7تي 

نيت: إقليمماسة- سوس محمد ابلهاض  ن (ة)إلتحاق بالزوجنعم1تي 

ى  ي بشر
نيت: إقليمماسة- سوس نضفن ن (ة)إلتحاق بالزوج1تي 

نيت: إقليمماسة- سوس يوس     ف شك      ري  ن (ة)إلتحاق بالزوج1تي 

ي 
ن
ي روصاق

ن
(ة)إلتحاق بالزوج3شتوكة آيت باها: إقليمماسة- سوس الحناق

(ة)إلتحاق بالزوجنعم1شتوكة آيت باها: إقليمماسة- سوس العبضالوي عبدال 

(ة)إلتحاق بالزوج3شتوكة آيت باها: إقليمماسة- سوس رشيد أفا 

(ة)إلتحاق بالزوجنعم3شتوكة آيت باها: إقليمماسة- سوس زاهري عادل 

(ة)إلتحاق بالزوج2شتوكة آيت باها: إقليمماسة- سوس عبد الرحيم زطيط 

(ة)إلتحاق بالزوجنعم1شتوكة آيت باها: إقليمماسة- سوس محماد بوكينان 

ي  (ة)إلتحاق بالزوج1شتوكة آيت باها: إقليمماسة- سوس محمد  الشهات 

(ة)إلتحاق بالزوج5شتوكة آيت باها: إقليمماسة- سوس محمد مزعوريت 

ي  ذكرنعم2شتوكة آيت باها: إقليمماسة- سوس هشام الكعت 

(ة)إلتحاق بالزوج9طاطا: إقليمماسة- سوس بن همو جمال 

(ة)إلتحاق بالزوج6طاطا: إقليمماسة- سوس عبد الكربم دبيش 

(ة)إلتحاق بالزوج6طاطا: إقليمماسة- سوس عبدهللا رمزي 

14/24 بوية بالمؤسسات التعليمية: ملحوظة  ي مناصب اإلدارة الي 
ن
ي ستعمل عىل تعيينهم ق

ن الت  ن باألمر اإلتصال فورا بالمديرية اإلقليمية للتعيي  ن عىل المعنيات والمعنيي  يتعي 



ناإلسم والنسب نأكاديمية التعيي  ترتيب اإلختيارالمديرية اإلقليمية للتعيي 

أولوية

 حسب 20%

اإلستحقاق

نوع الطلب

بوي و االجتماعي لسنة  بوية و أطر الدعم اإلداري و الي  ي سلك تكوين أطر اإلدارة الي  ن خريج  2019 نتائج تعيي 

(ة)إلتحاق بالزوج6طاطا: إقليمماسة- سوس عمر خياطي 

ي   محمد 
ن
(ة)متزوجنعم1أكادير  إدا وتنان: عمالةماسة- سوس يمات

ذكرنعم1إنزكان ايت ملول: عمالةماسة- سوس الهاري مصطفن 

(ة)إلتحاق بالزوجنعم2إنزكان ايت ملول: عمالةماسة- سوس رشيد عاللي 

ي 
ن
أنثى9الحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة ازانة شاق

ي سمي  
(ة)إلتحاق بالزوج1الحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة العبد الخالف 

(ة)إلتحاق بالزوج1الحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة المرابط الحسن 

ي 
(ة)متزوج14الحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة حسن يوسفن

(ة)متزوج25الحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة حميد بوشان 

أنثى5الحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة سعيدة الداودي 

ي صوفية 
ن
(ة)إلتحاق بالزوج1الحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة سليمات

ة زهران  أنثى40الحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة سمي 

ن  أنثى29الحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة سناء الزوتي 

(ة)متزوج4الحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة عبد الحكيم الموموجي 

(ة)إلتحاق بالزوجنعم1الحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة عبد العزيز سمريوي 

أنثى66الحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة فاطمة  بوجا 

(ة)إلتحاق بالزوج1الحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة قسمات سعيد 

(ة)إلتحاق بالزوجنعم1الحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة محمد العزوزي 

(ة)إلتحاق بالزوج1الحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة مصطفن الحماوي 

أنثى51الحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة نادية       الهداج 

أنثى41الحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة نبيلة بنمسعود 

15/24 بوية بالمؤسسات التعليمية: ملحوظة  ي مناصب اإلدارة الي 
ن
ي ستعمل عىل تعيينهم ق

ن الت  ن باألمر اإلتصال فورا بالمديرية اإلقليمية للتعيي  ن عىل المعنيات والمعنيي  يتعي 



ناإلسم والنسب نأكاديمية التعيي  ترتيب اإلختيارالمديرية اإلقليمية للتعيي 

أولوية

 حسب 20%

اإلستحقاق

نوع الطلب

بوي و االجتماعي لسنة  بوية و أطر الدعم اإلداري و الي  ي سلك تكوين أطر اإلدارة الي  ن خريج  2019 نتائج تعيي 

ي  مروان  (ة)إلتحاق بالزوج1الحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة هداج 

ي 
ن طريف  ذكر11الحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة ياسي 

(ة)إلتحاق بالزوج1العرائش: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة جواد ميشال 

(ة)إلتحاق بالزوجنعم1العرائش: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة عبد اللطيف الغازي 

(ة)إلتحاق بالزوج1العرائش: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة عبد الهادي عشاق 

(ة)إلتحاق بالزوج1العرائش: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة عزي     ز بشي   ر 

(ة)إلتحاق بالزوج1العرائش: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة عمر بنفضول 

ي 
ن
(ة)إلتحاق بالزوجنعم1العرائش: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة فاطمة ريات

يف المصباجي  (ة)إلتحاق بالزوج1العرائش: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة فوزية الشر

(ة)إلتحاق بالزوج1العرائش: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة مح م       د جع ي        دي 

(ة)إلتحاق بالزوجنعم1العرائش: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة يون     س الحجام    ي 

(ة)إلتحاق بالزوجنعم1تطوان: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة جلول نجيم 

(ة)إلتحاق بالزوج1تطوان: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة رشيد البقالي 

(ة)إلتحاق بالزوجنعم1تطوان: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة عبد الرزاق بالرجال 

(ة)إلتحاق بالزوجنعم1تطوان: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة فاطمة الزهراء بولبول 

(ة)متزوج38شفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة البارودي عزيز 

ي عبد الكريم 
ن
(ة)متزوج20شفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة الكرمات

(ة)متزوج27شفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة بو الزين موالي الرشيد 

(ة)متزوج14شفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة بوعياد امحمد 

(ة)متزوج5شفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة خاليد شهبون 

(ة)متزوج46شفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة رضوان الغزالي 

16/24 بوية بالمؤسسات التعليمية: ملحوظة  ي مناصب اإلدارة الي 
ن
ي ستعمل عىل تعيينهم ق

ن الت  ن باألمر اإلتصال فورا بالمديرية اإلقليمية للتعيي  ن عىل المعنيات والمعنيي  يتعي 



ناإلسم والنسب نأكاديمية التعيي  ترتيب اإلختيارالمديرية اإلقليمية للتعيي 

أولوية

 حسب 20%

اإلستحقاق

نوع الطلب

بوي و االجتماعي لسنة  بوية و أطر الدعم اإلداري و الي  ي سلك تكوين أطر اإلدارة الي  ن خريج  2019 نتائج تعيي 

ي .ع (ة)متزوج5شفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة الرحيم الورديج 

(ة)متزوج9شفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة عبدالعزيز  الصحراوي 

(ة)متزوج5شفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة محمد اعراص 

(ة)متزوج1شفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة محمد بنعمر 

ي  (ة)إلتحاق بالزوج1شفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة محمد حبيب رت 

(ة)متزوج6شفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة محمد قريقز 

ي 
ن
(ة)إلتحاق بالزوج18شفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة مروان صوق

ي 
ن
(ة)متزوج27شفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة نبيل الحمدات

(ة)متزوج11شفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة وزان وخوية 

(ة)متزوج46شفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة يوسف الباسط 

(ة)متزوج35شفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة يوسف بومحمد 

(ة)متزوج5شفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة يونس الخليع 

(ة)إلتحاق بالزوج2انجرة- فحص : إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة المدهون عبد االله 

(ة)إلتحاق بالزوج2انجرة- فحص : إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة لغزاوي المصطفن 

(ة)إلتحاق بالزوج4انجرة- فحص : إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة محمد باعال 

ن  (ة)إلتحاق بالزوج6وزان: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة ابراهيم حني 

(ة)متزوج9وزان: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة الرفاعي فريد 

(ة)متزوج4وزان: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة العابدي العلوي رشيد 

اوي محمد  (ة)متزوج1وزان: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة حي 

(ة)إلتحاق بالزوج1وزان: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة عبد الحميد بن رحال 

(ة)إلتحاق بالزوج6وزان: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة عبداللطيف فالح 

17/24 بوية بالمؤسسات التعليمية: ملحوظة  ي مناصب اإلدارة الي 
ن
ي ستعمل عىل تعيينهم ق

ن الت  ن باألمر اإلتصال فورا بالمديرية اإلقليمية للتعيي  ن عىل المعنيات والمعنيي  يتعي 



ناإلسم والنسب نأكاديمية التعيي  ترتيب اإلختيارالمديرية اإلقليمية للتعيي 

أولوية

 حسب 20%

اإلستحقاق

نوع الطلب

بوي و االجتماعي لسنة  بوية و أطر الدعم اإلداري و الي  ي سلك تكوين أطر اإلدارة الي  ن خريج  2019 نتائج تعيي 

ي 
ن
(ة)إلتحاق بالزوج1وزان: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة محسن العاق

(ة)إلتحاق بالزوج1وزان: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة مصطفن  اشتيب 

(ة)إلتحاق بالزوج3الفنيدق- المضيق : عمالةالحسيمة- تطوان - طنجة سعيد ابن علوش 

(ة)إلتحاق بالزوج2الفنيدق- المضيق : عمالةالحسيمة- تطوان - طنجة موجود سومية 

(ة)إلتحاق بالزوج1أصيال- طنجة : عمالةالحسيمة- تطوان - طنجة حفيظة تقال 

ى  (ة)متزوجنعم1أصيال- طنجة : عمالةالحسيمة- تطوان - طنجة عسي  بشر

(ة)إلتحاق بالزوجنعم1أصيال- طنجة : عمالةالحسيمة- تطوان - طنجة محمد سعيد البدوي 

(ة)إلتحاق بالزوج3إفران: إقليممكناس- فاس الرابجي كريم 

(ة)إلتحاق بالزوج4إفران: إقليممكناس- فاس عبد اللطيف بوعمالت 

ي حفيض 
 
(ة)إلتحاق بالزوج1إفران: إقليممكناس- فاس هنتات

(ة)إلتحاق بالزوج2الحاجب: إقليممكناس- فاس لغمام هشام 

(ة)إلتحاق بالزوج1الحاجب: إقليممكناس- فاس هدي خالد 

(ة)إلتحاق بالزوج1بولمان: إقليممكناس- فاس ادريس شاكري 

(ة)متزوج17بولمان: إقليممكناس- فاس انوار االزهراوي 

ي 
ن
(ة)إلتحاق بالزوج1بولمان: إقليممكناس- فاس بلقاسم زيات

ي 
(ة)متزوج8بولمان: إقليممكناس- فاس عبد الواحد قرىسر

(ة)متزوج8بولمان: إقليممكناس- فاس عبدالرفيع بنسليمان 

(ة)إلتحاق بالزوج1بولمان: إقليممكناس- فاس محمد بوغزال 

(ة)متزوجنعم1تازة: إقليممكناس- فاس ابن سالو فاطمة 

(ة)إلتحاق بالزوج1تازة: إقليممكناس- فاس أحمد بوهدور 

(ة)إلتحاق بالزوج1تازة: إقليممكناس- فاس المسويد ربيع 

18/24 بوية بالمؤسسات التعليمية: ملحوظة  ي مناصب اإلدارة الي 
ن
ي ستعمل عىل تعيينهم ق

ن الت  ن باألمر اإلتصال فورا بالمديرية اإلقليمية للتعيي  ن عىل المعنيات والمعنيي  يتعي 



ناإلسم والنسب نأكاديمية التعيي  ترتيب اإلختيارالمديرية اإلقليمية للتعيي 

أولوية

 حسب 20%

اإلستحقاق

نوع الطلب

بوي و االجتماعي لسنة  بوية و أطر الدعم اإلداري و الي  ي سلك تكوين أطر اإلدارة الي  ن خريج  2019 نتائج تعيي 

(ة)إلتحاق بالزوج1تازة: إقليممكناس- فاس بوجيدة عبد الكريم 

(ة)إلتحاق بالزوج1تازة: إقليممكناس- فاس حميد بوبريق 

(ة)إلتحاق بالزوج1تازة: إقليممكناس- فاس خليل خرخاش 

(ة)متزوجنعم1تازة: إقليممكناس- فاس عبد العزيز الناوي 

(ة)إلتحاق بالزوج1تازة: إقليممكناس- فاس عدنان البكري 

(ة)إلتحاق بالزوج1تازة: إقليممكناس- فاس لطرش عزيز 

(ة)إلتحاق بالزوجنعم1تازة: إقليممكناس- فاس هشام  لغمام 

(ة)إلتحاق بالزوج2تاونات: إقليممكناس- فاس أحمد خرطان 

(ة)إلتحاق بالزوجنعم1تاونات: إقليممكناس- فاس السباعي وفاء 

(ة)إلتحاق بالزوجنعم1تاونات: إقليممكناس- فاس بوجمعة كويزة 

(ة)إلتحاق بالزوجنعم1تاونات: إقليممكناس- فاس جمال امغار 

(ة)إلتحاق بالزوجنعم2تاونات: إقليممكناس- فاس حميد المنصوري 

(ة)إلتحاق بالزوج2تاونات: إقليممكناس- فاس رشيد شعيب 

(ة)إلتحاق بالزوج1تاونات: إقليممكناس- فاس عادل بن المقدم 

(ة)إلتحاق بالزوجنعم2تاونات: إقليممكناس- فاس عبد الكريم األزمي 

ي 
ن
ق (ة)إلتحاق بالزوج1تاونات: إقليممكناس- فاس عبد المالك     المشر

(ة)إلتحاق بالزوج1تاونات: إقليممكناس- فاس عدنان الوكيىلي 

(ة)إلتحاق بالزوج2تاونات: إقليممكناس- فاس عزيز النجار 

ي مؤتمي  
(ة)إلتحاق بالزوج1صفرو: إقليممكناس- فاس حستن

(ة)إلتحاق بالزوجنعم1صفرو: إقليممكناس- فاس عبد اللطيف    بيوط 

(ة)إلتحاق بالزوجنعم2صفرو: إقليممكناس- فاس غريب محمد 

19/24 بوية بالمؤسسات التعليمية: ملحوظة  ي مناصب اإلدارة الي 
ن
ي ستعمل عىل تعيينهم ق

ن الت  ن باألمر اإلتصال فورا بالمديرية اإلقليمية للتعيي  ن عىل المعنيات والمعنيي  يتعي 



ناإلسم والنسب نأكاديمية التعيي  ترتيب اإلختيارالمديرية اإلقليمية للتعيي 

أولوية

 حسب 20%

اإلستحقاق

نوع الطلب

بوي و االجتماعي لسنة  بوية و أطر الدعم اإلداري و الي  ي سلك تكوين أطر اإلدارة الي  ن خريج  2019 نتائج تعيي 

(ة)متزوج5موالي يعقوب: إقليممكناس- فاس اعطارن مصطفن 

(ة)إلتحاق بالزوج1موالي يعقوب: إقليممكناس- فاس عادل كراد 

(ة)إلتحاق بالزوج3موالي يعقوب: إقليممكناس- فاس عبدالهادي   كوبالي 

(ة)متزوج3موالي يعقوب: إقليممكناس- فاس عزيز العساوي 

(ة)إلتحاق بالزوجنعم1فاس: عمالةمكناس- فاس ادريس   غمراوي 

ي مهدب  (ة)متزوجنعم1فاس: عمالةمكناس- فاس رصن  الصنهاج 

(ة)إلتحاق بالزوجنعم1مكناس: عمالةمكناس- فاس خالد هدي 

ي 
(ة)إلتحاق بالزوج13مكناس: عمالةمكناس- فاس هشام لعقيف 

(ة)إلتحاق بالزوج4الزاك- أسا : إقليمواد نون- كلميم بوكرى خالد 

(ة)إلتحاق بالزوج2الزاك- أسا : إقليمواد نون- كلميم كباش مريم 

ي: إقليمواد نون- كلميم  هشام بامسو   
(ة)إلتحاق بالزوج1سيدي افتن

ي: إقليمواد نون- كلميم ابراهيم اعراب 
(ة)إلتحاق بالزوجنعم1سيدي افتن

ي: إقليمواد نون- كلميم اشبان مصطفن 
(ة)إلتحاق بالزوج2سيدي افتن

ي: إقليمواد نون- كلميم الحسان بوفوس 
(ة)إلتحاق بالزوج2سيدي افتن

ي: إقليمواد نون- كلميم بعيكيك عالي 
(ة)إلتحاق بالزوج7سيدي افتن

ي: إقليمواد نون- كلميم بن لحبيب سيدي احمد 
(ة)إلتحاق بالزوج7سيدي افتن

ي محمد عالي 
ي: إقليمواد نون- كلميم حنيتن

(ة)إلتحاق بالزوج8سيدي افتن

ي: إقليمواد نون- كلميم رفيق اسماعيل 
(ة)متزوجنعم1سيدي افتن

ي: إقليمواد نون- كلميم عبد الواحد فاضل 
(ة)إلتحاق بالزوج2سيدي افتن

(ة)إلتحاق بالزوجنعم1طانطان: إقليمواد نون- كلميم بوالل   محمد 

(ة)إلتحاق بالزوج7طانطان: إقليمواد نون- كلميم لعروصي كماش 

20/24 بوية بالمؤسسات التعليمية: ملحوظة  ي مناصب اإلدارة الي 
ن
ي ستعمل عىل تعيينهم ق

ن الت  ن باألمر اإلتصال فورا بالمديرية اإلقليمية للتعيي  ن عىل المعنيات والمعنيي  يتعي 



ناإلسم والنسب نأكاديمية التعيي  ترتيب اإلختيارالمديرية اإلقليمية للتعيي 

أولوية

 حسب 20%

اإلستحقاق

نوع الطلب

بوي و االجتماعي لسنة  بوية و أطر الدعم اإلداري و الي  ي سلك تكوين أطر اإلدارة الي  ن خريج  2019 نتائج تعيي 

(ة)إلتحاق بالزوج1كلميم: إقليمواد نون- كلميم ابراهيم  هايب 

(ة)متزوجنعم1كلميم: إقليمواد نون- كلميم باريز الحسن 

(ة)متزوجنعم1كلميم: إقليمواد نون- كلميم محمد اعليوا 

ي- مراكش ابراهيم مارىسي 
ي: إقليمآسفن

(ة)إلتحاق بالزوج1آسفن

ي- مراكش ابراهيمي رضوان 
ي: إقليمآسفن

(ة)إلتحاق بالزوج1آسفن

ي 
ن بطاىسر ي- مراكش أمي 

ي: إقليمآسفن
(ة)إلتحاق بالزوج1آسفن

ي- مراكش انزيد مراد 
ي: إقليمآسفن

(ة)متزوج9آسفن

ي- مراكش خليل صماض 
ي: إقليمآسفن

(ة)إلتحاق بالزوج1آسفن

ي 
ن
ي- مراكش عبد المزيان الفات

ي: إقليمآسفن
(ة)إلتحاق بالزوج1آسفن

ي- مراكش عصام مستقي  
ي: إقليمآسفن

(ة)إلتحاق بالزوج1آسفن

ي- مراكش مني  بورزيق 
ي: إقليمآسفن

(ة)إلتحاق بالزوج1آسفن

ي  ي- مراكش يوسف خطات 
ي: إقليمآسفن

(ة)إلتحاق بالزوج1آسفن

ي- مراكش ازلحاط ادريس 
(ة)إلتحاق بالزوجنعم1الحوز: إقليمآسفن

ي- مراكش اسماعيل ازخر 
(ة)إلتحاق بالزوج1الحوز: إقليمآسفن

ي- مراكش اعطار عزالدين 
(ة)إلتحاق بالزوج2الحوز: إقليمآسفن

ي- مراكش الحسن اكرشيح 
(ة)متزوج10الحوز: إقليمآسفن

ي- مراكش ايت موج اوعىلي لحسن 
(ة)متزوج2الحوز: إقليمآسفن

ي- مراكش ايت وفىلي مصطفن 
(ة)متزوجنعم1الحوز: إقليمآسفن

ي- مراكش رشيد بويغرداين 
(ة)متزوج16الحوز: إقليمآسفن

ي- مراكش سعيد انوار 
(ة)متزوج1الحوز: إقليمآسفن

ي- مراكش عباس سالم 
(ة)متزوج14الحوز: إقليمآسفن

21/24 بوية بالمؤسسات التعليمية: ملحوظة  ي مناصب اإلدارة الي 
ن
ي ستعمل عىل تعيينهم ق

ن الت  ن باألمر اإلتصال فورا بالمديرية اإلقليمية للتعيي  ن عىل المعنيات والمعنيي  يتعي 



ناإلسم والنسب نأكاديمية التعيي  ترتيب اإلختيارالمديرية اإلقليمية للتعيي 

أولوية

 حسب 20%

اإلستحقاق

نوع الطلب

بوي و االجتماعي لسنة  بوية و أطر الدعم اإلداري و الي  ي سلك تكوين أطر اإلدارة الي  ن خريج  2019 نتائج تعيي 

ي- مراكش عبد العزيز اعويدات 
(ة)متزوج9الحوز: إقليمآسفن

ي- مراكش عبد اللطيف شواط 
(ة)إلتحاق بالزوجنعم1الحوز: إقليمآسفن

ي- مراكش عبد المطلب بوقنطر 
(ة)متزوج2الحوز: إقليمآسفن

ي- مراكش عثمان بوشفرة 
ذكرنعم1الحوز: إقليمآسفن

ي- مراكش عىلي امضيش 
(ة)إلتحاق بالزوج1الحوز: إقليمآسفن

ي- مراكش لخداوش عىلي  
(ة)إلتحاق بالزوج3الحوز: إقليمآسفن

ي- مراكش محمد  أكوري 
(ة)متزوج18الحوز: إقليمآسفن

ي 
ي- مراكش محمد الياسيتن

(ة)إلتحاق بالزوجنعم1الحوز: إقليمآسفن

ي- مراكش مهيب بووكوا 
(ة)إلتحاق بالزوج1الحوز: إقليمآسفن

ي- مراكش ابراهيم الشبوخ 
(ة)متزوج2الرحامنة: إقليمآسفن

ي- مراكش الطاهرا جامع 
(ة)متزوج3الرحامنة: إقليمآسفن

ي- مراكش خالد كب 
(ة)متزوجنعم1الرحامنة: إقليمآسفن

ي- مراكش شكري هشام 
(ة)متزوج2الرحامنة: إقليمآسفن

ي- مراكش عبد الهادي البوصوري 
(ة)إلتحاق بالزوج2الرحامنة: إقليمآسفن

يدي  ن ي- مراكش عماد الصغي  الي 
(ة)إلتحاق بالزوج2الرحامنة: إقليمآسفن

ي- مراكش هماد احمد 
(ة)إلتحاق بالزوج2الرحامنة: إقليمآسفن

ي 
ن
ي- مراكش يونس الشحات

(ة)متزوج21الرحامنة: إقليمآسفن

ي- مراكش ابراهيم اجري 
(ة)متزوج10الصويرة: إقليمآسفن

ي- مراكش بوعلوش محمد 
(ة)إلتحاق بالزوج12الصويرة: إقليمآسفن

ي- مراكش حيسون رشيد 
(ة)إلتحاق بالزوج1الصويرة: إقليمآسفن

ي- مراكش عبد العالي لغزال 
(ة)إلتحاق بالزوج11الصويرة: إقليمآسفن

22/24 بوية بالمؤسسات التعليمية: ملحوظة  ي مناصب اإلدارة الي 
ن
ي ستعمل عىل تعيينهم ق

ن الت  ن باألمر اإلتصال فورا بالمديرية اإلقليمية للتعيي  ن عىل المعنيات والمعنيي  يتعي 



ناإلسم والنسب نأكاديمية التعيي  ترتيب اإلختيارالمديرية اإلقليمية للتعيي 

أولوية

 حسب 20%

اإلستحقاق

نوع الطلب

بوي و االجتماعي لسنة  بوية و أطر الدعم اإلداري و الي  ي سلك تكوين أطر اإلدارة الي  ن خريج  2019 نتائج تعيي 

ي- مراكش عزيز اوزو 
(ة)متزوج10الصويرة: إقليمآسفن

ي- مراكش كريرات حمدناه 
(ة)متزوج17الصويرة: إقليمآسفن

ي- مراكش محمد إدريسي 
(ة)متزوج1الصويرة: إقليمآسفن

ي- مراكش محمد األنصاري 
(ة)متزوج2الصويرة: إقليمآسفن

ي- مراكش محمد البضي 
(ة)متزوجنعم1الصويرة: إقليمآسفن

ي- مراكش محمد التويرة 
(ة)إلتحاق بالزوج8الصويرة: إقليمآسفن

ي- مراكش محمد لهالل 
(ة)متزوج18الصويرة: إقليمآسفن

ي- مراكش نارص بوعالك 
(ة)متزوج13الصويرة: إقليمآسفن

ي- مراكش هيبا ابوركات 
(ة)متزوج20الصويرة: إقليمآسفن

ن  ي الحسي 
ن
ي- مراكش الواق

(ة)متزوج11اليوسفية: إقليمآسفن

ي- مراكش بوشعيب بلفش 
(ة)متزوج17اليوسفية: إقليمآسفن

ي- مراكش عبد الكبي  الكامل 
(ة)متزوج8اليوسفية: إقليمآسفن

ي- مراكش أحمد ,فوزي م
(ة)متزوج10اليوسفية: إقليمآسفن

ي- مراكش كمال اوملوكي 
(ة)متزوج22اليوسفية: إقليمآسفن

ن بروك  ي- مراكش محسي 
(ة)متزوج2اليوسفية: إقليمآسفن

ي- مراكش محمد  حشوش 
(ة)متزوج7اليوسفية: إقليمآسفن

ي- مراكش هشام أجدي 
(ة)متزوج15اليوسفية: إقليمآسفن

ي- مراكش الزروالي محمد 
(ة)إلتحاق بالزوج2شيشاوة: إقليمآسفن

ي- مراكش النقيىلي محمد سالم 
(ة)إلتحاق بالزوج1شيشاوة: إقليمآسفن

ي- مراكش أمغوس بوجمعة 
(ة)متزوجنعم1شيشاوة: إقليمآسفن

ي- مراكش اوحدو بلعيد 
(ة)متزوج2شيشاوة: إقليمآسفن

23/24 بوية بالمؤسسات التعليمية: ملحوظة  ي مناصب اإلدارة الي 
ن
ي ستعمل عىل تعيينهم ق

ن الت  ن باألمر اإلتصال فورا بالمديرية اإلقليمية للتعيي  ن عىل المعنيات والمعنيي  يتعي 



ناإلسم والنسب نأكاديمية التعيي  ترتيب اإلختيارالمديرية اإلقليمية للتعيي 

أولوية

 حسب 20%

اإلستحقاق

نوع الطلب

بوي و االجتماعي لسنة  بوية و أطر الدعم اإلداري و الي  ي سلك تكوين أطر اإلدارة الي  ن خريج  2019 نتائج تعيي 

ي- مراكش بورشوق عبد النارص 
(ة)متزوج1شيشاوة: إقليمآسفن

ي عبد الواحد  ي- مراكش درت 
(ة)متزوج1شيشاوة: إقليمآسفن

ي- مراكش عباس العابد 
(ة)متزوج1شيشاوة: إقليمآسفن

ي- مراكش عبد الرفيق كحل العيون 
(ة)إلتحاق بالزوج2شيشاوة: إقليمآسفن

ي  ي- مراكش محمد  القت 
(ة)إلتحاق بالزوج2شيشاوة: إقليمآسفن

ي- مراكش محمد أزكاغ 
(ة)متزوجنعم1شيشاوة: إقليمآسفن

ي- مراكش هشام موح 
(ة)متزوج2شيشاوة: إقليمآسفن

ي 
ي- مراكش يوسف بياصن

(ة)متزوج1شيشاوة: إقليمآسفن

ي- مراكش الحباش عبد الرحمان 
(ة)إلتحاق بالزوجنعم1قلعة  الشاغنة: إقليمآسفن

ي- مراكش العمري عبد الفتاح 
(ة)متزوجنعم1قلعة  الشاغنة: إقليمآسفن

ي- مراكش بدر الدين حميد 
(ة)إلتحاق بالزوجنعم1قلعة  الشاغنة: إقليمآسفن

ي- مراكش عبدهللا الدبار 
(ة)إلتحاق بالزوج1قلعة  الشاغنة: إقليمآسفن

ي   العزات 
ي- مراكش مصطفن

(ة)إلتحاق بالزوج1قلعة  الشاغنة: إقليمآسفن

24/24 بوية بالمؤسسات التعليمية: ملحوظة  ي مناصب اإلدارة الي 
ن
ي ستعمل عىل تعيينهم ق

ن الت  ن باألمر اإلتصال فورا بالمديرية اإلقليمية للتعيي  ن عىل المعنيات والمعنيي  يتعي 


