
المناصب الشاغرة الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
طنجة - تطوان - الحسیمة الجھة : 

رقم المنصب العمالة أو اإلقلیم

1 إقلیم: شفشاون
2 إقلیم: وزان
3 عمالة: طنجة - أصیال

4 إقلیم: تطوان
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المناصب الشاغرة الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
الشرق الجھة : 

رقم المنصب العمالة أو اإلقلیم

5 إقلیم: جرسیف
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المناصب الشاغرة الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
فاس - مكناس الجھة : 

رقم المنصب العمالة أو اإلقلیم

6 إقلیم: موالي یعقوب
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المناصب الشاغرة الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
الرباط - سال - القنیطرة الجھة : 

رقم المنصب العمالة أو اإلقلیم

7 إقلیم: القنیطرة

8 إقلیم: الخمیسات
9 إقلیم: سیدي قاسم

10 إقلیم: سیدي سلیمان
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المناصب الشاغرة الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
بني مالل - خنیفرة الجھة : 

رقم المنصب العمالة أو اإلقلیم

11 إقلیم: بني مالل

12 إقلیم: الفقیھ بن صالح
13 إقلیم: خریبكة
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المناصب الشاغرة الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
الدار البیضاء  - سطات الجھة : 

رقم المنصب العمالة أو اإلقلیم

14 إقلیم: برشید

15 إقلیم: الجدیدة
16 عمالة: المحمدیة
17 إقلیم: النواصر
18 إقلیم: سطات

19 إقلیم: سیدي بنور
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المناصب الشاغرة الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
مراكش - آسفي الجھة : 

رقم المنصب العمالة أو اإلقلیم

20 إقلیم: الحوز

21 إقلیم: قلعة  السراغنة
22 إقلیم: الصویرة
23 عمالة: مراكش
24 إقلیم: الرحامنة

25 إقلیم: آسفي
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المناصب الشاغرة الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
درعة - تافیاللت الجھة : 

رقم المنصب العمالة أو اإلقلیم

26 إقلیم: میدلت
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المناصب الشاغرة الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
سوس - ماسة الجھة : 

رقم المنصب العمالة أو اإلقلیم

27 إقلیم: شتوكة آیت باھا

28 عمالة: إنزكان ایت ملول
29 إقلیم: تارودانت
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
طنجة - تطوان - الحسیمة الجھة : 

اإلسم و النسب رقم المنصب العمالة أو اإلقلیم

عطار ھناء 30 إقلیم: الحسیمة
عماد صالحي 31 إقلیم: الحسیمة
كریم اكمكام 32 إقلیم: الحسیمة

فدوى بوسالمة 33 إقلیم: الحسیمة
خالید الناصري 34 إقلیم: الحسیمة
محمد   الرمضاني 35 إقلیم: الحسیمة
عبد اللطیف معتصم 36 إقلیم: الحسیمة
أحمد الدرقاوي 37 إقلیم: الحسیمة

الربیعي اسماعیل 38 إقلیم: الحسیمة
فاطمة نایت سي علي 39 إقلیم: الحسیمة
الناضفي لیلى 40 إقلیم: الحسیمة
الھام شھال 41 إقلیم: شفشاون

زھراء بوریقي 42 إقلیم: شفشاون
عبد هللا الفرطوط 43 إقلیم: شفشاون
موساوي المصطفى 44 إقلیم: شفشاون
مداق عبدالحق 45 إقلیم: شفشاون
المصطفى جامع 46 إقلیم: شفشاون

لزرك عبد السالم 47 إقلیم: شفشاون
ادریس بلعربي 48 إقلیم: شفشاون
العبودي توفیق 49 إقلیم: شفشاون
الحضري فوزیة 50 إقلیم: شفشاون

نعیمة اخنشوف 51 إقلیم: العرائش
زوركي عبد الرحمان 52 إقلیم: العرائش
شراح راشید 53 إقلیم: العرائش
54 عبد النبي ضحاك إقلیم: العرائش
واحساین طارق 55 إقلیم: وزان

محمد دودوز 56 إقلیم: وزان
صالح الدین مصلح 57 إقلیم: وزان
طیوبي نور الدین 58 إقلیم: وزان
خالد طاھري 59 إقلیم: وزان
بولحیا  مصطفى 60 إقلیم: وزان

یوسف لمھوض 61 عمالة: طنجة - أصیال
اسماء المطامري 62 عمالة: طنجة - أصیال
أحمد دریسي 63 عمالة: طنجة - أصیال
شدین محمد نجیب 64 عمالة: طنجة - أصیال

المساوي محمد 65 عمالة: طنجة - أصیال
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
طنجة - تطوان - الحسیمة الجھة : 

اإلسم و النسب رقم المنصب العمالة أو اإلقلیم

الدامي سعاد 66 إقلیم: تطوان

مخلص السعدیة 67 إقلیم: تطوان
الحسناوي عبد المنعم 68 إقلیم: تطوان
عمر سكاكني 69 إقلیم: تطوان
زكریاء فراج 70 إقلیم: تطوان

لطفي رزق هللا بوعزاوي 71 عمالة: المضیق - الفنیدق
جلول جعفر 72 عمالة: المضیق - الفنیدق
كریم  الناصري 73 عمالة: المضیق - الفنیدق
السمري احمد 74 عمالة: المضیق - الفنیدق
أمال اكریني 461 إقلیم: الحسیمة

المختار بنعطي 462 إقلیم: العرائش
احمد الفالق 463 إقلیم: وزان
حموشة مونیر 464 إقلیم: تطوان
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
الشرق الجھة : 

اإلسم و النسب رقم المنصب العمالة أو اإلقلیم

بوزبیبة عبد الحمید 75 إقلیم: بركان

عبدو عبدالصمد 76 إقلیم: بركان
بكراوي ابراھیم 77 إقلیم: بركان
قاضي عبد الرزاق 78 إقلیم: بركان
بوشالغم محمد 79 إقلیم: بركان

بودشیش محمد 80 إقلیم: الدریوش
مقران عبد العزیز 81 إقلیم: الدریوش
المختار الرحاوي 82 إقلیم: الدریوش
بوراسي عمر 83 إقلیم: الدریوش
الحسین البقالي 84 إقلیم: الدریوش

عبد العالي بولعالم 85 إقلیم: الدریوش
خالد  حمدان 86 إقلیم: الدریوش
المصطفى السعدي 87 إقلیم: فجیج
افضل كروض 88 إقلیم: فجیج

جحیلیلة محمد 89 إقلیم: فجیج
ابن عدي سعید 90 إقلیم: فجیج
شفیق كریم 91 إقلیم: جرسیف

عبدالصدیق ابوطالب 92 إقلیم: جرسیف
العزیزي توفیق 93 إقلیم: جرسیف

حسن بلعویدل 94 إقلیم: جرسیف
درویش الحسن 95 إقلیم: جرادة
الصدیق عبد الرحیم 96 إقلیم: جرادة
محمد براھمي 97 إقلیم: الناضور

محمد بنبراھیم 98 إقلیم: الناضور
الزكاغ نجیة 99 إقلیم: الناضور
بلبشیر محمد 100 إقلیم: الناضور
قیسي زكریاء 101 إقلیم: الناضور
مصطفى جلطي 102 إقلیم: الناضور

خلید بوخریص 103 إقلیم: الناضور
درعاوي عمر 104 إقلیم: الناضور
فحشوش ابراھیم 105 إقلیم: الناضور
رمضاني محمد 106 إقلیم: الناضور
رحمة    لحسیني 107 عمالة: وجدة - أنكاد

سعید المعتمد 108 إقلیم: تاوریرت
بوكنانة ادریس 109 إقلیم: تاوریرت
جوھرة اجدید 110 إقلیم: تاوریرت
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
الشرق الجھة : 

اإلسم و النسب رقم المنصب العمالة أو اإلقلیم

عمرو البخاري 111 إقلیم: تاوریرت

أیمان بزاوي 465 إقلیم: الدریوش
محمد موحیا 466 إقلیم: جرسیف
العلوي علي 467 إقلیم: جرادة
حمید السبار 468 إقلیم: جرادة

عیادي عبد الواحد 469 إقلیم: جرادة
موتشو  سعید 470 إقلیم: جرادة
جمال یجو 471 إقلیم: الناضور
ابتسام  الدخیسي 472 إقلیم: تاوریرت
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
فاس - مكناس الجھة : 

اإلسم و النسب رقم المنصب العمالة أو اإلقلیم

أحمد صفور 112 عمالة: مكناس

رشید المرنیسي 113 عمالة: مكناس
محمد خبلي 114 عمالة: مكناس

فاطمة الزھراء بلھادف 115 عمالة: مكناس
زروال  خالد 116 إقلیم: بولمان

اسماعیل تورى 117 إقلیم: بولمان
محمد بوزیاني 118 إقلیم: بولمان
رشید حاسین 119 إقلیم: بولمان
خالد حینجي 120 إقلیم: بولمان
زوبیدة  المسناوي 121 إقلیم: بولمان

امین العبودي 122 إقلیم: بولمان
یاسین العمري 123 إقلیم: بولمان
محمد    موصالي 124 إقلیم: الحاجب
جمال زعمون 125 إقلیم: الحاجب

ابو لقاسم موالي عبدهللا 126 إقلیم: الحاجب
لطف هللا العیساوي 127 عمالة: فاس
محمد  محیفض 128 عمالة: فاس
الضعیف عبد العالي 129 عمالة: فاس
عبدالرحمن الزروالي 130 عمالة: فاس

ایت خلو مصطفى 131 إقلیم: إفران
خدیجة ابكارة 132 إقلیم: إفران
زروال  حفیظ 133 إقلیم: إفران

محتال   محمد  الفرحي 134 إقلیم: صفرو

لحسن  أجغو 135 إقلیم: صفرو
یوسف نطاق 136 إقلیم: صفرو
بناصر وبیھي 137 إقلیم: صفرو
مصطفي العامري 138 إقلیم: صفرو
عبد القادر الصنھاجي 139 إقلیم: تاونات

عبداللطیف المھداوي 140 إقلیم: تاونات
لطفي عادل 141 إقلیم: تاونات
زركون عبد هللا 142 إقلیم: تاونات
كمال الفرجة 143 إقلیم: تاونات
عمر یزوغ 144 إقلیم: تاونات

عبد القادر الصكر 145 إقلیم: تاونات
محمد عبد النور القرینعي 146 إقلیم: تاونات
عبد العالي الرضواني 147 إقلیم: تاونات
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
فاس - مكناس الجھة : 

اإلسم و النسب رقم المنصب العمالة أو اإلقلیم

بالتي جمال 148 إقلیم: تاونات

منیر بلحیان 149 إقلیم: تاونات
سعاد خشان 150 إقلیم: تاونات
أحمد بیھ 151 إقلیم: تاونات
بوشتى القبالي 152 إقلیم: تاونات

محمد اھشامي 153 إقلیم: تاونات
رضوان الھواري 154 إقلیم: تازة
ربیع بن الصغیر 155 إقلیم: تازة
منیر رزین 156 إقلیم: تازة
عبد الكریم مسیح 157 إقلیم: تازة

محمد  الفیاللي 158 إقلیم: تازة
زكریاء بوقیوع 159 إقلیم: تازة
عبد الفتاح الكوماشي 160 إقلیم: موالي یعقوب
حنان زوھري 161 إقلیم: موالي یعقوب

سعید أوحبشان 473 إقلیم: بولمان
474 العمري العلوي موالي  احمد إقلیم: الحاجب
عبد الخالق صدقي العماري 475 إقلیم: الحاجب
موألي الشریف كریمي 476 إقلیم: الحاجب
حسن بوكرن 477 إقلیم: الحاجب

محمد حاجي 478 إقلیم: الحاجب
بوكل سي لحبیب 479 إقلیم: صفرو

ادریسي ازمي عبد العزیز 480 إقلیم: تاونات
عبدالعزیز الغرزاز 481 إقلیم: تاونات
العیساتي الحسن 482 إقلیم: موالي یعقوب
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
الرباط - سال - القنیطرة الجھة : 

اإلسم و النسب رقم المنصب العمالة أو اإلقلیم

عبد الرحیم لوزاوي 162 إقلیم: القنیطرة

بلعرج بوجمعة 163 إقلیم: القنیطرة
حسناء اعمارة 164 إقلیم: القنیطرة
اعناوي عبد العزیز 165 إقلیم: القنیطرة
یجو منیر 166 إقلیم: القنیطرة

سعید اإلدریسي 167 إقلیم: القنیطرة
الصفریوي عادل 168 إقلیم: القنیطرة
حنون غسان 169 إقلیم: الخمیسات

العلوي موالي عبد الرحمان 170 إقلیم: الخمیسات
العمیم عبد المجید 171 إقلیم: الخمیسات

المصطفى بلغیتي 172 إقلیم: الخمیسات
بعزة محمد 173 إقلیم: الخمیسات
العمري بنداود 174 إقلیم: الخمیسات
نامق عادل 175 عمالة: الرباط

سمیة بھلول 176 عمالة: سال
كھكة سعید 177 عمالة: سال
مسقابوش یونس 178 عمالة: سال
اسقف یوسف 179 عمالة: سال
ماري الراشدي 180 إقلیم: سیدي قاسم

الشدادي أمل 181 إقلیم: سیدي قاسم
بوساعة الزھراء 182 إقلیم: سیدي قاسم
عبد الرحمان ساتر 183 إقلیم: سیدي قاسم
الحلیب باسو 184 إقلیم: سیدي قاسم

توفیق عزوز 185 إقلیم: سیدي قاسم
حیاة بوزبیبة 186 إقلیم: سیدي قاسم
عثمان بنصحري 187 إقلیم: سیدي قاسم
العربي حیداوي 188 إقلیم: سیدي سلیمان
المشرق المصطفى 189 إقلیم: سیدي سلیمان

عبد السالم النسافي 190 إقلیم: سیدي سلیمان
عمر اخریص 191 إقلیم: سیدي سلیمان
السایسي منیر 192 إقلیم: سیدي سلیمان
والد عبدالعزیز 483 عمالة: الرباط

فریدة  عـلوي االسماعـیلي 484 إقلیم: سیدي قاسم

عبدالرزاق فقیر 485 عمالة: الصخیرات  - تمارة
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
بني مالل - خنیفرة الجھة : 

اإلسم و النسب رقم المنصب العمالة أو اإلقلیم

بوشرة ایتبراھیم 193 إقلیم: أزیالل

نوال بلفقیھ 194 إقلیم: أزیالل
عبد الرحیم السعداوي 195 إقلیم: أزیالل
الرصافي ملود 196 إقلیم: أزیالل
یونس    مرشیش 197 إقلیم: أزیالل

محمد اتفروین 198 إقلیم: أزیالل
مرشید عبد العزیز 199 إقلیم: أزیالل
عدل عبد اللطیف 200 إقلیم: أزیالل
السالمي محمد 201 إقلیم: أزیالل
غبوقي خالد 202 إقلیم: أزیالل

مروان معموري 203 إقلیم: أزیالل
نادیة یاتمي 204 إقلیم: أزیالل
موحى حفضي 205 إقلیم: أزیالل
حسن الممساوي 206 إقلیم: أزیالل

محمد اكریك 207 إقلیم: أزیالل
ناتجي   عبدالرحیم 208 إقلیم: أزیالل
ھشام      اجویدر 209 إقلیم: أزیالل
بنعبو عبدالعزیز 210 إقلیم: بني مالل
جریر بوشرى 211 إقلیم: بني مالل

محمد الرحماني 212 إقلیم: بني مالل
ھبتي منال 213 إقلیم: بني مالل
محمد بلفالح 214 إقلیم: بني مالل

ا در یس         انجدام 215 إقلیم: بني مالل

مجیدیلة محمد 216 إقلیم: الفقیھ بن صالح
جمیلة السبتي 217 إقلیم: الفقیھ بن صالح
أفوكال خدیجة 218 إقلیم: الفقیھ بن صالح
احمد مفاتح 219 إقلیم: الفقیھ بن صالح

عبد الكریم اسلیماني 220 إقلیم: الفقیھ بن صالح

لغزالي المصطفى 221 إقلیم: الفقیھ بن صالح
لمباركي حسن 222 إقلیم: الفقیھ بن صالح
عبد هللا بروك 223 إقلیم: الفقیھ بن صالح
امحمد اللحیاني 224 إقلیم: خنیفرة
ناصي عزیز 225 إقلیم: خنیفرة

موحى داني 226 إقلیم: خنیفرة
نورالدین زرھنون 227 إقلیم: خنیفرة

بن الطھیر موالي     ھاشم 228 إقلیم: خنیفرة
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
بني مالل - خنیفرة الجھة : 

اإلسم و النسب رقم المنصب العمالة أو اإلقلیم

باحقي اسماعیل 229 إقلیم: خنیفرة

فكري    محمد 230 إقلیم: خنیفرة
العربي الطالبي 231 إقلیم: خریبكة
احمد بولیل 232 إقلیم: خریبكة
محمد المحمدي 233 إقلیم: خریبكة

عبد القادر فطاح 234 إقلیم: خریبكة
عبد الغاني البیر 235 إقلیم: خریبكة
مكاوي محمد 236 إقلیم: خریبكة
جبیرة بوعبید 237 إقلیم: خریبكة
الحسین بوسلھام 238 إقلیم: خریبكة

محمد نجار 239 إقلیم: خریبكة
طلیح عبد الكبیر 240 إقلیم: خریبكة
عبد هللا مدوي 486 إقلیم: بني مالل
بنعمي خالد 487 إقلیم: بني مالل

موعى سیدي محمد 488 إقلیم: خنیفرة
ایت اتودا الحسین 489 إقلیم: خریبكة
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
الدار البیضاء  - سطات الجھة : 

اإلسم و النسب رقم المنصب العمالة أو اإلقلیم

اعمر    كریما 241 إقلیم: بنسلیمان

حنان بوحفة 242 إقلیم: بنسلیمان
عبد المالك خزراجي 243 إقلیم: برشید
بوشعیب الخوخ 244 إقلیم: برشید
لمیاء بلفقیھ 245 إقلیم: برشید

عبد الكبیر سني 246 إقلیم: برشید
ادبرام یوسف 247 إقلیم: برشید
بومشكة أحمد 248 عمالة مقاطعات الدار البیضاء أنفا
عادل اللیتي 249 عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان

أكوزول عبد الدایم 250 عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان

اشلیبخ عبد اللطیف 251 عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان
اوشاح عبد الحفیظ 252 عمالة مقاطعة عین الشق
نجاة  دمني 253 عمالة مقاطعة عین الشق
حسناء االشھب 254 عمالة مقاطعة عین الشق

أحمد لعزیز حسناء 255 عمالة مقاطعة عین الشق
زیدان محمد 256 عمالة مقاطعة عین الشق
سراي  محمد 257 عمالة مقاطعة الحي الحسني
وھبي امحلة 258 عمالة مقاطعة الحي الحسني
ادریس الحاتمي 259 عمالة مقاطعة الحي الحسني

عبد الصمد سلیماني 260 عمالة مقاطعات ابن مسیك
واشتو عبد هللا 261 عمالة مقاطعات ابن مسیك
امجید عبد الرحیم 262 عمالة مقاطعات موالي رشید
لملیحي عبدالحلیم 263 عمالة مقاطعات موالي رشید

نبیل مسري 264 عمالة مقاطعات موالي رشید
محي الدین حاجي 265 عمالة مقاطعات سیدي البرنوصي
الحدادي عبد المنعم 266 عمالة مقاطعات سیدي البرنوصي

جیھان موكن  267 عمالة مقاطعات سیدي البرنوصي
اإلدریسي بحیاوي عبد الكبیر 268 عمالة مقاطعات سیدي البرنوصي

حیات  ناجي 269 عمالة مقاطعات سیدي البرنوصي
عبد المجید السامي 270 إقلیم: الجدیدة
صقراوي محمد 271 إقلیم: الجدیدة
فریمي عبد اللطیف 272 إقلیم: الجدیدة
الحریري عبدالعالي 273 إقلیم: الجدیدة

مرتجي فرید 274 إقلیم: الجدیدة
ادریدو حسن   275 إقلیم: الجدیدة
بوعزة البوكري 276 إقلیم: مدیونة
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
الدار البیضاء  - سطات الجھة : 

اإلسم و النسب رقم المنصب العمالة أو اإلقلیم

المجبر فؤاد 277 إقلیم: مدیونة

عبد الكریم بحار 278 إقلیم: مدیونة
موالي المصطفى الراشیدي 279 إقلیم: مدیونة

بوعالمیة مینة 280 إقلیم: مدیونة
الصدیق سعید 281 إقلیم: النواصر

محمد التلجاوي 282 إقلیم: النواصر
زكریا محمد 283 إقلیم: النواصر
عیار عبدهللا 284 إقلیم: النواصر
أحمد بومدیان 285 إقلیم: سطات
عزیز قمري 286 إقلیم: سطات

كراخي عبدهللا 287 إقلیم: سطات
مومن أحمد 288 إقلیم: سطات
محمد عابد 289 إقلیم: سطات
عادل بنخي 290 إقلیم: سیدي بنور

محسین كریمي 291 إقلیم: سیدي بنور
المكاوي عزیز 292 إقلیم: سیدي بنور
حنان جناتي 293 إقلیم: سیدي بنور
فضیل بكاني 294 إقلیم: سیدي بنور
حنان لمریق 295 إقلیم: سیدي بنور

جمال جواد 490 إقلیم: بنسلیمان
491  عمرو شعوب إقلیم: بنسلیمان
لیلى كمرة 492 إقلیم: برشید
مكداني المھدي 493 عمالة مقاطعة الحي الحسني

حیون محمد 494 إقلیم: النواصر
المصطفى عروب 495 إقلیم: سطات
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
مراكش - آسفي الجھة : 

اإلسم و النسب رقم المنصب العمالة أو اإلقلیم

موالي ھشام البادي 296 إقلیم: الحوز

الدریوش عبد الكریم 297 إقلیم: الحوز
لحسن اتكرامت 298 إقلیم: الحوز
عبد الحكیم خرشوفي 299 إقلیم: الحوز
ایت ابریك سعید 300 إقلیم: الحوز

اسماعیل المعاشي 301 إقلیم: الحوز
محمد البوعناني 302 إقلیم: الحوز
الناح كمال 303 إقلیم: شیشاوة
سعید بوحتوش 304 إقلیم: شیشاوة
خالد المتحمس 305 إقلیم: شیشاوة

ریدو یونس 306 إقلیم: شیشاوة
رشید بن حدوش 307 إقلیم: شیشاوة
حسن متوكیل 308 إقلیم: شیشاوة
سفیان السباھي 309 إقلیم: شیشاوة

الحسین العسري 310 إقلیم: قلعة  السراغنة
العیدولي عبد الرحیم 311 إقلیم: قلعة  السراغنة
السعید بیشرار 312 إقلیم: قلعة  السراغنة
الركوعي بوسلھام 313 إقلیم: قلعة  السراغنة
واحمان عز الدین 314 إقلیم: قلعة  السراغنة

عطیف خالد 315 إقلیم: قلعة  السراغنة
لصفر محمد 316 إقلیم: قلعة  السراغنة
صالح الدین میعاد 317 إقلیم: قلعة  السراغنة
أبوثابت بوعزة 318 إقلیم: قلعة  السراغنة
رمیدي عماد 319 إقلیم: الصویرة

عبد هللا ھموش 320 إقلیم: الصویرة
خیرور یوسف 321 إقلیم: الصویرة
الشكیري علي 322 إقلیم: الصویرة
امریود عبدااللھ 323 إقلیم: الصویرة

عبد هللا صبري 324 إقلیم: الصویرة
محمد الكص 325 عمالة: مراكش
سعید ماكوري 326 عمالة: مراكش
بورحیلة  حمید 327 عمالة: مراكش
محمد العبد لباعلي 328 عمالة: مراكش

الجیار خالد 329 إقلیم: الرحامنة
الزوھرة رابحي 330 إقلیم: الرحامنة
المصطفى بیتار 331 إقلیم: الرحامنة
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
مراكش - آسفي الجھة : 

اإلسم و النسب رقم المنصب العمالة أو اإلقلیم

یوسف الغصاري 332 إقلیم: الرحامنة

أسماء لعكري 333 إقلیم: الرحامنة
النوري الحسین 334 إقلیم: آسفي
عبد اللطیف حمدة 335 إقلیم: آسفي
زوھیر النبیھ 336 إقلیم: آسفي

كمال التناري 337 إقلیم: آسفي
محمد الزراري 338 إقلیم: آسفي
عبد هللا شھیل 339 إقلیم: آسفي
لیتھ عبد الوھاب 340 إقلیم: آسفي
قیصل بدري 341 إقلیم: آسفي

العربي السعدي 342 إقلیم: آسفي
عزیز الجرایدي 343 إقلیم: الیوسفیة
نادیة شربي 344 إقلیم: الیوسفیة
زینب وردي 345 إقلیم: الیوسفیة

الحسین بوطالب 346 إقلیم: الیوسفیة
مولدید میلود 347 إقلیم: الیوسفیة

عبد الوافي الحنافي 348 إقلیم: الیوسفیة
أیت لمین علي 496 إقلیم: الحوز
فتح هللا محمد 497 إقلیم: شیشاوة

فاطمة شلخي 498 إقلیم: الصویرة
محمد الھاشمي 499 إقلیم: الرحامنة
ایت حمادة محمد 500 إقلیم: الرحامنة
نجیب المصطفى 501 إقلیم: آسفي
أمزیل محمد 502 إقلیم: الیوسفیة
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
درعة - تافیاللت الجھة : 

اإلسم و النسب رقم المنصب العمالة أو اإلقلیم

الطیبي الحسن 349 إقلیم: الرشیدیة

بخال المصطفى 350 إقلیم: الرشیدیة
بن زیان عبد العالي 351 إقلیم: الرشیدیة
ا عبودو  سعید 352 إقلیم: الرشیدیة
حماد عبد الغاني 353 إقلیم: الرشیدیة

وخویا علي الحسن 354 إقلیم: الرشیدیة
محمد حاجي 355 إقلیم: الرشیدیة
حمداني محمد 356 إقلیم: الرشیدیة
ملھوني حسن 357 إقلیم: الرشیدیة
محمد افتاتي 358 إقلیم: الرشیدیة

359  عبد العزیز بنعبو إقلیم: میدلت
ایفزي عمر 360 إقلیم: میدلت
فؤاد مبروكي 361 إقلیم: میدلت
امریرود الحوساین 362 إقلیم: میدلت

محمد رضوان 363 إقلیم: ورزازات
عزیز بشكین 364 إقلیم: ورزازات
مشروح ابراھیم 365 إقلیم: تنغیر
سعید اشكوك 366 إقلیم: تنغیر

المصطفى بالحسن   367 إقلیم: تنغیر

حابا عبد هللا 368 إقلیم: تنغیر
عبد الغاني عبد العزیز 369 إقلیم: تنغیر
الزرھوني احمد 370 إقلیم: تنغیر
كنتاوي خدیجة 371 إقلیم: تنغیر

وخدجو محمد 372 إقلیم: تنغیر
الشمیطي امال 373 إقلیم: تنغیر
منیر م. المصطفى 374 إقلیم: زاكورة
عبد السالم الزاھر 375 إقلیم: زاكورة
مصطفى أیت لحسین 376 إقلیم: زاكورة

الركراكي عبدالھادي 377 إقلیم: زاكورة
شبیب خدیجة 378 إقلیم: زاكورة
المختار متوكیل 379 إقلیم: زاكورة
عبد الحق الشقفي 380 إقلیم: زاكورة
ھبوز جمال 381 إقلیم: زاكورة

عبد اللطیف حمادي 382 إقلیم: زاكورة
سمیر الغازي 383 إقلیم: زاكورة
عبد الرزاق مالكي 503 إقلیم: الرشیدیة
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
درعة - تافیاللت الجھة : 

اإلسم و النسب رقم المنصب العمالة أو اإلقلیم

عمر موجان 504 إقلیم: الرشیدیة

رشید شیبي 505 إقلیم: میدلت
الحسن موعشى 506 إقلیم: تنغیر
تفركة حسن 507 إقلیم: زاكورة
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
سوس - ماسة الجھة : 

اإلسم و النسب رقم المنصب العمالة أو اإلقلیم

أبضار حمید 384 عمالة: أكادیر  إدا وتنان

الحسین قھیوة 385 عمالة: أكادیر  إدا وتنان
الوالي عبدهللا 386 إقلیم: شتوكة آیت باھا
لعبوب حسن 387 إقلیم: شتوكة آیت باھا

علي فضل المصطفى 388 إقلیم: شتوكة آیت باھا

باروك توفیق 389 إقلیم: شتوكة آیت باھا
موالي الوافي الفاللي 390 إقلیم: شتوكة آیت باھا
كركر ابراھیم 391 عمالة: إنزكان ایت ملول
ایت رقوش الحسین 392 عمالة: إنزكان ایت ملول
احنوش ابراھیم 393 عمالة: إنزكان ایت ملول

لیلى بلوك 394 إقلیم: تارودانت
الشین رشید 395 إقلیم: تارودانت
صانبا أحمد 396 إقلیم: تارودانت
أمل فرح 397 إقلیم: تارودانت

آیت القاضي ملیكة 398 إقلیم: تارودانت
كریم إدریسي 399 إقلیم: تارودانت
مصطفى شكران 400 إقلیم: تارودانت
باعال عبد العزیز 401 إقلیم: تارودانت
اكراید میلود 402 إقلیم: تارودانت

الخماعي احمد 403 إقلیم: تارودانت
فؤاد تورتو 404 إقلیم: تارودانت

موالي سلیمان إشطوحن 405 إقلیم: تارودانت
لمیاء أوزال 406 إقلیم: تارودانت
لشھب محمد 407 إقلیم: تارودانت

ابراھیم بایشو 408 إقلیم: طاطا
محمد سلیمان 409 إقلیم: طاطا
خیتاس الحسن 410 إقلیم: طاطا
صالح غالب 411 إقلیم: طاطا

نوفي سمیر 412 إقلیم: طاطا
الداودي  محمد 413 إقلیم: طاطا
خالد ادریكي 414 إقلیم: طاطا
بشار عبد الرحیم 415 إقلیم: تیزنیت
الغوال أحمد 416 إقلیم: تیزنیت

ابراھیم لحویج 417 إقلیم: تیزنیت
كافو عمر 418 إقلیم: تیزنیت
تباري خلیل 419 إقلیم: تیزنیت
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
سوس - ماسة الجھة : 

اإلسم و النسب رقم المنصب العمالة أو اإلقلیم

اولحوس الحسن 420 إقلیم: تیزنیت

الحسن بارودي 421 إقلیم: تیزنیت
الحیان اسماعیل 508 عمالة: أكادیر  إدا وتنان
زعیم علي 509 إقلیم: شتوكة آیت باھا
محمد بكنزیز 510 إقلیم: شتوكة آیت باھا

عمراني مغانیم 511 إقلیم: تارودانت
الھدنة محمد 512 إقلیم: تیزنیت
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
كلمیم - واد نون الجھة : 

اإلسم و النسب رقم المنصب العمالة أو اإلقلیم

بن زویة عبد الغاني 422 إقلیم: أسا - الزاك

لحیان رضوان 423 إقلیم: أسا - الزاك
مدوش  الحسین 424 إقلیم: أسا - الزاك
عبد هللا حسیني 425 إقلیم: كلمیم
عبد الكبیر الجراري 426 إقلیم: كلمیم

اسماعیل بن بیھي 427 إقلیم: كلمیم
أحمد الھابوز 428 إقلیم: كلمیم
ابراھیم الخیاوي 429 إقلیم: كلمیم
االحالفي علي 430 إقلیم: كلمیم
كني موالي علي 431 إقلیم: كلمیم

عبد الواحد بوطیب  432 إقلیم: كلمیم
أحمد شوقي 433 إقلیم: كلمیم
امزیل خدیجة 434 إقلیم: كلمیم
سعید یوسفي 435 إقلیم: كلمیم

ابراھیم  یوسفي 436 إقلیم: كلمیم
ادریس لعسو 437 إقلیم: كلمیم

عبد الھادي     ایت النویس 438 إقلیم: كلمیم
ازبور عبد المجید 439 إقلیم: سیدي افني
حسناء كاملي 440 إقلیم: سیدي افني

نور الدین بوقفة 441 إقلیم: سیدي افني
سعید جوھر 442 إقلیم: سیدي افني
عبد هللا الھاللي 443 إقلیم: سیدي افني
محمد أزرور 444 إقلیم: سیدي افني

نوریة الدغیرني 445 إقلیم: سیدي افني
الحسین عنبر 446 إقلیم: طانطان
عبد الرزاق فاطن 447 إقلیم: طانطان
فاطمة زلفى 448 إقلیم: طانطان
حفیظ اجدید 449 إقلیم: طانطان
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
العیون -  الساقیة الحمراء الجھة : 

اإلسم و النسب رقم المنصب العمالة أو اإلقلیم

الحسین الھتاف 450 إقلیم: بوجدور

العیاش  القاسمي 451 إقلیم: بوجدور
ابراھیم ابو ریشة 452 إقلیم: السمارة
المنتھي  نور الدین 453 إقلیم: السمارة
عمر البقالي الطاھري 454 إقلیم: العیون

عزیز عبارو 455 إقلیم: العیون
رشید ورد 456 إقلیم: العیون
حبیبي الحسین 457 إقلیم: العیون
ابراھیم فھید 458 إقلیم: العیون
سیدي أحمد   الداه 459 إقلیم: طرفایة
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
الداخلة - وادي الذھب الجھة : 

اإلسم و النسب رقم المنصب العمالة أو اإلقلیم

حلحول یونس 460 إقلیم: وادي الذھب

شھاب لطیفة 513 إقلیم: وادي الذھب
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