
طنجة - تطوان - الحسیمة 01 الجھة األصلیة     :      
   

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

مدیر إعدادیة بدون سكن 60 16/09/1989 1 إقلیم: الحسیمة الثانویة االعدادیة 
إكرازوكاغ

3564 إقلیم: الحسیمة إعدادیة سیدي بوعفیف فؤاد الزعیم

مدیر إعدادیة بدون سكن 51 16/09/1996 1 إقلیم: الحسیمة الثانویة اإلعدادیة 
ازمورن

3576 إقلیم: الحسیمة نورالدین احروش بني جمیل (إعدادیة)

مدیر إعدادیة بدون سكن 42 16/09/1989 1 إقلیم: العرائش الثانویة اإلعدادیة اإلمام 
 مالك

3612 إقلیم: العرائش محمد الزاھر الثانویة اإلعدادیة عیاشة

مدیر إعدادیة بدون سكن 48 01/01/2002 3 إقلیم: القنیطرة الثانویة االعدادیة ادریس 
بن زكري

3934 إقلیم: وزان الثانویة اإلعدادیة قاضي 
الطیب الزواقي

المدني لشھاب

مدیر إعدادیة بدون سكن 42 01/01/2002 6 إقلیم: تطوان الثانویة اإلعدادیة ابي 
بكر الرازي

3680 إقلیم: تطوان الثانویة اإلعدادیة عبد هللا 
ابراھیم

بوزیان الشندودي

مدیر إعدادیة نعم 42 04/09/2002 2 إقلیم: تطوان السیدة الحرة 4948 إقلیم: شفشاون الثانویة التأھیلیة البحر 
االبیض المتوسط

عبد الكریم الجاللي

مدیر إعدادیة غیر صالح 39 01/01/2005 2 إقلیم: تطوان المقاومة 4943 إقلیم: شفشاون الثانویة االعدادیة أحمد 
الزرقطوني

أحمد التیدي

مدیر إعدادیة نعم 32 06/09/2000 7 إقلیم: تطوان عبد هللا كنون 3691 إقلیم: تطوان السیدة الحرة محمد السباعي

مدیر إعدادیة غیر صالح 43 16/09/1984 1 إقلیم: سیدي 
قاسم

یوسف ابن تاشفین 4027 إقلیم: تطوان الثانویة اإلعدادیة أحمد 
شوقي

لودیي سلیمان

مدیر إعدادیة في طور 
اإلنجاز

39 16/09/1988 1 إقلیم: شتوكة 
آیت باھا

ثإ. یوسف بن تاشفین 4641 إقلیم: شفشاون الثانویة اإلعدادیة ابن 
سینا

ابراھیم  خیر

مدیر إعدادیة بدون سكن 45 16/09/1988 3 إقلیم: شفشاون الثانویة االعدادیة 
المشیشي

3590 إقلیم: تطوان المقاومة محمد بروحو

مدیر إعدادیة نعم 42 01/01/2002 1 إقلیم: فحص - 
انجرة

ثانویة سیدي احمد بن 
عجیبة اإلعدادیة

3609 إقلیم: شفشاون الثانویة االعدادیة سجلما 
سة

محمد العساوي

مدیر إعدادیة نعم 39 21/09/1983 1 إقلیم: مدیونة إبراھیم الروداني 4305 إقلیم: شفشاون الثانویة االعدادیة الجبھة مصطفى حرزا

مدیر إعدادیة نعم 55 16/09/1992 6 عمالة: الرباط طلحة بن عبید هللا 3987 إقلیم: العرائش الثانویة اإلعدادیة عالل 
 الودیي

حكیمة فرطاص

مدیر إعدادیة نعم 51 19/09/2003 6 عمالة: 
المضیق - 
الفنیدق

ابن بطوطة 3695 إقلیم: شفشاون الثانویة االعدادیة أونان سفیان  ادعاني

مدیر إعدادیة نعم 52 25/10/1984 1 عمالة: طنجة 
- أصیال

الثانویة االعدادیة ابن 
رشد

3665 عمالة: طنجة - 
أصیال

الثانویة االعدادیة ابن 
سینا

نورالدین منصوري
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طنجة - تطوان - الحسیمة 01 الجھة األصلیة     :      
   

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

مدیر إعدادیة في طور 
اإلنجاز

48 16/09/1988 1 عمالة: طنجة 
- أصیال

الثانویة االعدادیة ابن 
باجة

3664 عمالة: طنجة - 
أصیال

الثانویة االعدادیة 
الزمخشري

محمد عالل البختي

مدیر إعدادیة نعم 46 16/09/1989 2 عمالة: طنجة 
- أصیال

الثانویة االعدادیة ابن 
خلدون

3661 عمالة: طنجة - 
أصیال

الثانویة االعدادیة مغوغة عبدالوھاب السماللي

مدیر إعدادیة نعم 45 16/09/1999 4 عمالة: طنجة 
- أصیال

الثانویة االعدادیة 
الزمخشري

4873 عمالة: طنجة - 
أصیال

الثانویة االعدادیة 
الزھراء

بندنكیر كلثوم

مدیر إعدادیة في طور 
اإلنجاز

43 16/09/1986 1 عمالة: طنجة 
- أصیال

االنبعاث 3642 عمالة: طنجة - 
أصیال

الثانویة االعدادیة  ابن 
النفیس

عبد اللطیف بنعمر 

مدیر إعدادیة في طور 
اإلنجاز

42 16/09/1989 1 عمالة: طنجة 
- أصیال

البحتري 3674 عمالة: طنجة - 
أصیال

الثانویة االعدادیة آسیة 
الودیع

عبد اللطیف الشغواني

مدیر إعدادیة نعم 42 16/09/1996 4 عمالة: فاس جابر بن حیان 5326 إقلیم: الحسیمة اكاون مراد المنصوري

مدیر إعدادیة بدون سكن 39 16/09/1997 4 عمالة: فاس أبي العباس السبتي 5307 إقلیم: الحسیمة زرقت قویبع عبد الغني

مدیر إعدادیة بدون سكن 39 16/09/1999 7 عمالة: وجدة 
- أنكاد

5106 إع. عثمان جوریو إقلیم: شفشاون الثانویة االعدادیة قاع 
أسراس

موح فرید
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الشرق 02 الجھة األصلیة     :      
   

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

مدیر إعدادیة نعم 42 16/09/1999 2 إقلیم: الحسیمة إعدادیة سیدي بوعفیف 4762 إقلیم: الدریوش اعدادیة اوالد امغار االیوبي نور الدین

مدیر إعدادیة غیر صالح 56 27/11/1979 2 إقلیم: 
الناضور

الثانویة اإلعدادیة 
المسیرة

5077 إقلیم: الناضور الثانویة اإلعدادیة الریف العجوري حسن

مدیر إعدادیة نعم 51 16/09/1991 1 إقلیم: 
الناضور

الثانویة اإلعدادیة اصبانن 3748 إقلیم: الناضور الثانویة اإلعدادیة المسیرة محمد الیوسفي

مدیر إعدادیة نعم 45 21/09/1987 1 إقلیم: 
الناضور

الثانویة اإلعدادیة 
تزطوطین

5103 إقلیم: الناضور الثانویة اإلعدادیة أنوال  الوغمیري عبد الكریم

مدیر إعدادیة نعم 42 16/09/1988 1 إقلیم: 
الناضور

الثانویة اإلعدادیة ایكسان 3763 إقلیم: الناضور الثانویة اإلعدادیة 
تزطوطین

عبد الكریم مزیان

مدیر إعدادیة نعم 58 16/09/1987 1 إقلیم: بركان ابن الخطیب 3697 إقلیم: بركان مارس 3 رمضان قدوري

مدیر إعدادیة محتل 54 16/09/1989 2 إقلیم: بركان أنس بن مالك 4988 إقلیم: بركان تریفة سعید  كبداني

مدیر إعدادیة نعم 42 24/11/1979 1 إقلیم: بركان أغبال 3705 إقلیم: بركان أنس بن مالك عبد القادر بن دالي

مدیر إعدادیة في طور 
اإلنجاز

42 16/09/1999 1 إقلیم: بركان الثانویة االعدادیة فزوان 3698 إقلیم: الناضور إالثانویة اإلعدادیة بني 
نصار

عبد القادر   یعقوبي

مدیر إعدادیة نعم 42 05/09/2003 1 إقلیم: 
تاوریرت

الثانویة اإلعدادیة الكندي 5150 إقلیم: تاوریرت الثانویة اإلعدادیة ابن 
سینا

معراض ادریس

مدیر إعدادیة نعم 40 28/09/2004 1 إقلیم: 
تاوریرت

الثانویة اإلعدادیة 
عبدالخالق الطریس

3788 إقلیم: تاوریرت الثانویة اإلعدادیة بدر جمال الزھیري

مدیر إعدادیة نعم 39 04/09/2002 5 إقلیم: 
تاوریرت

الثانویة اإلعدادیة ابن 
سینا

5157 إقلیم: تاوریرت الثانویة اإلعدادیة یوسف 
بن تاشفین

عادلي عبد الرحیم

مدیر إعدادیة نعم 42 16/09/1994 1 إقلیم: جرادة ثانویة  وادي الحیمر 
اإلعدادیة

3741 إقلیم: جرادة ثانویة الزیتون االعدادیة دحماني بنیونس

مدیر إعدادیة نعم 39 07/09/2004 9 إقلیم: سیدي 
سلیمان

عمر بن الخطاب 4036 إقلیم: الدریوش إع. تروكوت عامر محمد

مدیر إعدادیة نعم 42 06/03/1996 9 عمالة: مكناس الثانویة اإلعدادیة بن 
عیسى الجرواني

5231 إقلیم: جرسیف ثانویة ابن الھیثم 
اإلعدادیة

حسن مسیح

مدیر إعدادیة نعم 51 16/09/1995 1 عمالة: وجدة 
- أنكاد

إع. سیدي معافة 3768 عمالة: وجدة - 
أنكاد

سعید الغازي إع. عثمان جوریو

مدیر إعدادیة نعم 49 16/09/1994 1 عمالة: وجدة 
- أنكاد

إع. الریاض 3770 عمالة: وجدة - 
أنكاد

إع. عبد الخالق الطریس عمر جعواني

مدیر إعدادیة بدون سكن 45 16/09/1995 1 عمالة: وجدة 
- أنكاد

إع. كاال 3767 إقلیم: الدریوش ثانویة الفرابي االعدادیة محمود االدریسي
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الشرق 02 الجھة األصلیة     :      
   

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

مدیر إعدادیة نعم 45 17/09/1990 1 عمالة: وجدة 
- أنكاد

إع. تیفاریتي 3769 إقلیم: تاوریرت الثانویة اإلعدادیة 
مستكمار

تاج یحي

مدیر إعدادیة نعم 43 16/09/1995 2 عمالة: وجدة 
- أنكاد

إع. مالكة الفاسي 3765 عمالة: وجدة - 
أنكاد

إع. باستور محمد ناصري

مدیر إعدادیة نعم 42 16/09/1989 2 عمالة: وجدة 
- أنكاد

إع. عبد الخالق الطریس 5117 إقلیم: تاوریرت الثانویة اإلعدادیة الكندي محمد أواللیت
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فاس - مكناس 03 الجھة األصلیة     :      
   

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

مدیر إعدادیة نعم 42 16/09/1994 2 إقلیم: إفران صخر 3856 إقلیم: تازة جابر بن حیان خالد ھنو

مدیر إعدادیة غیر صالح 42 16/09/1988 1 إقلیم: بولمان الثانویة اإلعدادیة محمد 
السادس

3816 إقلیم: بولمان الثانویة اإلعدادیة 
الفارابي

عبد هللا الحجام

مدیر إعدادیة نعم 56 16/09/1992 1 إقلیم: تازة ابن خلدون 3901 إقلیم: تازة اإلمام علي عبد السالم الخواخي

مدیر إعدادیة غیر صالح 48 17/09/1990 4 إقلیم: تازة باب مرزوقة 3910 إقلیم: تازة أجدیر بنعیسى بلقاضي

مدیر إعدادیة بدون سكن 46 16/09/1992 5 إقلیم: تازة اإلمام علي 5495 إقلیم: تازة السالم مصطفى حموشي

مدیر إعدادیة نعم 45 16/09/1992 2 إقلیم: تازة 20غشت 5505 إقلیم: تازة امین البریھي     ابن المـقــفـــع 

مدیر إعدادیة بدون سكن 45 30/05/2003 5 إقلیم: تازة السالم 5497 إقلیم: تازة أحد امسیلة عمر العراف

مدیر إعدادیة نعم 42 06/09/2001 7 إقلیم: تازة 5520     ابن المـقــفـــع  إقلیم: تازة 20غشت محمد الشارف

مدیر إعدادیة غیر صالح 60 17/09/1984 1 إقلیم: تاونات ثانویة 11 ینایر 
اإلعدادیة

5432 إقلیم: تاونات ثانویة المسیرة اإلعدادیة حمید جناتي ادریسي

مدیر إعدادیة نعم 45 20/09/1983 1 إقلیم: تاونات ثانویة النھضة اإلعدادیة 5424 إقلیم: تاونات ثانویة الزریزر اإلعدادیة رشید االدریسي البوزیدي

مدیر إعدادیة في طور 
اإلنجاز

42 16/09/1985 1 إقلیم: تاونات الثانویة اإلعدادیة مزراوة 3893 إقلیم: تاونات ثانویة عین مدیونة 
اإلعدادیة

عبدالكریم الداودي

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1986 1 إقلیم: تاونات ثانویة القدس اإلعدادیة 3871 إقلیم: تاونات ثانویة عبد العزیز 
الفشتالي اإلعدادیة

عز الدین رایس

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1999 1 إقلیم: صفرو ثانویة فاطمة الفھریة 
اإلعدادیة

3861 إقلیم: بولمان الثانویة اإلعدادیة صالح 
الدین األیوبي

 حسن سحیمي

مدیر إعدادیة بدون سكن 42 28/09/2004 1 إقلیم: موالي 
یعقوب

الثانویة االعدادیة یوسف 
بن تاشفین

3917 إقلیم: تاونات ثانویة اوطابوعبان 
اإلعدادیة

مصطفى   ھرشوم

مدیر إعدادیة في طور 
اإلنجاز

44 16/09/1996 3 عمالة: طنجة 
- أصیال

الثانویة االعدادیة السانیة 3657 عمالة: فاس النصر زكریاء  جامعي

مدیر إعدادیة نعم 57 16/09/1991 1 عمالة: فاس عین بیضة 3855 إقلیم: تاونات ثانویة بوھودة اإلعدادیة محمد البوش

مدیر إعدادیة نعم 57 16/09/1988 1 عمالة: فاس الحسن بنشقرون 3829 عمالة: فاس الوفاق محمد البقالي

مدیر إعدادیة بدون سكن 55 16/09/1989 1 عمالة: فاس الوفاق 5361 عمالة: فاس الجواھر محمد  بكوش

مدیر إعدادیة نعم 54 16/09/1987 1 عمالة: فاس واد المخازن 3830 عمالة: فاس عمر بن الخطاب ادریس مزروب

مدیر إعدادیة نعم 52 16/09/1988 1 عمالة: فاس إبن أجروم 3827 عمالة: فاس أبي العباس السبتي عبدالواحد العسري

مدیر إعدادیة نعم 51 16/09/1997 1 عمالة: فاس ابن عشیر 3847 عمالة: فاس جابر بن حیان حمید   عالم
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فاس - مكناس 03 الجھة األصلیة     :      
   

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

مدیر إعدادیة نعم 48 16/09/1990 3 عمالة: فاس موالي ادریس األول 3848 عمالة: فاس عین ھارون عبد الحق العماري

مدیر إعدادیة نعم 48 16/09/1988 1 عمالة: فاس ابن زیدون 3844 عمالة: فاس المغرب العربي عبد الكریم بطاحي

مدیر إعدادیة نعم 45 16/09/1992 7 عمالة: فاس بدر 3846 عمالة: فاس عبد المالك السعدي محمد طالب

مدیر إعدادیة نعم 45 16/09/1989 2 عمالة: فاس لسان الدین بن الخطیب 3843 إقلیم: موالي یعقوب الثانویة االعدادیة عالل 
الودیي

عبد العلي الغریسي

مدیر إعدادیة بدون سكن 45 06/09/2001 7 عمالة: فاس عمر بن الخطاب 5364 إقلیم: صفرو ثانویة 6 نونبر اإلعدادیة  البخشوش حافیظ

مدیر إعدادیة نعم 45 16/09/1999 6 عمالة: فاس األمل 3837 إقلیم: موالي یعقوب الثانویة االعدادیة حمان 
الفطواكي

سعد كامل

مدیر إعدادیة نعم 42 21/03/1994 4 عمالة: فاس النصر 5311 إقلیم: تاونات ثانویة عالل الفاسي 
اإلعدادیة

عمرو  العمراني

مدیر إعدادیة نعم 42 05/09/2003 7 عمالة: فاس عبد القادر الفاسي 3839 إقلیم: تازة المغرب العربي الفالقي اإلدریسي محمد

مدیر إعدادیة نعم 42 16/09/1997 8 عمالة: فاس عین ھارون 5345 إقلیم: تاونات ثانویة النھضة اإلعدادیة ادریس العزوزي

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1995 10 عمالة: فاس الجواھر 5362 إقلیم: تاونات ثانویة 11 ینایر اإلعدادیة رشید لكزیري

مدیر إعدادیة نعم 81 16/09/1988 1 عمالة: مكناس الثانویة اإلعدادیة الداخلة 3791 عمالة: مكناس الثانویة اإلعدادیة إبن 
طفیل

عرود محمادي

مدیر إعدادیة نعم 59 16/09/1986 1 عمالة: مكناس الثانویة اإلعدادیة 
المنصور

3794 عمالة: مكناس الثانویة اإلعدادیة 
الریاض

الرفیق سعید

مدیر إعدادیة نعم 54 16/09/1993 1 عمالة: مكناس الثانویة اإلعدادیة 
الریاض

5190 عمالة: مكناس الثانویة اإلعدادیة بن 
عیسى الجرواني

علي شنوف

مدیر إعدادیة نعم 51 16/09/1989 1 عمالة: مكناس الثانویة اإلعدادیة 
صھریج السواني

3793 عمالة: مكناس الثانویة اإلعدادیة 
الزھراوي

حراشي موحى

مدیر إعدادیة بدون سكن 51 16/09/1997 7 عمالة: مكناس الثانویة اإلعدادیة إبن 
حزم

5185 إقلیم: إفران األرز عبد الصمد الفحصي

مدیر إعدادیة نعم 50 16/09/1987 1 عمالة: مكناس الثانویة اإلعدادیة طھ 
حسین

3795 عمالة: مكناس الثانویة اإلعدادیة 
الیاسمین

ادریس لھبیل

مدیر إعدادیة نعم 49 01/02/1983 3 عمالة: مكناس الثانویة اإلعدادیة 
المنصور الذھبي

3792 عمالة: مكناس الثانویة اإلعدادیة إبن 
حزم

المصمودي عبد الحق

مدیر إعدادیة بدون سكن 48 04/09/2002 5 عمالة: مكناس الثانویة اإلعدادیة 
الزھراوي

5178 إقلیم: إفران الحسن الثاني حافیظ صوري 

مدیر إعدادیة نعم 42 16/09/1986 6 عمالة: مكناس الثانویة اإلعدادیة إبن 
طفیل

5188 عمالة: مكناس الثانویة اإلعدادیة إدریس 
األول

مبارك اعتو
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فاس - مكناس 03 الجھة األصلیة     :      
   

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

مدیر إعدادیة نعم 42 16/09/1996 9 عمالة: مكناس الثانویة اإلعدادیة 
الیاسمین

5222 إقلیم: تازة عقبة بن نافع عبد هللا األعرج

مدیر إعدادیة نعم 42 16/09/1995 1 عمالة: وجدة 
- أنكاد

إع. الداخلة 3766 إقلیم: تازة وادي أملیل مصطفى    اقجوع
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الرباط - سال - القنیطرة 04 الجھة األصلیة     :      
   

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

مدیر إعدادیة نعم 57 21/09/1987 1 إقلیم: 
الخمیسات

موالي اسماعیل 3955 إقلیم: الخمیسات سجلماسة عمر حمونعائشة

مدیر إعدادیة نعم 42 20/09/1983 1 إقلیم: 
الخمیسات

سیدي عالل لمصدر 3971 إقلیم: الخمیسات عبد الرحمن بن عوف بن عیادة الحسن

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1998 5 إقلیم: 
الخمیسات

سجلماسة 5650 إقلیم: الخمیسات الجاحظ محمد اوفطوج

مدیر إعدادیة نعم 39 06/09/2000 4 إقلیم: العرائش الثانویة اإلعدادیة عالل 
 الودیي

4803 إقلیم: القنیطرة الثانویة االعدادیة األرك العسري ھشام

مدیر إعدادیة بدون سكن 60 16/09/1989 1 إقلیم: القنیطرة الثانویة االعدادیة إبن 
المقفع

3924 إقلیم: القنیطرة الثانویة االعدادیة عبدهللا 
كنون

القطبي محمد

مدیر إعدادیة بدون سكن 57 16/09/1985 1 إقلیم: القنیطرة الثانویة االعدادیة ام  
البنین

3925 إقلیم: القنیطرة الثانویة االعدادیة سیدي   
الطیبي

بنزھرة أحمد

مدیر إعدادیة بدون سكن 51 21/09/1987 3 إقلیم: القنیطرة الثانویة االعدادیة عبدهللا 
كنون

5553 إقلیم: القنیطرة الثانویة االعدادیة الوحدة فیرداوس جمال

مدیر إعدادیة محتل 47 16/09/1997 1 إقلیم: القنیطرة الثانویة االعدادیة 
الحریري

5550 إقلیم: القنیطرة الثانویة االعدادیة ابن 
یاسین

عبد الرحیم سند

مدیر إعدادیة بدون سكن 45 16/09/1995 2 إقلیم: القنیطرة الثانویة االعدادیة 
الصفصاف

3926 إقلیم: القنیطرة الثانویة اإلعدادیة أبي 
 حامد الغزالي

مومو محمد

مدیر إعدادیة نعم 43 16/09/1989 2 إقلیم: القنیطرة الثانویة االعدادیة ابن 
یاسین

5582 إقلیم: القنیطرة الثانویة االعدادیة 
الحریري

   حموا رشید

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1998 2 إقلیم: القنیطرة الثانویة االعدادیة   
سیدي الطیبي

5586 إقلیم: القنیطرة الثانویة االعدادیة ابي 
القاسم  الشابي

مخفي امبارك

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1999 6 إقلیم: سیدي 
قاسم

إعدادیة ابن باجة 4034 إقلیم: سیدي قاسم إعدادیة الكندي الوطاسي اناس

مدیر إعدادیة نعم 65 21/09/1987 1 عمالة: الرباط یعقوب المنصور 5688 عمالة: الرباط الجوالن المصطفى الفاضل

مدیر إعدادیة نعم 63 24/09/1987 1 عمالة: الرباط أبي ذرالغفاري 3996 عمالة: الرباط یعقوب المنصور محمد الكنیكسي

مدیر إعدادیة نعم 56 16/09/1989 3 عمالة: الرباط سیدي المدني بلحسني 3998 عمالة: الصخیرات 
 - تمارة

ثانویة آسیة الودیع 
اإلعدادیة

عبد هللا أیت عبد الرفیع

مدیر إعدادیة نعم 48 16/09/1988 3 عمالة: الرباط الجوالن 5694 عمالة: سال الثانویة اإلعدادیة الكتبیة حیات طاھیري

مدیر إعدادیة نعم 48 06/09/2000 1 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

الفردوس 4052 عمالة: الصخیرات 
 - تمارة

المھدي بن عبود بوصبیعي عبد اإللھ
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الرباط - سال - القنیطرة 04 الجھة األصلیة     :      
   

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

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1988 1 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

البطحاء 4047 عمالة: الصخیرات 
 - تمارة

عمار بن یاسر عبد العزیز التشیش

مدیر إعدادیة نعم 48 16/09/1985 1 عمالة: سال الثانویة اإلعدادیة ماء 
العینین

4001 عمالة: سال الثانویة اإلعدادیة الفتح  محمد الشویاخ

مدیر إعدادیة بدون سكن 36 16/09/1988 1 عمالة: سال الثانویة اإلعدادیة عمر  
بن الخطاب

4000 إقلیم: الخمیسات زینب النفزویة كریمة الوسدادي
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بني مالل - خنیفرة 05 الجھة األصلیة     :      
   

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

مدیر إعدادیة نعم 55 16/09/1988 1 إقلیم: أزیالل ثانویة موالي یوسف 
اإلعدادیة

4062 إقلیم: أزیالل ثانویة اإلمام علي 
اإلعدادیة

حسن ابو الفتح

مدیر إعدادیة نعم 48 16/09/1992 1 إقلیم: أزیالل الثانویة اإلعدادیة الجدیدة 4060 إقلیم: بني مالل ثانویة وادي الذھب 
التأھیلیة

توفیق فراجي

مدیر إعدادیة نعم 42 16/09/1985 2 إقلیم: أزیالل ثانویة اإلمام علي 
اإلعدادیة

5942 إقلیم: أزیالل ثانویة المختار السوسي 
االعدادیة

المصطفى  ایت الشافعي

مدیر إعدادیة نعم 42 16/09/1999 8 إقلیم: 
الخمیسات

النھضة 3956 إقلیم: أزیالل ثانویة شاعر الحمراء 
اإلعدادیة

سعید میلغ

مدیر إعدادیة نعم 48 16/09/1986 2 إقلیم: الفقیھ 
بن صالح

ثانویة 2 مارس 
اإلعدادیة

4097 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

ثا.صالح الدین األیوبي 
التأھیلیة

عبد المالك فائز

مدیر إعدادیة نعم 42 16/09/1997 1 إقلیم: الفقیھ 
بن صالح

ثانویة سیدي الحضري 
اإلعدادیة

5989 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

ثانویة عبد المالك السعدي 
اإلعدادیة

المولودي لعواطي 

مدیر إعدادیة نعم 60 16/09/1981 1 إقلیم: 
النواصر

الثانویة اإلعدادیة محمد 
جودار

4321 إقلیم: خریبكة الثانویة االعدادیة الشھید 
 الجیاللي بن لبصیر

قاسي نورالدین

مدیر إعدادیة نعم 42 16/09/1999 4 إقلیم: تطوان الثانویة اإلعدادیة أحمد 
شوقي

4904 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

ثانویة سیدي الحضري 
اإلعدادیة

الحاجي موالي أحمد

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1998 2 إقلیم: خریبكة الثانویة االعدادیة االمام  
الشافعي

4135 إقلیم: خریبكة الثانویة االعدادیة 
البراكسة

عبد اللطیف الحیرمي

مدیر إعدادیة نعم 45 16/09/1993 1 إقلیم: خنیفرة الثانویة اإلعدادیة 
القاضي عیاض

4114 إقلیم: خنیفرة الثانویة اإلعدادیة سیدي 
یحیى وسعد

واحمد مصطفى

مدیر إعدادیة بدون سكن 42 16/09/1997 6 إقلیم: سطات ثنویة مجمع الخیر 
اإلعدادیة

4352 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

ثانویة عمر ابن عبد 
العزیز االعدادیة

جمال                       
 رابح

مدیر إعدادیة نعم 57 08/08/1992 2 عمالة: الرباط بئر أنزران 3997 إقلیم: أزیالل ثانویة ابن الھیثم 
االعدادیة

عمر ازناك

مدیر إعدادیة نعم 48 16/09/1998 2 عمالة: الرباط عمرو عالم 3989 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

ثانویة اإلمام الغزالي 
اإلعدادیة

ھیشام ریاض الصلح

مدیر إعدادیة بدون سكن 84 16/09/1986 1 عمالة: 
مراكش

الثانویة اإلعدادیة ریاض 
المسك

4477 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

ثانویة عقبة بن نافع 
اإلعدادیة

عبد اللطیف الطاھري
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الدار البیضاء  - سطات 06 الجھة األصلیة     :      
   

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

مدیر إعدادیة بدون سكن 53 17/09/1984 1 إقلیم: الجدیدة ثانویة 3 مارس 
 االعدادیة

4276 إقلیم: الجدیدة ثانویة لال مریم االعدادیة عبد اللطیف حدو

مدیر إعدادیة بدون سكن 45 17/09/1990 3 إقلیم: الجدیدة ثانویة لال مریم االعدادیة 6246 إقلیم: الجدیدة ثانویة العیون االعدادیة سعید جبحان

مدیر إعدادیة بدون سكن 39 16/09/1986 4 إقلیم: الجدیدة ثانویة محمد الحنصالي 
االعدادیة

6244 إقلیم: الجدیدة ثانویة وادي الذھب 
 االعدادیة

المصطفى نیسول

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1987 3 إقلیم: 
النواصر

الثانویة اإلعدادیة عبد 
المالك السعدي

6317 عمالة مقاطعة الحي 
الحسني

خالد بن الولید الزبوج مینة

مدیر إعدادیة نعم 39 12/11/1985 7 إقلیم: 
النواصر

الثانویة اإلعدادیة ابن 
عربي

4316 إقلیم: سیدي بنور ثانویة البارودي اإلعدادیة عبد الفتاح حكوشي

مدیر إعدادیة نعم 39 06/09/2001 2 إقلیم: برشید الثانویة االعدادیة السوالم 6099 إقلیم: برشید الثانویة اإلعدادیة الساحل 
أوالد حریز

توفیق امطحطح

مدیر إعدادیة بدون سكن 39 16/09/1988 6 إقلیم: 
بنسلیمان

الثانویة اإلعدادیة بوزنیقة 
1

4148 إقلیم: بنسلیمان الثانویة اإلعدادیة  20 
غشت

احمد  النواصریة

مدیر إعدادیة نعم 55 16/09/1998 1 إقلیم: تطوان الثانویة اإلعدادیة ابن 
البیطار

3679 إقلیم: الجدیدة ثانویة محمد الحنصالي 
االعدادیة

كمال ریاشي

مدیر إعدادیة نعم 54 16/09/1994 2 إقلیم: سطات الثانویة اإلعدادیة موالي 
إسماعیل

4349 إقلیم: برشید الثانویة االعدادیة السوالم عبدالعزیز السفیاني

مدیر إعدادیة نعم 45 16/09/1999 1 إقلیم: سطات ثانویة محمد عابد 
الجابري اإلعدادیة

4351 إقلیم: بنسلیمان الثانویة اإلعدادیة ماء 
العینین

عبد الرحیم حوسني

مدیر إعدادیة نعم 42 16/09/1999 1 إقلیم: سطات الثانویة اإلعدادیة 
العروسیة

4350 إقلیم: برشید الثانویة اإلعدادیة ابن 
سینا

ھشام    مطالبي

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1995 5 إقلیم: سطات ثانویة التوالت اإلعدادیة 4379 إقلیم: سطات ثانویة الفارابي االعدادیة عبد الحمید  زروق

مدیر إعدادیة نعم 39 24/10/1985 1 إقلیم: سطات ثانویة سیدي أحمد 
الخدیر اإلعدادیة

4371 إقلیم: سطات الثانویة االعدادیة بني 
 مسكین

محمد الحاریث

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1999 1 إقلیم: سطات أنس بن مالك 6335 إقلیم: سطات الثانویة االعدادیة واد 
 النعناع

مسروح عبد الجلیل

مدیر إعدادیة نعم 66 16/09/1995 1 إقلیم: سیدي 
بنور

ثانویة المختار السوسي 
اإلعدادیة

4382 إقلیم: سیدي بنور ثانویة االطلس اإلعدادیة رحال بوجالل

مدیر إعدادیة نعم 39 06/09/2001 1 إقلیم: سیدي 
بنور

ثانویة االطلس اإلعدادیة 6381 إقلیم: سیدي بنور الطاھر عضراوي ثانویة العرفان اإلعدادیة
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الدار البیضاء  - سطات 06 الجھة األصلیة     :      
   

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

مدیر إعدادیة نعم 66 17/09/1984 1 عمالة 
مقاطعات 
الدار البیضاء 
أنفا

ابن حبوس 4173 عمالة مقاطعات 
موالي رشید

الثانویة اإلعدادیة القاضي 
عیاض

عبد الكریم ادالحاج

مدیر إعدادیة نعم 60 19/09/1987 1 عمالة 
مقاطعات 
الدار البیضاء 
أنفا

غاندي 4175 عمالة مقاطعة الحي 
الحسني

ابن المؤقت عبد القادر البحري

مدیر إعدادیة نعم 46 16/09/1989 3 عمالة 
مقاطعات 
الدار البیضاء 
أنفا

سیبویھ 6112 عمالة: المحمدیة الجوالن محمد رزوق

مدیر إعدادیة بدون سكن 45 16/09/1991 1 عمالة 
مقاطعات 
الدار البیضاء 
أنفا

ابن سینا 4174 عمالة مقاطعة الحي 
الحسني

أبو ذر الغفاري محمد الكدري

مدیر إعدادیة نعم 44 16/09/1988 3 عمالة 
مقاطعات 
الدار البیضاء 
أنفا

حلیمة 4178 إقلیم: سیدي بنور ثانویة لال فاطمة الزھراء 
اإلعدادیة

محمد المھتدي

مدیر إعدادیة نعم 43 16/09/1998 5 عمالة 
مقاطعات 
الفداء مرس 
السلطان

الثانویة اإلعدادیة زینب 
النفزاویة

4181 عمالة مقاطعات 
سیدي البرنوصي

الثانویة االعدادیة 
الحنصالي

فاطمة الزھراء  بوشال

مدیر إعدادیة نعم 53 16/09/1986 2 عمالة 
مقاطعات عین 
السبع الحي 
المحمد

الشابي 4203 عمالة مقاطعات 
عین السبع الحي 
المحمد

المقدسي سعید شوكیر

مدیر إعدادیة نعم 45 16/09/1998 6 عمالة 
مقاطعات عین 
السبع الحي 
المحمد

بدر   4192 إقلیم: الجدیدة ثانویة القصیبة االعدادیة عامر لفحل

مدیر إعدادیة نعم 48 16/09/1993 1 عمالة 
مقاطعات 
موالي رشید

الثانویة اإلعدادیة عبد 
الرحیم بوعبید

4238 عمالة مقاطعات 
موالي رشید

الثانویة اإلعدادیة العقید 
العالم

زھور بوشبة
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الدار البیضاء  - سطات 06 الجھة األصلیة     :      
   

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

مدیر إعدادیة نعم 44 17/09/1984 1 عمالة 
مقاطعات 
موالي رشید

الثانویة اإلعدادیة الحسن  
الیوسي

6176 عمالة مقاطعات 
موالي رشید

الثانویة اإلعدادیة 20   
 غشت

عبد العزیز شجید

مدیر إعدادیة بدون سكن 39 16/09/1999 1 عمالة 
مقاطعات 
موالي رشید

الثانویة اإلعدادیة المھدي 
بن تومرت

4239 عمالة مقاطعات ابن 
مسیك

الثانویة اإلعدادیة خالد بن 
الولید

ادكیكة سلوى

مدیر إعدادیة نعم 45 21/09/1987 1 عمالة مقاطعة 
الحي الحسني

عبد العزیز مزیان بلفقیھ 4220 عمالة مقاطعة الحي 
الحسني

یوسف بن تاشفین ملیكة جبل

مدیر إعدادیة نعم 42 16/09/1988 9 عمالة مقاطعة 
الحي الحسني

أبو ذر الغفاري 6149 عمالة مقاطعات 
موالي رشید

الثانویة اإلعدادیة األندلس عبد العزیز امزیل

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1997 10 عمالة مقاطعة 
الحي الحسني

خالد بن الولید 6150 إقلیم: النواصر الثانویة اإلعدادیة الداخلة البقالي المصطفى

مدیر إعدادیة بدون سكن 39 16/09/1997 2 عمالة مقاطعة 
الحي الحسني

ابن المؤقت 6156 عمالة مقاطعات 
الفداء مرس 
السلطان

الثانویة اإلعدادیة محمد 
الشیخ

عبد اللطیف البھالي

مدیر إعدادیة نعم 50 16/09/1987 1 عمالة مقاطعة 
عین الشق

لحسن اویدار 4207 إقلیم: النواصر الثانویة اإلعدادیة عبد 
المالك السعدي

حـســـــــــــــــــن رافـــي

مدیر إعدادیة نعم 72 16/09/1989 1 عمالة: الرباط أم البنین 3990 عمالة مقاطعات 
موالي رشید

الثانویة اإلعدادیة الحسن  
الیوسي

العكادي رشید

مدیر إعدادیة بدون سكن 51 16/09/1984 1 عمالة: 
المحمدیة

صالح الدین األیوبي 4312 عمالة مقاطعات 
الدار البیضاء أنفا

سیبویھ عازم عبد الرحیم

مدیر إعدادیة نعم 45 06/09/2001 9 عمالة: 
مراكش

الثانویة اإلعدادیة 
التشارك

4476 إقلیم: برشید الثانویة اإلعدادیة لالمریم الكریمي م الحسن
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مراكش - آسفي 07 الجھة األصلیة     :      
   

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

مدیر إعدادیة نعم 51 28/11/1983 1 إقلیم: آسفي الثانویة اإلعدادیة واد 
المخازن

4499 إقلیم: آسفي الثانویة اإلعدادیة اإلمام 
الشافعي

احمایة المصطفى

مدیر إعدادیة نعم 48 16/09/1991 1 إقلیم: آسفي الثانویة اإلعدادیة عبد 
الكریم الخطابي

4500 إقلیم: آسفي الثانویة اإلعدادیة موالي 
ادریس األول

نورالدین ابراھیم

مدیر إعدادیة نعم 45 16/09/1988 1 إقلیم: 
الصویرة

الثانویة اإلعدادیة  
العبدري

4441 إقلیم: الصویرة الثانویة االعدادیة ابن 
سینا

عبد السالم ابللن

مدیر إعدادیة نعم 42 16/09/1997 2 إقلیم: 
الصویرة

المركب التربوي طھ 
حسین

4444 إقلیم: الصویرة اإلمام الغزالي عبد العتیق مرتاح

مدیر إعدادیة غیر صالح 45 02/09/2002 1 إقلیم: شیشاوة الثانویة اإلعدادیة الغزالي 4418 إقلیم: شیشاوة الثانوي اإلعدادیة لال 
عزیزة

ابراھیم مبشور

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1994 1 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

ثانویة ابو بكر القادري 
االعدادیة

4431 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

ثانویة لعثامنة التأھیلیة عبد هللا العمري

مدیر إعدادیة نعم 39 06/09/2001 1 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

ثانویة  اوالد اصبیح 
االعدادیة

4435 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

ثانویة ابن الھیثم 
اإلعدادیة

محمد الخدیم

مدیر إعدادیة نعم 60 16/09/1989 1 عمالة: 
المحمدیة

فاطمة الفھریة 4311 إقلیم: الرحامنة الثانویة التأھیلیة االمام 
البخاري

فاطمة منتصر

مدیر إعدادیة نعم 63 16/09/1991 1 عمالة: 
مراكش

الثانویة اإلعدادیة طھ 
حسین

4467 عمالة: مراكش الثانویة االعدادیة حمان 
الفطواكي

عبد الرحمان صواف

مدیر إعدادیة نعم 62 17/09/1984 1 عمالة: 
مراكش

الثانویة اإلعدادیة فدوى 
طوقان

4466 عمالة: مراكش الثانویة االعدادیة القدس المصطفى فضالم

مدیر إعدادیة نعم 59 16/09/1989 1 عمالة: 
مراكش

الثانویة اإلعدادیة 
المحامید 10

4489 إقلیم: شیشاوة الثانویة اإلعدادیة سیدي 
المختار

الیازدي  خالد

مدیر إعدادیة نعم 54 16/09/1994 2 عمالة: 
مراكش

الثانویة اإلعدادیة 
األطلس

4465 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

ثانویة الصھریج 
االعدادیة

لكبیرة التاجي

مدیر إعدادیة نعم 49 16/09/1989 2 عمالة: 
مراكش

الثانویة اإلعدادیة حمان 
الفطواكي

4473 عمالة: مراكش الثانویة اإلعدادیة النھضة محمد كمال برادة

مدیر إعدادیة نعم 45 16/09/1997 1 عمالة: 
مراكش

الثانویة اإلعدادیة النھضة 6536 إقلیم: الحوز الثانویة االعدادیة حمان 
الفطواكي

عبدالرحیم معدیري

مدیر إعدادیة نعم 42 16/09/1992 1 عمالة: 
مراكش

الثانویة اإلعدادیة 
السعدیین

4488 إقلیم: شیشاوة الثانویة اإلعدادیة أسیف 
المال

شیحة محمد
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درعة - تافیاللت 08 الجھة األصلیة     :      
   

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

مدیر إعدادیة نعم 39 20/02/1987 4 إقلیم: أزیالل ثانویة محمد السادس 
اإلعدادیة تنفردة

4077 إقلیم: میدلت زاویة سیدي حمزة احمید بنعیسى

مدیر إعدادیة نعم 61 16/09/1988 1 إقلیم: 
الرشیدیة

4550 الزیتون  إقلیم: الرشیدیة المنصور الدھبي اتغبیت احمد

مدیر إعدادیة نعم 45 06/09/2001 3 إقلیم: 
الرشیدیة

المسیرة 6693 إقلیم: میدلت ثانویة موالي یوسف 
اإلعدادیة

عقا احمد

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1997 3 إقلیم: 
الرشیدیة

القدس 4538 إقلیم: الرشیدیة موالي اسماعیل قادیري حسن

مدیر إعدادیة بدون سكن 49 01/10/1994 1 إقلیم: تنغیر ثإ الخوارزمي 4599 إقلیم: تنغیر ثإ.واكلیم رحاوي المھدي

مدیر إعدادیة في طور 
اإلنجاز

42 06/09/2000 1 إقلیم: تنغیر ثإ.واكلیم 6840 إقلیم: تنغیر ثإ. اغرم امزدار صالح ایت عسو

مدیر إعدادیة نعم 45 16/09/1994 1 إقلیم: تیزنیت ابن رشد  4694 إقلیم: تنغیر ثإ.ابن خلدون لمنیعي البشیر

مدیر إعدادیة نعم 59 20/09/1983 1 إقلیم: زاكورة الثانویة اإلعدادیة اإلمام 
 مالك

4614 إقلیم: الرشیدیة المسیرة ابادان عدي

مدیر إعدادیة نعم 48 16/09/1981 1 إقلیم: 
ورزازات

الثانویة االعدادیة بدر 6802 إقلیم: تنغیر ثإ تابرخاشت علي ایت عال

مدیر إعدادیة نعم 45 21/09/1987 1 إقلیم: 
ورزازات

الثانویة االعدادیة 
المنصور الذھبي

6776 إقلیم: زاكورة الثانویة اإلعدادیة أیت 
 بوداود

العلوي موالي الھادي

مدیر إعدادیة نعم 39 04/09/2002 2 إقلیم: 
ورزازات

الثانویة االعدادیة بن 
زیدون

4589 إقلیم: الرشیدیة المختار السوسي صالح الطاھري

مدیر إعدادیة بدون سكن 36 06/09/2001 3 إقلیم: 
ورزازات

الثانویة اإلعدادیة ادلسان  4594 إقلیم: تنغیر ثإ السالم ایت الطالب عبد السالم

مدیر إعدادیة نعم 45 06/09/2001 3 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

ثإ.عثمان بن عفان 4662 إقلیم: تنغیر ثإ تصویت لغمامي محمد

مدیر إعدادیة نعم 45 16/09/1997 4 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

ثإ.االمام الجزولي 7021 إقلیم: زاكورة الثانویة اإلعدادیة 
 مزكیطة

 محمد ایت دمنات

مدیر إعدادیة نعم 58 21/09/1987 4 عمالة: 
مراكش

الثانویة اإلعدادیة جبل 
جلیز

4464 إقلیم: ورزازات الثانویة االعدادیة 
المنصور الذھبي

البوسعیدي محمد

مدیر إعدادیة نعم 51 16/09/1994 3 عمالة: 
مراكش

الثانویة االعدادیة القدس 6532 إقلیم: ورزازات الثانویة االعدادیة بدر لیعیشي محمد
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سوس - ماسة 09 الجھة األصلیة     :      
   

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

مدیر إعدادیة نعم 48 16/09/1999 1 إقلیم: 
الصویرة

الثانویة اإلعدادیة محمد  
الزرقطوني

4446 إقلیم: طاطا  صفوان قریشي ثانویة بدر اإلعدادیة

مدیر إعدادیة نعم 53 28/09/1987 1 إقلیم: 
النواصر

الثانویة اإلعدادیة واد 
الذھب

4315 عمالة: إنزكان ایت 
ملول

ثإ.االمام الجزولي الحسین فاللي

مدیر إعدادیة نعم 63 16/09/1989 1 إقلیم: 
تارودانت

ثإ. اضوار 4675 إقلیم: تارودانت ثإ. اإلنبعاث محمد بیسا

مدیر إعدادیة نعم 59 17/09/1979 2 إقلیم: 
تارودانت

ثإ.زاویة سیدي الطاھر  4683 إقلیم: تارودانت ثإ.بئر أنزران موالي مبارك مستعین 
العلوي

مدیر إعدادیة نعم 42 21/09/1987 1 إقلیم: 
تارودانت

ثإ.بئر أنزران 7031 إقلیم: تارودانت ثإ.المستقبل اسماعیل بونصیر

مدیر إعدادیة نعم 42 04/09/2002 3 إقلیم: 
تارودانت

ثإ. أنوال 4667 إقلیم: طاطا القدس احمد ایت باسو

مدیر إعدادیة نعم 42 06/09/2001 1 إقلیم: 
تارودانت

ثإ.اللیمون 4665 إقلیم: تارودانت لحسن خیضر ثإ.أكدیر ملول 

مدیر إعدادیة نعم 42 06/09/2001 1 إقلیم: 
تارودانت

4681 ثإ.النور  إقلیم: تارودانت ثإ. اولوز احمد اعبان

مدیر إعدادیة نعم 39 06/09/2001 10 إقلیم: 
تارودانت

ثإ. اإلنبعاث 7035 إقلیم: تارودانت ثإ.تفنوت  العیاشي القرموز  

مدیر إعدادیة في طور 
اإلنجاز

53 16/09/1998 3 إقلیم: شتوكة 
آیت باھا

ثإ. 20 غشت 4644 إقلیم: تارودانت ثإ. تالكجونت موحا زانع

مدیر إعدادیة نعم 48 16/09/1994 1 إقلیم: شتوكة 
آیت باھا

ثإ. عبدهللا الشفشاوني 4643 إقلیم: تیزنیت الثانویة االعدادیة موالي 
رشید

الطیب تلعنین

مدیر إعدادیة نعم 45 16/09/1997 1 إقلیم: شتوكة 
آیت باھا

ثإ. سیدي الحاج الحبیب 4631 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

ثإ. سیدي عبد هللا 
البوشواري

المسكیني عبدالغني

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1998 6 إقلیم: شتوكة 
آیت باھا

ثإ. سیدي خلیل 4634 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

ثإ. خمیس إداوكنظیف خدیجة العابیدي

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1998 7 إقلیم: طاطا ثانویة فم  زكید   
 اإلعدادیة

4685 إقلیم: تارودانت ثإ.ایموالس  برطاطش احمد

مدیر إعدادیة نعم 70 16/09/1980 1 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

ثانویة احمد شوقي 
اإلعدادیة

4615 عمالة: إنزكان ایت 
ملول

ثإ.احمد المنصور الذھبي نور سعید الخطابي

مدیر إعدادیة بدون سكن 48 04/10/2000 1 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

ثإ.الرازي 4646 عمالة: أكادیر  إدا 
وتنان

ثانویة الزبیر ابن العوام 
اإلعدادیة

زینون مریم
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سوس - ماسة 09 الجھة األصلیة     :      
   

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

مدیر إعدادیة نعم 42 16/09/1989 1 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

ثإ.احمد المنصور الذھبي 6999 عمالة: إنزكان ایت 
ملول

ثإ.الخوارزمي حسن أبربو
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كلمیم - واد نون 10 الجھة األصلیة     :      
   

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

مدیر إعدادیة نعم 36 16/09/1996 7 إقلیم: 
تاوریرت

الثانویة اإلعدادیة بدر 5156 إقلیم: أسا - الزاك النصر بطویل سمیر

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1995 2 إقلیم: تیزنیت الثانویة االعدادیة موالي 
رشید

7109 إقلیم: أسا - الزاك عالل الفاسي اكساس عبد السالم

مدیر إعدادیة نعم 45 17/09/1984 1 إقلیم: طانطان الثانویة اإلعدادیة 
المسیرة الخضراء

4721 إقلیم: طانطان الثانویة اإلعدادیة محمد  
 بن عبد الكریم الخطابي

المجاھد   عزیز

مدیر إعدادیة نعم 45 31/03/1988 1 إقلیم: كلمیم الثانویة اإلعدادیة امام 
مالك

4707 إقلیم: كلمیم الثانویة اإلعدادیة 
تیموالي

بوھي مبارك
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العیون -  الساقیة الحمراء 11 الجھة األصلیة     :      
   

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

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1993 9 إقلیم: الجدیدة ثانویة وادي الذھب 
 االعدادیة

6265 إقلیم: طرفایة الثانویة االعدادیة ابن 
تومرت

الجیاللي   الكسیري

مدیر إعدادیة نعم 49 08/11/1982 1 إقلیم: العیون الثانویة اإلعدادیة عثمان 
بن عفان

7189 إقلیم: العیون الثانویة اإلعدادیة التعاون الغضف الخلوفي

مدیر إعدادیة غیر صالح 42 16/09/1987 1 إقلیم: العیون الثانویة اإلعدادیة 
الخنساء

7187 إقلیم: العیون الثانویة اإلعدادیة حلیمة 
السعدیة

عبد العالي فزازي

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1996 1 إقلیم: العیون الثانویة اإلعدادیة حلیمة 
السعدیة

7193 إقلیم: العیون الثانویة اإلعدادیة الخنساء خلیفة ھباتي

مدیر إعدادیة نعم 49 16/09/1988 2 إقلیم: 
بنسلیمان

الثانویة اإلعدادیة ماء 
العینین

6074 إقلیم: العیون الثانویة اإلعدادیة عثمان 
بن عفان

محمد  متقي
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الداخلة - وادي الذھب 12 الجھة األصلیة     :      
   

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

مدیر إعدادیة نعم 48 01/11/1982 1 إقلیم: 
بنسلیمان

الثانویة اإلعدادیة یوسف 
بن تاشفین

4144 إقلیم: وادي الذھب ابن طفیل عزیز كریمي

20 / 20

نتیجة الحركة اإلنتقالیة لمدیري مؤسسات التعلیم الثانوي اإلعدادي لسنة 2018 


