
األكاديمية أو المديرية اإلقليمية للتعيينأكاديمية التعييناالكاديمية المديرية االصليةالمديرية اإلقليمية األصليةاالطاررقم التأجيراالسم و النسب

صفروفاس مكناسمديرية الدعم االجتماعي(ة)متصرف1154319محمد حساين

وادي الذهبالداخلة واد الذهبالداخلة واد الذهباوسرد(ة)متصرف1582520الغالية أبيه

المحمديةالدار البيضاء سطاتسطات-الدار البيضاء ابن امسيكمهندسة93115فاطمة بربر

سوس ماسةسوس ماسةسطات-الدار البيضاء الجديدة(ة)تقني1407703سوفيان رضوان

اسفيمراكش أسفيسطات-الدار البيضاء الجديدة(ة)متصرف1548621مصطفى الدوش

 عين الشقالدار البيضاء سطاتسطات-الدار البيضاء الدارالبيضاء انفا(ة)تقني897166حبيبة صبيح

 عين الشقالدار البيضاء سطاتسطات-الدار البيضاء الدارالبيضاء انفا(ة)تقني1402339كريمة الكعبوبي

الرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرةسطات-الدار البيضاء سطات(ة)متصرف1680596مونعيم لحريري

الدار البيضاء سطاتالدار البيضاء سطاتسطات-الدار البيضاء سيدي بنور(ة)متصرف1679782خديجة اليزيدي

القنيطرةالرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرةالخميسات(ة)متصرف1119282حسن الكرطيط

القنيطرةالرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرةالخميسات(ة)متصرف1160702حكيمة بقيش

الرباطالرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرة(ة)متصرف1589686خالد بوبل

الناظورالشرقالشرق(ة)متصرف237685يحيى عمراني

انزكان ايت ملولسوس ماسةالعيون الساقية الحمراءالعيون(ة)تقني1407737مبارك بن الطاهر

الفقيه بنصالحبني مالل خنيرةالعيون الساقية الحمراءالعيون(ة)متصرف1592800المحفوظ بكاري

برشيدالدار البيضاء سطاتبني مالل خنيفرةأزيالل(ة)متصرف1679794يوسف برحيل

الدار البيضاء سطاتالدار البيضاء سطاتبني مالل خنيفرةبني مالل(ة)متصرف1156393عبد الحق ولي

سالالرباط سال القنيطرةبني مالل خنيفرةبني مالل(ة)متصرف1548602بشرى الحريري

الرحامنةمراكش أسفيبني مالل خنيفرةخريبگة(ة)متصرف1592306ليندة زعراوي

درعة تافياللتدرعة تافياللتدرعة تافياللتالرشيدية(ة)متصرف1307155فقيري عبد الرحيم

درعة تافياللتدرعة تافياللتدرعة تافياللتتنغيـر(ة)متصرف1582512جرفي عبد الواحد

مراكش أسفيمراكش أسفيدرعة تافياللتزاكورة(ة)متصرف1551291سعيد الخوماني

الدار البيضاء سطاتالدار البيضاء سطاتدرعة تافياللتميدلت(ة)متصرف1551232زهيرعمراني

انزكان ايت ملولسوس ماسةسوس ماسةاشتوكة ايت باها(ة)متصرف1237641رشيد جعوفي

كة لسنة   2018 نتيجة الحركة االنتقالية الخاصة باألطر المشتر
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الرحامنةمراكش أسفيسوس ماسةاشتوكة ايت باها(ة)متصرف1582462مبارك  المساوي

صفروفاس مكناسسوس ماسةاشتوكة ايت باها(ة)متصرف1679823احمد بلحاج

سوس ماسةسوس ماسةسوس ماسةتيزنيت(ة)تقني1160804المختار رزقي

المحمديةالدار البيضاء سطاتسوس ماسةسوس ماسةمهندسة رئيسة1160624ابتسام ابن عزوز

مراكش أسفيمراكش أسفيسوس ماسةطاطا(ة)تقني887526خدوج الكاس

 الحاجبفاس مكناسطنجة تطوان الحسيمةتطوان(ة)متصرف749888ناجية المغاري

الفحص أنجرةطنجة تطوان الحسيمةطنجة تطوان الحسيمةتطوان(ة)متصرف1551283صهيب مهدي

الرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرةفاس مكناستاونات(ة)متصرف1548528نبيل برواين

طنجة تطوان الحسيمةطنجة تطوان الحسيمةفاس مكناسفاس(ة)متصرف55660عز الدين اعليلو

طنجة تطوان الحسيمةطنجة تطوان الحسيمةفاس مكناسمكناس(ة)متصرف1548646جميلة منصوري

فاس مكناسفاس مكناسفاس مكناسمكناس(ة)متصرف1548645إبراهيم بن سيدي

فاسفاس مكناسفاس مكناس(ة)تقني1407692فاطمة الزهراء ابريك

سوس ماسةسوس ماسةكلميم وادنونسيدي إفني(ة)متصرف1173386محمد بعليلو

سوس ماسةسوس ماسةكلميم وادنونسيدي إفني(ة)متصرف1551285علي اوخيي

السمارةالعيون الساقية الحمراءكلميم وادنونطانطان(ة)متصرف260144محمد يحظيه زيوان

مراكش أسفيمراكش أسفيمراكش أسفيالحوز(ة)متصرف139956محمد أيت واكروش

الجديدةالدار البيضاء سطاتمراكش أسفياليوسفية(ة)متصرف1266441خديجة الغنمي كريم

مراكشمراكش أسفيمراكش أسفيقلعة السراغنة(ة)متصرف1269654فؤاد الطاهي

القنيطرةالرباط سال القنيطرةمراكش أسفيقلعة السراغنة(ة)متصرف1548547أحالم السيطلي
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