
المادةاإلطاررقم التأجيراإلسم و النسبرت
المديرية اإلقليمية 

األصلية
ناألكاديمية األصلية نأكاديمية التعيير المديرية اإلقليمية للتعيير

ي  (ة)أستاذ787220فتيحة عطاش1
يالداخلة وادي الذهبوادي الذهب للتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
أسف 

بية البدنية مفتش التعليم الثانوي تأهيلي1125428نور الدين جوهرة2 النوارصالدار البيضاء سطاتالداخلة وادي الذهبوادي الذهب التر

ي3 نوصيالرياضياتالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1546727  خليل االيوئ  المحمديةالدار البيضاء سطاتسطات-الدار البيضاء سيدي الت 

تطوانطنجة تطوان الحسيمةسطات-الدار البيضاءالجديدةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1307238إلهام غميظ4

فاس فاس مكناسسطات-الدار البيضاءالجديدةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1690388عادل دهرة5

ي(ة)ممون1680081عواطف خربوش6
ات تمارةالرباط سال القنيطرةسطات-الدار البيضاءالحي الحسن  الصختر

مكناس فاس مكناسسطات-الدار البيضاءالنوارصالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1904675مهتر الدحاوي7

الرباطالرباط سال القنيطرةسطات-الدار البيضاءبن سليمانالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ1113496أحمد بنعبدهللا8

المحمديةالدار البيضاء سطاتسطات-الدار البيضاءبن سليمانالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1410157عصام درفاف9

ي  (ة)أستاذ1046199  لوزاوى احمد10
القنيطرةالرباط سال القنيطرةسطات-الدار البيضاءسطاتللتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ1158167عزيز الوازن11
ي مالل خنيفرةسطات-الدار البيضاءسطاتللتعليم االبتدائ 

خريبكةبن 

ي  (ة)أستاذ1158272اسماعيل امناي12
ي مالل خنيفرةسطات-الدار البيضاءسطاتللتعليم االبتدائ 

خريبكةبن 

ي  (ة)أستاذ717811العدراوي عبد العزيز13
الجديدةالدار البيضاء سطاتسطات-الدار البيضاءسيدي بنورللتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ1265092حفيظة شباب14
الجديدةالدار البيضاء سطاتسطات-الدار البيضاءسيدي بنورللتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ1367052مريم أقسار15
الجديدةالدار البيضاء سطاتسطات-الدار البيضاءسيدي بنورللتعليم االبتدائ 

ع16 القنيطرةالرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرةالخميساتاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ1908039صفاء بن الشر

فاس فاس مكناسالرباط سال القنيطرةالخميساتاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1410318سهام النجمي17

ى بادريس18 ي  (ة)أستاذ1119855بوشر
مكناس فاس مكناسالرباط سال القنيطرةالخميساتللتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ1176046فتيحة األشهب19
سالالرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرةالخميساتللتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ1268329إيمان مالح20
سالالرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرةالخميساتللتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ1752658رجاء الغزالي21
الرباط الرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرةالخميساتللتعليم االبتدائ 
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ي  (ة)أستاذ1911363ماجدة بوكعرارة22
سالالرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرةالخميساتللتعليم االبتدائ 

ي23
ات تمارةالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ1447828عمر التفر فاس فاس مكناسالرباط سال القنيطرةالصختر

ي  (ة)أستاذ1114332كريمة البورقادي24
ات تمارةللتعليم االبتدائ  مكناس فاس مكناسالرباط سال القنيطرةالصختر

ي  (ة)أستاذ1912427هدى لخض 25
ات تمارةللتعليم االبتدائ  القنيطرةالرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرةالصختر

ي    ح26 ي  (ة)أستاذ2023686هناء رص 
ات تمارةالرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرةالقنيطرةللتعليم االبتدائ  الصختر

ي  (ة)أستاذ2023691مينة مضمون27
الرباطالرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرةالقنيطرةللتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ2063711 ازكرير  ليل 28
الرباطالرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرةالقنيطرةللتعليم االبتدائ 

مكناس فاس مكناسالرباط سال القنيطرةسالالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1689733إيمان ريم29

ي30
يةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1757424سمتر الزيتوئ  القنيطرةالرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرةسالاللغة االنجلتر 

ة بصار31 ات تمارةالرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرةسيدي سليمانالرياضياتالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ1589371كت   الصختر

القنيطرةالرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرةسيدي سليماناللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ1754955يوسف صالح بقالي32

القنيطرةالرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرةسيدي سليمانعلوم الحياة واألرضالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ351190مريم الثاور33

ي  (ة)أستاذ63404رشيد سويبة34
القنيطرةالرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرةسيدي سليمانللتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ1173511خديجة بوزيدي اإلدريسي35
مكناس فاس مكناسالرباط سال القنيطرةسيدي سليمانللتعليم االبتدائ 

القنيطرةالرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرةسيدي سليمان(ة)متضف1679783مريم الفالح36

ي  (ة)أستاذ741923أحمد الخطري37
مكناس فاس مكناسالرباط سال القنيطرةسيدي قاسمللتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ1120616كمال رجدال38
القنيطرةالرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرةسيدي قاسمللتعليم االبتدائ 

ة أمير 39 ي  (ة)أستاذ1234340سمتر
القنيطرةالرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرةسيدي قاسمللتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ1266764ليل الفالح40
مكناس فاس مكناسالرباط سال القنيطرةسيدي قاسمللتعليم االبتدائ 

ي41
ر
ي  (ة)أستاذ1308304رجاء رزق

القنيطرةالرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرةسيدي قاسمللتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ1401434خديجة حرشاوي42
مكناس فاس مكناسالرباط سال القنيطرةسيدي قاسمللتعليم االبتدائ 
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 السماللي اإلدريسي43
ي1311030المصطف 

القنيطرة الرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرةسيدي قاسممساعد تقن 

بية البدنيةالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ1050647خديجة الشبولة44 مكناس فاس مكناسالرباط سال القنيطرةسيدي قاسم التر

بية البدنيةالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ1050661هند مستعير 45 مكناس فاس مكناسالرباط سال القنيطرةسيدي قاسم التر

ات تمارةالرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرةسيدي قاسم الرياضياتالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ2064344عز الدين بوعلي46 الصختر

فاس فاس مكناسالرباط سال القنيطرةسيدي قاسم االجتماعياتالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1690138عائشة نعمان47

ي  (ة)أستاذ1988321إكرام الهواري48
الرباطالرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرةسيدي قاسم للتعليم االبتدائ 

زة للتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1691699ايمان طهور49 مكناس فاس مكناسالرباط سال القنيطرةسيدي قاسم علوم الحياة واألرضمت 

ي50
بوي (ة)مستشار1151891رشيد الغاشر مكناس فاس مكناسالرباط سال القنيطرةسيدي قاسم التوجيه التر

بوي (ة)مستشار1152848فطيمة البوطي51 الرباط الرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرةسيدي قاسم التوجيه التر

ي52
ي (ة)أستاذ2056641نعيمة العياشر

قالدريوشالتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنكادالشر

ياء والكيمياءالتعليم الثانوي (ة)أستاذ1983444بنيونس الحيطي53 قالدريوشالفتر  قالشر وجدة أنكادالشر

ى الكزار54 قالدريوشاللغة العربية التعليم الثانوي (ة)أستاذ1983612بشر قالشر وجدة أنكادالشر

ي55
قالدريوشاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي (ة)أستاذ2035097غزالن فاطمة الزهراء كعواشر قالشر الناظورالشر

يةالتعليم الثانوي (ة)أستاذ2056384أشن والي56 قالدريوشاللغة االنجلتر  قالشر الناظورالشر

بية البدنيةالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ55445سعيد لوزي57 قالدريوشالتر قالشر وجدة أنكادالشر

قالدريوشاللغة العربية التعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ333976عبد الرحيم وجدي58 قالشر وجدة أنكادالشر

بية البدنيةالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ1598502محمد شتيوي59 قالدريوشالتر قالشر تاوريرتالشر

ي60
ياء والكيمياءالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1544255عبد هللا زهوائ  قالدريوشالفتر  قالشر وجدة أنكادالشر

قالدريوشالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1905160مصطف  خريس61 قالشر وجدة أنكادالشر

ي62
 
ي  (ة)أستاذ1177837محمد غراق

قالدريوشللتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنكادالشر

ي  (ة)أستاذ1264466عبد هللا بنحدو63
قالدريوشللتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنكادالشر
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ي  (ة)أستاذ1268424صباح مريمي64
قالدريوشللتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنكادالشر

ي  (ة)أستاذ1404989محمد سعيدي65
قالدريوشللتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنكادالشر

ي  (ة)أستاذ1405550سناء غبور66
قالدريوشللتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنكادالشر

ي  (ة)أستاذ1549409ليل بن موش67
قالدريوشللتعليم االبتدائ  فاس فاس مكناسالشر

ي68
ي  (ة)أستاذ1912792شيماء ركتوئر

قالدريوشللتعليم االبتدائ  قالشر الناظورالشر

قالدريوش(ة)متضف1592723سفيان سوغمي69 تطوانطنجة تطوان الحسيمةالشر

قالدريوش(ة)تربوي (ة)متضف1270145عبد العالي لزعر70 قالشر وجدة أنكادالشر

قالدريوش(ة)تربوي (ة)متضف1406559يونس بولعجول71 فاس فاس مكناسالشر

بية اإلسالميةمفتش التعليم الثانوي تأهيلي1173126طارق األصيل72 قالدريوشالتر فاس فاس مكناسالشر

ي73 قالناظورالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ55434نور الدين طالن  قالشر وجدة أنكادالشر

يةالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ1408059سارة برحو74 قالناظوراللغة االنجلتر  قالشر وجدة أنكادالشر

ي75  بالعرئ 
بية البدنيةالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ1686658امير  قالناظورالتر قالشر بركانالشر

بية البدنيةالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ1755003محسن صدوق76 قالناظورالتر قالشر وجدة أنكادالشر

قالناظورالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ1755009سليمة حدو77 قالشر وجدة أنكادالشر

ي78
قالناظوراللغة االسبانيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1689483رفيقة رحموئ  القنيطرةالرباط سال القنيطرةالشر

قالناظوراللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1690406محمد بوكرع79 قالشر وجدة أنكادالشر

ياء والكيمياءالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1905043محمد معزوزي80 قالناظورالفتر  قالشر وجدة أنكادالشر

ي81  طالن 
ي  (ة)أستاذ317753حوسير 

قالناظورللتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنكادالشر

ي82 ي  (ة)أستاذ775811يمينة لقشتر
قالناظورللتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنكادالشر

ي  (ة)أستاذ1045264رشيد منتر83
قالناظورللتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنكادالشر

ي84
ي  (ة)أستاذ1266445كريمة الغزوائ 

قالناظورللتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنكادالشر
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ي  (ة)أستاذ1305759مريم اعميمي85
قالناظورللتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنكادالشر

ي  (ة)أستاذ1548922فاطمة ابانة86
قالناظورللتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنكادالشر

ي  (ة)أستاذ1583986امال حمداوي87
قالناظورللتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنكادالشر

ي  (ة)أستاذ1912367وردة قوب  ع88
قالناظورللتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنكادالشر

ي89 قالناظورمفتش التعليم الثانوي تأهيلي348005محمد بوصحائ  فاس فاس مكناسالشر

ي (ة)أستاذ1982139عبد اللطيف اعرابة90
قبركانالتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنكادالشر

ة هرو91 ي (ة)أستاذ1982315أمتر
قبركانالتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنكادالشر

ي (ة)أستاذ2035297حنان بلعادل92
قبركانالتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنكادالشر

ي93
 
بية اإلسالميةالتعليم الثانوي (ة)أستاذ2056189حنان شورق قبركانالتر قالشر وجدة أنكادالشر

ي 94 قبركانالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ1152136بوالعاص حاج  قالشر وجدة أنكادالشر

قبركاناللغة العربية التعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ1283412حرية بن الشيخ95 قالشر وجدة أنكادالشر

قبركاناللغة العربية التعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ1401593لمياء بلعافية96 قالشر وجدة أنكادالشر

قبركاناللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ1751754حسن توفيق97 قالشر وجدة أنكادالشر

قبركاناللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1234852ميمون بنعطلة98 قالشر وجدة أنكادالشر

بية البدنيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1239436محمد شار99 قبركانالتر قالشر وجدة أنكادالشر

قبركاناللغة العربية التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1306167لطيفة بوعكاكة100 قالشر وجدة أنكادالشر

ي101 بية البدنيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1505839مخلص مختر قبركانالتر قالشر وجدة أنكادالشر

ى تاب102 قبركانعلوم الحياة واألرضالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1544392بشر قالشر وجدة أنكادالشر

ي103
 
بية البدنيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1599236رزان درفوق قبركانالتر قالشر وجدة أنكادالشر

قبركاناللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1690428سهام مومن104 قالشر وجدة أنكادالشر

ي105
ي  (ة)أستاذ55552تورية التغزوئر

قبركانللتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنكادالشر
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ي  (ة)أستاذ92240محمد المفرم106
قبركانللتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنكادالشر

ي  (ة)أستاذ211291الميلود سويدي107
قبركانللتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنكادالشر

ي  (ة)أستاذ288370حبيب السكاكي108
قبركانللتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنكادالشر

ي  (ة)أستاذ348759محمد رحيلي109
قبركانللتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنكادالشر

ي110
ي  (ة)أستاذ1045082عبد القادر عمرائ 

قبركانللتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنكادالشر

ي  (ة)أستاذ1045137موش بنمزيان111
قبركانللتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنكادالشر

ي  (ة)أستاذ1155337سعاد طاهري112
قبركانللتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنكادالشر

ي  (ة)أستاذ1267163نعيمة حطحوط113
قبركانللتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنكادالشر

ي  (ة)أستاذ1401889لحسن الطعام114
قبركانللتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنكادالشر

ي  (ة)أستاذ1721842إيمان طاهري115
قبركانللتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنكادالشر

قبركانمفتش المصالح المادية و المالية61502بنيونس مرحوم116 قالشر وجدة أنكادالشر

قبركانملحق االقتصاد واإلدارة1044731يوسف الكحص117 قالشر وجدة أنكادالشر

قتاوريرتاالجتماعياتالتعليم الثانوي (ة)أستاذ1983179فطيمة مضواري118 قالشر جرادةالشر

بية البدنيةالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ1050645زينب عال119 قتاوريرتالتر قالشر وجدة أنكادالشر

ي120
ر
قتاوريرتاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ1051011محمد زروق قالشر وجدة أنكادالشر

بية البدنيةالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ1124207عبد الرحمان العمراوي121 قتاوريرتالتر قالشر وجدة أنكادالشر

ي122
ر
بية اإلسالميةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1176949عبد اللطيف رزق قتاوريرتالتر قالشر وجدة أنكادالشر

ي123
بية البدنيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1285142امير  الوزائ  قتاوريرتالتر قالشر وجدة أنكادالشر

قتاوريرتاللغة العربية التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1542888نور الدين الفياللي124 قالشر وجدة أنكادالشر

ي  (ة)أستاذ237750مصطف  عطاف125
قتاوريرتللتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنكادالشر

ي  (ة)أستاذ744539رشيد البغدادي126
قتاوريرتللتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنكادالشر
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ي  (ة)أستاذ746875رضوان التازي127
قتاوريرتللتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنكادالشر

ي  (ة)أستاذ1045305محمد بقال128
قتاوريرتللتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنكادالشر

ي  (ة)أستاذ1120093عبد المجيد الحيمر129
قتاوريرتللتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنكادالشر

وك130 ة مت  ي  (ة)أستاذ1268131سمتر
قتاوريرتللتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنكادالشر

ي  (ة)أستاذ1268695سمية نارصي131
قتاوريرتللتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنكادالشر

ي  (ة)أستاذ1717740محمد الفاطمي132
قتاوريرتللتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنكادالشر

ي  (ة)أستاذ1753634مونية رحاوي133
قتاوريرتللتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنكادالشر

ي134
ة حسين  ي  (ة)أستاذ1912181سمتر

قتاوريرتللتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنكادالشر

بوي (ة)مستشار1044589عمرو البخاري135 قتاوريرتالتوجيه التر قالشر وجدة أنكادالشر

ي (ة)أستاذ1045389عبد الكريم اوراغ136
قجرادةاللغة الفرنسيةالتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنكادالشر

ي (ة)أستاذ2034467محمد مالكي137
قجرادةالتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنكادالشر

ي (ة)أستاذ2057034بديعة بولغسر138
قجرادةالتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنكادالشر

ي139 ي (ة)أستاذ2057035نور الدين ختر
قجرادةالتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنكادالشر

قجرادةالرياضياتالتعليم الثانوي (ة)أستاذ2034884حيات العامري140 قالشر وجدة أنكادالشر

بية البدنيةالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ344044نض الدين برحيلي141 قجرادةالتر قالشر وجدة أنكادالشر

ي142
 
بية البدنيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1446743احمد درفوق قجرادةالتر قالشر وجدة أنكادالشر

ي  (ة)أستاذ56494صالح لحبيب143
قجرادةللتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنكادالشر

ي  (ة)أستاذ741819يوسف تلهيمت144
قجرادةللتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنكادالشر

ي  (ة)أستاذ1114999سناء نجاري145
قجرادةللتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنكادالشر

ي  (ة)أستاذ1305528نادية ابو درار146
قجرادةللتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنكادالشر

ي147
ي  (ة)أستاذ1399261فدوى عثمائ 

قجرادةللتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنكادالشر
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ي  (ة)أستاذ1721933الزوهتر زمهوط148
قجرادةللتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنكادالشر

ي  (ة)أستاذ1912537خولة مدموع149
قجرادةللتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنكادالشر

قجرادة(ة)متضف1407673هشام الفاللي150 قالشر وجدة أنكادالشر

ي (ة)أستاذ2057141أمير  العابد151
قجرسيفالتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنكادالشر

يةالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ1597712ليل بنقادي152 قجرسيفاللغة االنجلتر  قالشر وجدة أنكادالشر

قجرسيفعلوم الحياة واألرضالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1543982هشام ملحاوي153 قالشر وجدة أنكادالشر

 عبد العالي154
بية البدنيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1689715أمير  قجرسيفالتر قالشر وجدة أنكادالشر

بية البدنيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1723268نذير عبد االاله155 قجرسيفالتر تازة فاس مكناسالشر

بية البدنيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1725910رغدة لغمام156 قجرسيفالتر تازة فاس مكناسالشر

ي  (ة)أستاذ1407178مونية خنتاش157
قجرسيفللتعليم االبتدائ  مكناس فاس مكناسالشر

قفجيج ببوعرفةاللغة العربية التعليم الثانوي (ة)أستاذ2035028   جمال ج   لولي158 قالشر وجدة أنكادالشر

بية اإلسالميةالتعليم الثانوي (ة)أستاذ2056188    خالد السالم  ي 159 قفجيج ببوعرفةالتر قالشر وجدة أنكادالشر

ي160
ي بلغينر قفجيج ببوعرفةعلوم االقتصاد والتدبترالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1905122عبد النن  قالشر وجدة أنكادالشر

ي  (ة)أستاذ1407075 حسناء حنود161
قفجيج ببوعرفةللتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنكادالشر

ي162
قوجدة أنجاداإلعالمياتالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ1687635ماجدة بوئر الرباطالرباط سال القنيطرةالشر

فاس فاس مكناسالعيون الساقية الحمراءالعيونعلوم الحياة واألرضالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1689890لطيفة بوكريم163

ي164
زة للتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1178783لطيفة الصديفر فاس فاس مكناسالعيون الساقية الحمراءالعيوناللغة الفرنسيةمت 

ي165
 
بوي (ة)مستشار1409324سمتر النوق أكادير اداوتنانسوس ماسةالعيون الساقية الحمراءالعيونالتوجيه التر

يةمفتش التعليم الثانوي تأهيلي1124968لحسن تغوال166 أكادير اداوتنانسوس ماسةالعيون الساقية الحمراءالعيوناللغة االنجلتر 

ي  (ة)أستاذ91248عبد الرزاق طالع167
ي مالل  خنيفرةأزياللللتعليم االبتدائ 

ي مالل خنيفرةبن 
ي ماللبن 

بن 

ي  (ة)أستاذ1156214حسناء مليد168
ي مالل  خنيفرةأزياللللتعليم االبتدائ 

ي مالل خنيفرةبن 
ي ماللبن 

بن 
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ي  (ة)أستاذ2007733مينة المعزاز169
ي مالل  خنيفرةأزياللللتعليم االبتدائ 

ي مالل خنيفرةبن 
ي ماللبن 

بن 

ي  (ة)أستاذ2111964المصطف  اقادر170
ي مالل  خنيفرةأزياللللتعليم االبتدائ 

ي مالل خنيفرةبن 
ي ماللبن 

بن 

ي زين الدين171
ي مالل  خنيفرةأزيالل(ة)تربوي (ة)متضف1158297عبد الغن 

ي مالل خنيفرةبن 
خريبكةبن 

ي172 ي (ة)مفتش1158203حميد األختر
ي مالل  خنيفرةأزياللللتعليم االبتدائ 

المحمديةالرباط سال القنيطرةبن 

بية البدنيةالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ1751263عبد الرحيم الجعفري173 ي مالل  خنيفرةالفقيه بن صالحالتر
يبن 

مراكشمراكش آسف 

ي  (ة)أستاذ58132نجيب غنوي174
ي مالل  خنيفرةالفقيه بن صالحللتعليم االبتدائ 

ي مالل خنيفرةبن 
ي ماللبن 

بن 

ي  (ة)أستاذ1174562الجياللي المالكي175
ي مالل  خنيفرةالفقيه بن صالحللتعليم االبتدائ 

ي مالل خنيفرةبن 
ي ماللبن 

بن 

ي  (ة)أستاذ2041650يوسف صباري176
ي مالل  خنيفرةالفقيه بن صالحللتعليم االبتدائ 

ي مالل خنيفرةبن 
ي ماللبن 

بن 

ي مالل  خنيفرةخنيفرةاالجتماعياتالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1724145محمد علوي177
مكناس فاس مكناسبن 

ي مالل  خنيفرةخنيفرةالهندسة الكهربائيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1725541صباح لغماري178
مكناس فاس مكناسبن 

ي179
بية البدنيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1103068شفيق العيمائ  فاس فاس مكناسدرعة تافياللتالرشيديةالتر

مكناس فاس مكناسدرعة تافياللتالرشيديةعلوم االقتصاد والتدبترالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1904707آدم ميعامي180

ي 181
الرشيديةدرعة تافياللتدرعة تافياللتتنغتراللغة العربية التعليم الثانوي (ة)أستاذ2052589خديجة زيائ 

الرشيديةدرعة تافياللتدرعة تافياللتتنغتراللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1158886رشيد قابوش 182

ي  (ة)أستاذ1234123محمد ايت خويا 183
أكادير اداوتنانسوس ماسةدرعة تافياللتتنغترللتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ1405047عبد المنعم لطيف 184
مكناس فاس مكناسدرعة تافياللتتنغترللتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ1717376أحمد بوسف 185
أكادير اداوتنانسوس ماسةدرعة تافياللتتنغترللتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ1721808سهام سكوكو186
الرشيديةدرعة تافياللتدرعة تافياللتتنغترللتعليم االبتدائ 

ة أوباه187 ي متخصص 1407668سمتر
ورزازاتدرعة تافياللتدرعة تافياللتتنغترتقن 

أكادير اداوتنانسوس ماسةدرعة تافياللتتنغتر(ة)تربوي (ة)متضف1156960ادريس الماخود188

ي  (ة)أستاذ1717314عبد الرشيد بويس189
ورزازاتدرعة تافياللتدرعة تافياللتزاكورةللتعليم االبتدائ 
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ي190
طانطانكلميم واد نوندرعة تافياللتزاكورة(ة)تربوي (ة)متضف127000عبد السالم زلف 

بوجدورالعيون الساقية الحمراءدرعة تافياللتميدلتالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1546063عبيد حياة191

مكناس فاس مكناسدرعة تافياللتميدلتعلوم الحياة واألرضالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1691270عزاوي ايمان192

بية اإلسالميةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1757961عماري عبد هللا193 مكناس فاس مكناسدرعة تافياللتميدلتالتر

ي رجاء194
مكناس فاس مكناسدرعة تافياللتميدلتاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1758144التوزائ 

ي195
ي  (ة)أستاذ1234228اكرميس عبد الغن 

يدرعة تافياللتميدلتللتعليم االبتدائ 
مراكشمراكش آسف 

ي  (ة)أستاذ1582734أي  ت داود  م    ح   م   د196
ي مالل خنيفرةدرعة تافياللتميدلتللتعليم االبتدائ 

ي ماللبن 
بن 

ي  (ة)أستاذ1721606اهادي لطيفة197
مكناس فاس مكناسدرعة تافياللتميدلتللتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ2051983سيدي محمد الحسناوي198
الرشيديةدرعة تافياللتدرعة تافياللتميدلتللتعليم االبتدائ 

ي199
تازة فاس مكناسدرعة تافياللتميدلت(ة)تربوي (ة)متضف1582345دنيا التوزائ 

يةالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ1282417امغري سعيد200 يدرعة تافياللتورزازاتاللغة االنجلتر 
الحوزمراكش آسف 

ي ياسير 201
مكناس فاس مكناسدرعة تافياللتورزازاتالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1721228قرشر

ة الخياط202 القنيطرةالرباط سال القنيطرةدرعة تافياللتورزازات(ة)تربوي (ة)متضف1155670سمتر

كلميمكلميم واد نوندرعة تافياللتورزازات(ة)تربوي (ة)متضف1181980الزهرة متيق203

بية اإلسالميةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1718614اسماء  لعرك204 انزكان ايت ملولسوس ماسةسوس ماسة اشتوكة أيت باهاالتر

ي  (ة)أستاذ1156954نعيمة تدراقت205
انزكان ايت ملولسوس ماسةسوس ماسة اشتوكة أيت باهاللتعليم االبتدائ 

ي206
ي  (ة)أستاذ1180564سعاد الناظف 

انزكان ايت ملولسوس ماسةسوس ماسة اشتوكة أيت باهاللتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ1237052الحسن فالل 207
نيتسوس ماسةسوس ماسة اشتوكة أيت باهاللتعليم االبتدائ  تتر 

ي  (ة)أستاذ1264124نورالدين باهي208
يسوس ماسة اشتوكة أيت باهاللتعليم االبتدائ 

مراكشمراكش آسف 

ي  (ة)أستاذ1266259كريمة المنصوري209
أكادير اداوتنانسوس ماسةسوس ماسة اشتوكة أيت باهاللتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ1268525نزهة مومدي210
أكادير اداوتنانسوس ماسةسوس ماسة اشتوكة أيت باهاللتعليم االبتدائ 
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ي  (ة)أستاذ1307454محمد اغالسن 211
نيتسوس ماسةسوس ماسة اشتوكة أيت باهاللتعليم االبتدائ  تتر 

ي  (ة)أستاذ1308315الكوشية روشي 212
انزكان ايت ملولسوس ماسةسوس ماسة اشتوكة أيت باهاللتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ1399081زينة أدودوش213
نيتسوس ماسةسوس ماسة اشتوكة أيت باهاللتعليم االبتدائ  تتر 

ي  (ة)أستاذ1399806نادية البائي214
أكادير اداوتنانسوس ماسةسوس ماسة اشتوكة أيت باهاللتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ1549204نعيمة المخشة215
انزكان ايت ملولسوس ماسةسوس ماسة اشتوكة أيت باهاللتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ1549939نجاة بن لوقار216
أكادير اداوتنانسوس ماسةسوس ماسة اشتوكة أيت باهاللتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ1580906فاطمة إميش 217
أكادير اداوتنانسوس ماسةسوس ماسة اشتوكة أيت باهاللتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ1721161عبد الهادي كحواش 218
أكادير اداوتنانسوس ماسةسوس ماسة اشتوكة أيت باهاللتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ1751883البتول اكمارت 219
انزكان ايت ملولسوس ماسةسوس ماسة اشتوكة أيت باهاللتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ196847أسماء مزين220
انزكان ايت ملولسوس ماسةسوس ماسة أكادير إداوتنانللتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ1961867نادية أخياض221
انزكان ايت ملولسوس ماسةسوس ماسة أكادير إداوتنانللتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ1961868نعيمة ختم222
انزكان ايت ملولسوس ماسةسوس ماسة أكادير إداوتنانللتعليم االبتدائ 

يف223 نيتسوس ماسةسوس ماسة إنزكان أيت ملولاالجتماعياتالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ1284044الحسير  اد الشر تتر 

أكادير اداوتنانسوس ماسةسوس ماسة إنزكان أيت ملولاالقتصاد والتدبترالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1267964عادل العوان224

مكناس فاس مكناسسوس ماسة إنزكان أيت ملولاالجتماعياتالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1444796زينب الهكاري225

ي عبد هللا226
أكادير اداوتنانسوس ماسةسوس ماسة إنزكان أيت ملولاالجتماعياتالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1723711األصبهائ 

ي  (ة)أستاذ1116381بواعمر مريم227
أكادير اداوتنانسوس ماسةسوس ماسة إنزكان أيت ملولللتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ1121169ميلود الفقتر228
أكادير اداوتنانسوس ماسةسوس ماسة إنزكان أيت ملولللتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ1234198السعدية أجكون229
أكادير اداوتنانسوس ماسةسوس ماسة إنزكان أيت ملولللتعليم االبتدائ 

العيونالعيون الساقية الحمراءسوس ماسة تارودانتالتعليم الثانوي (ة)أستاذ1409803احمد الجامعي230

أكادير اداوتنانسوس ماسةسوس ماسة تارودانتالتعليم الثانوي (ة)أستاذ1724182الهاشمي الراشدي231
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شتوكة ايت باهاسوس ماسةسوس ماسة تارودانتالتعليم الثانوي (ة)أستاذ1750939احمد العالم232

حم233 أكادير اداوتنانسوس ماسةسوس ماسة تارودانتالتعليم الثانوي (ة)أستاذ1909224محمد رص 

انزكان ايت ملولسوس ماسةسوس ماسة تارودانتالتعليم الثانوي (ة)أستاذ2115575زكرياء العباشي234

ي235
ر
ي  (ة)أستاذ1116261عرفات شوق

نيتسوس ماسةسوس ماسة تارودانتللتعليم االبتدائ  تتر 

ي  (ة)أستاذ1265583شي محمد العلوي236
أكادير اداوتنانسوس ماسةسوس ماسة تارودانتللتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ1269712لبن  تامر237
انزكان ايت ملولسوس ماسةسوس ماسة تارودانتللتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ1305776أمزيل عبد العزيز238
أكادير اداوتنانسوس ماسةسوس ماسة تارودانتللتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ1751906الحسير   ايت با239
انزكان ايت ملولسوس ماسةسوس ماسة تارودانتللتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ1752608نورالدين  العزاوي240
انزكان ايت ملولسوس ماسةسوس ماسة تارودانتللتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ1962203عائشة أزعري241
انزكان ايت ملولسوس ماسةسوس ماسة تارودانتللتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ2013561ابراهيمي فرح242
أكادير اداوتنانسوس ماسةسوس ماسة تارودانتللتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ2013823إلهام بلعشي243
انزكان ايت ملولسوس ماسةسوس ماسة تارودانتللتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ2116738فاطمة اشتوك244
انزكان ايت ملولسوس ماسةسوس ماسة تارودانتللتعليم االبتدائ 

نيتاالجتماعياتالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1270286باحدو محمد245 ات تمارةالرباط سال القنيطرةسوس ماسة تتر  الصختر

ي  (ة)أستاذ1049087مصطف  مزعوريت246
نيتللتعليم االبتدائ  تارودانتسوس ماسةسوس ماسة تتر 

ي  (ة)أستاذ1180650امير  جكالوي247
نيتللتعليم االبتدائ  انزكان ايت ملولسوس ماسةسوس ماسة تتر 

ي  (ة)أستاذ1580039لحسن بن داهمو248
نيتللتعليم االبتدائ  انزكان ايت ملولسوس ماسةسوس ماسة تتر 

ي  (ة)أستاذ1179612محمد رفق249
أكادير اداوتنانسوس ماسةسوس ماسة طاطاللتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ1179920فاطمة إساك250
أكادير اداوتنانسوس ماسةسوس ماسة طاطاللتعليم االبتدائ 

تطوانطنجة تطوان الحسيمةالحسيمة -تطوان - طنجة وزان اللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي (ة)أستاذ2011936أحالم اليبوري 251

العرائشطنجة تطوان الحسيمةالحسيمة -تطوان - طنجة وزان اللغة العربية التعليم الثانوي (ة)أستاذ2111058هاجر بشار252
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يةالتعليم الثانوي (ة)أستاذ2111108فاطمة الزهراء المزوارات 253 العرائشطنجة تطوان الحسيمةالحسيمة -تطوان - طنجة وزان اللغة االنجلتر 

أصيال-طنجةطنجة تطوان الحسيمةالحسيمة -تطوان - طنجة وزان االجتماعياتالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1545826أحمد بن عجيبة 254

تطوانطنجة تطوان الحسيمةالحسيمة -تطوان - طنجة وزان الرياضياتالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1598882عثمان أمرو 255

بية اإلسالميةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1691360يونس الطريبق256 أصيال-طنجةطنجة تطوان الحسيمةالحسيمة -تطوان - طنجة وزان التر

بية البدنية التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1725192رشيد  صوصو257 مكناس فاس مكناسالحسيمة -تطوان - طنجة وزان التر

مكناس فاس مكناسالحسيمة -تطوان - طنجة وزان الفلسفة التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1904766زهتر ساكو 258

ي علوي259
يف  بية البدنيةالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ1750728اللة عائشة شر قالحسيمة -تطوان - طنجةالحسيمةالتر الناظورالشر

بية البدنيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1531856عادل سغيار260 تازة فاس مكناسالحسيمة -تطوان - طنجةالحسيمةالتر

بية البدنيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1722278رجاء قمية261 تطوانطنجة تطوان الحسيمةالحسيمة -تطوان - طنجةالحسيمةالتر

ي  (ة)أستاذ316369محمد بنجلون262
أصيال-طنجةطنجة تطوان الحسيمةالحسيمة -تطوان - طنجةالحسيمةللتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ1752685نورة الحمادي263
فاس فاس مكناسالحسيمة -تطوان - طنجةالحسيمةللتعليم االبتدائ 

يالحسيمة -تطوان - طنجةالحسيمة(ة)تربوي (ة)متضف1717991نادية الهداج264
يمراكش آسف 

أسف 

بوي (ة)مستشار1280835اسماعيل الربيعي265 فاس فاس مكناسالحسيمة -تطوان - طنجةالحسيمةالتوجيه التر

ي (ة)مفتش744163عبد العالي العشي266
تازة فاس مكناسالحسيمة -تطوان - طنجةالحسيمةللتعليم االبتدائ 

ي267
تطوانطنجة تطوان الحسيمةالحسيمة -تطوان - طنجةالعرائشاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1279631سعيد مموئ 

تطوانطنجة تطوان الحسيمةالحسيمة -تطوان - طنجةالعرائشعلوم االقتصاد والتدبترالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1724949رضا المقدم268

ي  (ة)أستاذ832884بنعتو المصطف 269
أصيال-طنجةطنجة تطوان الحسيمةالحسيمة -تطوان - طنجةالعرائشللتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ1180927إكرام الزكاري270
أصيال-طنجةطنجة تطوان الحسيمةالحسيمة -تطوان - طنجةالعرائشللتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ2047860عبد الرحمان أشقار271
أصيال-طنجةطنجة تطوان الحسيمةالحسيمة -تطوان - طنجةالعرائشللتعليم االبتدائ 

أصيال-طنجةطنجة تطوان الحسيمةالحسيمة -تطوان - طنجةالفحص أنجرةاللغة العربية التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1180695فؤاد امشيشو272

ى بندريس273 تطوانطنجة تطوان الحسيمةالحسيمة -تطوان - طنجةالمضيق الفنيدقاالجتماعياتالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ1910529بشر
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تطوانطنجة تطوان الحسيمةالحسيمة -تطوان - طنجةالمضيق الفنيدقاللغة العربية التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1591138هاجر كركيش274

ي275
تطوانطنجة تطوان الحسيمةالحسيمة -تطوان - طنجةالمضيق الفنيدقالرياضياتالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1596654عبد الحميد الرحموئ 

ي  (ة)أستاذ1549732فاطمة أشبون276
تطوانطنجة تطوان الحسيمةالحسيمة -تطوان - طنجةالمضيق الفنيدقللتعليم االبتدائ 

ي277
ي  (ة)أستاذ1585225خولة الكوئر

الفنيدق-المضيقطنجة تطوان الحسيمةالحسيمة -تطوان - طنجةتطوانللتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ2011407كوثر برغوث278
الفنيدق-المضيقطنجة تطوان الحسيمةالحسيمة -تطوان - طنجةتطوانللتعليم االبتدائ 

ي279
ر
مكناس فاس مكناسالحسيمة -تطوان - طنجةتطوان(ة)تربوي (ة)متضف91758محمد الصادق

ي العلمي280
يفة الرحموئ  أصيال-طنجةطنجة تطوان الحسيمةالحسيمة -تطوان - طنجةشفشاوناللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي (ة)أستاذ2048175شر

تطوانطنجة تطوان الحسيمةالحسيمة -تطوان - طنجةشفشاوناالجتماعياتالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1592614آسية بوراص281

تطوانطنجة تطوان الحسيمةالحسيمة -تطوان - طنجةشفشاوناالجتماعياتالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1678774سعيد أميال282

تطوانطنجة تطوان الحسيمةالحسيمة -تطوان - طنجةشفشاوناللغة العربية التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1689480بالل بتغراصا283

تطوانطنجة تطوان الحسيمةالحسيمة -تطوان - طنجةشفشاوناللغة العربية التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1689581عادل الجعباق284

صفرو فاس مكناسالحسيمة -تطوان - طنجةشفشاوناللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1689974أمعضار لطيفة285

تطوانطنجة تطوان الحسيمةالحسيمة -تطوان - طنجةشفشاونالفلسفةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1725756ايوب كنفاوي286

ي  (ة)أستاذ1405433هدى لعشوب287
تطوانطنجة تطوان الحسيمةالحسيمة -تطوان - طنجةشفشاونللتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ1406441سيدي خالد ابن عالل288
الفنيدق-المضيقطنجة تطوان الحسيمةالحسيمة -تطوان - طنجةشفشاونللتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ1968596نبيلة طوري289
تطوانطنجة تطوان الحسيمةالحسيمة -تطوان - طنجةشفشاونللتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ1968597لطيفة العباشي290
تطوانطنجة تطوان الحسيمةالحسيمة -تطوان - طنجةشفشاونللتعليم االبتدائ 

ي (ة)مفتش1119511رجاء بن حدي291
صفرو فاس مكناسالحسيمة -تطوان - طنجةشفشاوناللغة الفرنسيةللتعليم االبتدائ 

ي292 ي (ة)مفتش1236396محمد القدمتر
سالالرباط سال القنيطرةالحسيمة -تطوان - طنجةشفشاونللتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ1115245سعيدة شبارك 293
 القنيطرة الرباط سال القنيطرةالحسيمة -تطوان - طنجةوزان للتعليم االبتدائ 

ي 294
فاس فاس مكناسالحسيمة -تطوان - طنجةوزان (ة)متضف1551228مريم الديائ 
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تطوانطنجة تطوان الحسيمةالحسيمة -تطوان - طنجةوزان (ة)متضف1592683عبد الصمد عينوس295

ين296 تازة فاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ1754978آسية تيمشتر

مكناس فاس مكناسمكناس-فاسإفرانعلوم الحياة واألرضالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1503686آمال بوشلوش297

فاس فاس مكناسمكناس-فاسإفرانالفلسفةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1504082فؤاد خالص298

فاس فاس مكناسمكناس-فاسإفراناللغة العربية التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1590879رفيع جعفر299

ي300
بية اإلسالميةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1593568محسن المقرين  مكناس فاس مكناسمكناس-فاسإفرانالتر

ي301 ي  (ة)أستاذ57790خالد زائي
مكناس فاس مكناسمكناس-فاسالحاجبللتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ762911السعدية لزعر302
مكناس فاس مكناسمكناس-فاسالحاجبللتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ1119706عادل لخزر303
مكناس فاس مكناسمكناس-فاسالحاجبللتعليم االبتدائ 

ي304 ة عنت  ي  (ة)أستاذ1175081سمتر
مكناس فاس مكناسمكناس-فاسالحاجبللتعليم االبتدائ 

بية البدنية التعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ2036448سعيد الكرنة 305 تازة  فاس مكناسمكناس-فاسبولمان التر

فاس  فاس مكناسمكناس-فاسبولمان الفلسفة التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1545909سناء النيل 306

ي 307
فاس  فاس مكناسمكناس-فاسبولمان االجتماعياتالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1592609رضوان الرحموئ 

ي  (ة)أستاذ1263430رشيد أهبالي 308
سالالرباط سال القنيطرةمكناس-فاسبولمان للتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ1405197فاطمة بوحتات 309
صفرو فاس مكناسمكناس-فاسبولمان للتعليم االبتدائ 

بوي (ة)مستشار1261478ياسير  العمري 310 قمكناس-فاسبولمان التوجيه التر وجدة أنكادالشر

بوي (ة)مستشار1261742رشيد حاسير  311 قمكناس-فاسبولمان التوجيه التر وجدة أنكادالشر

ي312
فاس فاس مكناسمكناس-فاستازةالرياضياتالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ1995034فدوى العمارئر

فاس فاس مكناسمكناس-فاستازةالفلسفةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1410663حمو قوار313

مكناس فاس مكناسمكناس-فاستازةاالقتصاد والتدبترالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1682656سميحة العزوزي314

ي315
ي الزريف 

بية اإلسالميةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1691725مرية العمرائ  فاس فاس مكناسمكناس-فاستازةالتر
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ي  (ة)أستاذ56882عبد السالم حرمة هللا316
فاس فاس مكناسمكناس-فاستازةللتعليم االبتدائ 

ى بوبكر317 ي  (ة)أستاذ1680985بشر
فاس فاس مكناسمكناس-فاستازةللتعليم االبتدائ 

ي318
ي  (ة)أستاذ1719961سهيلة برهمائ 

فاس فاس مكناسمكناس-فاستازةللتعليم االبتدائ 

فاس فاس مكناسمكناس-فاستاوناتاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي (ة)أستاذ1994643ثريا ماماد319

ي محمد حاتم320
فاس فاس مكناسمكناس-فاستاوناتالرياضياتالتعليم الثانوي (ة)أستاذ1994939تاجموعنر

فاس فاس مكناسمكناس-فاستاوناتعلوم الحياة واألرضالتعليم الثانوي (ة)أستاذ2036733عبد الفتاح ايت بها321

يةالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ1545163إلهام أسيت322 قمكناس-فاستاوناتاللغة االنجلتر  جرادة الشر

بية البدنيةالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ1685324عادل مغراوي323 تازة فاس مكناسمكناس-فاستاوناتالتر

ي العمومري324
بية اإلسالميةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1176138عبدالغن  فاس فاس مكناسمكناس-فاستاوناتالتر

مكناس فاس مكناسمكناس-فاستاوناتعلوم الحياة واألرضالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1184217عادل السباعي325

بية اإلسالميةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1238414مصطف  مفتاح326 فاس فاس مكناسمكناس-فاستاوناتالتر

ى327 بية البدنيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1405214بويحياوي بشر فاس فاس مكناسمكناس-فاستاوناتالتر

يةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1447646الطراف عزيزة328 فاس فاس مكناسمكناس-فاستاوناتاللغة االنجلتر 

كي مليح مريم329
فاس فاس مكناسمكناس-فاستاوناتاالجتماعياتالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1543357شر

فاس فاس مكناسمكناس-فاستاوناتاللغة العربية التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1678955إكرام النحالي330

فاس فاس مكناسمكناس-فاستاوناتاالجتماعياتالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1679037يونس قريمش331

صفرو فاس مكناسمكناس-فاستاوناتاللغة العربية التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1718771لطيفة مكيكة332

فاس فاس مكناسمكناس-فاستاوناتاالقتصاد والتدبترالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1721367جيهان مفتاح333

يةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1757414طارق الفليح334 فاس فاس مكناسمكناس-فاستاوناتاللغة االنجلتر 

ي335 ي  (ة)أستاذ707164رشيد خنر
فاس فاس مكناسمكناس-فاستاوناتللتعليم االبتدائ 

ي336 ي  (ة)أستاذ1239121حنان راج 
فاس فاس مكناسمكناس-فاستاوناتللتعليم االبتدائ 
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ي337
 
ي  (ة)أستاذ1305713عمر العلمي المعاق

فاس فاس مكناسمكناس-فاستاوناتللتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ1400132فارس شمس الضح338
فاس فاس مكناسمكناس-فاستاوناتللتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ1401720فاطمة زهرة  نورالدين339
فاس فاس مكناسمكناس-فاستاوناتللتعليم االبتدائ 

ضور340 ي  (ة)أستاذ1581260نجية أرص 
فاس فاس مكناسمكناس-فاستاوناتللتعليم االبتدائ 

ي341 ة الصنهاج  ي  (ة)أستاذ1681508سمتر
مكناس فاس مكناسمكناس-فاستاوناتللتعليم االبتدائ 

ي342
ي  (ة)أستاذ1752992لبن  الكرنائ 

فاس فاس مكناسمكناس-فاستاوناتللتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ1911532فاطمة الداودي343
فاس فاس مكناسمكناس-فاستاوناتللتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ1944603ياسير  الخشاف344
فاس فاس مكناسمكناس-فاستاوناتللتعليم االبتدائ 

ي345
ر
ق ي  (ة)أستاذ1993671أحمد بن الشر

فاس فاس مكناسمكناس-فاستاوناتللتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ1994401الشماللي نادية346
فاس فاس مكناسمكناس-فاستاوناتللتعليم االبتدائ 

ة المبكر347 ي  (ة)أستاذ1994446سمتر
فاس فاس مكناسمكناس-فاستاوناتللتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ1994474أغوثان أمينة348
فاس فاس مكناسمكناس-فاستاوناتللتعليم االبتدائ 

ي وداد349
ي  (ة)أستاذ2037563الرحموئ 

صفرو فاس مكناسمكناس-فاستاوناتللتعليم االبتدائ 

ي350
ي  (ة)أستاذ2037661فاطمة الزهراء التلمسائ 

فاس فاس مكناسمكناس-فاستاوناتللتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ2105182سلم مغراوي351
فاس فاس مكناسمكناس-فاستاوناتللتعليم االبتدائ 

فاس فاس مكناسمكناس-فاستاونات(ة)تربوي (ة)متضف1180599أسماء  المرابطي352

ي (ة)أستاذ1551107سناء الصفاجي353
فاس فاس مكناسمكناس-فاسصفروالتعليم االبتدائ 

تازة فاس مكناسمكناس-فاسصفرو(ة)تربوي (ة)متضف1123542مصطف  زريول354

فاس فاس مكناسمكناس-فاسصفرو االجتماعياتالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ1505000رقية بنداوود355

تطوانطنجة تطوان الحسيمةمكناس-فاسفاساللغة اإلسبانيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1043700مريم سعيدي356

ي357 تازة فاس مكناسمكناس-فاسفاسالتأطتر والمراقبةمفتش التعليم الثانوي تأهيلي1050818محمد اخورئ 
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مكناس فاس مكناسمكناس-فاسفاسملحق االقتصاد واإلدارة65465صالح تختوخ358

فاس فاس مكناسمكناس-فاسموالي يعقوباللغة العربية التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1757446فدوى األصيل359

ي  (ة)أستاذ1118806عزيزة عبدوس360
فاسفاس مكناسمكناس-فاسموالي يعقوبللتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ1720803أسية الراشدي361
فاس فاس مكناسمكناس-فاسموالي يعقوبللتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ1751814تويبة أبا تراب362
فاس فاس مكناسمكناس-فاسموالي يعقوبللتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ1912134سلوى حمدان363
فاس فاس مكناسمكناس-فاسموالي يعقوبللتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ1944805نجالء ابن سعيد364
فاس فاس مكناسمكناس-فاسموالي يعقوبللتعليم االبتدائ 

ي365
ي  (ة)أستاذ1944972نادية البوئ 

فاس فاس مكناسمكناس-فاسموالي يعقوبللتعليم االبتدائ 

ي366
ي (ة)مفتش1306996محمد المتفر

فاس فاس مكناسمكناس-فاسموالي يعقوباللغة الفرنسيةللتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1308026ناهتر سومية367
يالتعليم االبتدائ 

نيتسوس ماسةكلميم واد نونسيدي إفن  تتر 

يةالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ1282314جعنيض محمد368 ياللغة االنجلتر 
نيتسوس ماسةكلميم واد نونسيدي إفن  تتر 

ة عمري369 ي  (ة)أستاذ1234401سمتر
يللتعليم االبتدائ 

نيتسوس ماسةكلميم واد نونسيدي إفن  تتر 

ي  (ة)أستاذ1234473اسمالل يمنة370
يللتعليم االبتدائ 

نيتسوس ماسةكلميم واد نونسيدي إفن  تتر 

ي  (ة)أستاذ1264367بلزرك جمال371
يللتعليم االبتدائ 

نيتسوس ماسةكلميم واد نونسيدي إفن  تتر 

ي  (ة)أستاذ1306888مليكة الخليفة372
يللتعليم االبتدائ 

نيتسوس ماسةكلميم واد نونسيدي إفن  تتر 

ي(ة)متضف347059الحسير  السباعي373
كلميمكلميم واد نونكلميم واد نونسيدي إفن 

وك  الحسن374 يملحق تربوي1174014امالو اوبتر
انزكان ايت ملولسوس ماسةكلميم واد نونسيدي إفن 

ى بن قدور375 بية البدنيةالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ1152094بشر قكلميم واد نونطانطانالتر وجدة أنكادالشر

بية اإلسالميةالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ1908364فاطمة الموساوي376 السمارةالعيون الساقية الحمراءكلميم واد نونطانطانالتر

ي377
ي  (ة)أستاذ89530شي محمد الحسين 

انزكان ايت ملولسوس ماسةكلميم واد نونطانطانللتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ1157513ابراهيم زعبون378
نيتسوس ماسةكلميم واد نونطانطانللتعليم االبتدائ  تتر 
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ي  (ة)أستاذ1175298فتيحة شيكر379
يكلميم واد نونطانطانللتعليم االبتدائ 

مراكشمراكش آسف 

ي  (ة)أستاذ1175599سهام العماري380
القنيطرةالرباط سال القنيطرةكلميم واد نونطانطانللتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ1264565رشيدة بن صالح381
انزكان ايت ملولسوس ماسةكلميم واد نونطانطانللتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ1581233فتيحة موتاكي382
كلميمكلميم واد نونكلميم واد نونطانطانللتعليم االبتدائ 

أكادير اداوتنانسوس ماسةكلميم واد نونطانطاناللغة الفرنسيةمفتش التعليم الثانوي تأهيلي716859باسو محمد383

ي384
ي (ة)مفتش89206ابراهيم الحافط 

انزكان ايت ملولسوس ماسةكلميم واد نونطانطاناللغة العربية للتعليم االبتدائ 

ي  (ة)أستاذ1401284فاطمة ند الحاج385
أكادير اداوتنانسوس ماسةكلميم واد نونكلميمللتعليم االبتدائ 

ي فنون تطبيقبةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1905207مريم لخض 386
ياسف 

القنيطرةالرباط سال القنيطرةمراكش آسف 

ي  (ة)أستاذ833092جواهر ثريا387
ي للتعليم االبتدائ 

ياسف 
يمراكش آسف 

مراكشمراكش آسف 

يالحوزاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي (ة)أستاذ154330أمل بولعراب388
يمراكش آسف 

مراكشمراكش آسف 

ي389 يةالتعليم الثانوي (ة)أستاذ1280351يونس الراج  يالحوزاللغة االنجلتر 
يمراكش آسف 

مراكشمراكش آسف 

يالحوزاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي (ة)أستاذ1367781عبد العزيز ميمي390
يمراكش آسف 

مراكشمراكش آسف 

يةالتعليم الثانوي (ة)أستاذ1545109كوثر المهتدي391 يالحوزاللغة االنجلتر 
يمراكش آسف 

مراكشمراكش آسف 

ي392
يةالتعليم الثانوي (ة)أستاذ1692536عبد الكريم أكن  يالحوزاللغة االنجلتر 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

يالحوزاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي (ة)أستاذ2109402معاذ بوجملة393
يمراكش آسف 

مراكشمراكش آسف 

ي394
ي  (ة)أستاذ1047473هشام نضيف 

يالحوزللتعليم االبتدائ 
يمراكش آسف 

مراكشمراكش آسف 

ي  (ة)أستاذ1114726محمد فؤاد صفصافة395
يالحوزللتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

ي396 ة عصفتر ي  (ة)أستاذ1122479سمتر
يالحوزللتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

ي  (ة)أستاذ1157471مريم اكنتما397
يالحوزللتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

ي  (ة)أستاذ1174080رشيد بلحمر398
يالحوزللتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

ي399
ي  (ة)أستاذ1177362هدى حوميد بنائ 

يالحوزللتعليم االبتدائ 
يمراكش آسف 

مراكشمراكش آسف 
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ي  (ة)أستاذ1239526خديجة شور400
يالحوزللتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

ي  (ة)أستاذ1263983حنان عيادي401
يالحوزللتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

ي  (ة)أستاذ1308359هند السائق402
يالحوزللتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

ي زاهدي403 ي  (ة)أستاذ1401455عبد النن 
يالحوزللتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

ي  (ة)أستاذ1550881محمد حبو404
يالحوزللتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

ي  (ة)أستاذ1582861نجوى عمار405
يالحوزللتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

ي  (ة)أستاذ1683243امال فرشي406
يالحوزللتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

ي407 ي  (ة)أستاذ1753647هند راج 
يالحوزللتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

ي  (ة)أستاذ2043215زهتر الجدي408
يالحوزللتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

ي  (ة)أستاذ2043360لطيفة ايت سيدي حمو409
يالحوزللتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

ي  (ة)أستاذ2107656عائشة العودالي410
يالحوزللتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

ي411
ي  (ة)أستاذ2107666صالح العمرائ 

يالحوزللتعليم االبتدائ 
يمراكش آسف 

مراكشمراكش آسف 

يد412 ي  (ة)أستاذ2107676رجاء اكشر
يالحوزللتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

ي413 يالرحامنةاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1308536محمد التوئ 
يمراكش آسف 

مراكشمراكش آسف 

يالرحامنةالرياضياتالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1725422محمد النحالي414
يمراكش آسف 

مراكشمراكش آسف 

يةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1757720محمد الكرناوي415 يالرحامنةاللغة االنجلتر 
يمراكش آسف 

مراكشمراكش آسف 

ي  (ة)أستاذ1047498عادل سميع416
يالرحامنةللتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

ي  (ة)أستاذ1154979ياسير  ليموري417
يالرحامنةللتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

ي418
ي  (ة)أستاذ1173616نادية شاوئ 

يالرحامنةللتعليم االبتدائ 
يمراكش آسف 

مراكشمراكش آسف 

يالرحامنة(ة)تربوي (ة)متضف1114747سيدي محمد رشيدي 419
يمراكش آسف 

مراكشمراكش آسف 

يالصويرةالهندسة الكهربائيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1906679عادل القسومي420
ي مالل خنيفرةمراكش آسف 

خريبكةبن 
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يالصويرة(ة)متضف1548585موالي رشيد نهوان421
يمراكش آسف 

مراكشمراكش آسف 

ي (ة)مفتش1122349محمد مكاري422
يالصويرةللتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

ي  (ة)أستاذ1579913فاطمة الزهراء الساهل423
ياليوسفيةللتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
يمراكش آسف 

أسف 

يشيشاوةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1406213لحسن ابوعزة424
يمراكش آسف 

مراكشمراكش آسف 

ي425
ي  (ة)أستاذ1180912سناء زرموئ 

يشيشاوةللتعليم االبتدائ 
يمراكش آسف 

مراكشمراكش آسف 

ي  (ة)أستاذ1264684سارة البوعاوي426
يشيشاوةللتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

ي  (ة)أستاذ1307287 نبيل الحائك427
يشيشاوةللتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

ي  (ة)أستاذ1307757عبد الرحيم لقايمي428
يشيشاوةللتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

ي429
ي  (ة)أستاذ1368028من  سلمائ 

يشيشاوةللتعليم االبتدائ 
يمراكش آسف 

مراكشمراكش آسف 

ي  (ة)أستاذ1400015عماد البطل430
يشيشاوةللتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

ي  (ة)أستاذ1580977صفاء خديري431
يشيشاوةللتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

ي  (ة)أستاذ1681462بلعيد اوحدو432
يشيشاوةللتعليم االبتدائ 

أكادير اداوتنانسوس ماسةمراكش آسف 

ي  (ة)أستاذ1990317محمد بوسالم433
يشيشاوةللتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

ي  (ة)أستاذ2054183مينة لعفيسي434
يشيشاوةللتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

ي  (ة)أستاذ2108613نجية العروك435
يشيشاوةللتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

يشيشاوة(ة)تربوي  (ة)متضف 91587يونس ايت باي436
يمراكش آسف 

الحوزمراكش آسف 

يشيشاوة(ة)تربوي  (ة)متضف 1234900ادريس بنغريب437
سيدي سليمانالرباط سال القنيطرةمراكش آسف 

ي438 يشيشاوة(ة)تربوي  (ة)متضف 1241278المصطف  الصهناج 
يمراكش آسف 

مراكشمراكش آسف 

يشيشاوةملحق تربوي840447حفيظ جاري439
يمراكش آسف 

مراكشمراكش آسف 

يقلعة الشاغنةعلوم الحياة واألرضالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ1447944سامية اكليالح440
تطوانطنجة تطوان الحسيمةمراكش آسف 

بوي (ة)مستشار1233401محمد لصفر441 يقلعة الشاغنةالتوجيه التر
يمراكش آسف 

مراكشمراكش آسف 
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بوي (ة)مستشار1409777صالح الدين ميعاد442 يقلعة الشاغنةالتوجيه التر
المحمديةالدار البيضاء سطاتمراكش آسف 
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