
الجماعةاملديرية اإلقليمية للتعيينأكاديمية التعييناألكاديمية  األصليةاملديرية االقليمية األصليةاملهمةاالطاررقم التاجيراالسم والنسب ت.ر

العيونالعيونالعيون الساقية الحمراءالداخلة وادي الذهبمتصرف تربوي1281019عبد الرحمان الطنجي 1

العيونالعيونالعيون الساقية الحمراءالداخلة وادي الذهبمتصرف تربوي1309282الحبيب لفقير 2

سيدي مومنسيدي البرنوص يالدار البيضاء سطات الدار البيضاء سطات املحمديةمساعد اداري1285627زينب منشيد3

سيدي البرنوص ي زناتةسيدي البرنوص يالدار البيضاء سطات الدار البيضاء سطات انفامساعد تقني77571عائشة الشتاني4

 البئر الجديدالجديدةالدار البيضاء سطات الدار البيضاء سطات الجديدةمساعد تقني1262745محمد بوحموش5

سطاتسطاتالدار البيضاء سطات الدار البيضاء سطات سطاتمساعد تقني1403541أحمد عربي6

لحالف عين الضربانسطاتالدار البيضاء سطات الدار البيضاء سطات سطاتمساعد تقني1403564زين الدين عبد الواحد7

سيدي عالل البحراويالخميساتالرباط سال القنيطرةالدار البيضاء سطات سطاتملحق تربوي988485عبد الهادي ملوكي8

أزمورالجديدةالدار البيضاء سطات الدار البيضاء سطات الجديدةملحق تربوي1590271عز الدين بودالي9

مطرانسيدي بنورالدار البيضاء سطات الدار البيضاء سطات سيدي بنورملحق تربوي1591805حميد نعيم10

 الجديدةالجديدةالدار البيضاء سطات الدار البيضاء سطات الجديدةملحق تربوي1680207بهيجة املية11

بطانةسالالرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرةسالمتصرف تربوي368169العلربي بلفرحونية12

الداخلة  وادي الذهبالداخلة وادي الذهبالرباط سال القنيطرةالقنيطرةمساعد تقني331901 عمر ابوه الطالب 13

السمارةالسمارةالعيون الساقية الحمراءالرباط سال القنيطرةالخميساتمساعد تقني335324محمد األمين بشة14

العيون البلديةالعيونالعيون الساقية الحمراءالرباط سال القنيطرةالرباطمساعد تقني335643محمد فاضل بوصولة15

بوسلهام. مالقنيطرةالرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرةالقنيطرةمساعد تقني1440088عبد الغني عبيد 16

الفنيدق البلديةالفنيدق-املضيقطنجة تطوان الحسيمةالرباط سال القنيطرةسالمساعد تقني1440668عبد السالم املجيدي17

 2020نتيجة الحركة االنتقالية الخاصة باملتصرفين التربويين وامللحقين التربويين وملحقي االقتصاد واالدارة واملساعدين االداريين واملساعدين التقنيين لسنة 
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طنجة املدينةطنجة اصيالطنجة تطوان الحسيمةالرباط سال القنيطرةسيدي قاسمملحق تربوي61431عثمان لسداد18

عين كرمة واد الرمانمكناسفاس مكناسالرباط سال القنيطرةسيدي قاسممحضرملحق تربوي1590358قطر الندى السعيدي19

الحاجبالحاجبفاس مكناسالرباط سال القنيطرةالقنيطرةملحق تربوي1680261يامنة اعزاب20

تابريكتسالالرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرةسالملحق تربوي1680357الزهرة بنتامى21

اصيال البلديةطنجة اصيالطنجة تطوان الحسيمةالشرقجرادةمساعد اداري1125768جميلة و الحاجن22

مريرتخنيفرةبني مالل حنيفرةالشرقالناظورمساعد تقني1441589بوعزة العياش ي23

العرويالناظورالشرقالشرقالناظورمساعد تقني1442443عبد القادر ايوب24

العرويالناظورالشرقالشرقالناظورمساعد تقني1570966صافية الرباعي25

الناظورالناظورالشرقالشرقالناظورمساعد تقني1570984محمد فقيهش26

الحاجبالحاجبفاس مكناسالشرقالناظورمساعد تقني7186154محمد خوزيط27

الناظورالناظورالشرقالشرقالناظورملحق االقتصاد واالدارة63342محمد لحرش28

وجدةأنكاد-وجدةالشرقالشرقالناظورملحق االقتصاد واالدارة213889فؤاد عدو29

الناظورالناظورالشرقالشرقالناظورملحق تربوي62667نفيسة بن خالي30

وجدة سيدي زيانأنكاد-وجدةالشرقالشرقجرادةملحق تربوي216564الحسن الهاملي31

وجدة البلديةأنكاد-وجدةالشرقالشرقجرادةملحق تربوي242197يحي بنزاوية32

بوغريبةبركانالشرقالشرقالناظورملحق تربوي302867لحسن واهنين33

وجدة البلديةأنكاد-وجدةالشرقالشرقتاوريرتملحق تربوي383259فؤاد معمر 34
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الناظورالناظورالشرقالشرقالناظورملحق تربوي852362فاطمة تفريت35

وجدةأنكاد-وجدةالشرقالشرقالناظورملحق تربوي1155268فضيلة عماري36

وجدة البلديةأنكاد-وجدةالشرقالشرقتاوريرتمحضرملحق تربوي1171355سعيد ادكماس37

وجدةأنكاد-وجدةالشرقالشرقبركانملحق تربوي1236834خيرة السهلي38

وجدة البلديةأنكاد-وجدةالشرقالشرقتاوريرتملحق تربوي1590325نجاة بلعوش ي 39

الحاجبالحاجبفاس مكناسالشرقالناظورمحضرملحق تربوي1590350ابراهيم الهاللي40

وجدة البلديةأنكاد-وجدةالشرقالشرقتاوريرتملحق تربوي1590359حياة فخاري 41

العيون سيدي ملوكتاوريرتالشرقالشرقالناظورمحضرملحق تربوي1590376عمرو منصوري42

وجدة البلديةأنكاد-وجدةالشرقالشرقجرادةمحضرملحق تربوي1591688تورية وخاض43

الراشديةالراشديةدرعة تافياللتالشرقتاوريرتملحق تربوي1680376محمد رجدالي 44

تنجداد البلديةالراشديةدرعة تافياللتالشرقتاوريرتملحق تربوي1680377حميد عنتر 45

(البلدية)انزكان انزكان ايت ملولسوس ماسةالعيون الساقية الحمراءاملديرية اإلقليمية طرفايةملحق االقتصاد واالدارة1264803جامع بوكدور46

(البلدية)طانطان طانطانكلميم واد نونالعيون الساقية الحمراءاملديرية اإلقليمية السمارةملحق تربوي1680193امحمد جمال47

الجديدة الجديدة الدار البيضاء سطاتبني مالل حنيفرةبني ماللمساعد اداري870948حفيظة عتاهية48

بني مالل البلديةبني ماللبني مالل حنيفرةبني مالل حنيفرةأزياللمساعد تقني1159368عبد الرحيم شاكري49

لهريخنيفرةبني مالل حنيفرةبني مالل حنيفرةخنيفرةمساعد تقني1398266محمد أوباعدي50

بني مالل البلديةبني ماللبني مالل حنيفرةبني مالل حنيفرةأزياللمساعد تقني1403092جمال القاومي51
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بلدية القصيبةبني ماللبني مالل حنيفرةبني مالل حنيفرةخنيفرةمساعد تقني1439658املحجوب ساعود52

بني مالل البلديةبني ماللبني مالل حنيفرةبني مالل حنيفرةأزياللملحق االقتصاد واالدارة1152518حسن صدقي53

ايت إسحاقخنيفرةبني مالل حنيفرةبني مالل حنيفرةأزياللملحق تربوي1589637محسن أمجود54

الخنكالراشديةدرعة تافياللتدرعة تافياللتالرشيديةمتصرف تربوي749480محمد أتمامت55

 سالسالالرباط سال القنيطرةدرعة تافياللتميدلتمتصرف تربوي1264832ليلى بوحيات56

ــــورةمتصرف تربوي1585134عبد الوهاب عزيز57 ــ بركان البلديةبركانالشرقدرعة تافياللتزاكـ

ــــورةمساعد اداري1559570محمد ياسين58 ــ أيت أورير البلديةالحوزمراكش آسفيدرعة تافياللتزاكـ

العيون البلديةالعيونالعيون الساقية الحمراءدرعة تافياللتورززاتمساعد تقني335645محمد األمين عاللي59

ــــرمساعد تقني1368906ابراهيم اوزريرو60 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تنغيرتنغيردرعة تافياللتدرعة تافياللتتنغيـ

بلدية الريشميدلتدرعة تافياللتدرعة تافياللتميدلتمساعد تقني1402733حمو أجرود61

فركلة العلياالراشديةدرعة تافياللتدرعة تافياللتالرشيديةمساعد تقني1402748موالي املصطفى العمري62

ــــرمساعد تقني1439419محمد االدريس ي63 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بلدية تنغيرتنغيردرعة تافياللتدرعة تافياللتتنغيـ

بلدية ميدلتميدلتدرعة تافياللتدرعة تافياللتميدلتمساعد تقني1439661عزيز ناصر64

تمسيةانزكان ايت ملولسوس ماسةدرعة تافياللتورززاتمساعد تقني1441780ادريس أبا طالب65

سطاتسطات الدار البيضاء سطاتدرعة تافياللتورززاتملحق االقتصاد واالدارة59834عبد هللا بوزنداقة66

تزنيت البلديةتزنيتسوس ماسةدرعة تافياللتورززاتملحق االقتصاد واالدارة1158121محمد البرقاوي67

ــــورةملحق االقتصاد واالدارة1176139عبد الواحد العمراني68 ــ بنسليمانبنسليمان الدار البيضاء سطاتدرعة تافياللتزاكـ
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الرشيديةالراشديةدرعة تافياللتدرعة تافياللتالرشيديةملحق االقتصاد واالدارة1238897محمد أوديش69

طنجة املدينةطنجة اصيالطنجة تطوان الحسيمةدرعة تافياللتالرشيديةملحق تربوي1591819حياة اوبوز70

ــــرملحق تربوي1680510محند نايت مسعود71 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بيوكرة البلديةشتوكة ايت بهاسوس ماسةدرعة تافياللتتنغيـ

ــــرملحق تربوي1680513يوسف نجمي72 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قلعة مكونةتنغيردرعة تافياللتدرعة تافياللتتنغيـ

ــــرملحق تربوي1680740سعاد القديم73 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ حسانالرباطالرباط سال القنيطرةدرعة تافياللتتنغيـ

ايفرانإفرانفاس مكناسسوس ماسةاشتوكة أيت باهامتصرف تربوي1178741نعيمة سهل74

العيونالعيونالعيون الساقية الحمراءسوس ماسةأكادير إداوتنانمساعد تقني316022الوالي الزوين75

الداخلةوادي الذهبالداخلة وادي الذهبسوس ماسةأكادير إداوتنانمساعد تقني335367عثمان شيبر76

السمارةالسمارةالعيون الساقية الحمراءسوس ماسةتيزنيتمساعد تقني335388سعيد سالم77

العيونالعيونالعيون الساقية الحمراءسوس ماسةأكادير إداوتنانمساعد تقني335673سيدي ملام اإلدريس ي78

سيدي سليمانسيدي سليمانالرباط سال القنيطرةسوس ماسةتارودانتمساعد تقني1129452عبدالرحمان االخرازمي االدريس ي79

بلدية طاطاطاطاسوس ماسةسوس ماسةطاطامساعد تقني1369481عبد الصمد بواالكتاف80

انزكانانزكان ايت ملولسوس ماسةسوس ماسةتيزنيتمساعد تقني1397869رشيد دحان81

أكاديراكادير ادوتنانسوس ماسةسوس ماسةتارودانتمساعد تقني1402062عبدالعزيز امللوكي82

وجدة البلديةأنكاد-وجدةالشرقسوس ماسةأكادير إداوتنانمساعد تقني1439567مصطفى داود83

أكاديراكادير ادوتنانسوس ماسةسوس ماسةتارودانتمساعد تقني1440400ربيعة االندلس ي84

بلدية انزكانانزكان ايت ملولسوس ماسةسوس ماسةاشتوكة أيت باهامساعد تقني1440912الحسن بجماكن85
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 آسفيآسفيمراكش آسفيسوس ماسةاشتوكة أيت باهامساعد تقني1441715رشيد الضعيف86

الدشيرة الجهاديةانزكان ايت ملولسوس ماسةسوس ماسةإنزكان أيت ملولمساعد تقني1441727الحسين لقطيب87

الدشيرة الجهاديةانزكان ايت ملولسوس ماسةسوس ماسةإنزكان أيت ملولمساعد تقني1558993حسن الجوني88

مراكشمراكشمراكش آسفيسوس ماسةطاطاملحق االقتصاد واالدارة288319موالي عبد العزيز الرمزاوي89

بلدية أكاديراكادير ادوتنانسوس ماسةسوس ماسةاشتوكة أيت باهاملحق تربوي64217عبد الفتاح عصفوري90

تيزنيتتزنيتسوس ماسةسوس ماسةتيزنيتملحق تربوي174320عبد هللا انكور91

اكاديراكادير ادوتنانسوس ماسةسوس ماسةتيزنيتملحق تربوي1177421ليلى اد الشريف92

تيزنيتتزنيتسوس ماسةسوس ماسةتيزنيتملحق تربوي1263423عبد هللا اكياف93

تيزنيتتزنيتسوس ماسةسوس ماسةطاطاملحق تربوي1589633البشير أيت سليمان94

تيزنيتتزنيتسوس ماسةسوس ماسةتيزنيتملحق تربوي1590265سميرة بدوي95

تيزنيتتزنيتسوس ماسةسوس ماسةتيزنيتملحق تربوي1590277إبراهيم العداوي96

تيزنيتتزنيتسوس ماسةسوس ماسةتيزنيتملحق تربوي1590283ادريس املسافر97

تحناوتالحوزمراكش آسفيسوس ماسةتيزنيتملحق تربوي1680298إبراهيم أبحري98

اوالد تايمةتارودانتسوس ماسةسوس ماسةتارودانتملحق تربوي1680463الكبيرة الشماع99

طنجة املدينةطنجة اصيالطنجة تطوان الحسيمةطنجة تطوان  الحسيمةالحسيمةمساعد تقني1262456مصطفى يخليفي100

 آسفيآسفيمراكش آسفيطنجة تطوان  الحسيمةأصيال-طنجةملحق االقتصاد واالدارة749482كبيرة وراق101

املضيقالفنيدق-املضيقطنجة تطوان الحسيمةطنجة تطوان  الحسيمةوزانملحق االقتصاد واالدارة1180965أمل زعر 102
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إمزورن البلديةالحسيمةطنجة تطوان الحسيمةطنجة تطوان  الحسيمةأصيال-طنجةملحق تربوي1680409إكرام الطاهري103

أكدالفاسفاس مكناسفاس مكناسصفرومتصرف تربوي1046997سناء باللي104

(البلدية)تازة تازةفاس مكناسفاس مكناستازةمتصرف تربوي1173841عزيز اعراب105

(البلدية)بني مالل بني ماللبني مالل حنيفرةفاس مكناسبوملانمساعد اداري728759التاقي حمادة106

فاس املدينةفاسفاس مكناسفاس مكناسفاسمساعد اداري1126047عبدالعالي بندبو107

(البلدية)تطوان تطوانطنجة تطوان الحسيمةفاس مكناسمكناسمساعد اداري1276331سلمة عسو اليوبي108

(البلدية)تازة تازةفاس مكناسفاس مكناستازةمساعد اداري1310825محمد الحسناوي109

أكدالفاسفاس مكناسفاس مكناسفاسمساعد اداري1398173حسناء املنادي اإلدريس ي110

(البلدية)صفرو صفروفاس مكناسفاس مكناسصفرومساعد اداري1439655مسد الحسين111

عين اللوحإفرانفاس مكناسفاس مكناسإفرانمساعد اداري1559627محمد الحجاجي112

أوسردأوسردالداخلة وادي الذهبفاس مكناسمكناسمساعد تقني335626محمد أهل لعبيد113

(البلدية)بوجدور بوجدورالعيون الساقية الحمراءفاس مكناسمكناسمساعد تقني335704سعيد العراك114

(البلدية)تازة تازةفاس مكناسفاس مكناستازةمساعد تقني1125975عبد السالم الصباط115

بني مكادةطنجة اصيالطنجة تطوان الحسيمةفاس مكناسفاسمساعد تقني1310133فتيحة الغولي116

طنجة املدينةطنجة اصيالطنجة تطوان الحسيمةفاس مكناستاوناتمساعد تقني1398051أحمد الغرباوي117

(البلدية)الفنيدق الفنيدق-املضيقطنجة تطوان الحسيمةفاس مكناسفاسمساعد تقني1398140فاطمة بنجعفر118

عين بوعليموالي يعقوبفاس مكناسفاس مكناسفاسمساعد تقني1402467إبراهيم صبحي119
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(البلدية)صفرو صفروفاس مكناسفاس مكناسفاسمساعد تقني1402473حسن حميوي120

زواغةفاسفاس مكناسفاس مكناسفاسمساعد تقني1439604عبدالرحمان الوازاني الشاهدي121

أكدالفاسفاس مكناسفاس مكناسفاسمساعد تقني1440601نجيب مجدوب122

أكدالفاسفاس مكناسفاس مكناسفاسمساعد تقني1441060يوسف ابن مسعود123

(البلدية)تازة تازةفاس مكناسفاس مكناستازةمساعد تقني1441856أحمد بوزيزة124

(البلدية)تازة تازةفاس مكناسفاس مكناستازةمساعد تقني1441859اسماعيل اطحيطح125

(البلدية)مكناس مكناسفاس مكناسفاس مكناسمكناسمساعد تقني1559511محمد الحسكي126

مكناسمكناسفاس مكناسفاس مكناسمكناس-فاسملحق االقتصاد واالدارة1122938لحسن الحياني127

مكناسمكناسفاس مكناسفاس مكناسمكناس-فاسملحق االقتصاد واالدارة1308520إيمان التشيش128

(البلدية)مكناس مكناسفاس مكناسفاس مكناسمكناسملحق تربوي310776جمال الكتامي129

(البلدية)تازة تازةفاس مكناسفاس مكناستازةمحضرملحق تربوي1590362محمد كراشح130

(البلدية)تازة تازةفاس مكناسفاس مكناستازةمحضرملحق تربوي1591695ادريس الرياني131

(البلدية)املضيق الفنيدق-املضيقطنجة تطوان الحسيمةفاس مكناسفاسملحق تربوي1680232فريدة الشيح امحند132

(البلدية)وجدة أنكاد-وجدةالشرقفاس مكناسفاسملحق تربوي1680234فاطنة العياش ي133

أيت واللمكناسفاس مكناسفاس مكناسمكناسملحق تربوي1680569أسماء الوكيلي134

سيدي حساين اعليسيدي افنيكلميم واد نونكلميم واد نونسيدي افنيمساعد اداري68407ابراهيم بلوش135

العيونالعيونالعيون الساقية الحمراءكلميم واد نونسيدي افنيمساعد تقني335295احجبوها حفيظي136
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السمارةالسمارةالعيون الساقية الحمراءكلميم واد نونالزاك-اسامساعد تقني1262705براهيم  سالم الزاوي137

اسبويةسيدي افنيكلميم واد نونكلميم واد نونسيدي افنيمساعد تقني1262835الحسين ابدار138

العيونالعيونالعيون الساقية الحمراءكلميم واد نونكلميممساعد تقني1403201مبارك بوكير139

اسريركلميمكلميم واد نونكلميم واد نونكلميمملحق تربوي54951عمار امخروك140

العيونالعيونالعيون الساقية الحمراءكلميم واد نونكلميمملحق تربوي56343محمد سالم دادا141

موالي ادريس زرهونمكناسفاس مكناسمراكش آسفيالصويرةمتصرف تربوي1046384مسير السواس ي142

سطات البلديةسطات الدار البيضاء سطاتمراكش آسفيشيشاوةمتصرف تربوي1046414محمد تيس143

سيدي يحي الغربسيدي سليمانالرباط سال القنيطرةمراكش آسفيالصويرةمتصرف تربوي1046648نور الدين غوباش144

سيدي قاسمسيدي قاسمالرباط سال القنيطرةمراكش آسفيشيشاوةمتصرف تربوي1047080عالل الفهدي145

املحمديةاملحمدية الدار البيضاء سطاتمراكش آسفيالصويرةمتصرف تربوي1446682بوبكر اجغالف146

تحناوتالحوزمراكش آسفيمراكش آسفيمراكشمساعد اداري1398522فيصل بن املقدم147

الداخلةوادي الذهبالداخلة وادي الذهبمراكش آسفيآسفيمساعد تقني331907السالك أهل الناجم148

الداخلةوادي الذهبالداخلة وادي الذهبمراكش آسفيمراكشمساعد تقني335336فاطمة هويدي149

الداخلةوادي الذهبالداخلة وادي الذهبمراكش آسفيمراكشمساعد تقني335361الوعباني السباعي150

املدينةمراكشمراكش آسفيمراكش آسفيمراكشمساعد تقني838112مصطفى  الكوري151

املنارةمراكشمراكش آسفيمراكش آسفيمراكشمساعد تقني838129عبد اللطيف محتبك152

املضيق البلديةالفنيدق-املضيقطنجة تطوان الحسيمةمراكش آسفيمراكشمساعد تقني1262433مليكة شكيرش ي153
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املدينةمراكشمراكش آسفيمراكش آسفيمراكشمساعد تقني1369141عبد الفتاح بوالفول154

اسعادةمراكشمراكش آسفيمراكش آسفيمراكشمساعد تقني1369144عبدالعزيز باقشيش155

سيدي يوسف بن عليمراكشمراكش آسفيمراكش آسفيمراكشمساعد تقني1398447سعيد اجكنور156

قلعة السراغنةقلعة السراغنةمراكش آسفيمراكش آسفيقلعة السراغنةمساعد تقني1402870عبد الغني حيدة157

حربيلمراكشمراكش آسفيمراكش آسفيمراكشمساعد تقني1402924املحجوب بلمريخي158

آسفيآسفيمراكش آسفيمراكش آسفيآسفيمساعد تقني1403124مسعود الزكراوي159

آسفيآسفيمراكش آسفيمراكش آسفيآسفيمساعد تقني1403136بوشعيب الهناوي160

املنارةمراكشمراكش آسفيمراكش آسفيالحوز مساعد تقني1439819لعزيزة الشايب161

املنارةمراكشمراكش آسفيمراكش آسفيمراكشمساعد تقني1440659عبد الرحيم لقريش ي162

سيدي يوسف بن عليمراكشمراكش آسفيمراكش آسفيمراكشمساعد تقني1441176السعدية شوطار163

جيليزمراكشمراكش آسفيمراكش آسفيمراكشمساعد تقني1559826نزهة املرابط164

حربيلمراكشمراكش آسفيمراكش آسفيمراكشملحق االقتصاد واالدارة89157خديجة منقاش165

املنارةمراكشمراكش آسفيمراكش آسفيمراكشملحق االقتصاد واالدارة1265750هشام البطاش166

الجديدة الجديدة الدار البيضاء سطاتمراكش آسفيشيشاوةملحق االقتصاد واالدارة1268392قمرية متولي167

آسفيآسفيمراكش آسفيمراكش آسفيآسفيملحق تربوي243886ميمون خربوش168

املنارةمراكشمراكش آسفيمراكش آسفيمراكشملحق تربوي718186السعدية  اد احماد169

املنارةمراكشمراكش آسفيمراكش آسفيمراكشملحق تربوي738844عبد اللطيف اكنشيش170
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جيليزمراكشمراكش آسفيمراكش آسفيمراكشملحق تربوي899367مكاوي  الهام171

مراكش املدينة املقاطعةمراكشمراكش آسفيمراكش آسفيالرحامنةملحق تربوي899923كريمة الفاطن172

املنارةمراكشمراكش آسفيمراكش آسفيمراكشملحق تربوي1046723نجية جرموني االدريس ي173

سيدي يوسف بن عليمراكشمراكش آسفيمراكش آسفيمراكشملحق تربوي1591802ميتكر سهام174

جليزمراكشمراكش آسفيمراكش آسفيقلعة السراغنةملحق تربوي1591813عبد الجليل وديع175
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