
جماعة التعييناملديرية اإلقليمية للتعيينأكاديمية التعييناألكاديمية  األصليةاملديرية اإلقليمية األصليةاإلطاررقم التأجيراإلسم والنسبرت

 قلعة السراغنةقلعة السراغنةمراكش آسفيالدار البيضاء سطاتالجديدة(ة)تقني (ة)مساعد1262350هشومة الخاليل1

طنجة  املدينةأصيال-طنجةالحسيمة-تطوان-طنجةالدار البيضاء سطاتالجديدة(ة)تقني (ة)مساعد1442206حجيبة العباس ي2

اوالد احسينالجديدةسطات-الدار البيضاءالدار البيضاء سطاتالجديدةملحق تربوي1590286لطيفة كالع3

خريبكةخريبكةبني مالل خنيفرةالدار البيضاء سطاتالجديدةملحق تربوي1680210إبراهيم بونقورت4

الفداءالفداء مرس سلطانسطات-الدار البيضاءالدار البيضاء سطاتالفداء مرس سلطان(ة)إداري (ة)مساعد833220عبد الكبير اكداح5

اسفيأسفيمراكش آسفيالدار البيضاء سطاتانفا(ة)إداري (ة)مساعد1596809مقالش محمد6

الزيايدةبن سليمانسطات-الدار البيضاءالدار البيضاء سطاتبنسليمان(ة)إداري (ة)مساعد1398822عبد الرحمان صدقي7

الشالالتاملحمديةسطات-الدار البيضاءالدار البيضاء سطاتبنسليمان(ة)تقني (ة)مساعد1442414فاطمة كريش8

سطاتسطاتسطات-الدار البيضاءالدار البيضاء سطاتسطات(ة)تربوي (ة)متصرف1237776يوسف كريم9

العيونالعيونالعيون الساقية الحمراءالدار البيضاء سطاتسيدي البرنوص ي(ة)تربوي (ة)متصرف1236439مريم الخاليدي10

سيدي البرنوص يسيدي البرنوص يسطات-الدار البيضاءالدار البيضاء سطاتسيدي البرنوص ي(ة)تقني (ة)مساعد1439447سعيدة نصري11

سيدي مومنسيدي البرنوص يسطات-الدار البيضاءالدار البيضاء سطاتسيدي البرنوص ي(ة)تقني (ة)مساعد1440978نجاة رشدي12

سيدي مومنسيدي البرنوص يسطات-الدار البيضاءالدار البيضاء سطاتسيدي البرنوص يملحق تربوي202195محمد غدان13

موالي رشيدموالي رشيدسطات-الدار البيضاءالدار البيضاء سطاتعين الشق(ة)تربوي (ة)ملحق1590236خديجة رحاحلي14

أكدال الرياضالرباطالقنيطرة-سال-الرباطالرباط سال القنيطرةالرباط(ة)تربوي (ة)متصرف1049476عبد الجبار جباري15

مهديةالقنيطرةالقنيطرة-سال-الرباطالرباط سال القنيطرةالرباط(ة)إداري (ة)مساعد728368بهية الصباحي 16

عين جوهرةالخميساتالقنيطرة-سال-الرباطالرباط سال القنيطرةالرباط(ة)تقني (ة)مساعد1311182عمر بنسامو17

ن لسنة  ن والمساعدين التقنيي  ي اإلقتصاد واإلدارة والمساعدين اإلداريي 
ن وملحقر بويي  ن التر ن والملحقي  بويي  ن التر 2021نتيجة الحركة االنتقالية الخاصة بالمترصفي 
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ن لسنة  ن والمساعدين التقنيي  ي اإلقتصاد واإلدارة والمساعدين اإلداريي 
ن وملحقر بويي  ن التر ن والملحقي  بويي  ن التر 2021نتيجة الحركة االنتقالية الخاصة بالمترصفي 

حسانالرباطالقنيطرة-سال-الرباطالرباط سال القنيطرةالرباط(ة)تقني (ة)مساعد1441640عبد الفتاح بلبدرة18

الهرهورةتمارة- الصخيرات القنيطرة-سال-الرباطالرباط سال القنيطرةالرباطاإلقتصاد واإلدارة (ة)ملحق215036سيدي جمال بنسودة19

يعقوب املنصورالرباطالقنيطرة-سال-الرباطالرباط سال القنيطرةالرباط(ة)تربوي (ة)ملحق1680536محمد بلباشا20

 سيدي البرنوص ي سيدي البرنوص يسطات-الدار البيضاءالرباط سال القنيطرةالصخيرات تمارةاإلقتصاد واإلدارة (ة)ملحق1542960هشام مقالش21

الداخلةوادي الذهبوادي الذهب- الداخلة الرباط سال القنيطرةسبدي قاسم(ة)تقني (ة)مساعد335605عمر املكي22

القنيطرةالقنيطرةالقنيطرة-سال-الرباطالرباط سال القنيطرةسال(ة)تربوي (ة)ملحق874020نادية السعيدي23

بني ماللبني ماللبني مالل خنيفرةالرباط سال القنيطرةسال(ة)تربوي (ة)ملحق1171115جميلة خلوفي24

القنيطرةالقنيطرةالقنيطرة-سال-الرباطالرباط سال القنيطرةسال(ة)تربوي (ة)ملحق1590268منصور بلغليظة25

الخميساتالخميساتالقنيطرة-سال-الرباطالرباط سال القنيطرةسال(ة)تربوي (ة)ملحق1680317حليمة حركوس26

الحسيمةالحسيمةالحسيمة-تطوان-طنجةالشرقالدريوش(ة)تقني (ة)مساعد1440223بنعزوز عبد املنعم27

وجدةوجدة أنجادالشرقالشرقالدريوشاإلقتصاد واإلدارة (ة)ملحق92084السهلي املصطفى28

وجدةوجدة أنجادالشرقالشرقالدريوشاإلقتصاد واإلدارة (ة)ملحق1581808نجاة بلدي29

وجدةوجدة أنجادالشرقالشرقالناظور(ة)تقني (ة)مساعد1285695عبد العزيز البشيري30

الناظورالناظورالشرقالشرقالناظور(ة)تقني (ة)مساعد1402624شعشوع نورالدين31

الناظورالناظورالشرقالشرقالناظور(ة)تقني (ة)مساعد1440775القادري محمد32

ازغنغانالناظورالشرقالشرقالناظورملحق تربوي719464سعاد بنحدو33

الناظورالناظورالشرقالشرقالناظورملحق تربوي852623خدوج حمزاوي34
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ن لسنة  ن والمساعدين التقنيي  ي اإلقتصاد واإلدارة والمساعدين اإلداريي 
ن وملحقر بويي  ن التر ن والملحقي  بويي  ن التر 2021نتيجة الحركة االنتقالية الخاصة بالمترصفي 

وجدةوجدة أنجادالشرقالشرقالناظورملحق تربوي1590318عبد هللا عيساوي35

وجدةوجدة أنجادالشرقالشرقالناظورملحق تربوي1590320حادة  الهاللي36

وجدةوجدة أنجادالشرقالشرقالناظورملحق تربوي1590381موساوي محمد37

وجدةوجدة أنجادالشرقالشرقالناظورملحق تربوي1591690جميلة اوياروم38

زايوالناظورالشرقالشرقبركان(ة)تقني (ة)مساعد1440189البدوي مصطفى39

وجدةوجدة أنجادالشرقالشرقبركانملحق تربوي244723عبد الحفيظ زروقي40

وجدةوجدة أنجادالشرقالشرقتاوريرت(ة)تربوي (ة)متصرف1044912الهويتي حميد41

وجدةوجدة أنجادالشرقالشرقتاوريرتاإلقتصاد واإلدارة (ة)ملحق1176450حنان كصيرة42

وجدةوجدة أنجادالشرقالشرقجرادة(ة)إداري (ة)مساعد1440277مزيان مريم43

وجدةوجدة أنجادالشرقالشرقجرادة(ة)تقني (ة)مساعد1441551لطرش مليكة44

وجدةوجدة أنجادالشرقالشرقجرادةملحق تربوي205700جالبي عبد السالم45

وجدةوجدة أنجادالشرقالشرقجرادةملحق تربوي706787لحلو يحي46

وجدةوجدة أنجادالشرقالشرقجرادةملحق تربوي1050202بوسالم ابراهيم47

وجدةوجدة أنجادالشرقالشرقجرادةملحق تربوي1590333بنكرين كريمة48

وجدةوجدة أنجادالشرقالشرقجرادةاإلقتصاد واإلدارة (ة)ملحق288457مختاري محمد49

العيونالعيونالعيون الساقية الحمراءالشرقفجيج ببوعرفة(ة)تربوي (ة)متصرف238922ادريس عاشور50

صفروصفرومكناس- فاس الشرقفجيج ببوعرفة(ة)إداري (ة)مساعد1262267رمضان سعاد51
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ن لسنة  ن والمساعدين التقنيي  ي اإلقتصاد واإلدارة والمساعدين اإلداريي 
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وجدةوجدة أنجادالشرقالشرقفجيج ببوعرفة(ة)إداري (ة)مساعد1403775لطيفة جامعي52

وجدةوجدة أنجادالشرقالشرقفجيج ببوعرفة(ة)إداري (ة)مساعد1440287الزهراء بزة53

بوذنيبالرشيديةتافياللت- درعة الشرقفجيج ببوعرفة(ة)تقني (ة)مساعد1125861لصهب مصطفى54

وجدةوجدة أنجادالشرقالشرقفجيج ببوعرفة(ة)تقني (ة)مساعد1369384بركاوي لحسن55

الرشيديةالرشيديةتافياللت- درعة الشرقفجيج ببوعرفةملحق تربوي1680379التجمعتي لحسن56

جرادةجرادةالشرقالشرقوجدة انكادملحق تربوي1680234فاطمة العياش ي57

العيونالعيونالعيون الساقية الحمراءبني مالل خنيفرةأزيالل(ة)تقني (ة)مساعد335696سالم لحمام58

أزياللأزياللبني مالل خنيفرةبني مالل خنيفرةأزيالل(ة)تقني (ة)مساعد1369224علي هرك59

تيفرت نايت حمزةأزياللبني مالل خنيفرةبني مالل خنيفرةأزيالل(ة)تقني (ة)مساعد1442142محمد اوشكني60

بني ماللبني ماللبني مالل خنيفرةبني مالل خنيفرةالفقيه بن صالح(ة)تقني (ة)مساعد1077462سعيد املزوزي61

تاكلفتأزياللبني مالل خنيفرةبني مالل خنيفرةالفقيه بن صالح(ة)تقني (ة)مساعد1369199لحسن عبدي62

اكاديراكادير اداوتنانماسة-سوسبني مالل خنيفرةالفقيه بن صالح(ة)تقني (ة)مساعد1403050حميد زهرون63

سوق السبتالفقيه بن صالحبني مالل خنيفرةبني مالل خنيفرةالفقيه بن صالح(ة)تقني (ة)مساعد1441258سعيد امهاوش64

الفقيه بن صالحالفقيه بن صالحبني مالل خنيفرةبني مالل خنيفرةالفقيه بن صالح(ة)تقني (ة)مساعد1442136املصطفى كريم65

العيونالعيونالعيون الساقية الحمراءبني مالل خنيفرةبني مالل(ة)تقني (ة)مساعد335651أمينة بوعيدة66

العيونالعيونالعيون الساقية الحمراءبني مالل خنيفرةبني مالل(ة)تقني (ة)مساعد335656محمد أحمد السالمي67

بني ماللبني ماللبني مالل خنيفرةبني مالل خنيفرةبني مالل(ة)تقني (ة)مساعد1403048فاطمة الزهراء شليح68
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تيفيرت نايت حمزةأزياللبني مالل خنيفرةبني مالل خنيفرةبني مالل(ة)تقني (ة)مساعد1403049محمد امويو69

بني ماللبني ماللبني مالل خنيفرةبني مالل خنيفرةبني مالل(ة)تقني (ة)مساعد1403068مينة عبدي70

بني ماللبني ماللبني مالل خنيفرةبني مالل خنيفرةبني مالل(ة)تقني (ة)مساعد1440714حسنة أوشويا71

تيفيرت نايت حمزةأزياللبني مالل خنيفرةبني مالل خنيفرةبني مالل(ة)تقني (ة)مساعد1441260بوبكر اوعليبوش72

تيزي نسليبني ماللبني مالل خنيفرةبني مالل خنيفرةبني مالل(ة)تقني (ة)مساعد1442114أحمد بازهرا73

بني ماللبني ماللبني مالل خنيفرةبني مالل خنيفرةبني مالل(ة)تقني (ة)مساعد1558916حليمة مموني74

بني ماللبني ماللبني مالل خنيفرةبني مالل خنيفرةبني ماللملحق تربوي1590282سهام املنور75

بني يخلفاملحمديةسطات-الدار البيضاءبني مالل خنيفرةخريبكة(ة)إداري (ة)مساعد1050321السعدية خالع76

سال حصينسالالقنيطرة-سال-الرباطبني مالل خنيفرةخريبكةملحق تربوي391486بهيجة رضه77

سطاتسطاتسطات-الدار البيضاءبني مالل خنيفرةخريبكةملحق تربوي1680741مصطفى كمراني78

خنيفرةخنيفرةبني مالل خنيفرةبني مالل خنيفرةخنيفرة(ة)إداري (ة)مساعد728469إبراهيم عاش ي79

بوميةميدلتتافياللت- درعة بني مالل خنيفرةخنيفرة(ة)إداري (ة)مساعد1126211حسن ابل الحادج80

بلدية زاوية الشيخبني ماللبني مالل خنيفرةبني مالل خنيفرةخنيفرة(ة)تقني (ة)مساعد1439666حدو حمدان81

تواللمكناسمكناس- فاس بني مالل خنيفرةخنيفرة(ة)تقني (ة)مساعد1440632ربحة معيزي82

خنيفرةخنيفرةبني مالل خنيفرةبني مالل خنيفرةخنيفرة(ة)تقني (ة)مساعد1440633املصطفى امزيان83

مكناس مكناسمكناس- فاس بني مالل خنيفرةخنيفرة(ة)تقني (ة)مساعد1441125عبد العزيز بن التاج84

الداخلةوادي الذهبوادي الذهب- الداخلة بني مالل خنيفرةخنيفرة(ة)تقني (ة)مساعد1441980م رشيد املخنطر85
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ن لسنة  ن والمساعدين التقنيي  ي اإلقتصاد واإلدارة والمساعدين اإلداريي 
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مكناس مكناسمكناس- فاس بني مالل خنيفرةخنيفرةملحق تربوي1591841عبد الرحمان النصيري86

الرشيديةالرشيديةتافياللت- درعة درعة تافياللتالرشيــــــــــــــــدية(ة)تقني (ة)مساعد1402761لحسن و مسكور87

باب املريسةسالالقنيطرة-سال-الرباطدرعة تافياللتالرشيــــــــــــــــديةاإلقتصاد واإلدارة (ة)ملحق1174788نسيم فقير88

خنيفرةخنيفرة بني مالل خنيفرةدرعة تافياللتالرشيــــــــــــــــدية(ة)تربوي (ة)ملحق1049204عبد العزيز اوحميدو89

الرشيديةالرشيديةتافياللت- درعة درعة تافياللتالرشيــــــــــــــــدية(ة)تربوي (ة)ملحق1591707جميلة أفقير90

كلميمةالرشيديةتافياللت- درعة درعة تافياللتالرشيــــــــــــــــدية(ة)تربوي (ة)ملحق1680161موالي عبد العزيز قاسمي91

الرشيديةالرشيديةتافياللت- درعة درعة تافياللتالرشيــــــــــــــــدية(ة)تربوي (ة)ملحق1680542نعيمة حمدي92

تاكونيتزاكـــورةتافياللت- درعة درعة تافياللتزاكـــــــورة(ة)تقني (ة)مساعد1439332تغلوي يوسف93

العيونالعيونالعيون الساقية الحمراءدرعة تافياللتورززات(ة)تقني (ة)مساعد335680الخضرة العروس ي94

ورزازاتورزازاتتافياللت- درعة درعة تافياللتورززات(ة)تقني (ة)مساعد1398563مسعودي أمينة95

بويكرىاشتوكة أيت بهاماسة-سوسدرعة تافياللتورززات(ة)تقني (ة)مساعد1402132عبد الرحيم أحميدة96

العرائشالعرائش الحسيمة-تطوان-طنجةدرعة تافياللتملحق تربوي1049974موالي رشيد طاهري97

إنزكانإنزكان ايت ملولماسة-سوسسوس ماسةأكادير اداوتنان(ة)تربوي (ة)متصرف1156960ادريس املاخود98

تمارةتمارة- الصخيرات القنيطرة-سال-الرباطسوس ماسةأكادير اداوتنان(ة)إداري (ة)مساعد898081عتيقة مسعاد99

شيشاوةشيشاوةمراكش آسفيسوس ماسةأكادير اداوتناناإلقتصاد واإلدارة (ة)ملحق177682عبد الجليل الخالد100

وجدةوجدة أنجادالشرقسوس ماسةاألكاديميةاإلقتصاد واإلدارة (ة)ملحق89583هشام نطاح101

وجدةوجدة أنجادالشرقسوس ماسةإنزكان أيت ملول(ة)تقني (ة)مساعد68708عبد الغاني بن العربي102
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ن لسنة  ن والمساعدين التقنيي  ي اإلقتصاد واإلدارة والمساعدين اإلداريي 
ن وملحقر بويي  ن التر ن والملحقي  بويي  ن التر 2021نتيجة الحركة االنتقالية الخاصة بالمترصفي 

الدشيرة الجهاديةإنزكان ايت ملولماسة-سوسسوس ماسةإنزكان أيت ملول(ة)تقني (ة)مساعد728270حسن  اشقيري103

إنزكانإنزكان ايت ملولماسة-سوسسوس ماسةإنزكان أيت ملول(ة)تقني (ة)مساعد1276050اعطال حسن104

الدشيرة الجهاديةإنزكان ايت ملولماسة-سوسسوس ماسةإنزكان أيت ملول(ة)تقني (ة)مساعد1310047سعيد بوركان105

طانطانطانطانواد نون- كلميم سوس ماسةإنزكان أيت ملول(ة)تقني (ة)مساعد1441731الوثاقي الحسين106

ايت زينبورزازاتتافياللت- درعة سوس ماسةإنزكان أيت ملول(ة)تقني (ة)مساعد1441780اباطالب ادريس107

إنزكانإنزكان ايت ملولماسة-سوسسوس ماسةإنزكان أيت ملولملحق تربوي380337أصبان محمد108

ايت ملولإنزكان ايت ملولماسة-سوسسوس ماسةتارودانتملحق تربوي1591851راشدة ميموني109

اكاديراكادير اداوتنانماسة-سوسسوس ماسةتارودانتملحق تربوي1680459كريمة خطير110

اكاديراكادير اداوتنانماسة-سوسسوس ماسةتارودانتاإلقتصاد واإلدارة (ة)ملحق1156977عيس ى بار111

بونعمانتيزنيتماسة-سوسسوس ماسةتيزنيت(ة)إداري (ة)مساعد1398366البشير هماد112

تيزنيتتيزنيتماسة-سوسسوس ماسةتيزنيت(ة)تقني (ة)مساعد1402161الحسين العسري113

املعدر الكبيرتيزنيتماسة-سوسسوس ماسةتيزنيت(ة)تقني (ة)مساعد1440937بوجمع حوران114

تيزنيتتيزنيتماسة-سوسسوس ماسةتيزنيت(ة)تقني (ة)مساعد1558962فاطمة بوكيو115

حسانالرباطالقنيطرة-سال-الرباطسوس ماسةتيزنيتملحق تربوي1181019يحاندو ماء العينين116

تطوانتطوانالحسيمة-تطوان-طنجةطنجة تطوان الحسيمةالحسيمة(ة)تقني (ة)مساعد1402378مصطفى بندحمان117

الحسيمةالحسيمةالحسيمة-تطوان-طنجةطنجة تطوان الحسيمةالحسيمةملحق تربوي1268528وداد مومني118

لوطاالحسيمةالحسيمة-تطوان-طنجةطنجة تطوان الحسيمةالحسيمةملحق تربوي1590354فكري املرابط119

Page 7 de 11



جماعة التعييناملديرية اإلقليمية للتعيينأكاديمية التعييناألكاديمية  األصليةاملديرية اإلقليمية األصليةاإلطاررقم التأجيراإلسم والنسبرت
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الناظورالناظورالشرقطنجة تطوان الحسيمةالحسيمةملحق تربوي1680421عبد العزيز بوعيش120

تطوانتطوانالحسيمة-تطوان-طنجةطنجة تطوان الحسيمةالعرائش(ة)إداري (ة)مساعد1403754إيمان جغدر121

القصر الكبيرالعرائشالحسيمة-تطوان-طنجةطنجة تطوان الحسيمةالعرائش(ة)تقني (ة)مساعد1441524محمد بومهدي122

القصر الكبيرالعرائشالحسيمة-تطوان-طنجةطنجة تطوان الحسيمةالعرائش(ة)تقني (ة)مساعد1442542ربيعة الزعبالي123

تطوانتطوانالحسيمة-تطوان-طنجةطنجة تطوان الحسيمةتطوان(ة)تقني (ة)مساعد1440309مصطفى مشحيدان124

إنزكانإنزكان ايت ملولماسة-سوسطنجة تطوان الحسيمةتطوان(ة)تقني (ة)مساعد1558733نجاة الحدوش ي125

طنجة املدينةأصيال-طنجةالحسيمة-تطوان-طنجةطنجة تطوان الحسيمةشفشاون(ة)تربوي (ة)متصرف1236163رضوان الفريزط126

سبع رواض يموالي يعقوبمكناس- فاس طنجة تطوان الحسيمةشفشاون(ة)تربوي (ة)متصرف1410652علي أوقصو127

املعمورةالقنيطرةالقنيطرة-سال-الرباططنجة تطوان الحسيمةأصيلة-طنجة(ة)إداري (ة)مساعد780887سعيد بنمليح طايع128

تمارةتمارة- الصخيرات القنيطرة-سال-الرباططنجة تطوان الحسيمةأصيلة-طنجة(ة)تربوي (ة)ملحق1591859ملياء الحاميدي129

طنجة املدينةأصيال-طنجةالحسيمة-تطوان-طنجةطنجة تطوان الحسيمةأصيلة-طنجة(ة)تربوي (ة)ملحق1680404سمية بنصديق130

طنجة املدينةأصيال-طنجةالحسيمة-تطوان-طنجةطنجة تطوان الحسيمةأصيلة-طنجة(ة)تربوي (ة)ملحق1680429سناء ملعيزي131

سيدي املخفيإفرانمكناس- فاس فاس مكناسإفران(ة)تقني (ة)مساعد1442016محمد أنوار132

وجدةوجدة أنجادالشرقفاس مكناسبوملان(ة)تربوي (ة)متصرف1546137بلقاسم زياني133

العرجانبوملانمكناس- فاس فاس مكناسبوملان(ة)إداري (ة)مساعد302985محمد التمانوكتي134

فاس املدينةفاسمكناس- فاس فاس مكناسبوملانملحق تربوي1170942حسن غرغوش135

ميسوربوملانمكناس- فاس فاس مكناسبوملانملحق تربوي1590357نزهة الكبدوري136
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ميسوربوملانمكناس- فاس فاس مكناسبوملاناإلقتصاد واإلدارة (ة)ملحق203573محمد عمراني137

تازةتازةمكناس- فاس فاس مكناستازة(ة)تقني (ة)مساعد1285797تورية شكراد138

تازةتازةمكناس- فاس فاس مكناستازة(ة)تقني (ة)مساعد1310831الحسن الشعشوعي139

تازةتازةمكناس- فاس فاس مكناستازة(ة)تقني (ة)مساعد1310840محمدالعسيوي140

مطماطةتازةمكناس- فاس فاس مكناستازة(ة)تقني (ة)مساعد1402434حسن أقروط141

تازةتازةمكناس- فاس فاس مكناستازة(ة)تقني (ة)مساعد1439580عبد العزيز شهبون142

تازةتازةمكناس- فاس فاس مكناستازة(ة)تقني (ة)مساعد1441844بوشتة األعور143

تازةتازةمكناس- فاس فاس مكناستاونات(ة)تربوي (ة)متصرف1285050وديع حزمي144

زواغةفاسمكناس- فاس فاس مكناسفاس(ة)تقني (ة)مساعد77708الرياحي الكعري145

الداخلةوادي الذهبوادي الذهب- الداخلة فاس مكناسفاس(ة)تقني (ة)مساعد335271لحبيب لعبيدي146

الداخلةوادي الذهبوادي الذهب- الداخلة فاس مكناسفاس(ة)تقني (ة)مساعد335607محمد الباد147

املرينيينفاسمكناس- فاس فاس مكناسفاس(ة)تقني (ة)مساعد1402470حميد بوروب148

سايسفاسمكناس- فاس فاس مكناسفاس(ة)تقني (ة)مساعد1441898مصطفى مغال149

املرينيينفاسمكناس- فاس فاس مكناسفاسملحق تربوي1049622محمد دراجو150

أكدالفاسمكناس- فاس فاس مكناسفاسملحق تربوي1589661سكينة بونونا151

سايسفاسمكناس- فاس فاس مكناسفاسملحق تربوي1680228محمد بلخيري152

بركانبركانالشرقفاس مكناسفاسملحق تربوي1680235فاطمة عبد العزيز153
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بركانبركانالشرقفاس مكناسفاسملحق تربوي1680238فاطمة املؤدن154

سايسفاسمكناس- فاس فاس مكناسفاسملحق تربوي1680245رمضان الصغير155

أكدالفاسمكناس- فاس فاس مكناسفاسملحق تربوي1680391فؤاد اليازمي156

بني مكادةأصيال-طنجةالحسيمة-تطوان-طنجةفاس مكناسمكناس(ة)تقني (ة)مساعد1439540كريم شرادي157

طنجة املدينةأصيال-طنجةالحسيمة-تطوان-طنجةفاس مكناسمكناسملحق تربوي310776جمال الكتامي158

ويسالنمكناسمكناس- فاس فاس مكناسمكناسملحق تربوي1680548فاطمة أوزين159

اكاديراكادير اداوتنانماسة-سوسكلميم وادنوناالكاديميةملحق تربوي1265440سعيد دريدر160

ايت اوريرالحوزمراكش آسفيكلميم وادنونسيدي إفني(ة)إداري (ة)مساعد725877موالي املهدي مرني161

العيونالعيونالعيون الساقية الحمراءكلميم وادنونطانطان(ة)تقني (ة)مساعد887566مكبولة بوصولة162

املنارةمراكشمراكش آسفيكلميم وادنونطانطاناإلقتصاد واإلدارة (ة)ملحق58307عمر اعراب163

الداخلةوادي الذهبوادي الذهب- الداخلة كلميم وادنونكلميم(ة)إداري (ة)مساعد1440393امينة الزويكي164

بن سليمانبن سليمانسطات-الدار البيضاءكلميم وادنونكلميماإلقتصاد واإلدارة (ة)ملحق89475شفيق طويلي165

أسفيأسفيمراكش آسفيمراكش آسفيأسفي(ة)تربوي (ة)متصرف739340عبد هللا بلفالح166

الشماعيةاليوسفيةمراكش آسفيمراكش آسفيأسفي(ة)تقني (ة)مساعد1403121كبور مورابيط167

حرارةأسفيمراكش آسفيمراكش آسفيأسفي(ة)تقني (ة)مساعد1403136بوشعيب الهناوي168

جليزمراكشمراكش آسفيمراكش آسفيالرحامنةملحق تربوي1591812حنان وعبو169

العيونالعيونالعيون الساقية الحمراءمراكش آسفيالصويرة(ة)تقني (ة)مساعد335315العجلة بوسوفة170
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الداخلةوادي الذهبوادي الذهب- الداخلة مراكش آسفيالصويرة(ة)تقني (ة)مساعد335630محمد بنشيخ171

جليزمراكشمراكش آسفيمراكش آسفيشيشاوةاإلقتصاد واإلدارة (ة)ملحق1154810بشرى لكريبس ي172

جليزمراكشمراكش آسفيمراكش آسفيفرع مركز التكوين بالصويرةاإلقتصاد واإلدارة (ة)ملحق1238961سناء اوالد املعلم علي173

جليزمراكشمراكش آسفيمراكش آسفيمراكش(ة)إداري (ة)مساعد92808سعاد الدرقاوي الصوفي174

جليزمراكشمراكش آسفيمراكش آسفيمراكش(ة)إداري (ة)مساعد1596802عبد هللا رزيزة175

الداخلةوادي الذهبوادي الذهب- الداخلة مراكش آسفيمراكش(ة)تقني (ة)مساعد335379خديجة الوعباني176

العيونالعيونالعيون الساقية الحمراءمراكش آسفيمراكش(ة)تقني (ة)مساعد335667اللة زينب املوساوي177

جليزمراكشمراكش آسفيمراكش آسفيمراكش(ة)تقني (ة)مساعد1440662حفيظة بنيدالس ي178

سيدي يوسف بن عليمراكشمراكش آسفيمراكش آسفيمراكش(ة)تقني (ة)مساعد1441177مريم بنشامة179

سيدي يوسف بن عليمراكشمراكش آسفيمراكش آسفيمراكش(ة)تقني (ة)مساعد1441915عبد الجليل ايت سعيد180

املنارةمراكشمراكش آسفيمراكش آسفيمراكش(ة)تقني (ة)مساعد1442024جالل الفنان181

جليزمراكشمراكش آسفيمراكش آسفيمراكش(ة)تقني (ة)مساعد1442097قاسمي جمال سعيدة182

سيدي يوسف بن عليمراكشمراكش آسفيمراكش آسفيمراكش(ة)تربوي (ة)ملحق398555خالد فرس ي183

جليزمراكشمراكش آسفيمراكش آسفيمراكش(ة)تربوي (ة)ملحق1241613العزيزة هبة184
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