
بني مالل - خنیفرة    الجھة األصلیة   :

تبادل م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف مھمة التعیین المدیریة اإلقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین المھمة الحالیة اإلطار  المدیریة اإلقلیمیة 

األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

75 01/09/2010 1 مسیر إقلیم: أزیالل ثانویة الخوارزمي 
االعدادیة

282 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
(ن.ج)

إقلیم: أزیالل ثانویة حمان 
الفطواكي 
اإلعدادیة

عبد الجلیل مزوز

75 01/09/2010 1 مسیر إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

ثانویة عمر بن الخطاب 
التأھیلیة

300 مسیر ممون (ن.ق) إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

ثانویة  اوالد 
 ادریس التأھیلیة

فھمي احمد

66 01/09/2010 4 مسیر إقلیم: خنیفرة الثانویة اإلعدادیة أنوال 307 مساعد مقتصد ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: خنیفرة الثانویة التأھیلیة 
ابو القاسم 
الزیاني

االدریسي  غفران

97 16/03/1995 2 مسیر عمالة: مراكش الثانویة التأھیلیة محمد 
السادس

429 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
(ن.ج)

إقلیم: أزیالل ثانویة 
الزرقطوني 
التأھیلیة

برعوز محمد

1 / 18

نتیجة الحركة اإلنتقالیة الخاصة بالمكلفین بالتدبیر المالي والمادي والمحاسباتي لسنة  2019 



مراكش - آسفي    الجھة األصلیة   :

تبادل م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف مھمة التعیین المدیریة اإلقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین المھمة الحالیة اإلطار  المدیریة اإلقلیمیة 

األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

81 16/09/1996 1 مسیر إقلیم: آسفي الثانویة التأھیلیة ابن 
سینا

441 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة الثانیة 

(ن.ج)

إقلیم: آسفي الثانویة اإلعدادیة 
ابن طفیل

ضریف مروان

73 06/10/1988 1 مسیر إقلیم: آسفي الثانویة التأھیلیة المتنبي 443 مساعد مقتصد ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
االولى (ن.ج)

إقلیم: آسفي المدیریة 
اإلقلیمیة بأسفي

محمد اكناو

69 01/09/2010 6 مسیر إقلیم: إفران ثانویة الحسن الثاني 
االعدادیة

148 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: قلعة 
 السراغنة

ثانویة  تساوت 
التأھیلیة

خالد اقدیم

85 16/09/1985 9 مسیر إقلیم: الجدیدة ثانویة الورد االعدادیة 353 مساعد مقتصد ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة الثانیة 

(ن.ج)

إقلیم: الصویرة مدیریة الصویرة جباري عمر

95 16/09/1996 7 مسیر إقلیم: الحوز المدرسة الجماعاتیة 
ذات النطاقین

400 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
االولى (ن.ج)

إقلیم: الحوز الثانویة التأھیلیة 
بئر انزران

بوشرى علي

94 16/09/1987 8 مسیر إقلیم: الحوز الثانویة التأھیلیة المختار 
السوسي

403 مساعد مقتصد ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
االولى (ن.ج)

إقلیم: الحوز مدیریة الحوز صبیر عبدالرحیم

81 06/09/2001 1 مسیر إقلیم: الصویرة الثانویة اإلعدادیة 
الجدیدة

426 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: الصویرة المركب التربوي 
طھ حسین

عبدالجلیل حامیدي

73 01/03/2011 3 مسیر إقلیم: العرائش الثانویة اإلعدادیة 
  العوامرة

48 مسیر ممون (ن.ق) إقلیم: آسفي الثانویة اإلعدادیة 
ابن زھر

محمد الخیاط

70 01/01/2012 4 مسیر إقلیم: العرائش الثانویة اإلعدادیة قصر 
بجیر

674 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: الصویرة الثانویة االعدادیة 
سمیمو

سعید التمساوتي

63 01/03/2011 1 مسیر إقلیم: تارودانت 1215 ثإ سیدي بوموسى مسیر ممون (ن.ق) إقلیم: الحوز الثانویة التأھیلیة 
الفراھیدي

محمد سعید الحاجي

99 17/09/1984 1 مسیر إقلیم: قلعة 
 السراغنة

ثانویة  تساوت التأھیلیة 1081 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة الثانیة 

(ن.ج)

إقلیم: قلعة 
 السراغنة

ثانویة المربوح 
االعدادیة

الحسن ایت لمقدم

67 01/09/2010 1 مسیر إقلیم: قلعة 
 السراغنة

ثانویة  ابن الحجاج 
االعدادیة

1083 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: قلعة 
 السراغنة

ثانویة  زمران 
الشرقیة 
االعدادیة

الحسین اببكر
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مراكش - آسفي    الجھة األصلیة   :

تبادل م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف مھمة التعیین المدیریة اإلقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین المھمة الحالیة اإلطار  المدیریة اإلقلیمیة 

األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

82 06/09/2001 4 مسیر عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

ثانویة الریاض 
اإلعدادیة

567 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
االولى (ن.ج)

إقلیم: شیشاوة الثانویة التأھیلیة 
ابن رشد

حسن توفیق

99 10/02/1996 1 مسیر عمالة: إنزكان 
ایت ملول

ثإ.یوسف بن تاشفین 583 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
(ن.ج)

إقلیم: شیشاوة الثانویة التأھیلیة 
ابن العربي

عبد المولى فكار

81 16/09/1996 10 مسیر عمالة: مراكش الثانویة اإلعدادیة 
الداخلة

430 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
االولى (ن.ج)

إقلیم: الحوز الثانویة اإلعدادیة 
المعتمد ابن عباد

محمد البقري

75 01/09/2010 3 مسیر عمالة: مراكش الثانویة اإلعدادیة 
الحسنى

1115 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
(ن.ج)

إقلیم: قلعة 
 السراغنة

ثانویة  ابن 
الحجاج 
االعدادیة

ابراھیم كركاش

101 12/01/1994 1 مسیر عمالة: مراكش الثانویة التأھیلیة  محمد 
الخامس

428 مسیر ممون (ن.ق) عمالة: مراكش الثانویة اإلعدادیة 
الحسنى

سعید زوان
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الشرق    الجھة األصلیة   :

تبادل م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف مھمة التعیین المدیریة اإلقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین المھمة الحالیة اإلطار  المدیریة اإلقلیمیة 

األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

71 01/01/2012 1 مسیر إقلیم: آسفي الثانویة اإلعدادیة 
موالي رشید

440 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: بركان القدس یوسف مركوم

95 16/09/1993 2 مسیر إقلیم: القنیطرة الثانویة التأھیلیة محمد   
الخامس

208 مسیر ممون الدرجة الممتاز 
ة (ن.ج)

إقلیم: الناضور الثانویة التأھیلیة 
طھ حسین

یونس العبار

71 01/01/2012 1 مسیر إقلیم: الناضور الثانویة التأھیلیة 
الشریف محمد أمزیان

115 مسیر ممون (ن.ق) إقلیم: الناضور المدرسة 
الجماعاتیة 
حاسي بركان

جفري توفیق

77 16/09/1993 2 مسیر إقلیم: بركان القدس 721 مساعد مقتصد ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
االولى (ن.ج)

إقلیم: الدریوش نیابة الدریوش میدون المصطفى

73 01/03/2011 1 مسیر إقلیم: تاونات ثانویة ابن خلدون 
التأھیلة

157 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: تاوریرت الثانویة التأھیلیة 
الفتح

ھند الحدوتي

84 16/09/1986 10 مسیر إقلیم: جرادة ثانویة الفتح التأھیلیة 108 مساعد مقتصد ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
االولى (ن.ج)

إقلیم: جرادة المدیریة 
االقلیمیة لوزارة 
التربیة الوطنیة 
بجرادة

مختاري محمد

72 01/09/2010 5 مسیر إقلیم: جرادة مدرسة ابن بطوطة 
الجماعاتیة

109 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: الناضور الثانویة اإلعدادیة 
الریف

حمادي عابدة

71 01/09/2010 1 مسیر إقلیم: جرسیف المدرسة الجماعاتیة 
تادرت

107 مساعد مقتصد ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: جرسیف ثانویة النھضة 
التأھیلیة

قشمار فتاح

77 16/09/1995 7 مسیر إقلیم: سیدي 
سلیمان

التضامن 248 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة الثانیة 

(ن.ج)

إقلیم: الناضور الثانویة اإلعدادیة 
بني شیكر

سعود الزھیري

نعم 94 17/09/1984 1 مسیر عمالة: وجدة - 
أنكاد

إع. أبي یوسف الكندي 752 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
االولى (ن.ج)

عمالة: وجدة - 
أنكاد

ثا. وادي الذھب یوسف بوزغبة

89 16/09/1986 1 مسیر عمالة: وجدة - 
أنكاد

إع. البكري 755 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
االولى (ن.ج)

إقلیم: جرادة إعدادیة عمر بن 
الخطاب

عزوزوط عبد هللا

نعم 73 01/09/2010 1 مسیر عمالة: وجدة - 
أنكاد

ثا. وادي الذھب 754 مسیر ممون (ن.ق) عمالة: وجدة - 
أنكاد

إع. أبي یوسف 
الكندي

معاذ الیحیاوي
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الشرق    الجھة األصلیة   :

تبادل م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف مھمة التعیین المدیریة اإلقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین المھمة الحالیة اإلطار  المدیریة اإلقلیمیة 

األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

103 12/01/1994 1 مسیر عمالة: وجدة - 
أنكاد

إع. أبي ذر الغفاري 120 مسیر ممون (ن.ق) عمالة: وجدة - 
أنكاد

إع. البكري یحیى حیمري
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فاس - مكناس    الجھة األصلیة   :

تبادل م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف مھمة التعیین المدیریة اإلقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین المھمة الحالیة اإلطار  المدیریة اإلقلیمیة 

األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

69 01/09/2010 6 مسیر إقلیم: إفران ثانویة سیدي المخفي 
التأھیلیة

836 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: بولمان الثانویة اإلعدادیة 
النصر

ولد الز ا فضیلة  

70 01/03/2011 9 مسیر إقلیم: الحاجب المدرسة الجماعاتیة 
تامشاشاط

144 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: إفران ثانویة سیدي 
المخفي التأھیلیة

الزاوي رشید

95 16/09/1980 1 مسیر إقلیم: الخمیسات عبد هللا كنون 226 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة الثانیة 

(ن.ج)

إقلیم: موالي یعقوب الثانویة االعدادیة 
محمد 
الزرقطوني

فخري محمد جمال

93 16/09/1985 10 مسیر إقلیم: بولمان الثانویة اإلعدادیة محمد 
السادس

136 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
االولى (ن.ج)

إقلیم: بولمان الثانویة التأھیلیة 
المرابطین

محمد فوزي

63 01/03/2011 4 مسیر إقلیم: تازة ثانویة الصنوبرالتأھیلیة 196 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: تازة زوھیر رحماني الزراردة 

56 26/09/1991 8 مسیر إقلیم: تازة 191 اكتوبر 1955 2 مساعد مقتصد مفتش المصالح المادیة 
والمالبة ممتاز

عمالة: مكناس الثانویة التأھیلیة 
حمان الفطواكي

ھرد  عبد   العزیز

82 06/09/2001 5 مسیر إقلیم: تاونات ثانویة اوالد داود 
اإلعدادیة

188 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
االولى (ن.ج)

إقلیم: تاونات ثانویة سالس 
اإلعدادیة

بوشتى   فاضل

75 01/09/2010 3 مسیر إقلیم: تاونات ثانویة ابن سینا التأھیلیة 158 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
(ن.ج)

إقلیم: تاونات المدرسة 
الجماعاتیة اوالد 
داود

الحسوني حسن

71 01/09/2010 1 مسیر إقلیم: تاونات ثانویة اوالد عیاد 
اإلعدادیة

187 مساعد مقتصد ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: تاونات المدیریة 
اإلقلیمیة تاونات

رضى الناده

78 06/09/2001 6 مسیر إقلیم: زاكورة الثانویة اإلعدادیة أیت 
 أوزین

547 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
االولى (ن.ج)

إقلیم: إفران ثانویة محمد 
الخامس التأھیلیة

سلمي الحسن

75 01/09/2010 1 مسیر إقلیم: صفرو ثانویة موحى وحمو 
الزیاني اإلعدادیة

850 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
(ن.ج)

عمالة: فاس الحاج الھادي 
التجموعتي

محمد علیوي

73 01/03/2011 6 مسیر إقلیم: موالي 
یعقوب

الثانویة التأھیلیة 
البساتین

872 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: صفرو ثانویة موحى 
وحمو الزیاني 
اإلعدادیة

 ھشام العزوزي

73 01/03/2011 4 مسیر إقلیم: موالي 
یعقوب

الثانویة االعدادیة محمد 
الزرقطوني

873 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: موالي یعقوب الثانویة االعدادیة 
حمان الفطواكي

مراد فارسي
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فاس - مكناس    الجھة األصلیة   :

تبادل م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف مھمة التعیین المدیریة اإلقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین المھمة الحالیة اإلطار  المدیریة اإلقلیمیة 

األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

61 06/09/2000 1 مسیر إقلیم: وزان الثانویة اإلعدادیة عبد 
الخالق الطریس

52 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة الثانیة 

(ن.ج)

إقلیم: تاونات ثانویة الحسن 
الثاني اإلعدادیة

امل زعر

92 16/09/1996 1 مسیر عمالة: فاس الحسن بنشقرون 145 مسیر مفتش المصالح المادیة 
والمالبة الدرجة األولى

عمالة: فاس لسان الدین بن 
الخطیب

الزلكامي صالح الدین

75 01/09/2010 1 مسیر عمالة: فاس الحاج الھادي 
التجموعتي

827 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: موالي یعقوب الثانویة التأھیلیة 
البساتین

عادل ادحیمن

75 01/09/2010 1 مسیر عمالة: فاس عین بیضة 146 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
(ن.ج)

عمالة: فاس مؤسسة محمد 
الخامس إلنقاد 
الضریر

فاطمة الكنوني

74 01/09/2010 3 مسیر عمالة: فاس سیدي احرازم 147 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: تازة اإلنبعاث طارق عاقل

69 01/09/2010 9 مسیر عمالة: فاس لسان الدین بن الخطیب 825 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: موالي یعقوب الثانویة التأھیلیة 
عبد العزیز 
مزیان بلفقیھ

بوسلیخن محمد أمین

نعم 97 06/10/1979 1 مسیر عمالة: مكناس الثانویة اإلعدادیة مجاط 785 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
االولى (ن.ج)

عمالة: مكناس الثانویة اإلعدادیة 
زینب النفزاویة

العلوي المحمدي ادریس

نعم 89 16/09/1997 1 مسیر عمالة: مكناس الثانویة اإلعدادیة زینب 
النفزاویة

781 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
االولى (ن.ج)

عمالة: مكناس الثانویة اإلعدادیة 
مجاط

عمري علوي ادریس

83 16/09/1994 8 مسیر عمالة: مكناس الثانویة التأھیلیة 
المرجعیة

773 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
االولى (ن.ج)

عمالة: مكناس الثانویة التأھیلیة 
أحمد بن علي 
باسو

صالح الخدار

103 23/02/1996 7 مسیر عمالة: مكناس مدرسة واد الرمان 
الجماعاتیة

131 مسیر مفتش  للمصالح 
اإلقتصادیة

عمالة: مكناس الثانویة التأھیلیة 
المرجعیة

محمد لحمید
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الدار البیضاء  - سطات    الجھة األصلیة   :

تبادل م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف مھمة التعیین المدیریة اإلقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین المھمة الحالیة اإلطار  المدیریة اإلقلیمیة 

األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

85 16/09/1986 1 مسیر إقلیم: الجدیدة ثانویة المسیرة االعدادیة 360 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
االولى (ن.ج)

إقلیم: الجدیدة ثانویة موالي 
الحسن اإلعدادیة

  

احمد شھیل

72 01/09/2010 1 مسیر إقلیم: الجدیدة ثانویة اإلمام البخاري 
التأھیلیة

352 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: بنسلیمان الثانویة اإلعدادیة 
علي بن  
الجیاللي  
الوھابي

ابو ناصر عبد الحق

70 01/03/2011 1 مسیر إقلیم: الجدیدة ثانویة بئر أنزران 
التأھیلیة

351 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: سیدي بنور ثانویة البارودي 
اإلعدادیة

 بوحیا المشیك

68 01/09/2010 1 مسیر إقلیم: الخمیسات الجاحظ 227 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: مدیونة الشھید جودار 
محمد ابن عبد 
هللا

محمد بولھدود

73 01/03/2011 1 مسیر إقلیم: القنیطرة الثانویة االعدادیة الوحدة 216 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: مدیونة التحدي فاتن البوحدوتي

49 01/09/2010 2 مسیر إقلیم: القنیطرة الثانویة التأھیلیة ابن 
الرومي

225 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
(ن.ج)

إقلیم: سیدي بنور ثانویة سیدي 
   بنور التأھیلیة

صوصي علوي بوشرى

75 01/09/2010 1 مسیر إقلیم: برشید الثانویة اإلعدادیة قصبة 
ابن مشیش

1000 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
(ن.ج)

إقلیم: برشید الثانویة التأھیلیة  
اوالد زیدان

عمر المرزوقي

83 16/09/1993 3 مسیر إقلیم: تاوریرت لكطیطیر 129 مساعد مقتصد ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
االولى (ن.ج)

إقلیم: بنسلیمان الثانویة التأھیلیة 
ابن خلدون

بوشتة برعیش

73 01/03/2011 1 مسیر إقلیم: سطات الثانویة اإلعدادیة 
العروسیة

367 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: سطات الثانویة التأھیلیة 
كیسر

حسن تیسیر

56 01/03/2011 3 مسیر إقلیم: صفرو ثانویة عین سبو 
اإلعدادیة

154 مساعد مقتصد ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: سیدي بنور المدیریة 
اإلقلیمیة لسیدي 
بنور

محمد إبن األخضر

90 16/09/1990 1 مسیر عمالة مقاطعات 
الفداء مرس 
السلطان

الثانویة اإلعدادیة 
السمارة

1007 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
االولى (ن.ج)

إقلیم: النواصر الثانویة اإلعدادیة 
األمام الشاطبي

               خا لد بوھموت
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الدار البیضاء  - سطات    الجھة األصلیة   :

تبادل م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف مھمة التعیین المدیریة اإلقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین المھمة الحالیة اإلطار  المدیریة اإلقلیمیة 

األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

73 01/03/2011 1 مسیر عمالة مقاطعات 
الفداء مرس 
السلطان

الثانویة التأھیلیة 
الخوارزمي

350 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

عمالة مقاطعات 
الفداء مرس 
السلطان

الثانویة اإلعدادیة 
السمارة

صابر محجوبة

73 01/03/2011 8 مسیر عمالة: الرباط 914 دار السالم  مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: برشید الثانویة اإلعدادیة 
قصبة ابن مشیش

مورو نور الدین

73 01/03/2011 1 مسیر عمالة: المحمدیة الثانویة التقنیة 362 مسیر ممون (ن.ق) عمالة مقاطعات 
الدار البیضاء أنفا

اإلمام البخاري المرابط ھشام
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طنجة - تطوان - الحسیمة    الجھة األصلیة   :

تبادل م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف مھمة التعیین المدیریة اإلقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین المھمة الحالیة اإلطار  المدیریة اإلقلیمیة 

األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

73 01/03/2011 1 مسیر إقلیم: الحسیمة عقبة بن نافع 1 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: الحسیمة الرواضي 
الجمعاتیة

عبد الحكیم أملو

67 01/03/2011 1 مسیر إقلیم: الدریوش المدرسة الجماعاتیة 
تروكوت

82 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: تطوان الثانویة اإلعدادیة 
ابن الیاسمین

الداودي محمد

75 01/09/2010 1 مسیر إقلیم: العرائش الثانویة اإلعدادیة أبي 
المحاسن

46 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
(ن.ج)

إقلیم: العرائش الثانویة  
اإلعدادیة المھدي 
 بن بركة

التسولي احمد

68 01/09/2010 4 مسیر إقلیم: العرائش الثانویة اإلعدادیة  
 المھدي بن بركة

671 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: فحص - 
انجرة

ثانویة القصر 
الصغیر التأھیلیة

الردیدي عبد العزیز

76 02/10/2002 1 مسیر إقلیم: تاوریرت الثانویة التأھیلیة الزیتون 122 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة الثانیة 

(ن.ج)

عمالة: المضیق - 
الفنیدق

ثانویة ابن 
خلدون التأھیلیة

حامدي فؤاد

86 05/02/1991 1 مسیر إقلیم: تطوان الثانویة التأھیلیة االمام 
الغزالي

68 مسیر ممون (ن.ق) عمالة: طنجة - 
أصیال

الثانویة التاھیلیة 
الحي الصناعي

محمد النبیلي

نعم 75 01/09/2010 1 مسیر إقلیم: تطوان الثانویة اإلعدادیة أبو 
العالء المعري

705 مسیر ممون (ن.ق) إقلیم: تطوان الثانویة اإلعدادیة 
أبو بكر القادري

عبد العلي الحمدوني

نعم 73 01/03/2011 1 مسیر إقلیم: تطوان الثانویة اإلعدادیة أبو 
بكر القادري

712 مسیر ممون (ن.ق) إقلیم: تطوان الثانویة اإلعدادیة 
أبو العالء 
المعري

سمیة آیت عمران

73 01/03/2011 4 مسیر إقلیم: تطوان الثانویة التاھیلیة بن 
قریش

73 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: العرائش الثانویة اإلعدادیة 
قصر بجیر

المدني محمد

73 01/03/2011 5 مسیر إقلیم: تطوان الثانویة اإلعدادیة ابن 
الیاسمین

703 مسیر ممون (ن.ق) إقلیم: فحص - 
انجرة

ثانویة یوسف بن 
تاشفین اإلعدادیة

 المودني محمد انس

79 04/09/2002 1 مسیر إقلیم: شفشاون الثانویة اإلعدادیة 
الدردارة

33 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
االولى (ن.ج)

إقلیم: شفشاون الثانویة التأھیلیة 
محمد عبد 
الرحمان زیطان

محمد األمین علو

73 01/03/2011 1 مسیر إقلیم: فحص - 
انجرة

المدرسة الجماعاتیة 
عمر بن الخطاب

44 مسیر ممون (ن.ق) إقلیم: تطوان الثانویة اإلعدادیة 
معاذ بن جبل

إحسان البغدادي

73 01/03/2011 4 مسیر إقلیم: فحص - 
انجرة

ثانویة یوسف بن تاشفین 
اإلعدادیة

664 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: شفشاون الثانویة االعدادیة 
محمد البقالي

المرزوقي عبد اإللھ
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طنجة - تطوان - الحسیمة    الجھة األصلیة   :

تبادل م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف مھمة التعیین المدیریة اإلقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین المھمة الحالیة اإلطار  المدیریة اإلقلیمیة 

األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

67 01/03/2011 2 مسیر إقلیم: فحص - 
انجرة

ثانویة القصر الصغیر 
التأھیلیة

669 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: فحص - 
انجرة

ثانویة تغرامت 
التأھیلیة

ھشام بونفعت

104 25/11/1987 1 مسیر عمالة: طنجة - 
أصیال

الثانویة التأھیلیة 
الریاضیین

67 مسیر ممون (ن.ق) إقلیم: تطوان الثانویة التأھیلیة 
جابر بن حیان

یوسف بولبالح
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الرباط - سال - القنیطرة    الجھة األصلیة   :

تبادل م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف مھمة التعیین المدیریة اإلقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین المھمة الحالیة اإلطار  المدیریة اإلقلیمیة 

األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

83 16/09/1995 2 مسیر إقلیم: الخمیسات مجمع الطلبة 230 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
االولى (ن.ج)

إقلیم: الخمیسات االطلس مولود اقسو

67 01/01/2012 1 مسیر إقلیم: الخمیسات القدس 236 مساعد مقتصد ممون (ن.ق) إقلیم: سیدي قاسم ثانویة الوفاء الحسین یكو
72 01/09/2010 7 مسیر إقلیم: الرشیدیة الثانویة الثأھیلیة  ابن 

طاھر
470 مسیر ممون (ن.ق) إقلیم: القنیطرة الثانویة  

االعدادیة الفتح
مصطفى بودجاج

88 16/09/1993 2 مسیر إقلیم: القنیطرة الثانویة االعدادیة محمد 
الطوبي

214 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
االولى (ن.ج)

إقلیم: سیدي قاسم إعدادیة ابن باجة الدریوش حمید

74 02/09/2010 2 مسیر إقلیم: القنیطرة الثانویة االعدادیة 
الخوارزمي

207 مسیر ممون (ن.ق) إقلیم: سیدي قاسم ابن بصال سھام مھیر

73 01/03/2011 2 مسیر إقلیم: القنیطرة الثانویة االعدادیة االخوة 211 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: سیدي سلیمان ابن زیدون ھناء عوني

71 01/03/2011 2 مسیر إقلیم: القنیطرة الثانویة التأھیلیة حافظ 
ابراھیم

213 مسیر ممون (ن.ق) إقلیم: القنیطرة الثانویة االعدادیة 
معاذ بن جبل

نوال معاشي

75 01/09/2010 1 مسیر إقلیم: النواصر الثانویة اإلعدادیة 
ادریس األول

363 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
(ن.ج)

إقلیم: القنیطرة الثانویة التأھیلیة  
األمیرة لال 
خدیجة

ھابل یوسف

112 16/09/1982 2 مسیر إقلیم: بنسلیمان الثانویة اإلعدادیة   
حمان الفطواكي

346 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة الثانیة 

(ن.ج)

إقلیم: الخمیسات البارودي رشید حمدان

75 01/09/2010 5 مسیر إقلیم: تطوان الثانویة التأھیلیة جابر 
بن حیان

696 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: سیدي سلیمان جابر بن حیان ھشام العیاشي

73 01/03/2011 3 مسیر إقلیم: سیدي 
سلیمان

األمیر موالي عبد هللا 948 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: سیدي قاسم إعدادیة الشبانات
 

الراشدي عزیز

113 11/09/1991 1 مسیر إقلیم: سیدي 
سلیمان

الخنساء 247 مسیر مفتش المصالح المادیة 
والمالبة الدرجة األولى

إقلیم: سیدي سلیمان األمیر موالي 
عبد هللا

رجاء العلمي

85 25/12/1985 3 مسیر إقلیم: سیدي قاسم إعدادیة الزیتون 240 مساعد مقتصد ممون (ن.ق) إقلیم: سیدي قاسم إعدادیة أنوال زروال امحمد
80 16/09/1994 1 مسیر إقلیم: سیدي قاسم إعدادیة الداخلة 242 مسیر ملحق اإلقتصاد 

واإلدارة الدرجة الثانیة 
(ن.ج)

إقلیم: سیدي قاسم ثانویة عبد هللا 
إبراھیم

أنوار عزیز
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الرباط - سال - القنیطرة    الجھة األصلیة   :

تبادل م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف مھمة التعیین المدیریة اإلقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین المھمة الحالیة اإلطار  المدیریة اإلقلیمیة 

األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

71 01/09/2010 1 مسیر إقلیم: سیدي قاسم 243 إعدادیة دار العسلوجي مسیر ممون (ن.ق) إقلیم: سیدي قاسم إعدادیة عمر 
الخیام

معروفي محمد

51 01/09/2010 1 مسیر إقلیم: سیدي قاسم إعدادیة ابن باجة 945 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: سیدي قاسم أبو القاسم الشابي جواد الزكالمي

75 01/09/2010 6 مسیر عمالة مقاطعات 
الدار البیضاء أنفا

اإلمام البخاري 1003 مسیر ممون (ن.ق) عمالة: الصخیرات 
 - تمارة

غشت 20 عادل فتحي

118 17/10/1983 1 مسیر عمالة: الرباط 237 موالي یوسف  مسیر ممون الدرجة الثانیة  
(ن.ج)

عمالة: سال الثانویة التأھیلیة  
سلمان الفارسي

محمد  باسم

75 01/09/2010 5 مسیر عمالة: المضیق - 
الفنیدق

ثانویة ابن خلدون 
التأھیلیة

713 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
(ن.ج)

عمالة: الرباط عدنان غبوبي دار السالم 

73 01/03/2011 1 مسیر عمالة: طنجة - 
أصیال

الثانویة التاھیلیة الحي 
الصناعي

683 مسیر ممون (ن.ق) عمالة: الصخیرات 
 - تمارة

أبي بكر الرازي سعاد الفالحي

67 01/03/2011 4 مسیر عمالة: فاس مؤسسة محمد الخامس 
إلنقاد الضریر

815 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: سیدي قاسم إعدادیة یوسف 
ابن تاشفین

كریم الرحماني

71 01/03/2011 1 مسیر عمالة: مكناس الثانویة اإلعدادیة 
أمشیوط سالم بن بوشتى

132 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: سیدي قاسم إعدادیة توغیلت عابد لمیسي
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درعة - تافیاللت    الجھة األصلیة   :

تبادل م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف مھمة التعیین المدیریة اإلقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین المھمة الحالیة اإلطار  المدیریة اإلقلیمیة 

األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

86 16/09/1996 1 مسیر إقلیم: الرشیدیة الثانویة التأھیلیة الجدیدة 
 أرفود

1143 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
االولى (ن.ج)

إقلیم: الرشیدیة النخیل أبو مدان  عبد اللطیف

105 25/01/1995 1 مسیر إقلیم: الرشیدیة ثانویة موالي رشید 
التأھیلیة

468 مسیر مفتش  للمصالح 
اإلقتصادیة

إقلیم: الرشیدیة الثانویة التأھیلیة 
 الجدیدة أرفود

كلموسي احمد

89 06/09/2001 1 مسیر إقلیم: زاكورة الثانویة التأھیلیة سیدي 
أحمد بناصر

542 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
االولى (ن.ج)

إقلیم: زاكورة الثانویة اإلعدادیة 
سیدي أحمد بن 
 علي

البكري عبد الحق

76 16/09/1999 1 مسیر إقلیم: میدلت ثانویة ابي سلیم العیاشي 
اإلعدادیة

496 مساعد مقتصد ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة الثانیة 

(ن.ج)

إقلیم: میدلت ثانویة ابي سلیم 
العیاشي 
اإلعدادیة

اقدیم الشریف

110 25/12/1985 1 مسیر إقلیم: میدلت الثانویة التأھیلیة 
 العیاشي

495 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة الثانیة 

(ن.ج)

إقلیم: میدلت القیروان ایت احماد حماد
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العیون -  الساقیة الحمراء    الجھة األصلیة   :

تبادل م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف مھمة التعیین المدیریة اإلقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین المھمة الحالیة اإلطار  المدیریة اإلقلیمیة 

األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

99 16/09/1987 2 مسیر إقلیم: العیون الثانویة اإلعدادیة 
الشاطىء

1258 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
االولى (ن.ج)

إقلیم: السمارة الثانویة التأھیلیة 
األمیر موالي 
رشید

الدیحداح البشیر

118 27/12/1985 1 مسیر إقلیم: العیون ثانویة لسان الدین إبن 
الخطیب

639 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
(ن.ج)

إقلیم: العیون الثانویة اإلعدادیة 
الشاطىء

عبد العزیز   ملكي
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سوس - ماسة    الجھة األصلیة   :

تبادل م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف مھمة التعیین المدیریة اإلقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین المھمة الحالیة اإلطار  المدیریة اإلقلیمیة 

األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

92 16/09/1991 4 مسیر إقلیم: تارودانت المدرسة الجماعاتیة 
الریاض

614 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
االولى (ن.ج)

إقلیم: تارودانت ثإ.المنصور 
الدھبي

عبد المجید وكوس

84 16/09/1994 8 مسیر إقلیم: تارودانت ثأ.سیدي موسى 604 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة الثانیة 

(ن.ج)

عمالة: أكادیر  إدا 
وتنان

ثانویة الخلیــج 
 التأھیلیة

امخوخ لحسن

82 16/09/1995 5 مسیر إقلیم: تارودانت ثأ.الشابي 1213 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة الثانیة 

(ن.ج)

إقلیم: تارودانت ثأ.المعرفة محمد رحالي

71 01/01/2012 1 مسیر إقلیم: تارودانت ثأ.سیدي وسیدي 586 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: تارودانت ثأ.الشابي الشملي عبدااللھ

93 16/09/1991 1 مسیر إقلیم: تیزنیت الثانویة التقنیة ابن 
سلیمان الرسموكي

1225 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
االولى (ن.ج)

إقلیم: تیزنیت الثانویة التاھیلیة 
سیدي وكاك

الصالحي عبدالرحمان

71 01/03/2011 3 مسیر إقلیم: تیزنیت الثانویة التاھیلیة سیدي 
وكاك

1231 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

ثإ. العربي 
الشابي

عبد الكریم ابالغن

83 16/09/1999 8 مسیر إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

ثإ. جابر بن حیان 580 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
االولى (ن.ج)

إقلیم: طاطا ابن الھیثم  ضحیمي عبد الھادي

79 06/09/2001 7 مسیر إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

ثإ. العربي الشابي 1190 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة الثانیة 

(ن.ج)

إقلیم: تیزنیت الثانویة االعدادیة 
االطلس

اباریون الحسین

82 16/09/1993 10 مسیر إقلیم: طاطا المرابطین 619 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
االولى (ن.ج)

إقلیم: طاطا اقا بن عائشة سیدي محمد

71 01/01/2012 1 مسیر إقلیم: قلعة 
 السراغنة

ثانویة الجوالة االعدادیة 423 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: تارودانت ثإ سیدي 
 بوموسى

خالد بناجي

74 06/09/2000 1 مسیر إقلیم: كلمیم الثانویة اإلعدادیة محمد 
الشیخ

630 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة الثانیة 

(ن.ج)

إقلیم: تارودانت ثأ.الرازي العربي الصدیقي
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سوس - ماسة    الجھة األصلیة   :

تبادل م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف مھمة التعیین المدیریة اإلقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین المھمة الحالیة اإلطار  المدیریة اإلقلیمیة 

األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

93 17/09/1984 2 مسیر عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

1177 ثانویة الخلیــج التأھیلیة مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
االولى (ن.ج)

عمالة: أكادیر  إدا 
وتنان

ثانویة جمال 
الدین االفغاني 
اإلعدادیة

السعید  محبوب

88 21/09/1987 1 مسیر عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

ثانویة نابلس اإلعدادیة  569 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
االولى (ن.ج)

إقلیم: تارودانت ثأ. الحسن الثاني الحسن الصوالح

81 04/09/2002 9 مسیر عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

ثانویة جمال الدین 
االفغاني اإلعدادیة

1174 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
االولى (ن.ج)

إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

ثإ. سیدي 
بوسحاب

بوكیوض حسن

69 01/01/2012 2 مسیر عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

ثانویة ابن خلدون 
اإلعدادیة

1171 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: تارودانت ثأ.المجد  شفیق بوتدغارت

113 26/12/1985 2 مسیر عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

ثانویة االدریسي التقنیة 1175 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
(ن.ج)

عمالة: أكادیر  إدا 
وتنان

ثانویة ابن 
خلدون اإلعدادیة

فرید  البرودي

105 30/01/1995 1 مسیر عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

566 رضا السالوي مسیر مفتش المصالح المادیة 
والمالبة الدرجة األولى

عمالة: أكادیر  إدا 
وتنان

ثانویة االدریسي 
التقنیة

أسلیم سماعیل

71 01/09/2010 10 مسیر عمالة: مكناس الثانویة التأھیلیة المولى 
إسماعیل

130 مسیر ممون (ن.ق) إقلیم: تیزنیت الثانویة التقنیة 
ابن سلیمان 
الرسموكي

علي تیاسیر
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كلمیم - واد نون    الجھة األصلیة   :

تبادل م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف مھمة التعیین المدیریة اإلقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین المھمة الحالیة اإلطار  المدیریة اإلقلیمیة 

األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

83 06/09/2001 5 مسیر إقلیم: تارودانت ثأ. الحسن الثاني 1205 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة الثانیة 

(ن.ج)

إقلیم: كلمیم الثانویة اإلعدادیة 
تكنا

حجاجي مدیحة

80 16/09/1994 3 مسیر إقلیم: سیدي افني التانویة التأھیلیة عبدهللا 
بن الیزید السعدي

638 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
االولى (ن.ج)

إقلیم: سیدي افني الثانویة التأھیلیة 
محمد الیزیدي

حمید البابي

66 01/09/2010 1 مسیر إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

ثإ. انشادن 581 مساعد مقتصد ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: سیدي افني المدیریة 
اإلقلیمیة لوزارة 
التربیة الوطنیة 
بسیدي إفني

عبد الرحمان اتزمورت

87 06/09/2000 4 مسیر إقلیم: كلمیم الثانویة اإلعدادیة تكنا 1234 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
االولى (ن.ج)

إقلیم: كلمیم الثانویة اإلعدادیة 
إكیسل

بوتومیت ایوب

83 16/09/1994 1 مسیر إقلیم: كلمیم الثانویة التأھیلیة األمل 633 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
االولى (ن.ج)

إقلیم: كلمیم الثانویة اإلعدادیة 
امام مالك

الموذن محمد المختار

82 16/09/1994 5 مسیر إقلیم: كلمیم الثانویة اإلعدادیة إكیسل 1242 مساعد مقتصد ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: كلمیم الثانویة التأھیلیة 
محمد السادس

بطاح محمد

67 01/09/2010 1 مسیر إقلیم: كلمیم الثانویة اإلعدادیة امام 
مالك

1241 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: كلمیم الثانویة اإلعدادیة 
بئر إنزران

الحسین واركزیز

18 / 18

نتیجة الحركة اإلنتقالیة الخاصة بالمكلفین بالتدبیر المالي والمادي والمحاسباتي لسنة  2019 


