
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

89 16/09/1986 1 مسیر إقلیم: أزیالل ثانویة محمد السادس 
التأھیلیة التقنیة

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

إقلیم: أزیالل ثانویة المسیرة 
التأھیلیة

محمد انضل

73 01/09/2010 3 مسیر عمالة: فاس القرویین 362 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
(ن.ج)

إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

ثانویة الحسن 
األول التأھیلیة

الحلو  عبدالحق
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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

92 11/10/1982 1 مسیر إقلیم: آسفي الثانویة اإلعدادیة اإلمام 
الشافعي

1229 مساعد مقتصد ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
االولى (ن.ج)

إقلیم: آسفي الثانویة اإلعدادیة 
فاطمة الفھریة

محمد الوھابي

84 21/09/1987 1 مسیر إقلیم: آسفي الثانویة اإلعدادیة 
السعدیین

1231 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
االولى (ن.ج)

إقلیم: آسفي الثانویة اإلعدادیة 
ابن منظور

النفزاوي عبد الصمد

73 01/09/2010 1 مسیر إقلیم: الحوز الثانویة اإلعدادیة سد 
نفیس

1082 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

عمالة: مراكش الثانویة اإلعدادیة 
السعدیین

محمد قبالوي

73 01/09/2010 3 مسیر إقلیم: الرحامنة الثانویة اإلعدادیة 
الطلوح

1202 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
(ن.ج)

إقلیم: الحوز الثانویة اإلعدادیة 
موالي رشید

مراد الدرعي

65 02/09/2010 1 مسیر إقلیم: الرحامنة الثانویة التأھیلیة االمام 
البخاري

1199 مساعد مقتصد ممون (ن.ق) إقلیم: الرحامنة الثانویة التأھیلیة 
سیدي بوعثمان

كریمة مسمار

93 27/02/1995 1 مسیر إقلیم: الصویرة أحد الدرى 1144 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
(ن.ج)

إقلیم: الحوز الثانویة اإلعدادیة 
سیدي عبد هللا 
بن حساین

عبد هللا كتبي

84 16/09/1997 1 مسیر إقلیم: الصویرة الثانویة التأھیلیة تالمست 1142 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
االولى (ن.ج)

إقلیم: الصویرة الثانویة  
اإلعدادیة العھد 
الجدید

عبد الوافي ازعیطر

88 21/09/1987 6 مسیر إقلیم: بركان لعتامنة 1705 مساعد مقتصد ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
االولى (ن.ج)

إقلیم: آسفي المدیریة 
اإلقلیمیة بأسفي

نور الدین عیسى

71 01/03/2011 1 مسیر إقلیم: تارودانت 1485 ثإ سیدي بوموسى مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: الحوز الثانویة اإلعدادیة 
تزارت

خالد بناجي

89 16/09/1992 1 مسیر إقلیم: شیشاوة الثانویة اإلعدادیة الحي 
الحسني

1092 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
االولى (ن.ج)

عمالة: مراكش الثانویة التأھیلیة 
الوفاق

نجیب لجزولي

80 06/09/2001 7 مسیر إقلیم: شیشاوة الثانویة التأھیلیة ابن 
رشد

1098 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
االولى (ن.ج)

إقلیم: الصویرة اعدادیة سیدي  
سعید بن 
عبدالنعیم

حسن توفیق

95 22/10/1984 1 مسیر إقلیم: قلعة 
 السراغنة

الثانویة االعدادیة اوالد 
الشرقي

1120 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة الثانیة 

(ن.ج)

إقلیم: قلعة 
 السراغنة

ثانویة انس بن 
مالك التأھیلیة

عبد الخالق طاھر
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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

88 16/09/1993 1 مسیر إقلیم: قلعة 
 السراغنة

ثانویة انس بن مالك 
التأھیلیة

2229 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
االولى (ن.ج)

إقلیم: قلعة 
 السراغنة

ثانویة الرازي 
التأھیلیة

عبد العزیز خلیفة

55 01/09/2010 3 مسیر إقلیم: قلعة 
 السراغنة

ثانویة  زمران الشرقیة 
االعدادیة

1135 مساعد مقتصد ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: قلعة 
 السراغنة

ثانویة  زمران 
الشرقیة 
االعدادیة

الحسین اببكر

76 16/09/1999 1 مسیر عمالة: مراكش الثانویة اإلعدادیة 
السعدیین

2281 مساعد مقتصد ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
االولى (ن.ج)

إقلیم: شیشاوة الثانویة التأھیلیة 
الخوارزمي

محمد الزیات

72 06/09/2010 2 مسیر عمالة: مكناس الثانویة اإلعدادیة أحمد 
بن شقرون

308 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: آسفي الثانویة التأھیلیة 
محمد بلحسن 
الوزاني

لیلى  القرشي
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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

78 06/09/2001 7 مسیر إقلیم: إفران محمد الخامس 375 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
االولى (ن.ج)

إقلیم: زاكورة الثانویة اإلعدادیة 
 أیت أوزین

سلمي الحسن

98 22/01/1995 1 مسیر إقلیم: الحوز الثانویة اإلعدادیة سیدي 
عبد هللا بن حساین

2215 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
(ن.ج)

إقلیم: تنغیر الورود والحسین محمد

92 17/09/1984 1 مسیر إقلیم: الحوز الثانویة التأھیلیة ابطیح 1075 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
االولى (ن.ج)

إقلیم: ورزازات الثانویة التأھیلیة 
محمد السادس

رشید فضیل

73 01/09/2010 2 مسیر إقلیم: الحوز الثانویة االعدادیة حمان 
الفطواكي

1088 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
(ن.ج)

إقلیم: ورزازات الثانویة التأھیلیة 
ایت زینب

الحسین أوخدوج

72 01/09/2010 1 مسیر إقلیم: الرشیدیة ابن طاھر 1251 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: الرشیدیة الوحدة واسكو علي

72 01/09/2010 4 مسیر إقلیم: القنیطرة الثانویة االعدادیة الفتح  481 مسیر ممون (ن.ق) إقلیم: الرشیدیة المنصور الدھبي مصطفى بودجاج
73 01/09/2010 1 مسیر إقلیم: بولمان الثانویة التأھیلیة میسور 

المختلطة
316 مسیر ممون (ن.ق) إقلیم: میدلت ثانویة العیاشي 

التأھیلیة
عزاوي نبیل

89 16/09/1992 2 مسیر إقلیم: تارودانت ثأ. عبد هللا الشفشاوني 1459 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
االولى (ن.ج)

إقلیم: زاكورة الثانویة التأھیلیة 
عمر بن الخطاب

  

موالي محمد العباسي

93 21/09/1983 1 مسیر إقلیم: میدلت ثانویة موسى بن 
نصیرالتأھیلیة

1285 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
االولى (ن.ج)

إقلیم: میدلت اعدادیة ایت 
اومغار

محمد ایت بقسو

68 05/09/2003 1 مسیر إقلیم: میدلت ثانویة العیاشي التأھیلیة 2326 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
االولى (ن.ج)

إقلیم: میدلت زایدة اوصاف حساین

78 01/01/2002 2 مسیر إقلیم: ورزازات الثانویة التأھیلیة محمد 
السادس

2333 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة الثانیة 

(ن.ج)

إقلیم: ورزازات الثانویة  
اإلعدادیة موالي 
الطاھر بن عبد 
الكریم

عبد المجید الداودي
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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

نعم 94 16/09/1980 5 مسیر إقلیم: الحاجب ثانویة عمر بن عبد 
العزیز التأھیلیة

1798 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
االولى (ن.ج)

إقلیم: الحاجب الثانویة اإلعدادیة 
ابن اجروم

احماد ازلحاط

71 01/03/2011 10 مسیر إقلیم: الحاجب ثانویة جحجوح التأھیلیة 334 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: بولمان الثانویة التأھیلیة 
2 أكتوبر

عمري عبد الباسط

71 01/03/2011 7 مسیر إقلیم: الحاجب الثانویة اإلعدادیة عبد 
الكریم الخطابي

333 مسیر ممون (ن.ق) عمالة: مكناس الثانویة التأھیلیة 
أحمد بن علي 
باسو

اكرام اعلحماد

نعم 66 01/09/2010 4 مسیر إقلیم: الحاجب الثانویة اإلعدادیة ابن 
اجروم

1803 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: الحاجب ثانویة عمر بن 
عبد العزیز 
التأھیلیة

لوكیلي نبیلة

83 11/03/1996 2 مسیر إقلیم: بنسلیمان الثانویة التأھیلیة ابن 
خلدون

780 مسیر ممون الدرجة الممتاز 
ة (ن.ج)

عمالة: مكناس الثانویة اإلعدادیة 
الیاسمین

أحالم مرادي

69 01/03/2011 1 مسیر إقلیم: تازة 453     ابن المـقــفـــع  مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: تازة الصنوبر عاصم الغبار

51 01/03/2011 2 مسیر إقلیم: تازة وادي أملیل 435 مسیر ممون (ن.ق) إقلیم: تازة أحد امسیلة رشدي المرابط

73 01/09/2010 3 مسیر إقلیم: تاونات المدرسة الجماعاتیة 
اوالد داود

431 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
(ن.ج)

إقلیم: تاونات ثانویة اوالد داود 
اإلعدادیة

الحسوني حسن

71 01/03/2011 2 مسیر إقلیم: صفرو ثانویة اغبالو اقورار 
اإلعدادیة

1881 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: موالي یعقوب الثانویة االعدادیة 
سبو

ھشام بكور

69 01/01/2012 10 مسیر إقلیم: موالي 
یعقوب

الثانویة االعدادیة سبو 1920 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: بولمان الثانویة التأھیلیة 
تیشوكت

عصام الحجاجي

107 13/01/1992 1 مسیر عمالة: الرباط 509  اللیمون  مسیر مفتش  للمصالح 
اإلقتصادیة

عمالة: فاس أم البنین عبد السالم یونوس

73 01/09/2010 1 مسیر عمالة: طنجة - 
أصیال

الثانویة االعدادیة عبد 
هللا كنون

96 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
(ن.ج)

إقلیم: صفرو ثانویة اغبالو 
اقورار اإلعدادیة

أحمد الغربي

71 01/03/2011 2 مسیر عمالة: فاس أم البنین 1832 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: تاونات ثانویة المولى 
عبد العزیز 
اإلعدادیة

ابتسام األزرق الحسوني
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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

81 16/09/1994 8 مسیر عمالة: مكناس الثانویة التأھیلیة أحمد 
بن علي باسو

1784 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
االولى (ن.ج)

إقلیم: الحاجب المدرسة 
الجماعاتیة 
تامشاشاط

صالح الخدار
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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

84 16/09/1988 1 مسیر إقلیم: الحاجب الثانویة اإلعدادیة عمر 
ابن الخطاب

335 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة الثانیة 

(ن.ج)

إقلیم: سطات الثانویة التأھیلیة 
أوالد سعید

 احمد الكوارة

81 12/10/1983 1 مسیر إقلیم: سطات الثانویة التقنیة 1027 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
(ن.ج)

إقلیم: سطات مركز األقسام 
التحضیریة

فاطمة نوناني

73 01/09/2010 7 مسیر إقلیم: سطات الثانویة التأھیلیة أوالد 
سعید

2195 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: سطات الثانویة اإلعدادیة 
سیدي حجاج

أحمد  السكاكي

69 01/01/2012 3 مسیر إقلیم: سطات مركز األقسام 
التحضیریة

2185 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: سطات ثانویة الفاروق 
عمر بن الخطاب 
 اإلعدادیة

اعبیس عبد الفتاح

48 01/01/2012 5 مسیر إقلیم: فحص - 
انجرة

الثانویة التقنیة القصر 
الصغیر

1623 مسیر ممون (ن.ق) إقلیم: الجدیدة ثانویة سیدي 
اسماعیل 
االعدادیة

عبدالسمیع  الغلبزوري

101 14/02/1996 1 مسیر عمالة مقاطعات 
عین السبع الحي 
المحمد

ثانویة الریاضیین 832 مسیر مفتش المصالح المادیة 
والمالبة الدرجة األولى

إقلیم: برشید الثانویة التأھیلیة 
عثمان بن عفان

عبدالمجید حبل

92 16/09/1987 1 مسیر عمالة: المحمدیة المسیرة الخضراء 983 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
االولى (ن.ج)

إقلیم: سیدي بنور ثانویة االمام  
الغزالي التأھیلیة

البشیر حصیري

71 01/03/2011 1 مسیر عمالة: المحمدیة شكیب أرسالن 2175 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: النواصر الثانویة اإلعدادیة 
دار بوعزة

حنان كیكي

97 17/10/1983 1 مسیر عمالة: سال الثانویة التأھیلیة سلمان  
الفارسي

524 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
(ن.ج)

عمالة: المحمدیة شكیب أرسالن محمد  باسم
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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

71 01/03/2011 1 مسیر إقلیم: الحسیمة الثانویة التأھیلیة ایت  
قمرة

12 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: الحسیمة اع تیزي تشین محمد  الفاسي

72 01/09/2010 3 مسیر إقلیم: العرائش الثانویة التأھیلیة موالي 
محمد بن عبدهللا

61 مسیر ممون (ن.ق) إقلیم: العرائش الثانویة اإلعدادیة 
محمد بن 
عبدالكریم 
 الخطابي

لیلى  جرار

71 01/09/2010 3 مسیر إقلیم: العرائش الثانویة اإلعدادیة محمد 
 بن عبدالكریم الخطابي

1631 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
(ن.ج)

إقلیم: العرائش الثانویة التأھیلیة 
المحمدیة

الحراق محمد

48 01/03/2011 2 مسیر إقلیم: العرائش الثانویة اإلعدادیة عزیز 
  بالل

64 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: فحص - 
انجرة

الثانویة التقنیة 
القصر الصغیر

زكریاء الرحالي

85 16/09/1990 1 مسیر إقلیم: القنیطرة الثانویة االعدادیة أبي  
الحسن المریني

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

إقلیم: وزان الثانویة اإلعدادیة 
موالي التھامي

شاھدي حمید

80 16/09/1998 1 مسیر إقلیم: تطوان مؤسسة األقسام 
التحضیریة

140 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: تطوان الثانویة التأھیلیة 
الشیخ محمد 
 المكي الناصري

بالحاج محمد

73 01/09/2010 1 مسیر إقلیم: تطوان الثانویة التأھیلیة الشیخ 
 محمد المكي الناصري

1670 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
(ن.ج)

إقلیم: تطوان الثانویة التأھیلیة 
عمر بن الخطاب

رضوان أوالد بنموسى

نعم 73 01/09/2010 1 مسیر إقلیم: تطوان الثانویة اإلعدادیة الفقیھ 
المریر

1668 مسیر ممون (ن.ق) إقلیم: تطوان الثانویة التأھیلیة 
االمام الغزالي

حاتم الشعیري

71 01/03/2011 3 مسیر إقلیم: تطوان الثانویة التأھیلیة عمر 
بن الخطاب

1662 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: شفشاون الثانویة التأھیلیة 
الوحدة اإلفریقیة

سعید العزوزي

نعم 67 01/09/2010 1 مسیر إقلیم: تطوان الثانویة التأھیلیة االمام 
الغزالي

1669 مسیر ممون (ن.ق) إقلیم: تطوان الثانویة اإلعدادیة 
الفقیھ المریر

معاد  الفحصي

69 01/01/2012 4 مسیر عمالة: طنجة - 
أصیال

الثانویة اإلعدادیة دار 
 الشاوي

124 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: فحص - 
انجرة

المدرسة 
الجماعاتیة عمر 
بن الخطاب

 ایمان ابن حساین
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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

92 17/09/1984 1 مسیر إقلیم: الخمیسات ثانویة اإلمام البوصیري 
اإلعدادیة

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

إقلیم: سیدي قاسم إعدادیة دار 
 العسلوجي

سعیدي بوعزة

82 07/01/1995 2 مسیر إقلیم: الخمیسات سیدي عالل لمصدر 497 مسیر مفتش ممتاز للمصالح 
اإلقتصادیة

إقلیم: الخمیسات ینایر 11 صالح الدین كیري

69 01/03/2011 5 مسیر إقلیم: العرائش الثانویة االعدادیة بني 
 جرفط

65 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: القنیطرة الثانویة االعدادیة 
أحمد المنصور 
الذھبي

عبد السالم الطالبي

71 01/03/2011 2 مسیر إقلیم: تازة 447 الزراردة  مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: الخمیسات الجاحظ زوھیر رحماني

69 01/09/2010 4 مسیر إقلیم: سیدي 
سلیمان

القصیبیة 577 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: سیدي سلیمان عالل الفاسي فوزیة الحامدي

59 01/01/2012 1 مسیر إقلیم: سیدي 
سلیمان

عالل الفاسي 2028 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: سیدي سلیمان الحسن  الثاني عقیلة الداودي

70 02/09/2010 7 مسیر إقلیم: سیدي قاسم ابن بصال 559 مساعد مقتصد ممون (ن.ق) إقلیم: سیدي قاسم إعدادیة اللیمون سھام مھیر

71 01/03/2011 4 مسیر إقلیم: فحص - 
انجرة

ثانویة یوسف بن تاشفین 
اإلعدادیة

49 مسیر ممون (ن.ق) إقلیم: سیدي قاسم إعدادیة الزیتون  المودني محمد انس

نعم 71 01/03/2011 1 مسیر عمالة: سال الثانویة التأھیلیة  
العباس مفتاح

1994 مسیر ممون (ن.ق) عمالة: سال الثانویة التأھیلیة  
الفارابي  التقنیة

بوشرى سطي

نعم 101 16/09/1996 1 مسیر عمالة: سال الثانویة التأھیلیة  
الفارابي  التقنیة

1977 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
االولى (ن.ج)

عمالة: سال الثانویة التأھیلیة  
العباس مفتاح

بابابریك منتصر

111 26/12/1985 1 مسیر عمالة: مكناس الثانویة اإلعدادیة 
الیاسمین

1780 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
(ن.ج)

إقلیم: سیدي قاسم إعدادیة الداخلة عبد الرحیم النبھاني
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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

79 06/09/2000 1 مسیر إقلیم: الدریوش اعدادیة افرني 173 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
االولى (ن.ج)

إقلیم: الدریوش ثا. االمل جــــواد قــــــادة

70 01/09/2010 1 مسیر إقلیم: الدریوش الثانویة االعدادیة قسیطة 179 مساعد مقتصد ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: الدریوش الثانویة االعدادیة 
قسیطة

عبد الصمد رحموني

76 16/09/1993 1 مسیر إقلیم: الناضور الثانویة اإلعدادیة صبرا 1728 مساعد مقتصد ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة الثانیة 

(ن.ج)

إقلیم: الناضور الثانویة اإلعدادیة 
عالل الفاسي 1

عبد الحق بنھدي

73 01/09/2010 1 مسیر إقلیم: الناضور الثانویة اإلعدادیة راس 
الماء

244 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: الناضور الثانویة التأھیلیة 
المطار التقنیة

نكادي عوكاشا

70 01/01/2010 2 مسیر إقلیم: الناضور الثانویة التأھیلیة المطار 
التقنیة

1727 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة الثانیة 

(ن.ج)

إقلیم: الناضور الثانویة اإلعدادیة 
صبرا

محمد شكالل

83 16/09/1993 3 مسیر إقلیم: بركان ثانویة الكندي التأھیلیة 164 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
االولى (ن.ج)

إقلیم: الناضور الثانویة التأھیلیة 
حسان بن ثابت

عبد النبي غربال

81 16/09/1994 9 مسیر إقلیم: بركان المدرسة الجماعاتیة 
رسالن

1708 مساعد مقتصد ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
االولى (ن.ج)

إقلیم: تاوریرت نیابة تاوریرت محمد خرباش

73 01/09/2010 1 مسیر إقلیم: بركان أغبال 163 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: الناضور الثانویة التأھیلیة 
الشریف محمد 
أمزیان

 التومي عبد الكریم

73 01/09/2010 1 مسیر إقلیم: بركان أبي الخیر 157 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: بركان عثمان بن عفان ابن سعدون محمد

72 16/09/1996 9 مسیر إقلیم: بركان ابن بطوطة 1700 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
االولى (ن.ج)

إقلیم: الدریوش ثا. موالي 
اسماعیل

الكحص یوسف

71 01/03/2011 1 مسیر إقلیم: بركان الفھریة 158 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: بركان ابن بطوطة خرباش عماد

69 01/01/2012 1 مسیر إقلیم: بركان عثمان بن عفان 1706 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: بركان المدرسة 
الجماعاتیة 
رسالن

بنصفیة الھام
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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

75 16/09/1994 1 مسیر إقلیم: تاوریرت الثانویة اإلعدادیة السالم 287 مساعد مقتصد ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
االولى (ن.ج)

إقلیم: تاوریرت نیابة تاوریرت عبدوس عبد العزیز

69 01/01/2012 1 مسیر إقلیم: تاوریرت المدرسة الجماعاتیة 
انوال

293 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: بركان لعتامنة حولي عبد الرحمان

70 16/09/1999 1 مسیر إقلیم: جرادة إعدادیة سیدي محمد بن 
عبدهللا

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

إقلیم: جرادة المدیریة 
االقلیمیة لوزارة 
التربیة الوطنیة 
بجرادة

كرام مصطفى

نعم 64 01/01/2012 4 مسیر عمالة: وجدة - 
أنكاد

ثا. المسیرة الخضراء 1753 مسیر ممون (ن.ق) عمالة: وجدة - 
أنكاد

إع. البكري یحیى قجعیو

نعم 101 12/01/1994 4 مسیر عمالة: وجدة - 
أنكاد

إع. البكري 1750 مسیر ممون (ن.ق) عمالة: وجدة - 
أنكاد

ثا. المسیرة 
الخضراء

یحیى حیمري
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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

98 17/09/1984 1 مسیر إقلیم: تارودانت ثا. محمد الخامس للتعلیم 
األصیل

1464 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة الثانیة 

(ن.ج)

إقلیم: تارودانت ثإ. اإلنبعاث احمد الحدري

74 06/09/2000 6 مسیر إقلیم: تارودانت ثأ.الرازي 1470 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة الثانیة 

(ن.ج)

إقلیم: طاطا المنصور الذھبي العربي الصدیقي

71 01/09/2010 7 مسیر إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

ثإ. تسكدلت 1423 مسیر ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: تارودانت ثأ.الطبري الفولكي مونیر

80 16/09/1993 10 مسیر إقلیم: طاطا اقا 1499 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة الثانیة 

(ن.ج)

إقلیم: طاطا المرابطین بن عائشة سیدي محمد

65 01/09/2010 1 مسیر إقلیم: كلمیم الثانویة اإلعدادیة بئر 
إنزران

1535 مساعد مقتصد ممون الدرجة االولى 
(ن.ج)

إقلیم: طاطا ثانویة ابن سینا 
اإلعدادیة

الحسین واركزیز

86 16/09/1994 1 مسیر عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

1395 ثانویة الخلیــج التأھیلیة مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة الثانیة 

(ن.ج)

عمالة: أكادیر  إدا 
وتنان

ثانویة الریاض 
اإلعدادیة

امخوخ لحسن
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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

78 16/09/1994 1 مسیر إقلیم: سیدي افني الثانویة التأھیلیة محمد 
الیزیدي

1552 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
االولى (ن.ج)

إقلیم: سیدي افني الثانویة التأھیلیة 
المغرب العربي

حمید البابي

13 / 13

نتیجة الحركة اإلنتقالیة الخاصة بالمكلفین بالتدبیر المالي والمادي والمحاسباتي لسنة  2018 


