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ي (ة)أستاذ1401443فاطمة الشعشوعي
فاسفاس مكناسفاس مكناسموالي يعقوبالتعليم االبتدائ 

ى مدغري ي (ة)أستاذ1401450بشر
فاسفاس مكناسفاس مكناسموالي يعقوبالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1308280نادية رقاس
فاسفاس مكناسفاس مكناسموالي يعقوبالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1047223عواطف بوسالم
فاسفاس مكناسفاس مكناسموالي يعقوبالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1584483أسماء مقدم
فاسفاس مكناسفاس مكناسموالي يعقوبالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1718616عائشة لعرج
فاسفاس مكناسفاس مكناسصفروالتعليم االبتدائ 

ي
يةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ896086ربيعة البويوسف  فاسفاس مكناسفاس مكناسصفرواللغة االنجلي  

ي
فاسفاس مكناسفاس مكناسصفروعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1438563سيدي محمد الحسائ 

ي (ة)أستاذ1179715حياة سويدي
مكناسفاس مكناسفاس مكناسبولمانالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1264386فتيحة بن عبد الهادي
فاسفاس مكناسفاس مكناسبولمانالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1681852إلهام أمقران
الرباطالرباط سال القنيطرةفاس مكناسبولمانالتعليم االبتدائ 

فاسفاس مكناسفاس مكناسبولمانالتكنولوجياالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ1279283نبيل الزاهي

الحاجبفاس مكناسفاس مكناسبولمانعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1757558داود بن ادير

ي (ة)أستاذ59364البشي  ديدي
مكناسفاس مكناسفاس مكناسبولمانالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1264361يوسف بلعرج
القنيطرةالرباط سال القنيطرةفاس مكناستازةالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1404194راجية عبد اللوي
تطوانطنجة تطوان الحسيمةفاس مكناستازةالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1404174الحسي   أشهبار
تطوانطنجة تطوان الحسيمةفاس مكناستازةالتعليم االبتدائ 

يفة المستاري ي (ة)أستاذ1266301الشر
القنيطرةالرباط سال القنيطرةفاس مكناستازةالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1179505كمال مزيان
قفاس مكناستازةالتعليم االبتدائ  وجدة أنجادالشر

ي (ة)أستاذ1270021ماجدلي   زهري
قفاس مكناستازةالتعليم االبتدائ  وجدة أنجادالشر

ي (ة)أستاذ1123539محمد السباعي
فاسفاس مكناسفاس مكناستازةالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1580179ليل بونويرة
فاسفاس مكناسفاس مكناستازةالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1053257أسماء تيداوي
فاسفاس مكناسفاس مكناستازةالتعليم االبتدائ 

مكناسفاس مكناسفاس مكناسالحاجبمساعد اداري1596785سمي  فرحون

فاسفاس مكناسفاس مكناسالحاجب(ة)تربوي (ة)ملحق61438عزيز غاسق

ي
ي (ة)أستاذ213760محمد فضيل بالمدئ 

مكناسفاس مكناسفاس مكناسالحاجبالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ56887سعيد بالفقي 
مكناسفاس مكناسفاس مكناسالحاجبالتعليم االبتدائ 

مكناسفاس مكناسفاس مكناسإفراناللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1589742زكرياء اليحياوي

ي (ة)أستاذ1237033نوال الفقيي 
فاسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1174587لوبنا سداد
مكناسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 
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ي (ة)أستاذ1236107مصطف    البوزيدي
فاسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

ي
ي (ة)أستاذ1044850خالد البطاشر

الخميساتالرباط سال القنيطرةفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

ي ي (ة)أستاذ1265940حكيمة الحض 
فاسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

فاسفاس مكناسفاس مكناستاوناتاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1367853نجار عواطف

ي
فاسفاس مكناسفاس مكناستاونات(ة)ممون1679928هناء المرين 

ي ي الحجوج  ي (ة)أستاذ1050016عبد النن 
فاسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

ة هي   
ي (ة)أستاذ1114323هشام بي 

مكناسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1585203دنيا جعوان
فاسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

ي ي (ة)أستاذ1549871عز العرب صي 
فاسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1307901سعاد مزيوا
فاسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1405372عبد الفتا ح ها شم
فاسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1683177وفاء الصدور
فاسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1267667فدوى خل
مكناسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

فاسفاس مكناسفاس مكناستاوناتاالجتماعياتالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1904298عبداللطيف بوحرمات

ي ادريسي
ي (ة)أستاذ1401829سعاد جنائ 

فاسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

يةالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ1545153عدلي صفاء قفاس مكناستاوناتاالنجلي   وجدة أنجادالشر

ي فدوى
ي (ة)أستاذ1752529دمين 

فاسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

ي بلوطي
ي (ة)أستاذ1405551حليمة رهوئ 

فاسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

اق سعيد ي (ة)أستاذ1367457الي 
مكناسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1180833يونس السماللي
فاسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1119192العياشية عيوش
فاسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1267639مصطف  قصارة
فاسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

ي
ي (ة)أستاذ1585225خولة الكوئ 

تطوانطنجة تطوان الحسيمةفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1154201المختار بودراع
مكناسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

ي
ي (ة)أستاذ1178753يوسف السعدائ 

مكناسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1175544فائزة القشماري
فاسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

ي ي (ة)أستاذ1237412أناس  احبين 
مكناسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1307427لبن  ابن ايمن
مكناسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1367962ايمان اركييك
فاسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1156329مريم الوادي
فاسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 
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ي
ي (ة)أستاذ1179162حميد حمائ 

مكناسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ774336محمد اشتيوي
فاسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1044786حميد الطويل
مكناسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1720702يوسف المطروش
مكناسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1367598مليكة المصواب
فاسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1307946بهية محب
فاسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1367591اسماء المفتاجي
فاسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1407362مستقيم انس
فاسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

ي سهيلة
ي (ة)أستاذ1407538السموئ 

فاسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

ي
بية البدنيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1689796محمد الحمدائ  مكناسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالي 

ي
ي (ة)أستاذ1266025لبن  الحسوئ 

فاسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

بية البدنيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1689787محمد بوعزة تازةفاس مكناسفاس مكناستاوناتالي 

ي (ة)أستاذ1399584فاطمة الزهراء بوصوف
فاسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1717850منار الخماس
تازةفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

فاسفاس مكناسفاس مكناستاوناتاللغة العربيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1270539فاطمة الويشمي

ي (ة)أستاذ1269550سفوح مونية
طنجة أصيالطنجة تطوان الحسيمةفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1053048فاطمة محموجي
فاسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1721748محمد سالك
مكناسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1269982حنان أزغيدي
يالتعليم االبتدائ 

تزنيتسوس ماسةكلميم وادنونسيدي إفن 

ياالجتماعياتالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1542965هبهوب الركراكي
العيونالعيون الساقية الحمراءكلميم وادنونسيدي إفن 

ي (ة)أستاذ1237715خديجة كبوري
يالتعليم االبتدائ 

تزنيتسوس ماسةكلميم وادنونسيدي إفن 

ي (ة)أستاذ1233955مليكة عفاوي
يالتعليم االبتدائ 

تزنيتسوس ماسةكلميم وادنونسيدي إفن 

ي (ة)أستاذ1911447الزهرة شباد
يالتعليم االبتدائ 

إنزكان ايت ملولسوس ماسةكلميم وادنونسيدي إفن 

ي (ة)أستاذ1234343لطيفة أمجهدي
يالتعليم االبتدائ 

تزنيتسوس ماسةكلميم وادنونسيدي إفن 

ي (ة)أستاذ1263908رشيد عروب
يالتعليم االبتدائ 

تزنيتسوس ماسةكلميم وادنونسيدي إفن 

ي (ة)أستاذ1307931نوال مؤقت
يالتعليم االبتدائ 

تزنيتسوس ماسةكلميم وادنونسيدي إفن 

ي ي (ة)أستاذ1264278فيصل بلعرئ 
يالتعليم االبتدائ 

تزنيتسوس ماسةكلميم وادنونسيدي إفن 

ي اللطيف
ي (ة)أستاذ1266211عبد الغن 

يالتعليم االبتدائ 
تزنيتسوس ماسةكلميم وادنونسيدي إفن 

ي (ة)أستاذ1173070لبن  بنعزوز
يالتعليم االبتدائ 

الرباطالرباط سال القنيطرةكلميم وادنونسيدي إفن 

ياللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ1284379عبد هللا بيالل
تزنيتسوس ماسةكلميم وادنونسيدي إفن 
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يةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1691238بكريم امدلوص تزنيتسوس ماسةكلميم وادنونطانطاناللغة االنجلي  

ي (ة)أستاذ1234439حليمة ارجدال
إنزكان ايت ملولسوس ماسةكلميم وادنونكلميمالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ55061حاميد ايت بركا
إنزكان ايت ملولسوس ماسةكلميم وادنونكلميمالتعليم االبتدائ 

 بوجي 
ي (ة)أستاذ1399531المصطف 

يشيشاوةالتعليم االبتدائ 
يمراكش آ سف 

مراكشمراكش آ سف 

ي ة الشطن  ي (ة)أستاذ1156098سمي 
يشيشاوةالتعليم االبتدائ 

يمراكش آ سف 
مراكشمراكش آ سف 

ي (ة)أستاذ1269258أمال ريحان
يشيشاوةالتعليم االبتدائ 

يمراكش آ سف 
مراكشمراكش آ سف 

ي (ة)أستاذ1367463صفاء البشار
يشيشاوةالتعليم االبتدائ 

يمراكش آ سف 
مراكشمراكش آ سف 

ي (ة)أستاذ739238عبد الهادي سمباط
يشيشاوةالتعليم االبتدائ 

يمراكش آ سف 
مراكشمراكش آ سف 

ي (ة)أستاذ1179421هويام مجدولي
يشيشاوةالتعليم االبتدائ 

يمراكش آ سف 
مراكشمراكش آ سف 

ي (ة)أستاذ270521محمد الكبوري
يشيشاوةالتعليم االبتدائ 

يمراكش آ سف 
مراكشمراكش آ سف 

ي (ة)أستاذ1405988جميلة األسقل
يشيشاوةالتعليم االبتدائ 

يمراكش آ سف 
مراكشمراكش آ سف 

ي (ة)أستاذ1582829سعيد عالوي
يشيشاوةالتعليم االبتدائ 

يمراكش آ سف 
مراكشمراكش آ سف 

ي
ي (ة)أستاذ1307985أمل متف 

يشيشاوةالتعليم االبتدائ 
يمراكش آ سف 

مراكشمراكش آ سف 

ي (ة)أستاذ1181415صفاء تميم
يشيشاوةالتعليم االبتدائ 

يمراكش آ سف 
مراكشمراكش آ سف 

ي (ة)أستاذ1721814إسماعيل إسماعيلي
يشيشاوةالتعليم االبتدائ 

قمراكش آ سف  وجدة أنجادالشر

ي (ة)أستاذ1912511زهرة مركازي
يشيشاوةالتعليم االبتدائ 

كلميمكلميم واد نونمراكش آ سف 

ي (ة)أستاذ1154745عبد الرحيم النظري
يشيشاوةالتعليم االبتدائ 

يمراكش آ سف 
مراكشمراكش آ سف 

ي
ي (ة)أستاذ1235327نعيمة بوئ 

يشيشاوةالتعليم االبتدائ 
يمراكش آ سف 

مراكشمراكش آ سف 

ي (ة)أستاذ1264983السعدية بوريش
يشيشاوةالتعليم االبتدائ 

يمراكش آ سف 
مراكشمراكش آ سف 

ي
ي (ة)أستاذ1236594وفاء المسكين 

يشيشاوةالتعليم االبتدائ 
يمراكش آ سف 

مراكشمراكش آ سف 

ي (ة)أستاذ743514امينة لكحل
يشيشاوةالتعليم االبتدائ 

يمراكش آ سف 
مراكشمراكش آ سف 

ي (ة)أستاذ1159169فؤاد بوسيف
يشيشاوةالتعليم االبتدائ 

يمراكش آ سف 
مراكشمراكش آ سف 

ي (ة)أستاذ1233997عزيزة أحداد
يمراكشالتعليم االبتدائ 

سالالرباط سال القنيطرةمراكش آ سف 

ي (ة)أستاذ1719166خديجة رسي    ع
يمراكشالتعليم االبتدائ 

ات تمارةالرباط سال القنيطرةمراكش آ سف  الصخي 

ي
ي (ة)أستاذ1268043هند ليمائ 

يقلعة الشاغنةالتعليم االبتدائ 
المحمديةالدار البيضاء سطاتمراكش آ سف 

ي (ة)أستاذ1721291السعدية لخطيب
يقلعة الشاغنةالتعليم االبتدائ 

ي مالل خنيفرةمراكش آ سف 
ي ماللبن 

بن 

ي (ة)أستاذ1400608نورة ملف
يقلعة الشاغنةالتعليم االبتدائ 

ي مالل خنيفرةمراكش آ سف 
خريبكةبن 

ي (ة)أستاذ56182مصطف  ايت مسعود
يقلعة الشاغنةالتعليم االبتدائ 

يمراكش آ سف 
مراكشمراكش آ سف 

ا اإلدريسي ي (ة)أستاذ1306844صي 
يالحوزالتعليم االبتدائ 

يمراكش آ سف 
مراكشمراكش آ سف 

ي (ة)أستاذ1117203فدوى فائق
يالحوزالتعليم االبتدائ 

يمراكش آ سف 
مراكشمراكش آ سف 
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ي (ة)أستاذ1753236عبد الصادق خيالي
يالحوزالتعليم االبتدائ 

يمراكش آ سف 
مراكشمراكش آ سف 

ي
ي (ة)أستاذ1114669رجاء الوزائ 

يالحوزالتعليم االبتدائ 
يمراكش آ سف 

مراكشمراكش آ سف 

ي (ة)أستاذ1308570إيمان ينتور
يالحوزالتعليم االبتدائ 

يمراكش آ سف 
مراكشمراكش آ سف 

ي (ة)أستاذ1263456امال عيفت
يالحوزالتعليم االبتدائ 

يمراكش آ سف 
مراكشمراكش آ سف 

ي (ة)أستاذ725471عبد اللطيف صمان
يالحوزالتعليم االبتدائ 

يمراكش آ سف 
مراكشمراكش آ سف 

ي (ة)أستاذ749585عائشة أيت عبد الرحمان
يالحوزالتعليم االبتدائ 

يمراكش آ سف 
مراكشمراكش آ سف 

ي (ة)أستاذ1582891سناء عونك
يالحوزالتعليم االبتدائ 

يمراكش آ سف 
مراكشمراكش آ سف 

ي
ي (ة)أستاذ1154985فتيحة العيسر

يالحوزالتعليم االبتدائ 
يمراكش آ سف 

مراكشمراكش آ سف 

ي (ة)أستاذ1718533نادية العروشي
يالحوزالتعليم االبتدائ 

يمراكش آ سف 
مراكشمراكش آ سف 

ي (ة)أستاذ1157783خديجة عموش
يالحوزالتعليم االبتدائ 

يمراكش آ سف 
مراكشمراكش آ سف 

ي (ة)أستاذ1154675محمد رابط
يالحوزالتعليم االبتدائ 

يمراكش آ سف 
مراكشمراكش آ سف 

ي (ة)أستاذ1154920عبد الواحد بوركوكو
يالحوزالتعليم االبتدائ 

يمراكش آ سف 
مراكشمراكش آ سف 

ي (ة)أستاذ177157محمد بلبهلول
يالحوزالتعليم االبتدائ 

يمراكش آ سف 
مراكشمراكش آ سف 

ي (ة)أستاذ1911645هاجر البوعزاوي
يالحوزالتعليم االبتدائ 

يمراكش آ سف 
مراكشمراكش آ سف 

ي (ة)أستاذ1114629ابراهيم أنفلوس
يالحوزالتعليم االبتدائ 

يمراكش آ سف 
مراكشمراكش آ سف 

ي
 
ي (ة)أستاذ1114740لطيفة الغرف

يالحوزالتعليم االبتدائ 
يمراكش آ سف 

مراكشمراكش آ سف 

و ة بايي  ي (ة)أستاذ1114653سمي 
يالحوزالتعليم االبتدائ 

يمراكش آ سف 
مراكشمراكش آ سف 

ي (ة)أستاذ1235494ابتسام شهي  
يالحوزالتعليم االبتدائ 

الرباطالرباط سال القنيطرةمراكش آ سف 

ي (ة)أستاذ1154827فاطمة بيوم
يالحوزالتعليم االبتدائ 

يمراكش آ سف 
مراكشمراكش آ سف 

ي (ة)أستاذ1046518نادية ازين
يالرحامنةالتعليم االبتدائ 

يمراكش آ سف 
مراكشمراكش آ سف 

ي (ة)أستاذ1368398سهام كنبور
يالرحامنةالتعليم االبتدائ 

يمراكش آ سف 
مراكشمراكش آ سف 

ي (ة)أستاذ1155033رشيد مومل
يالرحامنةالتعليم االبتدائ 

يمراكش آ سف 
مراكشمراكش آ سف 

ي (ة)أستاذ1238129سعيدة لوليدى
يالرحامنةالتعليم االبتدائ 

يمراكش آ سف 
مراكشمراكش آ سف 

ي ي (ة)أستاذ1551072لطيفة صي 
يالرحامنةالتعليم االبتدائ 

يمراكش آ سف 
مراكشمراكش آ سف 

ي (ة)أستاذ1174985حياة الغرباوي
يالرحامنةالتعليم االبتدائ 

يمراكش آ سف 
مراكشمراكش آ سف 

ي
 
ي (ة)أستاذ1047610عزالدين التعرف

يالرحامنةالتعليم االبتدائ 
يمراكش آ سف 

مراكشمراكش آ سف 

ي ي (ة)أستاذ1266138غزالن الكي  
يالرحامنةالتعليم االبتدائ 

يمراكش آ سف 
مراكشمراكش آ سف 

ي (ة)أستاذ1550508فرحان عبد الغائ 
يالرحامنةالتعليم االبتدائ 

يمراكش آ سف 
مراكشمراكش آ سف 

ي (ة)أستاذ1267436حليمة الجموري
يالرحامنةالتعليم االبتدائ 

يمراكش آ سف 
مراكشمراكش آ سف 

ي (ة)أستاذ1179895محمد إقرباس
يالرحامنةالتعليم االبتدائ 

يمراكش آ سف 
مراكشمراكش آ سف 
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ي (ة)أستاذ734856الهام بنجلول
يالتعليم االبتدائ 

يأسف 
يمراكش آ سف 

مراكشمراكش آ سف 

ي
ي (ة)أستاذ1719175نادية سبتائ 

يالصويرةالتعليم االبتدائ 
طنجة أصيالطنجة تطوان الحسيمةمراكش آ سف 

يف ي (ة)أستاذ1153590سعاد الشر
يالصويرةالتعليم االبتدائ 

يمراكش آ سف 
يمراكش آ سف 

آسف 

ي (ة)أستاذ1548285السعدية برودي
يالصويرةالتعليم االبتدائ 

الرباطالرباط سال القنيطرةمراكش آ سف 

ي
ي (ة)أستاذ1406008حسن هاوئ 

ياليوسفيةالتعليم االبتدائ 
يمراكش آ سف 

يمراكش آ سف 
آسف 

يشيشاوةالرياضياتالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ1240845أحمد بوميا
يمراكش آ سف 

مراكشمراكش آ سف 

يشيشاوة(ة)تربوي (ة)ملحق1237553فاطمة اكولزان
يمراكش آ سف 

مراكشمراكش آ سف 

يقلعة الشاغنةعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1591318عبد الواحد الكحل
يمراكش آ سف 

مراكشمراكش آ سف 

خامي يالحوزاالقتصاد واإلدارة (ة)ملحق 89828عبد الجليل الي 
يمراكش آ سف 

مراكشمراكش آ سف 

ي يالحوزاالقتصاد واإلدارة (ة)ملحق 1266498حنان الناصي 
يمراكش آ سف 

مراكشمراكش آ سف 

يالرحامنةاالقتصاد واإلدارة (ة)ملحق 1551058ريحون توفيق
ات تمارةالرباط سال القنيطرةمراكش آ سف  الصخي 

يالرحامنة(ة)تربوي (ة)ملحق1591769بوشعيب حبو
يمراكش آ سف 

مراكشمراكش آ سف 

ي (ة)مساعد1126075عبد المالك الزاهدي
ياليوسفية(ة)تقن 

يمراكش آ سف 
يمراكش آ سف 

آسف 

ى هروز ياليوسفية(ة)تربوي (ة)ملحق1591843بشر
الجديدةالدار البيضاء سطاتمراكش آ سف 

ي (ة)أستاذ1263657أسماء علمي
قجرسيفالتعليم االبتدائ  مكناسفاس مكناسالشر

ي (ة)أستاذ1173400عبدالقادر بوعزة
قجرسيفالتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنجادالشر

ي (ة)أستاذ1306182وفاء بوعزي
قجرسيفالتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنجادالشر

قجرسيفالرياضياتالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ1233502مني  نجاري قالشر وجدة أنجادالشر

بية البدنيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1725902عماد لمنيعي قجرسيفالي  تازةفاس مكناسالشر

ي  (ة)أستاذ1049890ادريس اإلدريسي
قجرسيفالتعليم االبتدائ  مكناسفاس مكناسالشر

ي (ة)أستاذ1234816نرجس بلمختار
قالناظورالتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنجادالشر

ي (ة)أستاذ1305818حنان ارغيوي
قالناظورالتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنجادالشر

ي (ة)أستاذ743484هشام كبي 
قالناظورالتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنجادالشر

ي (ة)أستاذ91648خاليد درقاوي
قالناظورالتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنجادالشر

ي (ة)أستاذ1684422احمد التازي
قالناظورالتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنجادالشر

ي (ة)أستاذ1306025خديجة بنبوجمعة
قالناظورالتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنجادالشر

ي
ي (ة)أستاذ55097محمد شتوائ 

قالناظورالتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنجادالشر

ي بية البدنيةالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ59717عبد القادر الطين  قالناظورالي  قالشر وجدة أنجادالشر

بية البدنيةالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ346896يحن  الصغداوي قالناظورالي  قالشر وجدة أنجادالشر

ياء والكيمياءالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ1124297موش لشهب قالناظورالفي   بن سليمانالدار البيضاء سطاتالشر
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قالناظوراللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ1044780مجيدة بختاوي قالشر وجدة أنجادالشر

قالناظوراللغة العربيةالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ1308815صباح البوعبدالوي قالشر وجدة أنجادالشر

قالناظورعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1587780سكينة الحماوي قالشر وجدة أنجادالشر

قالناظورالرياضياتالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1724609ايمان شكري قالشر وجدة أنجادالشر

ي قالناظورعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1599201إلهام شكي  قالشر وجدة أنجادالشر

ي ي (ة)أستاذ1049770مني  بشي 
قتاوريرتالتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنجادالشر

ي (ة)أستاذ1175965غزالن ادراوي
قتاوريرتالتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنجادالشر

ي (ة)أستاذ55655محمد الخنوشي
قتاوريرتالتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنجادالشر

اش ي (ة)أستاذ1155205زوبيدة اعمي 
قتاوريرتالتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنجادالشر

ي (ة)أستاذ55936شنوف ابراهيم
قتاوريرتالتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنجادالشر

ي
ي (ة)أستاذ1180087نادية اوراغن 

قتاوريرتالتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنجادالشر

ي
ى رمضائ  ي (ة)أستاذ1549211بشر

قتاوريرتالتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنجادالشر

ي (ة)أستاذ1174118زوليخة بنسعيد
قتاوريرتالتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنجادالشر

ة ي (ة)أستاذ1406548جمعة بوخبي  
قتاوريرتالتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنجادالشر

قتاوريرتاالقتصاد والتدبي التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1172961خالد بودي قالشر وجدة أنجادالشر

بية البدنيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1170838محمد الصحراوي قتاوريرتالي  قالشر وجدة أنجادالشر

قتاوريرت(ة)تربوي (ة)ملحق775017يمينة بنحالل قالشر وجدة أنجادالشر

ي (ة)أستاذ1155182سعاد سوري
قبركانالتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنجادالشر

ي (ة)أستاذ746397عبد القادر لحبيس
قبركانالتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنجادالشر

ي (ة)أستاذ749227عبد الرحمان بوخريص
قبركانالتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنجادالشر

ي
قبركاناللغة العربيةالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ1309666فرح  تيعالئ  قالشر وجدة أنجادالشر

قبركانعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1599591فاطمة فغرير قالشر وجدة أنجادالشر

قبركاناللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1545740خديجة العمري قالشر وجدة أنجادالشر

ي
قبركانعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1544369فدوى بلعائ  قالشر وجدة أنجادالشر

قبركانعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1410584وسيلة مومن قالشر وجدة أنجادالشر

بية اإلسالميةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1724575طاهر ارفوي قبركانالي  قالشر وجدة أنجادالشر

ي (ة)أستاذ1584446زينب مهداوي
قالدريوشالتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنجادالشر

ي (ة)أستاذ1115081بديدي عبد الحفيظ
قالدريوشالتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنجادالشر

ي
ي (ة)أستاذ1549412غزالن بنعين 

قالدريوشالتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنجادالشر

ي
ي (ة)أستاذ1583998زهور حموئ 

قالدريوشالتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنجادالشر
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ي (ة)أستاذ1120131عصام عادل
قالدريوشالتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنجادالشر

ي (ة)أستاذ1120114يوسف هالة
قالدريوشالتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنجادالشر

ي (ة)أستاذ1548922فاطمة أبانة
قالدريوشالتعليم االبتدائ  قالشر الناظورالشر

ي
ي (ة)أستاذ1180962فاطمة زيائ 

قالدريوشالتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنجادالشر

ي (ة)أستاذ1120058عبد هللا جرف
قالدريوشالتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنجادالشر

ي (ة)أستاذ1912183أحالم هالل
قالدريوشالتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنجادالشر

ي ي (ة)أستاذ1401019كريمة الطلن 
قالدريوشالتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنجادالشر

ي (ة)أستاذ1753183زكرياء قلعي
قالدريوشالتعليم االبتدائ  قالشر بركانالشر

ي
ي (ة)أستاذ1115029عتيقة يوسف 

قالدريوشالتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنجادالشر

بية البدنيةالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ1152142الحسن الملحاوي قالدريوشالي  قالشر وجدة أنجادالشر

بية البدنيةالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ59187عبد الكريم صالحي قالدريوشالي  قالشر وجدة أنجادالشر

يةالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ1308946حنان الملحاوي قالدريوشاالنجلي   قالشر وجدة أنجادالشر

ي
 
قالدريوشالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ1045283إبراهيم مرزوف قالشر وجدة أنجادالشر

قالدريوشاللغة العربيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1724756مومن جليلة قالشر وجدة أنجادالشر

قالدريوش(ة)متضف 1306543نبيل اإلدريسي البوزيدي مكناسفاس مكناسالشر

ي ي1587074المحجوب بن قح 
قالدريوش(ة)تقن  ورزازاتدرعة تافياللتالشر

ي (ة)أستاذ1173609ع الرحيم شنيكي
قجرادةالتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنجادالشر

ي (ة)أستاذ1238573نجاة مولودي
قجرادةالتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنجادالشر

ي (ة)أستاذ1179206عزيز حريكا
قجرادةالتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنجادالشر

ي (ة)أستاذ787022فؤاد ادريسي
قجرادةالتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنجادالشر

ي (ة)أستاذ740532ع الحفيظ بنعبد هللا
قجرادةالتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنجادالشر

ي (ة)أستاذ1115118مصطف  قسوت
قجرادةالتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنجادالشر

ي (ة)أستاذ1306601امال العالي
قجرادةالتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنجادالشر

ي (ة)أستاذ743541محمد مرابطي
قجرادةالتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنجادالشر

قجرادةاالجتماعياتالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1689573حسن بودالل القنيطرةالرباط سال القنيطرةالشر

قجرادةاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1724795جليلة الهادي قالشر وجدة أنجادالشر

ي (ة)أستاذ1180042فاتحة ولد علي
قفجيجالتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنجادالشر

ي (ة)أستاذ1719314نور الدين يشو
قفجيجالتعليم االبتدائ  الحاجبفاس مكناسالشر

ي (ة)أستاذ1405527سمية وقاص
قفجيجالتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنجادالشر

ي (ة)أستاذ1404472وفاء عامري
قفجيجالتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنجادالشر
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ي (ة)أستاذ1120200الهاشمي بولعيد
قفجيجالتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنجادالشر

ي (ة)أستاذ1120134خالد زرفاوي
قفجيجالتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنجادالشر

ي (ة)أستاذ1266620نشين التادلي
قفجيجالتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنجادالشر

ي (ة)أستاذ1114931فاطنة بلمختار
قفجيجالتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنجادالشر

ي (ة)أستاذ1115019سليمة هكو
قفجيجالتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنجادالشر

ي (ة)أستاذ1308223اكرام قيسي
قفجيجالتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنجادالشر

ي (ة)أستاذ1155209فاطمة بلحمري
قفجيجالتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنجادالشر

قفجيجاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1446606مونية فارس ي مالل خنيفرةالشر
ي ماللبن 

بن 

بية البدنيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1722304يونس بلمغار قفجيجالي  قالشر جرسيفالشر

قفجيجاللغة العربيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1543104فتيحة علوي الرشيديةدرعة تافياللتالشر

ي (ة)مفتش1268581هشام متوكل
قفجيجالتعليم االبتدائ  قالشر وجدة أنجادالشر

ي
قفجيج(ة)تربوي (ة)ملحق1591692نجاة رمضائ  قالشر وجدة أنجادالشر

ي
ي (ة)أستاذ1237346رشيد حنوئ 

يدرعة تافياللتميدلتالتعليم االبتدائ 
مراكشمراكش آ سف 

ي (ة)أستاذ1239159أرج  فاهلل محمد
الحاجبفاس مكناسدرعة تافياللتميدلتالتعليم االبتدائ 

ي عبد العزيز
الرشيديةدرعة تافياللتدرعة تافياللتميدلت(ة)تربوي (ة)ملحق1536304حسوئ 

ي (ة)أستاذ1119318هشام المالكي
فاسفاس مكناسدرعة تافياللتميدلتالتعليم االبتدائ 

يدي ي (ة)أستاذ1117351موالي الحسن الي  
يدرعة تافياللتورزازاتالتعليم االبتدائ 

مراكشمراكش آ سف 

بية اإلسالميةالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ1909214خديجة أخدو تارودانتسوس ماسةدرعة تافياللتورزازاتالي 

ي (ة)أستاذ54711محمد أيت عمر
يدرعة تافياللتزاكورةالتعليم االبتدائ 

الحوزمراكش آ سف 

ي (ة)أستاذ258697محمد حداوي
الرشيديةدرعة تافياللتدرعة تافياللتتنغي التعليم االبتدائ 

ات تمارةالرباط سال القنيطرةدرعة تافياللتتنغي اللغة العربيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1438475سعيد الحسناوي الصخي 

الرباطالرباط سال القنيطرةدرعة تافياللتتنغي التعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ366229عبد الحفيظ التومي

ي (ة)أستاذ1176036زينب العباشي
مكناسفاس مكناسدرعة تافياللتالرشيديةالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1158780يوسف الرادي
مكناسفاس مكناسدرعة تافياللتالرشيديةالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1305651سناء ايت الحاج
مكناسفاس مكناسدرعة تافياللتالرشيديةالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ91312موالي الحبيب بوحاميدي
مكناسفاس مكناسدرعة تافياللتالرشيديةالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1306207نوال بودين
مكناسفاس مكناسدرعة تافياللتالرشيديةالتعليم االبتدائ 

وح ي (ة)أستاذ1268138نسيمة مشر
مكناسفاس مكناسدرعة تافياللتالرشيديةالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1581737اسماعيل أيت الحاج لحسن
تارودانتسوس ماسةدرعة تافياللتزاكورةالتعليم االبتدائ 

ي
 
بية اإلسالميةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1543227مصطف  بنباف الرشيديةدرعة تافياللتدرعة تافياللتزاكورةالي 

9/15 بية و التكوين األصلية؛ :ملحوظة ن بتقديمهم لطلبات التخلي عن المهام باألكاديمية الجهوية للير بوية أو بمهام التسيير المادي و المالي للمؤسسات التعليمية رهير يبقر انتقال األطر المكلفة بمهام اإلدارة الير



ناألكاديمية األصليةالمديرية اإلقليمية األصليةالمادةاإلطاررقم التأجيراإلسم و النسب نأكاديمية التعيير المديرية اإلقليمية للتعيير

بوي   بعد معالجة طلبات االنتقال ألسباب صحية2018-2019الئحة المستفيدات و المستفيدين من االنتقال ابتداء من الدخول الير

بية البدنيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1722339ايوب الجرودي قالداخلة وادي الذهبوادي الذهبالي  وجدة أنجادالشر

ي (ة)أستاذ1405091عزيزة أجاف
كلميمكلميم واد نونالعيون الساقية الحمراءالسمارةالتعليم االبتدائ 

العيونالعيون الساقية الحمراءالعيون الساقية الحمراءالسمارةالفلسفةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1591464نعيمة الكرشة

بية اإلسالميةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1591522مصطف  حساين سالالرباط سال القنيطرةالعيون الساقية الحمراءالسمارةالي 
ي (ة)أستاذ1180783سعاد ماء العيني  

إنزكان ايت ملولسوس ماسةالعيون الساقية الحمراءبوجدورالتعليم االبتدائ 

بية اإلسالميةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1444772عمار اللباري فاسفاس مكناسالعيون الساقية الحمراءبوجدورالي 

بوي (ة)مستشار1153360ابراهيم فهيد ي التوجيه الي 
 
الرباطالرباط سال القنيطرةالعيون الساقية الحمراءالعيونف

ي (ة)أستاذ270027أحمد المحمودي
إنزكان ايت ملولسوس ماسةالعيون الساقية الحمراءالعيونالتعليم االبتدائ 

ي (ة)مفتش735146عبد الرحيم العابري
تارودانتسوس ماسةسوس ماسةطاطاالتعليم االبتدائ 

اكادير اداوتنانسوس ماسةسوس ماسةطاطا(ة)ممون1680103مبارك غنام

ي (ة)أستاذ1157382اغونان نورالدين
اكادير اداوتنانسوس ماسةسوس ماسةطاطاالتعليم االبتدائ 

ي
ي بنائ  الخميساتالرباط سال القنيطرةسوس ماسةطاطا(ة)تربوي (ة)ملحق1045814العرئ 

ي (ة)أستاذ64430محمد فتح
اكادير اداوتنانسوس ماسةسوس ماسةتارودانتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1048820محمد الباسط
تاوناتفاس مكناسسوس ماسةتارودانتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1115371احمد لحرش
القنيطرةالرباط سال القنيطرةسوس ماسةتارودانتالتعليم االبتدائ 

ي
ي (ة)أستاذ1154700معاد الراض 

يسوس ماسةتارودانتالتعليم االبتدائ 
مراكشمراكش آ سف 

ي (ة)أستاذ1157208فريدة  اجبابدي
تزنيتسوس ماسةسوس ماسةتارودانتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1173177يوسف اجيم
اكادير اداوتنانسوس ماسةسوس ماسةتارودانتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1174755حنان فدري
سالالرباط سال القنيطرةسوس ماسةتارودانتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1180787مقور عبد هللا
تزنيتسوس ماسةسوس ماسةتارودانتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1268148احمد مادين
يسوس ماسةتارودانتالتعليم االبتدائ 

قلعة الشاغنةمراكش آ سف 

ي (ة)أستاذ1268639هنية نفيع
إنزكان ايت ملولسوس ماسةسوس ماسةتارودانتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1307219غفي  فاطمة الزهراء
اكادير اداوتنانسوس ماسةسوس ماسةتارودانتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1308006نادي حكيمة
يسوس ماسةتارودانتالتعليم االبتدائ 

قلعة الشاغنةمراكش آ سف 

ي (ة)أستاذ1404308جمال الخوا
اكادير اداوتنانسوس ماسةسوس ماسةتارودانتالتعليم االبتدائ 

ي
ي (ة)أستاذ1406845مريم  المومن 

إنزكان ايت ملولسوس ماسةسوس ماسةتارودانتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1407629هشام زونيض
اكادير اداوتنانسوس ماسةسوس ماسةتارودانتالتعليم االبتدائ 

ي
ي (ة)أستاذ1551150لالعائشة سليمائ 

إنزكان ايت ملولسوس ماسةسوس ماسةتارودانتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1579893طارق اقروط
إنزكان ايت ملولسوس ماسةسوس ماسةتارودانتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1719843خديجة  اغندامو
اكادير اداوتنانسوس ماسةسوس ماسةتارودانتالتعليم االبتدائ 
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ي (ة)أستاذ1721758فاضيلة  صامع
إنزكان ايت ملولسوس ماسةسوس ماسةتارودانتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1912427هدى   لخض 
ات تمارةالرباط سال القنيطرةسوس ماسةتارودانتالتعليم االبتدائ  الصخي 

ي
 
طنجة أصيالطنجة تطوان الحسيمةسوس ماسةتارودانتالرياضياتالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1689357محمد الرزاف

ي
ياء والكيمياءالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ61480يوسف غاشر إنزكان ايت ملولسوس ماسةسوس ماسةأكادير إداوتنانالفي  

ي (ة)أستاذ1121169ميلود الفقي 
إنزكان ايت ملولسوس ماسةسوس ماسةأكادير إداوتنانالتعليم االبتدائ 

ي
ي (ة)أستاذ1263323السعدية أشبائ 

إنزكان ايت ملولسوس ماسةسوس ماسةأكادير إداوتنانالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1368079أسماء أدراق
إنزكان ايت ملولسوس ماسةسوس ماسةأكادير إداوتنانالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ740629الحسي   الباسطي
إنزكان ايت ملولسوس ماسةسوس ماسةأكادير إداوتنانالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1179619كريمة ارجيلة
إنزكان ايت ملولسوس ماسةسوس ماسةأكادير إداوتنانالتعليم االبتدائ 

ي
ي (ة)أستاذ1404549عائشة بركدوشر

نيتالتعليم االبتدائ  اكادير اداوتنانسوس ماسةسوس ماسةتي  

ي
بية البدنيةالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ90568فتيحة زيائ  نيتالي  قسوس ماسةتي   وجدة أنجادالشر

ي (ة)أستاذ1119017عبد هللا بومليك
نيتالتعليم االبتدائ  إنزكان ايت ملولسوس ماسةسوس ماسةتي  

ي (ة)أستاذ1684427توفيق ترناض
نيتالتعليم االبتدائ  إنزكان ايت ملولسوس ماسةسوس ماسةتي  

ي (ة)أستاذ1048782عبد الرحمان بداوي
نيتالتعليم االبتدائ  صفروفاس مكناسسوس ماسةتي  

ي (ة)أستاذ1157255حفيظة لخصاضي
نيتالتعليم االبتدائ  اكادير اداوتنانسوس ماسةسوس ماسةتي  

ي (ة)أستاذ1265097بهيجة شعشاع
نيتالتعليم االبتدائ  اكادير اداوتنانسوس ماسةسوس ماسةتي  

ي (ة)أستاذ1407540كريمة صوالحي
نيتالتعليم االبتدائ  إنزكان ايت ملولسوس ماسةسوس ماسةتي  

ي (ة)أستاذ1233951حميد ادراوي
نيتالتعليم االبتدائ  إنزكان ايت ملولسوس ماسةسوس ماسةتي  

ي (ة)أستاذ765455لحسن الضيف
اكادير اداوتنانسوس ماسةسوس ماسةانزكان ايت ملولالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1406373ابراهيم أزيام
اكادير اداوتنانسوس ماسةسوس ماسةاشتوكة أيت باهاالتعليم االبتدائ 

ي
ي (ة)أستاذ1266053محمد الحذيف 

إنزكان ايت ملولسوس ماسةسوس ماسةاشتوكة أيت باهاالتعليم االبتدائ 

ي
ي (ة)أستاذ1266436حورية القاض 

إنزكان ايت ملولسوس ماسةسوس ماسةاشتوكة أيت باهاالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1156771فاطمة أوزال
إنزكان ايت ملولسوس ماسةسوس ماسةاشتوكة أيت باهاالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1156833محمد الحبيب أعمر
اكادير اداوتنانسوس ماسةسوس ماسةاشتوكة أيت باهاالتعليم االبتدائ 

ي
 
ي (ة)أستاذ1307006مينة الواف

اكادير اداوتنانسوس ماسةسوس ماسةاشتوكة أيت باهاالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1156496محمد بوجنا
إنزكان ايت ملولسوس ماسةسوس ماسةاشتوكة أيت باهاالتعليم االبتدائ 

ي ي (ة)أستاذ1269332نادية صي 
اكادير اداوتنانسوس ماسةسوس ماسةاشتوكة أيت باهاالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1307762ابراهيم المساوي
اكادير اداوتنانسوس ماسةسوس ماسةاشتوكة أيت باهاالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1399160حنان أكاو
إنزكان ايت ملولسوس ماسةسوس ماسةاشتوكة أيت باهاالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1584893نعيمة تهمو
اكادير اداوتنانسوس ماسةسوس ماسةاشتوكة أيت باهاالتعليم االبتدائ 
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ي (ة)أستاذ1177807عبد الحميد رهناوي
إنزكان ايت ملولسوس ماسةسوس ماسةاشتوكة أيت باهاالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1157341رشيد  بعال
إنزكان ايت ملولسوس ماسةسوس ماسةاشتوكة أيت باهاالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1680871الغالي عليوي
مكناسفاس مكناسطنجة تطوان الحسيمةالحسيمةالتعليم االبتدائ 

ي
ي (ة)أستاذ1680864سعاد القريسر

مكناسفاس مكناسطنجة تطوان الحسيمةالحسيمةالتعليم االبتدائ 

ي
ي (ة)أستاذ64580رشيد البعوشر

صفروفاس مكناسطنجة تطوان الحسيمةالحسيمةالتعليم االبتدائ 

ي ي (ة)أستاذ1582346رشيدة يعقوئ 
فاسفاس مكناسطنجة تطوان الحسيمةالحسيمةالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1267382فتيحة إيزيد
سالالرباط سال القنيطرةطنجة تطوان الحسيمةالعرائشالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1264674محمد ابالط
سالالرباط سال القنيطرةطنجة تطوان الحسيمةالعرائشالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1751823كريمة  عبدالوي
القنيطرةالرباط سال القنيطرةطنجة تطوان الحسيمةوزانالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1719890سلوى أزضوض
طنجة أصيالطنجة تطوان الحسيمةطنجة تطوان الحسيمةالفحص أنجرةالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1155812عبد الكامل مكروم
اكادير اداوتنانسوس ماسةطنجة تطوان الحسيمةالفحص أنجرةالتعليم االبتدائ 

ي
ي (ة)أستاذ735178قاسم مومن 

العرائشطنجة تطوان الحسيمةطنجة تطوان الحسيمةشفشاونالتعليم االبتدائ 

ي ي (ة)أستاذ1550722رفيقة خي 
فاسفاس مكناسطنجة تطوان الحسيمةشفشاونالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1720737عبد الحق الويزي
سالالرباط سال القنيطرةطنجة تطوان الحسيمةشفشاونالتعليم االبتدائ 

يةالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ1409518لمياء الخمسي مكناسفاس مكناسطنجة تطوان الحسيمةالعرائشاللغة االنجلي  

بية البدنيةالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ1282660قدور النوالي قطنجة تطوان الحسيمةالحسيمةالي  وجدة أنجادالشر

بية اإلسالميةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1906084عثمان  عدو تطوانطنجة تطوان الحسيمةطنجة تطوان الحسيمةوزانالي 

ي بية اإلسالميةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1367479زهي  الحض  تطوانطنجة تطوان الحسيمةطنجة تطوان الحسيمةشفشاونالي 

تطوانطنجة تطوان الحسيمةطنجة تطوان الحسيمةشفشاوناالجتماعياتالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1678681فاطمة اعزوز

ي
طنجة أصيالطنجة تطوان الحسيمةطنجة تطوان الحسيمةشفشاونالفلسفةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1689267خالد ازويتين 

طنجة أصيالطنجة تطوان الحسيمةطنجة تطوان الحسيمةشفشاوناالجتماعياتالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1689522محمد ياسي   بورزة

اهيم الرباطالرباط سال القنيطرةطنجة تطوان الحسيمةشفشاونالعلوم والتكنولوجياالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1692739نشين بني 

ي
ياء و الكيمياءالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1692748طارق لكائ  الرباطالرباط سال القنيطرةطنجة تطوان الحسيمةشفشاونالفي  

فاسفاس مكناسطنجة تطوان الحسيمةوزانالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1114030حميد  غزاري

طنجة أصيالطنجة تطوان الحسيمةطنجة تطوان الحسيمةوزانالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ1241140محمد  المعزي
فاسفاس مكناسطنجة تطوان الحسيمةشفشاونالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1586529محمد حني  

ي (ة)أستاذ1402005سارة طاهري
فاسفاس مكناسطنجة تطوان الحسيمةوزانالتعليم االبتدائ 

القنيطرةالرباط سال القنيطرةطنجة تطوان الحسيمةوزان(ة)متضف 1679873السعدية  الكندوز

ي (ة)مساعد1442508فتيحة  عزوزي
تطوانطنجة تطوان الحسيمةطنجة تطوان الحسيمةوزان(ة)تقن 

بوي (ة)مستشار1050589أحمد  الفالق ي التوجيه الي 
 
القنيطرةالرباط سال القنيطرةطنجة تطوان الحسيمةوزانف
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طنجة أصيالطنجة تطوان الحسيمةطنجة تطوان الحسيمةشفشاون(ة)متضف 1680609وسيمة معطوي

ي ي (ة)مفتش1115319زهي  بلعرئ 
القنيطرةالرباط سال القنيطرةطنجة تطوان الحسيمةوزانالتعليم االبتدائ 

ي مالل خنيفرةخريبكةاللغة االسبانيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1689443هشام الوسيط
سالالرباط سال القنيطرةبن 

ي (ة)أستاذ1238764مارية عماري
ي مالل خنيفرةالفقيه بن صالحالتعليم االبتدائ 

ي مالل خنيفرةبن 
ي ماللبن 

بن 

ي (ة)أستاذ1307608فاطمة الزهراء خوجعمان
ي مالل خنيفرةالفقيه بن صالحالتعليم االبتدائ 

ي مالل خنيفرةبن 
ي ماللبن 

بن 

ي (ة)أستاذ1265794رشيد البوسعيدي
ي مالل خنيفرةالفقيه بن صالحالتعليم االبتدائ 

ي مالل خنيفرةبن 
ي ماللبن 

بن 

ة ي (ة)أستاذ62508عبد الرزاق بن الخض 
ي مالل خنيفرةالفقيه بن صالحالتعليم االبتدائ 

ي مالل خنيفرةبن 
ي ماللبن 

بن 

ي (ة)أستاذ1266605عباس السباعي
ي مالل خنيفرةالفقيه بن صالحالتعليم االبتدائ 

ي مالل خنيفرةبن 
ي ماللبن 

بن 

ي (ة)أستاذ1046797امنة كريم
ي مالل خنيفرةالفقيه بن صالحالتعليم االبتدائ 

ي مالل خنيفرةبن 
ي ماللبن 

بن 

ي (ة)أستاذ1751870فريدة عادري
ي مالل خنيفرةالفقيه بن صالحالتعليم االبتدائ 

ي مالل خنيفرةبن 
ي ماللبن 

بن 

ي
 
ي مالل خنيفرةخنيفرةالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ1160901السعدية الضف

مكناسفاس مكناسبن 

ي مالل خنيفرةخنيفرةاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ1726176نجية الركوك
فاسفاس مكناسبن 

بية البدنيةالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ1755856حاتم بنعبو ي مالل خنيفرةخنيفرةالي 
مكناسفاس مكناسبن 

بية البدنيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1757265حمزة رحيوي ي مالل خنيفرةخنيفرةالي 
مكناسفاس مكناسبن 

ي مالل خنيفرةخنيفرةاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ375647محمد بن الشيخ
مكناسفاس مكناسبن 

ن ي (ة)أستاذ1306249مونة بويبولخي 
ي مالل خنيفرةخنيفرةالتعليم االبتدائ 

فاسفاس مكناسبن 

ي (ة)أستاذ269899عبد الرحيم المداوي
ي مالل خنيفرةأزياللالتعليم االبتدائ 

ي مالل خنيفرةبن 
ي ماللبن 

بن 

ي (ة)أستاذ1156220ع الصماد رزاق
ي مالل خنيفرةأزياللالتعليم االبتدائ 

ي مالل خنيفرةبن 
ي ماللبن 

بن 

ي ي مالل خنيفرةأزياللاللغة العربيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1690063وفاء المداوئ 
مكناسفاس مكناسبن 

ي (ة)أستاذ1178473أحمد مخلص
ي مالل خنيفرةأزياللالتعليم االبتدائ 

ي مالل خنيفرةبن 
ي ماللبن 

بن 

ي
ي (ة)أستاذ1265298فاطمة الزهراء شوئ 

ي مالل خنيفرةأزياللالتعليم االبتدائ 
المحمديةالدار البيضاء سطاتبن 

ي المعقول ي (ة)أستاذ1401680عبد النن 
ي مالل خنيفرةأزياللالتعليم االبتدائ 

ي مالل خنيفرةبن 
ي ماللبن 

بن 

ي (ة)أستاذ1584365ف الزهراء لكبيش
ي مالل خنيفرةأزياللالتعليم االبتدائ 

ي مالل خنيفرةبن 
ي ماللبن 

بن 

ي (ة)أستاذ1550593المصطف  حنكوس
ي مالل خنيفرةأزياللالتعليم االبتدائ 

ي مالل خنيفرةبن 
ي ماللبن 

بن 

ي (ة)أستاذ1156431نور الدين عيساوي
ي مالل خنيفرةأزياللالتعليم االبتدائ 

مكناسفاس مكناسبن 

ي مالل خنيفرةأزياللاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1904774نور الدين الزوب  ع
مكناسفاس مكناسبن 

ي مالل خنيفرةأزياللالفلسفةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1904349سعيد أوزين
صفروفاس مكناسبن 

ي ي (ة)أستاذ392247عبد الكريم مي 
القنيطرةالرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرةسيدي سليمانالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1368687زهي  الزعري
سالالرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرةسيدي سليمانالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1367295عواطف بوسكي  
فاسفاس مكناسالرباط سال القنيطرةسيدي سليمانالتعليم االبتدائ 
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ات تمارةاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ1152921مريم إجة المضيق الفنيدقطنجة تطوان الحسيمةالرباط سال القنيطرةالصخي 

بية اإلسالميةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ390262محمد بودادن ات تمارةالي  الرباطالرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرةالصخي 

ي
 
القنيطرةالرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرةسالاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ1044969فدوى الشاف

ي (ة)أستاذ1118706مجيدة بلبكري
ات تمارةالرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرةالقنيطرةالتعليم االبتدائ  الصخي 

ي
ي (ة)أستاذ1405377خديجة حفيط 

سالالرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرةالقنيطرةالتعليم االبتدائ 
ي (ة)أستاذ1367259يوسف بويحلي  

سالالرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرةالقنيطرةالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ954687جميلة الملهوف
سالالرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرةالقنيطرةالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1367283آسية بونوار
سالالرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرةالقنيطرةالتعليم االبتدائ 

ي بنعزوز
 
ي  (ة)أستاذ1234857عبد الواف

سيدي قاسمالرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرةالقنيطرةالتعليم االبتدائ 

مكناسفاس مكناسالرباط سال القنيطرةالقنيطرةالتعليم الثانوي االعدادي  (ة)أستاذ1281701ادريس    اقشيقش

ي ات تمارةالرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرةالقنيطرةاالجتماعياتالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ395824عمر شكي  الصخي 

سالالرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرةالقنيطرةاالجتماعياتالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ1123768عبد السالم القيسي

سالالرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرةالقنيطرةاللغة العربيةالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ1408595مارية لغرابلي

ي (ة)أستاذ1584111ايمان شعيبة
سالالرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرةالخميساتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1583450عبد الحفيظ البعلولي
سالالرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرةالخميساتالتعليم االبتدائ 

فاسفاس مكناسالرباط سال القنيطرةالخميساتاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1399046سلوى عبيبو

ي (ة)أستاذ60262عائشة بنيحن 
مكناسفاس مكناسالرباط سال القنيطرةسيدي قاسمالتعليم االبتدائ 

ي
ي (ة)أستاذ1114548يوسف الجميح 

مكناسفاس مكناسالرباط سال القنيطرةسيدي قاسمالتعليم االبتدائ 

ي
ي (ة)أستاذ1238104ليل المحسن 

مكناسفاس مكناسالرباط سال القنيطرةسيدي قاسمالتعليم االبتدائ 

ي ي (ة)أستاذ1235473إلهام الشعاين 
مكناسفاس مكناسالرباط سال القنيطرةسيدي قاسمالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1045641عبد العالي البحري
مكناسفاس مكناسالرباط سال القنيطرةسيدي قاسمالتعليم االبتدائ 

ي ي (ة)أستاذ1307051سناء النصي 
مكناسفاس مكناسالرباط سال القنيطرةسيدي قاسمالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ391375سعيد متوكل
مكناسفاس مكناسالرباط سال القنيطرةسيدي قاسمالتعليم االبتدائ 

ي
ي (ة)أستاذ1405982رشيد فزيف 

مكناسفاس مكناسالرباط سال القنيطرةسيدي قاسمالتعليم االبتدائ 

ي
ي (ة)أستاذ1405342وفاء السمائ 

مكناسفاس مكناسالرباط سال القنيطرةسيدي قاسمالتعليم االبتدائ 

القنيطرةالرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرةسيدي قاسمعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1438450عبد المول دعقار

ي
فاسفاس مكناسالرباط سال القنيطرةسيدي قاسماللغة العربيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1408259جمال الدين ادريسي حقوئ 

ي علوي
مكناسفاس مكناسالرباط سال القنيطرةسيدي قاسماللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1596677أمايمة أمين 

بية البدنيةالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ54945حميد بدوي مكناسفاس مكناسالرباط سال القنيطرةسيدي قاسمالي 

ي
القنيطرةالرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرةسيدي قاسمالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ1270094عبد هللا العثمائ 
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ناألكاديمية األصليةالمديرية اإلقليمية األصليةالمادةاإلطاررقم التأجيراإلسم و النسب نأكاديمية التعيير المديرية اإلقليمية للتعيير

بوي   بعد معالجة طلبات االنتقال ألسباب صحية2018-2019الئحة المستفيدات و المستفيدين من االنتقال ابتداء من الدخول الير

بية اإلسالميةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1542800التهامي الفيلة مكناسفاس مكناسالرباط سال القنيطرةسيدي قاسمالي 

فاسفاس مكناسالرباط سال القنيطرةسيدي قاسماللغة العربيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1542648أسية لخريصي

ي (ة)أستاذ1113711هند المسعودي
الدار البيضاء انفاالدار البيضاء سطاتالدار البيضاء سطاتبرشيدالتعليم االبتدائ 

بية اإلسالميةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1542429وفاء المنصاري الرباطالرباط سال القنيطرةالدار البيضاء سطاتبرشيدالي 

مكناسفاس مكناسالدار البيضاء سطاتبرشيدعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1678743اسماء الصعابطي

ياء والكيمياءالتعليم الثانوي االعدادي (ة)أستاذ1588701بدر الدين دامي الجديدةالدار البيضاء سطاتالدار البيضاء سطاتبرشيدالفي  

يد ي (ة)أستاذ1367021نزهة أيت الي  
يالدار البيضاء سطاتالجديدةالتعليم االبتدائ 

مراكشمراكش آ سف 

ي مالل خنيفرةالدار البيضاء سطاتسطاتاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1173376إيمان بوحفة
خريبكةبن 

ي (ة)أستاذ1308647حسناء زهي 
ي مالل خنيفرةالدار البيضاء سطاتسطاتالتعليم االبتدائ 

خريبكةبن 

ي (ة)أستاذ1399992الوراوي فاتحة
المحمديةالدار البيضاء سطاتالدار البيضاء سطاتسطاتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ89396سعيد راجح
ي مالل خنيفرةالدار البيضاء سطاتسطاتالتعليم االبتدائ 

خريبكةبن 

ي (ة)أستاذ1266102صوفيا القدويري
برشيدالدار البيضاء سطاتالدار البيضاء سطاتسطاتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1753120زينب املول
ي مالل خنيفرةالدار البيضاء سطاتسطاتالتعليم االبتدائ 

خريبكةبن 

ي
ي (ة)أستاذ1239763خديجة زهوائ 

المحمديةالدار البيضاء سطاتالدار البيضاء سطاتسطاتالتعليم االبتدائ 

سالالرباط سال القنيطرةالدار البيضاء سطاتسيدي بنور(ة)متضف 1267396محمد جبور

الجديدةالدار البيضاء سطاتالدار البيضاء سطاتسيدي بنور(ة)تربوي (ة)ملحق62816خدوج  الطالع

ي (ة)أستاذ878209البجري نادية
القنيطرةالرباط سال القنيطرةالدار البيضاء سطاتسيدي بنورالتعليم االبتدائ 

ي ي (ة)أستاذ1238198عاطف الكرج 
الجديدةالدار البيضاء سطاتالدار البيضاء سطاتسيدي بنورالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1400254نجاة حارث
الجديدةالدار البيضاء سطاتالدار البيضاء سطاتسيدي بنورالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1266553نادية العشي
بن مسيكالدار البيضاء سطاتالدار البيضاء سطاتمديونةالتعليم االبتدائ 

ي مالل خنيفرةالدار البيضاء سطاتعي   الشقاللغة العربيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1545959رشيدة أغزاف
خنيفرةبن 
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