
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

85 04/09/2002 1 مسیر إقلیم: أزیالل ثانویة ارفالة االعدادیة 381 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

إقلیم: أزیالل ثانویة ابن الھیثم 
االعدادیة

ابراھیم الصدیق

73 01/09/2010 1 مسیر إقلیم: بني مالل ثانویة احمد الحنصالي 
اإلعدادیة

403 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: بني مالل ثانویة ابن 
تومرت 
اإلعدادیة

خالد المموني

83 16/09/1994 1 مسیر إقلیم: خریبكة الثانویة التاھیلیة بن 
یاسین

471 مساعد مقتصد ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة الثانیة 

((ن.ج

إقلیم: خریبكة الثانویة التاھیلیة 
بن یاسین

مصطفى مفضال

71 01/03/2011 1 مسیر إقلیم: خنیفرة الثانویة التأھیلیة محمد 
الخامس

434 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: بني مالل ثانویة موالي 
رشید التأھیلیة

لحسن النشاطي
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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

79 01/09/2010 1 مسیر إقلیم: آسفي الثانویة اإلعدادیة 
المنصور الذھبي

655 مسیر (ممون (ن.ق إقلیم: آسفي الثانویة اإلعدادیة 
ابن رشد

الحاللي أسمھان

77 01/03/2011 1 مسیر إقلیم: الحوز الثانویة اإلعدادیةا یت 
سیدي داود

554 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: الحوز الثانویة اإلعدادیة 
المركب التربوي 
اغبالو

سامي بوازروا

69 01/03/2011 8 مسیر إقلیم: الحوز الثانویة اإلعدادیة 
تزارت

571 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: قلعة 
 السراغنة

ثانویة الجوالة 
االعدادیة

خالد بناجي

56 01/09/2010 2 مسیر إقلیم: الرحامنة ثا. األمـــــل اإلعدادیة 641 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
((ن.ج

إقلیم: الرحامنة الثانویة اإلعدادیة 
الطلوح

مراد الدرعي

79 16/09/1993 1 مسیر إقلیم: الصویرة الثانویة اإلعدادیة محمد 
الزرقطوني

613 مساعد مقتصد ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

إقلیم: الصویرة مدیریة الصویرة امبارك العیدي

68 01/01/2012 1 مسیر إقلیم: بركان القدس 121 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: آسفي الثانویة التأھیلیة 
موالي رشید

یوسف مركوم

87 16/09/1985 1 مسیر إقلیم: بنسلیمان الثانویة التأھیلیة الحسن 
الثاني

488 مساعد مقتصد ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

إقلیم: الصویرة مدیریة الصویرة جباري عمر

79 16/09/1993 1 مسیر إقلیم: شیشاوة الثانویة اإلعدادیة ابن 
سینا

577 مساعد مقتصد ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

إقلیم: شیشاوة المدیریة 
االقلیمیة شیشاوة

الحسین ایت الحلوي

88 16/09/1987 6 مسیر عمالة: مراكش الثانویة اإلعدادیة 
المنصور الدھبي

1295 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

عمالة: مراكش الثانویة اإلعدادیة 
الحسنى

صبیر عبدالرحیم

84 14/01/1994 1 مسیر عمالة: مراكش الثانویة اإلعدادیة 
الشرفاء

630 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
((ن.ج

عمالة: مراكش الثانویة اإلعدادیة 
المنصور الدھبي

وركني فیصل

77 01/03/2011 2 مسیر عمالة: مراكش المركز الجھوي لمھن 
التربیة والتكوین

625 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: شیشاوة الثانویة اإلعدادیة 
أسیف المال

اسماعیل وردي

76 01/09/2010 1 مسیر عمالة: مراكش الثانویة التأھیلیة محمد 
السادس

626 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
((ن.ج

عمالة: مراكش الثانویة اإلعدادیة 
مركز 44

تبوتي المصطفى

72 01/09/2010 2 مسیر عمالة: مراكش الثانویة التأھیلیة ابن 
تیمیة

627 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
((ن.ج

عمالة: مراكش الثانویة اإلعدادیة 
اإلمام الشافعي

سعید خطابي
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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

71 01/03/2011 2 مسیر عمالة: مراكش الثانویة اإلعدادیة 
الویدان

628 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: الحوز الثانویة االعدادیة 
جمال الدین 
االفغاني

التابتي رضوان
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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

72 01/03/2011 1 مسیر إقلیم: إفران ثانویة االمل االعدادیة 233 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: سیدي قاسم إعدادیة عبد 
المالك السعدي

سعید الغرناجي

79 16/09/1995 1 مسیر إقلیم: الحاجب المدرسة الجماعتیة  
جحجوح

224 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة الثانیة 

((ن.ج

إقلیم: سیدي سلیمان التضامن سعود الزھیري

85 16/09/1990 2 مسیر إقلیم: القنیطرة الثانویة االعدادیة عبدهللا 
كنون

1096 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

إقلیم: القنیطرة الثانویة االعدادیة 
أبي الحسن 
المریني

شاھدي حمید

77 01/03/2011 1 مسیر إقلیم: القنیطرة الثانویة االعدادیة 
النھضة

312 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: القنیطرة الثانویة االعدادیة 
األمل

عمید رجاء

68 01/03/2011 1 مسیر إقلیم: القنیطرة الثانویة التأھیلیة حافظ 
ابراھیم

313 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

عمالة: سال المدرسة 
الجماعاتیة 
النصر

ایمان مكیدر

92 16/09/1986 1 مسیر إقلیم: جرسیف المدرسة الجماعاتیة 
ھوارة أوالد رحو

158 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة الثانیة 

((ن.ج

إقلیم: القنیطرة الثانویة االعدادیة 
عبدهللا كنون

بویرماني محمد

97 16/09/1992 1 مسیر إقلیم: سیدي قاسم إعدادیة باب تیوكا 351 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

إقلیم: سیدي قاسم إعدادیة ابن سینا عبدالنبي بنزاھیة

78 01/09/2010 1 مسیر إقلیم: سیدي قاسم ابن بصال 340 مسیر (ممون (ن.ق إقلیم: سیدي قاسم ثانویة بلقصیري ملیكة بوراس

77 01/09/2010 2 مسیر إقلیم: سیدي قاسم ثانویة المنصور الذھبي 1155 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: سیدي قاسم ثانویة جرف 
الملحة

فاطمة العزوزي

74 02/09/2010 1 مسیر إقلیم: سیدي قاسم ثانویة بیر الطالب 
اإعدادیة

352 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
((ن.ج

إقلیم: سیدي قاسم ثانویة محمد 
الخامس

ھشام سعداوي

71 01/09/2010 2 مسیر إقلیم: سیدي قاسم إعدادیة ابن باجة 1158 مساعد مقتصد ممون الدرجة الثانیة  
((ن.ج

إقلیم: سیدي قاسم ثانویة محمد 
الخامس

طارق بلعباس

70 01/09/2010 1 مسیر إقلیم: سیدي قاسم إعدادیة المھدي ابن 
تومرت

343 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: سیدي قاسم إعدادیة ابن باجة جواد الزكالمي

88 16/09/1992 3 مسیر إقلیم: فحص - 
انجرة

المدرسة الجماعاتیة 
عمر بن الخطاب

66 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

إقلیم: القنیطرة كتامة الحنوني نجیب
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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

73 01/03/2011 1 مسیر إقلیم: موالي 
یعقوب

الثانویة االعدادیة أنوال 301 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

عمالة: الرباط لالعائشة حاضر كنزة

74 01/03/2011 1 مسیر عمالة: سال الثانویة اإلعدادیة سیدي 
محمد بن عبد هللا

338 مسیر (ممون (ن.ق عمالة: سال الثانویة اإلعدادیة 
الریحان

قاسم لحمام

67 01/09/2010 2 مسیر عمالة: سال الثانویة اإلعدادیة 
الریحان

1147 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
((ن.ج

إقلیم: القنیطرة الثانویة التأھیلیة 
ابن الرومي

صوصي علوي بوشرى

72 01/03/2011 1 مسیر عمالة: طنجة - 
أصیال

الثانویة التأھیلیة وادي 
الذھب

103 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: سیدي قاسم ثانویة المنصور 
الذھبي

عبد الحق اللبار
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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

75 01/09/2010 1 مسیر إقلیم: الحاجب الثانویة اإلعدادیة یوسف 
ابن تاشفین

225 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: تنغیر ثإ.إعدادیة الوفاء رجاء عبیدي

83 16/09/1995 1 مسیر إقلیم: میدلت ثانویة یوسف بن تاشفین 
اإلعدادیة

700 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

إقلیم: میدلت الثانویة التأھیلیة 
االمام علي

اومالل باسو

99 17/09/1984 2 مسیر إقلیم: ورزازات الثانویة التأھیلیة موالي 
رشید

718 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة الثانیة 

((ن.ج

إقلیم: ورزازات المدیریة 
اإلقلیمیة 
ورزازات

محمود عبد العالي

84 06/03/1995 1 مسیر إقلیم: ورزازات الثانویة التأھیلیة ولي 
العھد موالي الحسن 
لألقسام التحضیریة

717 مسیر (ممون (ن.ق إقلیم: ورزازات الثانویة التأھیلیة 
محمد السادس

اسالل  حمو

87 16/09/1993 1 مسیر عمالة: مكناس مدرسة واد الرمان 
الجماعاتیة

206 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة الثانیة 

((ن.ج

إقلیم: میدلت ایت عتو اولشبار زاید
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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

85 16/09/1988 4 مسیر إقلیم: الحسیمة بني بوفراح 3 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

إقلیم: الحسیمة المدرسة 
الجماعاتیة 
النكور

محمد كوكوش

78 05/09/2008 1 مسیر إقلیم: الحسیمة المدرسة الجماعاتیة 
النكور

870 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

إقلیم: الحسیمة ثانویة ابن رشد بوزمبو عبد الحمید

75 01/01/2012 1 مسیر إقلیم: بركان الشویحیة 124 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: الحسیمة اعدادیة  تبرانت عبد الحفیظ المیمون

74 01/03/2011 1 مسیر إقلیم: تطوان الثانویة التأھیلیة االمام 
الغزالي

109 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: العرائش الثانویة التأھیلیة 
عبد المالك 
السعدي

الصمدي عدنان

نعم 69 01/09/2010 1 مسیر إقلیم: تطوان المدرسة الجماعاتیة 
البیروني

925 مسیر (ممون (ن.ق إقلیم: تطوان الثانویة اإلعدادیة 
عبد الرحیم 
بوعبید

عبد العلي الحمدوني

68 01/03/2011 1 مسیر إقلیم: تطوان الثانویة اإلعدادیة أبو 
عبیدة بن الجراح

115 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: شفشاون الثانویة االعدادیة 
موالي الحسن 
األول

الرباوي غزالن

68 01/03/2011 1 مسیر إقلیم: تطوان المدرسة الجماعاتیة 
ملیكة الفاسي

116 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: تطوان الثانویة التأھیلیة 
عبد الرحمان 
الیوسفي

سعید التمساوتي

نعم 68 01/03/2011 1 مسیر إقلیم: تطوان الثانویة اإلعدادیة عبد 
الرحیم بوعبید

924 مسیر (ممون (ن.ق إقلیم: تطوان المدرسة 
الجماعاتیة 
البیروني

سمیة آیت عمران

68 01/03/2011 2 مسیر إقلیم: تطوان مدرسة زلیخة نصري 
االبتدائیة

114 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: شفشاون الثانویة اإلعدادیة 
تاسیفت

عبد الخالق البقالي

68 01/09/2010 2 مسیر إقلیم: سیدي قاسم ثانویة األمیر موالي 
عبد هللا التقنیة

342 مساعد مقتصد ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: شفشاون الثانویة التقنیة 
الخوارزمي

لخفي سھام

72 01/03/2011 2 مسیر إقلیم: فحص - 
انجرة

ثانویة اجوامعة التأھیلیة 67 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: العرائش الثانویة اإلعدادیة 
السواكن

علي بوعطیة

76 01/03/2011 2 مسیر عمالة: طنجة - 
أصیال

المقر الرئیسي للمركز 
الجھوي لمھن التربیة 

والتكوین

104 مسیر (ممون (ن.ق إقلیم: فحص - 
انجرة

ثانویة سیدي 
احمد بن عجیبة 
اإلعدادیة

نادیة أوالد عبد الرحمان
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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

72 01/01/2012 2 مسیر عمالة: طنجة - 
أصیال

المدرسة الجماعاتیة 
مجالو

106 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

عمالة: طنجة - 
أصیال

الثانویة االعدادیة 
المغرب العربي

عبدااللھ السعیدي

68 01/03/2011 1 مسیر عمالة: طنجة - 
أصیال

المدرسة الجماعاتیة 
الھار

105 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: العرائش المدرسة 
الجماعاتیة 
لعیاشة

عبد السالم الطالبي

8 / 13

نتیجة الحركة اإلنتقالیة الخاصة بالمكلفین بالتدبیر المالي والمادي والمحاسباتي لسنة  2021 



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

83 16/09/1995 1 مسیر إقلیم: الدریوش إع. عزیز امین 127 مساعد مقتصد ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

إقلیم: الدریوش ثانویة موالي 
اسماعیل 
التأھیلیة

السھلي المصطفى

87 16/09/1994 9 مسیر إقلیم: بركان الخوارزمي 946 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

إقلیم: بركان المدرسة 
الجماعاتیة 
رسالن

محمد خرباش

52 01/09/2010 1 مسیر إقلیم: بركان أبي الخیر 122 مساعد مقتصد (ممون (ن.ق إقلیم: بركان ابن بطوطة النكادي محمد

91 16/09/1992 1 مسیر إقلیم: تاوریرت موسى بن نصیر 198 مساعد مقتصد ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

إقلیم: تاوریرت الثانویة اإلعدادیة 
الزرقطوني

محمد حمدان

94 16/09/1985 2 مسیر إقلیم: جرادة إعدادیة عمر بن 
الخطاب

167 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

إقلیم: بركان ابن بطوطة قادي حسن

69 01/09/2010 3 مسیر إقلیم: جرسیف المدرسة الجماعاتیة 
راس لقصر

164 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: جرسیف الثانویة اإلعدادیة 
راس لقصر

قشمار فتاح

79 01/09/2010 1 مسیر عمالة: وجدة - 
أنكاد

ثا. زیري بن عطیة 188 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: بركان مارس 3 اكراعي ھشام

76 01/09/2010 1 مسیر عمالة: وجدة - 
أنكاد

إع. الجاحظ 189 مسیر (ممون (ن.ق إقلیم: بركان الخوارزمي میمون عومري
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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

79 06/09/2001 1 مسیر إقلیم: الصویرة الثانویة التأھیلیة سیدي 
محمد بن عبدهللا

604 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

عمالة: أكادیر  إدا 
وتنان

ثانویة الریاض 
اإلعدادیة

حسن توفیق

85 06/09/2001 1 مسیر إقلیم: تارودانت ثإ سیدي بوموسى 1389 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

إقلیم: تارودانت ثأ. النھضة عبد العزیز الطایفي

73 01/01/2012 1 مسیر إقلیم: تارودانت ثأ.سیدي وسیدي 797 مسیر (ممون (ن.ق إقلیم: تارودانت الثانویة التاھیلیة 
التقنیة

نوال رامي

87 16/09/1995 2 مسیر إقلیم: تیزنیت م.ج رسموكة مركز 
رسموكة

839 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

إقلیم: تیزنیت الثانویة التأھیلیة 
الرازي

لطیف ملود

91 16/09/1985 1 مسیر إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

ثإ. بلفاع 1366 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة الثانیة 

((ن.ج

عمالة: إنزكان ایت 
ملول

ثإ.عثمان بن 
عفان

عاللي مصطفى

87 17/09/1984 2 مسیر إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

ثأ. العربي  البناي 792 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

إقلیم: طاطا ثانویة الوحدة 
االعدادیة

اولقاید محمد

81 10/07/1988 1 مسیر إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

ثإ. سیدي الحاج الحبیب 784 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
((ن.ج

إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

ثإ. بلفاع سیدي بویة بویة

85 16/09/1994 3 مسیر إقلیم: شفشاون الثانویة االعدادیة 
موالي الحسن األول

877 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة الثانیة 

((ن.ج

إقلیم: تارودانت ثإ.زاویة سیدي 
الطاھر

عبد هللا القبا

68 01/01/2012 3 مسیر إقلیم: قلعة 
 السراغنة

ثانویة الحسن الثاني 
االعدادیة

586 مسیر (ممون (ن.ق إقلیم: تارودانت ثإ سیدي 
بوموسى

محمد سعید الحاجي

95 16/09/1986 1 مسیر عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

ثانویة الزیتون اإلعدادیة 781 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة الثانیة 

((ن.ج

إقلیم: تارودانت ثأ.العرفان حسان اسدمر
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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

70 01/03/2011 1 مسیر إقلیم: تازة الثانویة اإلعدادي ابن 
المـقــفـــع

296 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: تازة ثانویة عقبة بن 
نافع التأھیلیة

فاطمة العثماني

55 01/03/2011 1 مسیر إقلیم: تازة الثانویة اإلعدادیة باب 
مرزوقة

295 مسیر (ممون (ن.ق إقلیم: تازة الثانویة اإلعدادیة 
وادي أملیل

رشدي المرابط

79 06/09/2001 1 مسیر إقلیم: تاونات المدرسة الجماعاتیة 
اوالد داود

276 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

إقلیم: تاونات ثانویة اوالد داود 
اإلعدادیة

بوشتى   فاضل

70 01/09/2010 1 مسیر إقلیم: تاونات ثانویة 2 مارس 
اإلعدادیة

272 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: تاونات ثانویة اوالد عیاد 
اإلعدادیة

رضى الناده

101 16/09/1986 2 مسیر إقلیم: صفرو مدرسة أھل سیدي 
لحسن الجماعاتیة

239 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة الثانیة 

((ن.ج

إقلیم: صفرو ثانویة 6 نونبر 
اإلعدادیة

العمراني محمد 

88 19/09/1991 1 مسیر عمالة: الرباط الثانویة التأھیلیة موالي 
یوسف

1127 مسیر مفتش المصالح المادیة 
والمالبة ممتاز

إقلیم: تازة الثانویة 
التأھیلیة2 اكتوبر 

1955

ھرد  عبد   العزیز

نعم 92 16/09/1995 1 مسیر عمالة: فاس الثانویة التقنیة 1038 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

عمالة: فاس الثانویة اإلعدادیة 
الجواھر

أمین األمراني العلوي

78 16/09/1998 1 مسیر عمالة: فاس الثانویة التأھیلیة 
القرویین

226 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

عمالة: فاس الثانویة التأھیلیة 
سیدي احرازم

عبدالقادر جلول

نعم 68 01/09/2010 1 مسیر عمالة: فاس الثانویة اإلعدادیة 
الجواھر

1052 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

عمالة: فاس الثانویة التقنیة طارق عاقل

نعم 80 16/09/1994 1 مسیر عمالة: مكناس الثانویة التأھیلیة إبن 
الرومي

1005 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

عمالة: مكناس الثانویة التأھیلیة 
المرجعیة

صالح الخدار

73 01/09/2010 1 مسیر عمالة: مكناس الثانویة اإلعدادیة أحمد 
بن إدریس ملولي

209 مساعد مقتصد ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

عمالة: مكناس الثانویة اإلعدادیة 
 بوفكران

العیادي أحمد

نعم 100 16/09/1988 1 مسیر عمالة: مكناس الثانویة التأھیلیة 
المرجعیة

1003 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

عمالة: مكناس الثانویة التأھیلیة 
إبن الرومي

حیدان نعیمة
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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

75 01/09/2010 1 مسیر إقلیم: سطات الثانویة التأھیلیة البروج 509 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
((ن.ج

إقلیم: سطات الثانویة التأھیلیة 
رحال المسكني

حمید اعمامرى

66 01/03/2011 1 مسیر إقلیم: سطات الثانویة التقنیة 511 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: سطات مركز األقسام 
التحضیریة

اعبیس عبد الفتاح

87 18/09/1985 1 مسیر إقلیم: فحص - 
انجرة

ثانویة سیدي احمد بن 
عجیبة اإلعدادیة

887 مساعد مقتصد ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

إقلیم: سطات نیابة سطات دیشكور المختار

77 01/03/2011 1 مسیر عمالة: الرباط المقر الرئیسي للمركز 
الجھوي لمھن التربیة 

والتكوین

336 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: النواصر الثانویة 
اإلعدادیة. 
خدیجة أم 
المؤمنین

عبدالمولى قریش

77 01/03/2011 10 مسیر عمالة: الرباط لالعائشة 1128 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

عمالة مقاطعات 
سیدي البرنوصي

الثانویة التأھیلیة 
عالل بن عبد هللا

العربي الفن
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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

86 16/09/1992 2 مسیر إقلیم: طانطان الثانویة اإلعدادیة 
المسیرة الخضراء

856 مساعد مقتصد ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

إقلیم: طانطان مدیریة طانطان لمزابي    عبد الرحمان

84 25/01/1995 1 مسیر إقلیم: كلمیم الثانویة اإلعدادیة امام 
مالك

1413 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة الثانیة 

((ن.ج

إقلیم: أسا - الزاك الثانویة اإلعدادیة 
المسیرة 
الخضراء

لحر محمد

70 01/09/2010 1 مسیر إقلیم: كلمیم المركز الجھوي لمھن 
التربیة والتكوین

842 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: كلمیم الثانویة اإلعدادیة 
امام مالك

الحسین واركزیز
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