
المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
الدار البیضاء  - سطات الجھة : 

اإلسم و النسب العمالة أو اإلقلیم
بعزة محمد عمالة مقاطعة عین الشق
حنان بوحفة إقلیم: بنسلیمان
إقلیم: بنسلیمان  عمرو شعوب
جمال جواد إقلیم: بنسلیمان
اعمر    كریما إقلیم: بنسلیمان
الحسین  بن اعطى إقلیم: بنسلیمان
عبد المالك خزراجي إقلیم: برشید
بوشعیب الخوخ إقلیم: برشید
لیلى كمرة إقلیم: برشید
ادبرام یوسف إقلیم: برشید
عبد الرحیم زایز إقلیم: برشید
محمد الھاشمي إقلیم: برشید
مداق عبدالحق إقلیم: برشید
شبیب خدیجة إقلیم: برشید
بومشكة أحمد عمالة مقاطعات الدار البیضاء أنفا
اشلیبخ عبد اللطیف عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان
الیعقابي نوالدین عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان
أكوزول عبد الدایم عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان
لحسن بوزرور عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان
عادل اللیتي عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان
المصباحي   منانة عمالة مقاطعات عین السبع الحي المحمد
اوشاح عبد الحفیظ عمالة مقاطعة عین الشق
نجاة  دمني عمالة مقاطعة عین الشق
ادریس الحاتمي عمالة مقاطعة الحي الحسني
سراي  محمد عمالة مقاطعة الحي الحسني
مكداني المھدي عمالة مقاطعة الحي الحسني
وھبي امحلة عمالة مقاطعة الحي الحسني
خلید مرابط عمالة مقاطعات ابن مسیك

عبد الحكیم العلمي عمالة مقاطعات ابن مسیك
عبد الصمد سلیماني عمالة مقاطعات ابن مسیك
إكرام الكرزازي عمالة مقاطعات موالي رشید
نبیل مسري عمالة مقاطعات موالي رشید
یحیى حاجي عمالة مقاطعات موالي رشید
امجید عبد الرحیم عمالة مقاطعات موالي رشید
لملیحي عبدالحلیم عمالة مقاطعات موالي رشید
أدام محمد عمالة مقاطعات موالي رشید

كركوش إسماعیل عمالة مقاطعات موالي رشید
حیات  ناجي عمالة مقاطعات سیدي البرنوصي
محي الدین حاجي عمالة مقاطعات سیدي البرنوصي
بنیوسف لمیاء عمالة مقاطعات سیدي البرنوصي
الحدادي عبد المنعم عمالة مقاطعات سیدي البرنوصي

1 / 15



المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
الدار البیضاء  - سطات الجھة : 

اإلسم و النسب العمالة أو اإلقلیم
اإلدریسي بحیاوي عبد الكبیر عمالة مقاطعات سیدي البرنوصي

لطفي حسن عمالة مقاطعات سیدي البرنوصي
جیھان موكن  عمالة مقاطعات سیدي البرنوصي
عبد المجید السامي إقلیم: الجدیدة
الحریري عبدالعالي إقلیم: الجدیدة
صقراوي محمد إقلیم: الجدیدة
مرتجي فرید إقلیم: الجدیدة
بوعالمیة مینة إقلیم: مدیونة
بوعزة البوكري إقلیم: مدیونة
المجبر فؤاد إقلیم: مدیونة

موالي المصطفى الراشیدي إقلیم: مدیونة
عبد الكریم بحار إقلیم: مدیونة
أحمد لعزیز حسناء عمالة: المحمدیة
محمد یقلي عمالة: المحمدیة
محمد التلجاوي إقلیم: النواصر
الصدیق سعید إقلیم: النواصر
عیار عبدهللا إقلیم: النواصر
حیون محمد إقلیم: النواصر
زكریا محمد إقلیم: النواصر
مطالبي حسن إقلیم: سطات
نادیة یاتمي إقلیم: سطات
محمد بن الطالبة إقلیم: سطات
كراخي عبدهللا إقلیم: سطات
جوھر حمادي إقلیم: سطات
أحمد بومدیان إقلیم: سطات
محمد عابد إقلیم: سطات
مومن أحمد إقلیم: سطات
حسن المدیوني إقلیم: سطات
عزیز قمري إقلیم: سطات
الھام شھال إقلیم: سیدي بنور
المكاوي عزیز إقلیم: سیدي بنور
سعاد الحلیمي إقلیم: سیدي بنور
عادل طویلي إقلیم: سیدي بنور
محسین كریمي إقلیم: سیدي بنور
حنان لمریق إقلیم: سیدي بنور
فضیل بكاني إقلیم: سیدي بنور
عزیز كداني إقلیم: سیدي بنور
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
طنجة - تطوان - الحسیمة الجھة : 

اإلسم و النسب العمالة أو اإلقلیم
أمال اكریني إقلیم: الحسیمة
الربیعي اسماعیل إقلیم: الحسیمة
أوزال رشید إقلیم: الحسیمة

فاطمة نایت سي علي إقلیم: الحسیمة
فدوى بوسالمة إقلیم: الحسیمة
عطار ھناء إقلیم: الحسیمة
خالید الناصري إقلیم: الحسیمة
كریم اكمكام إقلیم: الحسیمة
أحمد الدرقاوي إقلیم: الحسیمة
محمد   الرمضاني إقلیم: الحسیمة
عماد صالحي إقلیم: الحسیمة
لزرك عبد السالم إقلیم: شفشاون
اولحسن محماد إقلیم: شفشاون
موساوي المصطفى إقلیم: شفشاون
الحضري فوزیة إقلیم: شفشاون
راضھ سمیر إقلیم: شفشاون
ادریس بلعربي إقلیم: شفشاون

رضوان  المصمودي   إقلیم: شفشاون
عبد هللا الفرطوط إقلیم: شفشاون
راضیة المتوكل إقلیم: شفشاون
شھاب لطیفة إقلیم: شفشاون
المصطفى جامع إقلیم: شفشاون
البقالي أحمد إقلیم: فحص - انجرة
ھنوف محي الدین إقلیم: فحص - انجرة
شراح راشید إقلیم: العرائش
جالل بنعتو إقلیم: العرائش
المختار بنعطي إقلیم: العرائش

زوركي عبد الرحمان إقلیم: العرائش
إقلیم: العرائش حضرة سعید
نعیمة اخنشوف إقلیم: العرائش
مولود بوزلماط إقلیم: العرائش
واحساین طارق إقلیم: وزان
ایمان شیكاري إقلیم: وزان
خالد طاھري إقلیم: وزان
محمد دودوز إقلیم: وزان
بولحیا  مصطفى إقلیم: وزان
الدامي محمد إقلیم: وزان
رشید شلواح إقلیم: وزان

صالح الدین مصلح إقلیم: وزان
احمد الفالق إقلیم: وزان
توفیق خالدي عمالة: طنجة - أصیال
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
طنجة - تطوان - الحسیمة الجھة : 

اإلسم و النسب العمالة أو اإلقلیم
شدین محمد نجیب عمالة: طنجة - أصیال
یوسف لمھوض عمالة: طنجة - أصیال
خدیجة العیاط  عمالة: طنجة - أصیال
أحمد دریسي عمالة: طنجة - أصیال
حسن مزان عمالة: طنجة - أصیال
الدامي سعاد إقلیم: تطوان
زكریاء فراج إقلیم: تطوان
مخلص السعدیة إقلیم: تطوان
زھراء بوریقي إقلیم: تطوان
حموشة مونیر إقلیم: تطوان
العالم حكیمة إقلیم: تطوان
جلول جعفر عمالة: المضیق - الفنیدق
السمري احمد عمالة: المضیق - الفنیدق
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
الشرق الجھة : 

اإلسم و النسب العمالة أو اإلقلیم
بوزبیبة عبد الحمید إقلیم: بركان
قاضي عبد الرزاق إقلیم: بركان
احمد لبیض إقلیم: بركان
خالد  حمدان إقلیم: الدریوش
الحسین البقالي إقلیم: الدریوش
بوراسي عمر إقلیم: الدریوش
المختار الرحاوي إقلیم: الدریوش
أیمان بزاوي إقلیم: الدریوش
بودشیش محمد إقلیم: الدریوش
عبد العالي بولعالم إقلیم: الدریوش
مقران عبد العزیز إقلیم: الدریوش
ابن عدي سعید إقلیم: فجیج
جحیلیلة محمد إقلیم: فجیج
العزیزي توفیق إقلیم: جرسیف
حفیظ اجدید إقلیم: جرسیف
شفیق كریم إقلیم: جرسیف
حسن بلعویدل إقلیم: جرسیف
محمد موحیا إقلیم: جرسیف

الصدیق عبد الرحیم إقلیم: جرادة
مصطفى حداوي إقلیم: جرادة
حمید السبار إقلیم: جرادة
جمال یجو إقلیم: الناضور
قیسي زكریاء إقلیم: الناضور
خلید بوخریص إقلیم: الناضور
رمضاني محمد إقلیم: الناضور
مصطفى جلطي إقلیم: الناضور
محمد بنبراھیم إقلیم: الناضور
الزكاغ نجیة إقلیم: الناضور
فحشوش ابراھیم إقلیم: الناضور
محمد براھمي إقلیم: الناضور
درعاوي عمر إقلیم: الناضور
ابتسام  الدخیسي إقلیم: تاوریرت
سعید المعتمد إقلیم: تاوریرت
جوھرة اجدید إقلیم: تاوریرت
بوكنانة ادریس إقلیم: تاوریرت
عمرو البخاري إقلیم: تاوریرت
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
فاس - مكناس الجھة : 

اإلسم و النسب العمالة أو اإلقلیم
فاطمة الزھراء بلھادف عمالة: مكناس
امین العبودي إقلیم: بولمان
محمد بوزیاني إقلیم: بولمان
رشید حاسین إقلیم: بولمان
خالد حینجي إقلیم: بولمان
اسماعیل تورى إقلیم: بولمان
بن مریم محمد إقلیم: بولمان
یاسین العمري إقلیم: بولمان
لحیان رضوان إقلیم: بولمان
زروال  خالد إقلیم: بولمان
محمد حاجي إقلیم: الحاجب

ابو لقاسم موالي عبدهللا إقلیم: الحاجب
إدریس مبتكر إقلیم: الحاجب

إقلیم: الحاجب العمري العلوي موالي  احمد
محمد    موصالي إقلیم: الحاجب

عبد الخالق صدقي العماري إقلیم: الحاجب
عبدالرحمن الزروالي عمالة: فاس
لطف هللا العیساوي عمالة: فاس
محمد  محیفض عمالة: فاس
الحسین المرضي إقلیم: إفران
ایت خلو مصطفى إقلیم: إفران
خدیجة ابكارة إقلیم: إفران
بناصر وبیھي إقلیم: صفرو
طارق المرابط إقلیم: صفرو
لحسن  أجغو إقلیم: صفرو
عبد الواحد املوي إقلیم: صفرو
بوكل سي لحبیب إقلیم: صفرو
نور الدین معلمي إقلیم: صفرو
مصطفي العامري إقلیم: صفرو
محتال   محمد  الفرحي إقلیم: صفرو
یوسف نطاق إقلیم: صفرو

ادریسي ازمي عبد العزیز إقلیم: تاونات
بوشتى القبالي إقلیم: تاونات
عمر یزوغ إقلیم: تاونات

محمد عبد النور القرینعي إقلیم: تاونات
أمزیل محمد إقلیم: تاونات
عبد القادر الصكر إقلیم: تاونات
عبد القادر الصنھاجي إقلیم: تاونات
منیر بلحیان إقلیم: تاونات

عبد العالي الرضواني إقلیم: تاونات
سعاد خشان إقلیم: تاونات
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
فاس - مكناس الجھة : 

اإلسم و النسب العمالة أو اإلقلیم
كمال الفرجة إقلیم: تاونات
محمد اھشامي إقلیم: تاونات
أحمد بیھ إقلیم: تاونات
لطفي عادل إقلیم: تاونات
بالتي جمال إقلیم: تاونات
زركون عبد هللا إقلیم: تاونات
زكریاء بوقیوع إقلیم: تازة
ربیع بن الصغیر إقلیم: تازة
محمد الخیاوي إقلیم: تازة
رضوان الھواري إقلیم: تازة
منیر رزین إقلیم: تازة
عبد اإللھ عبیدي إقلیم: تازة

العلوي االمراني یوسف إقلیم: تازة
محمد  الفیاللي إقلیم: تازة
عبد اللطیف معتصم إقلیم: موالي یعقوب
حنان زوھري إقلیم: موالي یعقوب
العیساتي الحسن إقلیم: موالي یعقوب
عبد الفتاح الكوماشي إقلیم: موالي یعقوب
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
الرباط - سال - القنیطرة الجھة : 

اإلسم و النسب العمالة أو اإلقلیم
العربي حیداوي إقلیم: القنیطرة
سعید اإلدریسي إقلیم: القنیطرة
حسناء اعمارة إقلیم: القنیطرة
العمري بنداود إقلیم: الخمیسات

العلوي موالي عبد الرحمان إقلیم: الخمیسات
العمیم عبد المجید إقلیم: الخمیسات
طارق إنفي إقلیم: الخمیسات
السالمي محمد إقلیم: الخمیسات
المصطفى بلغیتي إقلیم: الخمیسات
حنون غسان إقلیم: الخمیسات
عادل البركة عمالة: الرباط
القرني صفیة عمالة: الرباط
مریم فرحون عمالة: الرباط
الشرغاوي محمد عمالة: الرباط
مسقابوش یونس عمالة: سال
كھكة سعید عمالة: سال
رشید الغاشي إقلیم: سیدي قاسم
عثمان بنصحري إقلیم: سیدي قاسم
ایت رقوش الحسین إقلیم: سیدي قاسم
ماري الراشدي إقلیم: سیدي قاسم
توفیق عزوز إقلیم: سیدي قاسم
عبد الرحمان ساتر إقلیم: سیدي قاسم
سعید أوحبشان إقلیم: سیدي قاسم
الشدادي أمل إقلیم: سیدي قاسم
الحلیب باسو إقلیم: سیدي قاسم
موحتي سكا إقلیم: سیدي قاسم

فریدة  عـلوي االسماعـیلي إقلیم: سیدي قاسم
حیاة بوزبیبة إقلیم: سیدي قاسم
القویطي رشید إقلیم: سیدي سلیمان
عبد السالم النسافي إقلیم: سیدي سلیمان
السایسي منیر إقلیم: سیدي سلیمان
عمر اخریص إقلیم: سیدي سلیمان
طیوبي نور الدین إقلیم: سیدي سلیمان
المشرق المصطفى إقلیم: سیدي سلیمان
عبد الغاني الصالحي إقلیم: سیدي سلیمان
زوبیدة  المسناوي إقلیم: سیدي سلیمان
عبدالرزاق فقیر عمالة: الصخیرات  - تمارة
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
بني مالل - خنیفرة الجھة : 

اإلسم و النسب العمالة أو اإلقلیم
یونس    مرشیش إقلیم: أزیالل
سعید یوسفي إقلیم: أزیالل
ابراھیم بایشو إقلیم: أزیالل
موحى حفضي إقلیم: أزیالل
ھشام      اجویدر إقلیم: أزیالل
بوشرة ایتبراھیم إقلیم: أزیالل
غبوقي خالد إقلیم: أزیالل

عبد الرحیم السعداوي إقلیم: أزیالل
حسن الممساوي إقلیم: أزیالل
مروان معموري إقلیم: أزیالل
نوال بلفقیھ إقلیم: أزیالل

عدل عبد اللطیف إقلیم: أزیالل
محمد اكریك إقلیم: أزیالل
محمد اتفروین إقلیم: أزیالل
بن زویة عبد الغاني إقلیم: أزیالل
ا در یس         انجدام إقلیم: بني مالل
محمد بلفالح إقلیم: بني مالل
بنعمي خالد إقلیم: بني مالل
بنعبو عبدالعزیز إقلیم: بني مالل
ھبتي منال إقلیم: بني مالل
جریر بوشرى إقلیم: بني مالل
أفوكال خدیجة إقلیم: الفقیھ بن صالح
لغزالي المصطفى إقلیم: الفقیھ بن صالح
لمباركي حسن إقلیم: الفقیھ بن صالح
جمیلة السبتي إقلیم: الفقیھ بن صالح
موعى سیدي محمد إقلیم: خنیفرة
ناصي عزیز إقلیم: خنیفرة
باحقي اسماعیل إقلیم: خنیفرة
فكري    محمد إقلیم: خنیفرة
امحمد اللحیاني إقلیم: خنیفرة
الحسین بوسلھام إقلیم: خریبكة
جبیرة بوعبید إقلیم: خریبكة
عبد الغاني البیر إقلیم: خریبكة
العربي الطالبي إقلیم: خریبكة
محمد المحمدي إقلیم: خریبكة
مكاوي محمد إقلیم: خریبكة
ایت اتودا الحسین إقلیم: خریبكة
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
مراكش - آسفي الجھة : 

اإلسم و النسب العمالة أو اإلقلیم
لحسن اتكرامت إقلیم: الحوز
ایت ابریك سعید إقلیم: الحوز
أیت لمین علي إقلیم: الحوز
خالد ادریكي إقلیم: الحوز

موالي ھشام البادي إقلیم: الحوز
اسماعیل المعاشي إقلیم: الحوز
عبد الحكیم خرشوفي إقلیم: الحوز
محمد البوعناني إقلیم: الحوز
الدریوش عبد الكریم إقلیم: الحوز
فتح هللا محمد إقلیم: شیشاوة
سعید بوحتوش إقلیم: شیشاوة
خالد المتحمس إقلیم: شیشاوة
صالح الدین حبشي إقلیم: شیشاوة
حسن متوكیل إقلیم: شیشاوة
سفیان السباھي إقلیم: شیشاوة
لصفر محمد إقلیم: قلعة  السراغنة
عطیف خالد إقلیم: قلعة  السراغنة
الحسین العسري إقلیم: قلعة  السراغنة
واحمان عز الدین إقلیم: قلعة  السراغنة
صالح الدین میعاد إقلیم: قلعة  السراغنة
الركوعي بوسلھام إقلیم: قلعة  السراغنة
أحمد شوقي إقلیم: قلعة  السراغنة
وعزوز یوسف إقلیم: الصویرة
اھریشة شعیب إقلیم: الصویرة
فاطمة شلخي إقلیم: الصویرة
عبد هللا ھموش إقلیم: الصویرة
امریود عبدااللھ إقلیم: الصویرة
الشكیري علي إقلیم: الصویرة
عبد هللا صبري إقلیم: الصویرة
محمد الكص عمالة: مراكش
الناضفي لیلى إقلیم: الرحامنة
ابراھیم الخیاوي إقلیم: الرحامنة
أسماء لعكري إقلیم: الرحامنة
الجیار خالد إقلیم: الرحامنة
یوسف الغصاري إقلیم: الرحامنة
إقلیم: الرحامنة عبد اللطیف بنزبیر
محمد الزراري إقلیم: آسفي
حجاد عبد الكبیر إقلیم: آسفي
االحالفي علي إقلیم: الیوسفیة
نادیة شربي إقلیم: الیوسفیة
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
درعة - تافیاللت الجھة : 

اإلسم و النسب العمالة أو اإلقلیم
حابا عبد هللا إقلیم: الرشیدیة
الطیبي الحسن إقلیم: الرشیدیة
حمداني محمد إقلیم: الرشیدیة
بن زیان عبد العالي إقلیم: الرشیدیة
عبد الرزاق مالكي إقلیم: الرشیدیة
ملھوني حسن إقلیم: الرشیدیة
عمر موجان إقلیم: الرشیدیة
بخال المصطفى إقلیم: الرشیدیة
رشید شیبي إقلیم: میدلت

موالي الشریف كریمي إقلیم: میدلت
عبد هللا بلسو إقلیم: میدلت
فؤاد مبروكي إقلیم: میدلت
إقلیم: میدلت  عبد العزیز بنعبو
ایفزي عمر إقلیم: میدلت
محمد رضوان إقلیم: ورزازات
عزیز بشكین إقلیم: ورزازات
الحدوي الحبیب إقلیم: ورزازات

عبد الغاني عبد العزیز إقلیم: تنغیر
ادریس لعسو إقلیم: تنغیر

المصطفى بالحسن   إقلیم: تنغیر
احماد احسیسو إقلیم: تنغیر
كنتاوي خدیجة إقلیم: تنغیر
الحسن موعشى إقلیم: تنغیر
الزرھوني احمد إقلیم: تنغیر
لحو اویدیر إقلیم: تنغیر
عزیزي محمد إقلیم: تنغیر
سعید اشكوك إقلیم: تنغیر
الشمیطي امال إقلیم: تنغیر
مشروح ابراھیم إقلیم: تنغیر
وخدجو محمد إقلیم: تنغیر

مصطفى أیت لحسین إقلیم: زاكورة
تفركة حسن إقلیم: زاكورة
ھبوز جمال إقلیم: زاكورة
سمیر الغازي إقلیم: زاكورة
عبد اللطیف حمادي إقلیم: زاكورة
عبد السالم الزاھر إقلیم: زاكورة
الركراكي عبدالھادي إقلیم: زاكورة
المختار متوكیل إقلیم: زاكورة
ایت عبدالعالي عبدهللا إقلیم: زاكورة
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
سوس - ماسة الجھة : 

اإلسم و النسب العمالة أو اإلقلیم
الحیان اسماعیل عمالة: أكادیر  إدا وتنان

عبد الواحد بوطیب  إقلیم: شتوكة آیت باھا
علي فضل المصطفى إقلیم: شتوكة آیت باھا
الوالي عبدهللا إقلیم: شتوكة آیت باھا

عبد الكبیر الجراري إقلیم: شتوكة آیت باھا
باروك توفیق إقلیم: شتوكة آیت باھا

موالي الوافي الفاللي إقلیم: شتوكة آیت باھا
تباري خلیل عمالة: إنزكان ایت ملول
نعیمة فاضل عمالة: إنزكان ایت ملول
احنوش ابراھیم عمالة: إنزكان ایت ملول
كركر ابراھیم عمالة: إنزكان ایت ملول
ازبور عبد المجید عمالة: إنزكان ایت ملول
صانبا أحمد إقلیم: تارودانت

آیت القاضي ملیكة إقلیم: تارودانت
ایت داود الحسن إقلیم: تارودانت
أمل فرح إقلیم: تارودانت

عبد الھادي     ایت النویس إقلیم: تارودانت
اكراید میلود إقلیم: تارودانت

موالي سلیمان إشطوحن إقلیم: تارودانت
عمراني مغانیم إقلیم: تارودانت
الخماعي احمد إقلیم: تارودانت
لیلى بلوك إقلیم: تارودانت
لمیاء أوزال إقلیم: تارودانت
الشین رشید إقلیم: تارودانت
لشھب محمد إقلیم: تارودانت
فؤاد تورتو إقلیم: تارودانت
محمد سلیمان إقلیم: طاطا
نوفي سمیر إقلیم: طاطا
زھرة اوجامع إقلیم: طاطا
خیتاس الحسن إقلیم: طاطا
الشافعي حمزة إقلیم: طاطا
بالحسن محمد إقلیم: طاطا
صالح غالب إقلیم: طاطا
الداودي  محمد إقلیم: طاطا
اولحوس الحسن إقلیم: تیزنیت
ابراھیم لحویج إقلیم: تیزنیت
كافو عمر إقلیم: تیزنیت

بشار عبد الرحیم إقلیم: تیزنیت
الھدنة محمد إقلیم: تیزنیت
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
كلمیم - واد نون الجھة : 

اإلسم و النسب العمالة أو اإلقلیم
كلیل خالد إقلیم: أسا - الزاك
مدوش  الحسین إقلیم: أسا - الزاك
واعزیز رشید إقلیم: أسا - الزاك
مرجي فاطمة إقلیم: أسا - الزاك
ایمان شیخي إقلیم: كلمیم
ادراق عبد الحكیم إقلیم: كلمیم
بعزیز امحمد إقلیم: كلمیم
حسن الورداني إقلیم: كلمیم
عبد الكریم بیكورن إقلیم: كلمیم
امزیل خدیجة إقلیم: كلمیم
رمان سعید إقلیم: كلمیم
عبد هللا حسیني إقلیم: كلمیم
عبد المجید الصافي إقلیم: كلمیم
ابراھیم  یوسفي إقلیم: كلمیم
زعیم علي إقلیم: كلمیم
أحمد الھابوز إقلیم: كلمیم
كني موالي علي إقلیم: كلمیم
محراث مصطفى إقلیم: كلمیم
نوریة الدغیرني إقلیم: سیدي افني
حسناء كاملي إقلیم: سیدي افني
مریم امكراز إقلیم: سیدي افني
سعید جوھر إقلیم: سیدي افني
عبد هللا الھاللي إقلیم: سیدي افني
یوسف قاق إقلیم: سیدي افني
نور الدین بوقفة إقلیم: سیدي افني
عبد الرزاق فاطن إقلیم: طانطان
فاطمة زلفى إقلیم: طانطان
حلیمة راجدي إقلیم: طانطان
یوسف زیان إقلیم: طانطان
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
العیون -  الساقیة الحمراء الجھة : 

اإلسم و النسب العمالة أو اإلقلیم
العیاش  القاسمي إقلیم: بوجدور
الحسین الھتاف إقلیم: بوجدور
عزیز عبارو إقلیم: العیون
ابراھیم فھید إقلیم: العیون
رشید ورد إقلیم: العیون
حبیبي الحسین إقلیم: العیون

عمر البقالي الطاھري إقلیم: العیون
سیدي أحمد   الداه إقلیم: طرفایة
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
الداخلة - وادي الذھب الجھة : 

اإلسم و النسب العمالة أو اإلقلیم
حلحول یونس إقلیم: وادي الذھب

عبد الكریم     بنشھید إقلیم: وادي الذھب
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