
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

85 25/01/1995 10 مسیر إقلیم: أسا - الزاك الثانویة اإلعدادیة 
المسیرة الخضراء

766 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة الثانیة 

((ن.ج

إقلیم: أسا - الزاك الثانویة التأھیلیة 
عوینىة الھنا

لحر محمد

79 10/07/1988 1 مسیر إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

ثإ. بلفاع 1371 مساعد مقتصد ممون الدرجة الثانیة  
((ن.ج

إقلیم: كلمیم األكادیمیة 
الجھویة للتربیة 
والتكوین لجھة 
كلمیم-واد

سیدي بویة بویة
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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

81 06/09/2001 2 مسیر إقلیم: آسفي الثانویة اإلعدادیة 
ھارون الرشید

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

إقلیم: شیشاوة الثانویة التأھیلیة 
اإلمام البخاري

بدر الدین مقتدي

102 17/06/1993 1 مسیر إقلیم: آسفي الثانویة التأھیلیة 
المعاشات

566 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
((ن.ج

إقلیم: آسفي الثانویة اإلعدادیة 
المنصور الذھبي

اخالقي نور الدین

76 01/09/2010 8 مسیر إقلیم: الحوز الثانویة التأھیلیة التوامة 1248 مسیر (ممون (ن.ق إقلیم: قلعة 
 السراغنة

ثانویة  سیدي  
رحال التأھیلیة

ھضوار محمد

75 01/03/2011 3 مسیر إقلیم: الحوز الثانویة اإلعدادیة سد 
نفیس

505 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: الحوز الثانویة التأھیلیة 
التوامة

سعاد اھرتي

71 06/09/2000 1 مسیر إقلیم: الحوز الثانویة التأھیلیة بئر 
انزران

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

إقلیم: شیشاوة المدیریة 
االقلیمیة شیشاوة

محمد بطار

72 01/09/2010 10 مسیر إقلیم: الرحامنة الثانویة التأھیلیة االمام 
البخاري

552 مسیر (ممون (ن.ق إقلیم: الرحامنة الثانویة االعدادیة 
اوالد حسون

الحیان حسن

70 01/09/2010 2 مسیر إقلیم: الصویرة الثانویة التأھیلیة الفتح 535 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: الصویرة الثانویة اإلعدادیة 
اإلمام الغزالي

حنان شكو

74 16/09/1997 1 مسیر إقلیم: شیشاوة الثانویة التأھیلیة اإلمام 
البخاري

1249 مساعد مقتصد ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

إقلیم: شیشاوة المدیریة 
االقلیمیة شیشاوة

عبد الجلیل الطالب

94 16/09/1995 1 مسیر عمالة: الرباط 1079 دار السالم  مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

عمالة: مراكش الثانویة التأھیلیة 
الموحدین

لبیلتة عبد الحمید

95 10/01/1994 2 مسیر عمالة: المضیق - 
الفنیدق

ثانویة عبد الخالق  
الطریس اإلعدادیة

112 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
((ن.ج

إقلیم: الحوز الثانویة التأھیلیة 
ابن ماجة

محمد أضریف

81 16/09/1987 6 مسیر عمالة: مراكش الثانویة اإلعدادیة 
الحسنى

1292 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

إقلیم: الحوز الثانویة التأھیلیة 
المختار السوسي

صبیر عبدالرحیم

78 12/01/1994 1 مسیر عمالة: مراكش الثانویة االعدادیة عالل 
بن عبد هللا

542 مسیر (ممون (ن.ق عمالة: مراكش الثانویة التأھیلیة  
محمد الخامس

سعید زوان

77 01/09/2010 1 مسیر عمالة: مراكش الثانویة التأھیلیة  محمد 
الخامس

1280 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
((ن.ج

عمالة: مراكش الثانویة اإلعدادیة 
الحسنى

ابراھیم كركاش
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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

42 01/03/2011 1 مسیر إقلیم: آسفي الثانویة اإلعدادیة 
الفارابي

568 مسیر (ممون (ن.ق إقلیم: العرائش الثانویة اإلعدادیة 
  العوامرة

محمد الخیاط

75 01/03/2011 3 مسیر إقلیم: الحسیمة إعدادیة القدس 784 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: الحسیمة الثانویة التأھیلیة  
ایت قمرة

محمد  الفاسي

101 16/09/1988 3 مسیر إقلیم: الحسیمة المدرسة الجماعاتیة 
النكور

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

إقلیم: الحسیمة بني بوفراح محمد كوكوش

74 01/03/2011 1 مسیر إقلیم: العرائش المدرسة الجماعاتیة 
لعیاشة

65 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: العرائش الثانویة االعدادیة 
 بني جرفط

عبد السالم الطالبي

74 01/03/2011 1 مسیر إقلیم: العرائش الثانویة اإلعدادیة 
  العوامرة

816 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: العرائش الثانویة اإلعدادیة 
 ریصانة

البمالسي فؤاد

73 01/03/2011 1 مسیر إقلیم: العرائش الثانویة التأھیلیة ماء 
العینین

814 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: العرائش الثانویة اإلعدادیة 
   الزوادة

فؤاد بنوار

77 01/09/2010 1 مسیر إقلیم: تاونات ثانویة المولى عبد 
العزیز اإلعدادیة

243 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: شفشاون الثانویة االعدادیة 
موالي الحسن 
األول

البدالي عبد المنعم

77 01/09/2010 5 مسیر إقلیم: تطوان الثانویة اإلعدادیة عبد 
الرحیم بوعبید

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

عبد العلي الحمدوني

77 01/09/2010 1 مسیر إقلیم: تطوان مركز األقسام 
 التحضیریة

99 مسیر (ممون (ن.ق إقلیم: العرائش الثانویة التأھیلیة 
ماء العینین

فدوى الشاوش

75 01/03/2011 1 مسیر إقلیم: تطوان المدرسة الجماعاتیة  
البیروني

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

سمیة آیت عمران

75 01/03/2011 1 مسیر إقلیم: تطوان الثانویة اإلعدادیة عبد 
هللا كنون

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

إحسان البغدادي

75 01/03/2011 5 مسیر إقلیم: تطوان المدرسة الجماعاتیة 
محمد شكري

107 مسیر (ممون (ن.ق إقلیم: شفشاون الثانویة االعدادیة 
عمر الجیدي

االبراھیم فوزي

75 01/03/2011 1 مسیر إقلیم: تطوان فرعیة سیدي عبد السالم 109 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: تطوان المدرسة  
الجماعاتیة 
البیروني

محمد اعلي
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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

75 01/03/2011 1 مسیر إقلیم: تطوان الثانویة اإلعدادیة ابن 
حمزة

100 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: فحص - 
انجرة

ثانویة عبد 
الكریم الخطابي 
اإلعدادیة

العمراني  احمد

67 01/03/2011 4 مسیر إقلیم: تطوان الثانویة التأھیلیة عبد 
الرحمان الیوسفي

106 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: العرائش الثانویة اإلعدادیة 
قصر بجیر

سعید التمساوتي

75 01/03/2011 1 مسیر إقلیم: شفشاون الثانویة االعدادیة 
موالي الحسن األول

795 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: تطوان الثانویة اإلعدادیة 
المقاومة

الرباوي غزالن

75 01/03/2011 5 مسیر إقلیم: شفشاون الثانویة اإلعدادیة 
تاسیفت

52 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: شفشاون الثانویة التأھیلیة 
السطیحة

عبد الخالق البقالي

96 21/10/1982 1 مسیر إقلیم: فحص - 
انجرة

ثانویة ابن رشد التأھیلیة 62 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

عمالة: طنجة - 
أصیال

الثانویة التأھیلیة 
أبو العباس 
السبتي

منیر رضا

93 16/09/1994 8 مسیر إقلیم: موالي 
یعقوب

إعدادیة الحسن األول  269 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

إقلیم: الحسیمة إعدادیة القدس العربي أونزو

75 01/03/2011 8 مسیر عمالة: المضیق - 
الفنیدق

المدرسة الجماعاتیة 
القاضي عیاض 
االبتدائیة

114 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: شفشاون الثانویة االعدادیة 
قاع أسراس

إسماعیل شاطر

75 01/03/2011 2 مسیر عمالة: طنجة - 
أصیال

الزینات 92 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: شفشاون الثانویة االعدادیة 
بواحمد

 فریدة المودن

75 01/03/2011 3 مسیر عمالة: طنجة - 
أصیال

الثانویة التأھیلیة أبو 
العباس السبتي

829 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

عمالة: طنجة - 
أصیال

الثانویة االعدادیة 
سیدي الیماني

محمد صدیق
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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

74 01/03/2011 5 مسیر إقلیم: إفران ثانویة محمد الخامس 
التأھیلیة

200 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: موالي یعقوب الثانویة التأھیلیة 
عباس العمراني

الخلفاوي الحسني  ماجدة

76 01/09/2010 2 مسیر إقلیم: الجدیدة ثانویة الورد االعدادیة 439 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
((ن.ج

عمالة: فاس القرویین الحلو  عبدالحق

نعم 87 21/02/1995 1 مسیر إقلیم: الحاجب الثانویة اإلعدادیة 
یعقوب المنصور

949 مسیر (ممون (ن.ق عمالة: مكناس الثانویة التأھیلیة 
عبد الرحمان بن 
زیدان

ادریس طایوش

74 01/03/2011 2 مسیر إقلیم: صفرو ثانویة محمد السادس 
التأھیلیة

1013 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: صفرو ثانویة عین 
الشفاء اإلعدادیة

كوثر الیعكوبي

67 01/03/2011 1 مسیر إقلیم: صفرو ثانویة موحى وحمو 
الزیاني اإلعدادیة

211 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: صفرو ثانویة محمد 
الفاسي التأھیلیة

عبد القادر حماموش

49 01/01/2012 3 مسیر إقلیم: صفرو ثانویة عین الشفاء 
اإلعدادیة

1020 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: تازة ثانویة 
الصنوبرالتأھیلیة

زوھیر رحماني

84 16/09/1996 4 مسیر إقلیم: موالي 
یعقوب

الثانویة التأھیلیة عباس 
العمراني

1045 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

إقلیم: صفرو ثانویة تازوطة 
اإلعدادیة

عبد اللطیف امرار

77 04/09/2002 1 مسیر إقلیم: میدلت القیروان 619 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

إقلیم: بولمان الثانویة اإلعدادیة 
سیدي بوطیب

الھداج حسن

75 01/03/2011 4 مسیر عمالة: المضیق - 
الفنیدق

المدرسة الجماعاتیة 
العلیین

113 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: الحاجب الثانویة اإلعدادیة 
خالد ابن الولید

عبد المجید  المراكشي

66 01/03/2011 1 مسیر عمالة: طنجة - 
أصیال

أحمد الطرداني 97 مساعد مقتصد ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

عمالة: فاس محمد الزفزاف ھناء المریني

79 16/09/1998 1 مسیر عمالة: فاس سیدي احرازم 1001 مساعد مقتصد ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: تاونات المدیریة 
اإلقلیمیة تاونات

عبدالقادر جلول

75 01/09/2010 5 مسیر عمالة: فاس الثانویة التقنیة 198 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

عمالة: فاس سیدي احرازم طارق عاقل

72 01/01/2012 1 مسیر عمالة: فاس ابن الھیتم 199 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: صفرو ثانویة محمد 
السادس التأھیلیة

ھشام الصموح
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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 91 16/09/1993 1 مسیر عمالة: مكناس الثانویة التأھیلیة عبد 
الرحمان بن زیدان

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

إقلیم: الحاجب الثانویة اإلعدادیة 
یعقوب المنصور

العدیري خالد

77 01/09/2010 3 مسیر عمالة: مكناس الثانویة اإلعدادیة مجاط 182 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: الحاجب المدرسة 
الجماعتیة  
جحجوح

عادل بوحمالة

77 01/09/2010 1 مسیر عمالة: مكناس الثانویة اإلعدادیة الھناء 183 مسیر (ممون (ن.ق عمالة: مكناس الثانویة التأھیلیة 
عمر بن الخطاب

 

محسن ماني

77 01/09/2010 1 مسیر عمالة: مكناس الثانویة اإلعدادیة 
الزھراوي

180 مسیر (ممون (ن.ق عمالة: مكناس الثانویة التأھیلیة 
عین كرمة

یوسف االسماعیلي

73 01/09/2010 3 مسیر عمالة: مكناس الثانویة التأھیلیة أحمد 
بن علي باسو

181 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: إفران ثانویة الحسن 
الثاني االعدادیة

خالد اقدیم
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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

77 01/09/2010 1 مسیر إقلیم: الجدیدة ثانویة االمام علي  
االعدادیة

443 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
((ن.ج

إقلیم: النواصر الثانویة اإلعدادیة 
ادریس األول

ھابل یوسف

101 22/02/1995 4 مسیر إقلیم: النواصر الثانویة اإلعدادیة 
ادریس األول

1220 مسیر (ممون (ن.ق عمالة مقاطعات 
موالي رشید

الثانویة اإلعدادیة 
الرحالي 
الفاروقي

جورف فریدة

68 01/09/2010 2 مسیر إقلیم: سطات الثانویة التأھیلیة سیدي 
العایدي

483 مساعد مقتصد ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: سطات نیابة سطات كوثري لبنى

114 16/09/1991 1 مسیر إقلیم: سطات الثانویة اإلعدادیة 
موالي عبد هللا

461 مسیر مفتش المصالح المادیة 
والمالبة الدرجة األولى

إقلیم: برشید الثانویة التأھیلیة 
خالد بن الولید

عبد القادر العتابي

75 01/03/2011 5 مسیر عمالة: الرباط ابن خلدون 1081 مسیر (ممون (ن.ق عمالة: المحمدیة الثانویة التأھیلیة 
الخوارزمي

بوحجیر عادل

75 01/03/2011 4 مسیر عمالة: سال المدرسة الجماعاتیة 
عامر

310 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: بنسلیمان الثانویة التأھیلیة 
ابن باجة

كلزیم أنس

111 16/09/1991 3 مسیر عمالة: مكناس الثانویة التأھیلیة عمر 
 بن الخطاب

926 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
((ن.ج

إقلیم: بنسلیمان الثانویة التأھیلیة 
الحسن الثاني

عبدالحمید لطفي
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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

75 01/03/2011 1 مسیر إقلیم: الحاجب الثانویة اإلعدادیة خالد 
ابن الولید

960 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: سیدي قاسم إعدادیة باب 
تیوكا

 صولدة سامي

84 16/09/1988 1 مسیر إقلیم: الخمیسات 20غشت 295 مساعد مقتصد ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

إقلیم: الخمیسات المغرب العربي محمد الخماسي

77 01/09/2010 1 مسیر إقلیم: القنیطرة عبد المجید بن جلون 277 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
((ن.ج

إقلیم: الخمیسات یوسف بن 
تاشفین

إیمان الخلطي

75 01/03/2011 1 مسیر إقلیم: القنیطرة الثانویة التأھیلیة سیدي  
عیسى

1050 مسیر (ممون (ن.ق إقلیم: القنیطرة الثانویة االعدادیة 
الزھور

وافي الصغیر

69 25/11/2008 2 مسیر إقلیم: القنیطرة الثانویة االعدادیة أحمد 
شوقي

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

إقلیم: سیدي قاسم المدیریة 
اإلقلیمیة سیدي 
قاسم

واحدي موالي احمد

70 05/09/2007 3 مسیر إقلیم: تطوان الثانویة اإلعدادیة أبو 
بكر القادري

858 مساعد مقتصد ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة الثانیة 

((ن.ج

إقلیم: القنیطرة الثانویة االعدادیة 
الشریف الرضي

یوسُـف محَبرة

77 01/09/2010 1 مسیر إقلیم: سیدي 
سلیمان

ابن زیدون 321 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
((ن.ج

إقلیم: سیدي سلیمان ابن  یاسین بطیوي جمال

75 01/03/2011 1 مسیر إقلیم: سیدي 
سلیمان

الوفاق 328 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: سیدي سلیمان األمیر موالي 
عبد هللا

الراشدي عزیز

67 02/09/2010 1 مسیر إقلیم: صفرو ثانویة أبو سالم العیاشي 
التأھیلیة

210 مساعد مقتصد ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة الثانیة 

((ن.ج

إقلیم: سیدي قاسم المدیریة 
اإلقلیمیة سیدي 
قاسم

أمین اتھیتھ

96 10/03/1995 3 مسیر عمالة: الرباط الثانویة التأھیلیة موالي 
 یوسف

1082 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
((ن.ج

عمالة: الرباط ابن خلدون مروان عبد اللوي

77 01/09/2010 1 مسیر عمالة: الرباط مركزالتوجیھ والتخطیط 
التربوي

304 مسیر (ممون (ن.ق إقلیم: الخمیسات المغرب العربي محمد صادقي

75 01/03/2011 1 مسیر عمالة: الرباط مركز تكوین مفتشي 
التعلیم

305 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

عمالة: الرباط مورو نور الدین دار السالم 

75 01/03/2011 1 مسیر عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

إعدادیة سیدي یحیى 
زعیر

1131 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: الخمیسات حودران بشرى السبیبي

8 / 14

نتیجة الحركة اإلنتقالیة الخاصة بالمكلفین بالتدبیر المالي والمادي والمحاسباتي لسنة  2020 



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

75 01/03/2011 1 مسیر عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

اإلمام مالك 332 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

عمالة: الصخیرات 
 - تمارة

إعدادیة سیدي 
یحیى زعیر

نوال الفحلي

75 01/03/2011 3 مسیر عمالة: سال المدرسة الجماعاتیة 
اوالد الغزولي

311 مسیر (ممون (ن.ق إقلیم: القنیطرة الثانویة التأھیلیة  
سیدي عیسى

العروصي أمین

75 01/03/2011 2 مسیر عمالة: سال المدرسة الجماعاتیة 
النصر

308 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: القنیطرة اوالد احمودو ایمان مكیدر

75 01/03/2011 1 مسیر عمالة: سال الثانویة التأھیلیة  
السھول

309 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: القنیطرة الثانویة اإلعدادیة 
أبي حامد 
 الغزالي

الریطب العربي

120 17/10/1983 1 مسیر عمالة: سال الثانویة التأھیلیة سلمان 
  الفارسي

306 مسیر ممون الدرجة الثانیة  
((ن.ج

عمالة: الرباط الثانویة التأھیلیة 
 موالي یوسف

محمد  باسم
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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 06/09/2000 6 مسیر إقلیم: الخمیسات الفتح 294 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

إقلیم: الرشیدیة موالي یوسف زیزي احمد

88 16/09/1996 1 مسیر إقلیم: الرشیدیة الثانویة الثقنیة 585 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

إقلیم: الرشیدیة الثانویة التأھیلیة 
 الجدیدة أرفود

أبو مدان  عبد اللطیف

85 16/09/1993 1 مسیر إقلیم: الرشیدیة ثانویة مرزوكة التأھیلیة
 

601 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة الثانیة 

((ن.ج

إقلیم: الرشیدیة االكوام رجدالي عمر

85 16/09/1992 1 مسیر إقلیم: الرشیدیة ثانویة موالي رشید 
االعدادیة

1326 مساعد مقتصد ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

إقلیم: الرشیدیة نیابة الرشیدیة المسكین احمد

114 10/09/1991 1 مسیر إقلیم: الرشیدیة اوالد شاكر 596 مسیر مفتش المصالح المادیة 
والمالبة ممتاز

إقلیم: الرشیدیة ثانویة موالي 
رشید االعدادیة

بنباقي میلود
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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

73 01/01/2012 1 مسیر إقلیم: الناضور الثانویة التأھیلیة ابن 
سینا

160 مسیر (ممون (ن.ق إقلیم: الدریوش المدرسة 
الجماعاتیة حلولة 
كرونة

سعید مخلص

73 01/01/2012 1 مسیر إقلیم: الناضور مجموعة مدارس 
أقوضاض

165 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: تاوریرت المدرسة 
الجماعاتیة انوال

حولي عبد الرحمان

92 16/09/1985 5 مسیر إقلیم: بركان ابن بطوطة 866 مساعد مقتصد ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

إقلیم: فجیج نیابة إقلیم فجیج قادي حسن

88 16/09/1996 4 مسیر إقلیم: بركان النھضة 864 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

إقلیم: بركان ابن بطوطة الكحص یوسف

84 16/09/1993 1 مسیر إقلیم: بركان لعتامنة 116 مساعد مقتصد ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

إقلیم: بركان نیابة بركان عبد القادر الدحماني

80 16/09/1995 2 مسیر إقلیم: بركان أغبال 869 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

إقلیم: الدریوش إع. عزیز امین مراد بنعودة

92 16/09/1995 6 مسیر إقلیم: جرادة إعدادیة عمر بن 
الخطاب

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

إقلیم: تاوریرت الثانویة اإلعدادیة 
مستكمار

علي باعقى

90 16/09/1993 2 مسیر إقلیم: جرادة ثانویة االمل االعدادیة 151 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

إقلیم: بركان النھضة بنداحة محمد

68 01/09/2010 1 مسیر إقلیم: جرسیف ثانویة راس لقصر 
اإلعدادیة

147 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: جرسیف المدرسة 
الجماعاتیة 
تادرت

قشمار فتاح

77 01/09/2010 1 مسیر عمالة: وجدة - 
أنكاد

إع. أبي ذر الغفاري 898 مسیر ممون الدرجة االولى 
((ن.ج

إقلیم: بركان أغبال  التومي عبد الكریم

105 12/01/1994 1 مسیر عمالة: وجدة - 
أنكاد

ثا. لال أسماء 168 مسیر (ممون (ن.ق عمالة: وجدة - 
أنكاد

إع. أبي ذر 
الغفاري

یحیى حیمري
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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

77 01/09/2010 1 مسیر إقلیم: بنسلیمان الثانویة التأھیلیة ابن 
خلدون

427 مسیر (ممون (ن.ق إقلیم: بني مالل ثانویة طارق بن 
زیاد التأھیلیة

سفیان مرصني

89 16/09/1993 1 مسیر إقلیم: خنیفرة الثانویة التأھیلیة فاطمة 
الزھراء

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

إقلیم: خنیفرة الثانویة اإلعدادیة 
أنوال

حرشي التجاني
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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 16/09/1991 1 مسیر إقلیم: تارودانت ثإ.رحال المسكیني 1396 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

إقلیم: تارودانت المدرسة 
الجماعاتیة 
الریاض

عبد المجید وكوس

101 17/09/1979 2 مسیر إقلیم: تیزنیت الثانویة التأھیلیة ابراھیم 
وخزان

1416 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة الثانیة 

((ن.ج

إقلیم: تیزنیت م.ج رسموكة 
مركز رسموكة

بلمفضل علوي الحسن

85 06/09/2000 1 مسیر إقلیم: سیدي افني الثانویة التأھیلیة موالي 
عبد هللا

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

إقلیم: تیزنیت الثانویة التأھیلیة 
ابراھیم وخزان

أحمد دحني

85 06/09/2000 1 مسیر إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

ثإ. سیدي خلیل 704 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة الثانیة 

((ن.ج

إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

ثإ. بلفاع لجمار ابراھیم

92 16/09/1985 1 مسیر إقلیم: طاطا ابن الھیثم 757 مساعد مقتصد ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

إقلیم: طاطا النیابة ایت بھا الحسن

87 17/09/1984 1 مسیر إقلیم: طاطا الوحدة 759 مساعد مقتصد ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

إقلیم: طاطا النیابة اولقاید محمد

79 16/09/1998 1 مسیر إقلیم: طاطا المختار السوسي 742 مساعد مقتصد ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة 
(االولى (ن.ج

إقلیم: طاطا النیابة ایت بامو الحسین

68 16/09/1999 1 مسیر إقلیم: طاطا عالل بن عبد هللا 741 مساعد مقتصد ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة الثانیة 

((ن.ج

إقلیم: طاطا النیابة موالي حفیظ الیمني

107 06/03/1995 1 مسیر إقلیم: ورزازات الثانویة التأھیلیة محمد 
 السادس

633 مسیر (ممون (ن.ق عمالة: أكادیر  إدا 
وتنان

ثانویة العقاد 
اإلعدادیة

اسالل  حمو

84 16/09/1994 1 مسیر عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

ثانویة العقاد اإلعدادیة 1362 مسیر ملحق اإلقتصاد 
واإلدارة الدرجة الثانیة 

((ن.ج

إقلیم: تارودانت ثأ.سیدي موسى امخوخ لحسن

115 25/12/1985 1 مسیر عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

ثانویة لال مریم التأھیلیة
 

693 مسیر (ممون (ن.ق عمالة: أكادیر  إدا 
وتنان

ثانویة الموز 
اإلعدادیة

مینة باھوما
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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

111 16/09/1991 2 مسیر عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

ثانویة یوسف بن تاشفین 
 التأھیلیة

692 مسیر مفتش المصالح المادیة 
والمالبة الدرجة األولى

إقلیم: تارودانت ثإ.رحال 
المسكیني

عبد الرزاق بوتسنت
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