
ن نوع الطلبالتخصصاالطاراإلسم والنسبأكاديمية التعيي 

أولوية

 حسب 40%

اإلستحقاق

ترتيب

 اإلختيار

يكسمي عماد الحسيمة- تطوان - طنجة 
 
3نعم(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ

ينجاة معاهيد الحسيمة- تطوان - طنجة 
 
1نعم(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ

ياعبدون عواد الحسيمة- تطوان - طنجة 
 
1نعم(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ

يمعزوز حورية الحسيمة- تطوان - طنجة 
 
3نعمأنثىمفتش التعليم االبتدائ

ي الحسن الحسيمة- تطوان - طنجة  كائ  يبي 
 
2نعم(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ

يأـسماء أزندور الحسيمة- تطوان - طنجة 
 
3نعم(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ

يالمسناوي إيمان الحسيمة- تطوان - طنجة 
 
3نعمأنثىمفتش التعليم االبتدائ

يمصطفن المطغري الحسيمة- تطوان - طنجة 
 
وجمفتش التعليم االبتدائ ن 2نعم(ة)مي 

يعلي فحصي الحسيمة- تطوان - طنجة 
 
وجمفتش التعليم االبتدائ ن 1نعم(ة)مي 

 سيدي علي الحسيمة- تطوان - طنجة 
ن ياخشي 

 
1نعمذكرمفتش التعليم االبتدائ

يواعلي  شاكر الحسيمة- تطوان - طنجة 
 
1(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ

يباسو كمال الحسيمة- تطوان - طنجة 
 
3(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ

يرشيد  بنسالم الحسيمة- تطوان - طنجة 
 
2(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ

يخالد بادو الحسيمة- تطوان - طنجة 
 
3(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ

ي التعليم لسنة 
ي مركز تكوين مفتش  2020 نتائج تعيينات خريج 
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يآسية جنان الحسيمة- تطوان - طنجة 
 
1(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ

ي الحسيمة- تطوان - طنجة  ياشواق حجاج 
 
3(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ

يفيساع لحسن الحسيمة- تطوان - طنجة 
 
3(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ

يجواد لهاللي الحسيمة- تطوان - طنجة 
 
وجمفتش التعليم االبتدائ ن 1(ة)مي 

يكرام اكشيش الحسيمة- تطوان - طنجة 
 
وجمفتش التعليم االبتدائ ن 3(ة)مي 

ودي الحسيمة- تطوان - طنجة  يعبد الرحمان الي 
 
وجمفتش التعليم االبتدائ ن 3(ة)مي 

ي شكيب الحسيمة- تطوان - طنجة 
ن
يعثمائ

 
وجمفتش التعليم االبتدائ ن 2(ة)مي 

يرشيد البودي الحسيمة- تطوان - طنجة 
 
وجمفتش التعليم االبتدائ ن 2(ة)مي 

يإسماعيل أخذى الحسيمة- تطوان - طنجة 
 
وجمفتش التعليم االبتدائ ن 2(ة)مي 

يمحمد بنلكبي  الحسيمة- تطوان - طنجة 
 
وجمفتش التعليم االبتدائ ن 2(ة)مي 

يعبد النارص بوكا الحسيمة- تطوان - طنجة 
 
وجمفتش التعليم االبتدائ ن 6(ة)مي 

يعزيز حلحول الحسيمة- تطوان - طنجة 
 
وجمفتش التعليم االبتدائ ن 4(ة)مي 

يعبدالصبار الهنا الحسيمة- تطوان - طنجة 
 
وجمفتش التعليم االبتدائ ن 3(ة)مي 

4نعمذكراللغة العربيةمفتش التعليم الثانوينبيل  لهوير الحسيمة- تطوان - طنجة 
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ي الحسيمة- تطوان - طنجة 
ن
وجاللغة العربيةمفتش التعليم الثانويعبد الجليل التوزائ ن 3نعم(ة)مي 

وجاللغة الفرنسيةمفتش التعليم الثانويمحمد الزهر الحسيمة- تطوان - طنجة  ن 3نعم(ة)مي 

وجاللغة الفرنسيةمفتش التعليم الثانويزوين عبد العزيز الحسيمة- تطوان - طنجة  ن 6نعم(ة)مي 

2(ة)إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةمفتش التعليم الثانويالمهدي تجديد الحسيمة- تطوان - طنجة 

يةمفتش التعليم الثانويمحمد الحايل الحسيمة- تطوان - طنجة  ن 2نعم(ة)إلتحاق بالزوجاللغة اإلنجلي 

ي هشام  الحسيمة- تطوان - طنجة  يةمفتش التعليم الثانويحجاج  ن 1(ة)إلتحاق بالزوجاللغة اإلنجلي 

1نعم(ة)إلتحاق بالزوجاالجتماعياتمفتش التعليم الثانويبدر الدين بوشامة الحسيمة- تطوان - طنجة 

ي عبد الحفيظ الحسيمة- تطوان - طنجة 
ن
وجاالجتماعياتمفتش التعليم الثانويالمروئ ن 1نعم(ة)مي 

2(ة)إلتحاق بالزوجاالجتماعياتمفتش التعليم الثانويقاسم احمامو الحسيمة- تطوان - طنجة 

وجاالجتماعياتمفتش التعليم الثانويعمراوي عبد العلي الحسيمة- تطوان - طنجة  ن 1(ة)مي 

وجاالجتماعياتمفتش التعليم الثانوياحروذ عبد الواحد الحسيمة- تطوان - طنجة  ن 4(ة)مي 

ي محمد الحسيمة- تطوان - طنجة 
ن
1(ة)إلتحاق بالزوجالرياضياتمفتش التعليم الثانويالمعوئ

وجالرياضياتمفتش التعليم الثانويجمال النافعي الحسيمة- تطوان - طنجة  ن 1(ة)مي 

ي الحسيمة- تطوان - طنجة 
ن
وجالرياضياتمفتش التعليم الثانويعبدالواحد المعروف ن 3(ة)مي 
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وجالرياضياتمفتش التعليم الثانويمولود كويغط الحسيمة- تطوان - طنجة  ن 3(ة)مي 

ي عبد الرحيم الحسيمة- تطوان - طنجة 
يف  وجالرياضياتمفتش التعليم الثانوياش  ن 2(ة)مي 

وجالرياضياتمفتش التعليم الثانويأيت مبارك الحسن الحسيمة- تطوان - طنجة  ن 2(ة)مي 

وجعلوم الحياة واألرضمفتش التعليم الثانويمارس نعيمة الحسيمة- تطوان - طنجة  ن 1نعم(ة)مي 

وجعلوم الحياة واألرضمفتش التعليم الثانويعبد الرحيم حمزي الحسيمة- تطوان - طنجة  ن 4(ة)مي 

ياء والكيمياءمفتش التعليم الثانويمحمد كريم الراشدي الحسيمة- تطوان - طنجة  ن 2نعم(ة)إلتحاق بالزوجالفي 

ي الحسيمة- تطوان - طنجة 
ياء والكيمياءمفتش التعليم الثانويميلود خواجن ن 1نعمذكرالفي 

ي الحسيمة- تطوان - طنجة 
ن
ياء والكيمياءمفتش التعليم الثانويكريم الغزرائ ن 1(ة)إلتحاق بالزوجالفي 

ي الحسيمة- تطوان - طنجة  ياء والكيمياءمفتش التعليم الثانويمحمد  الوهائ  ن 1(ة)إلتحاق بالزوجالفي 

بية اإلسالميةمفتش التعليم الثانويعادل نورالدين الحسيمة- تطوان - طنجة  4نعم(ة)إلتحاق بالزوجالي 

ي الحسيمة- تطوان - طنجة 
ن
بية اإلسالميةمفتش التعليم الثانويعبد الواحد الوزائ 4(ة)إلتحاق بالزوجالي 

بية البدنيةمفتش التعليم الثانويمصطفن االشهب الحسيمة- تطوان - طنجة  3نعم(ة)إلتحاق بالزوجالي 

3(ة)إلتحاق بالزوجالمعلومياتمفتش التعليم الثانوييونس بوطيور الحسيمة- تطوان - طنجة 

وجالفلسفةمفتش التعليم الثانوينارصي محمد الحسيمة- تطوان - طنجة  ن 5نعم(ة)مي 
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4(ة)إلتحاق بالزوجالفلسفةمفتش التعليم الثانويالزماجي فاطمة الحسيمة- تطوان - طنجة 

5(ة)إلتحاق بالزوجالفلسفةمفتش التعليم الثانويالتفالي علي الحسيمة- تطوان - طنجة 

وجالفلسفةمفتش التعليم الثانويزاهد مسعود الحسيمة- تطوان - طنجة  ن 10(ة)مي 

3نعمأنثىالعلوم والتكنولوجيات الكهربائيةمفتش التعليم الثانويبلفساجي  حميدة الحسيمة- تطوان - طنجة 

3نعمأنثىمفتش المصالح المادية و المالية  الحيان  امينة الحسيمة- تطوان - طنجة 

4نعم(ة)إلتحاق بالزوجمفتش المصالح المادية و المالية  عسو عبادي الحسيمة- تطوان - طنجة 

3نعم(ة)إلتحاق بالزوجمفتش المصالح المادية و المالية  علوي محمد الحسيمة- تطوان - طنجة 

1نعم(ة)إلتحاق بالزوجمفتش المصالح المادية و المالية  مني   أوراغ الحسيمة- تطوان - طنجة 

ق يزيزون نور الهدى الش 
 
1نعم(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ

ق يجمال بوراصي الش 
 
1نعم(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ

ق ي الش  يعبد اللطيف كي 
 
1نعمذكرمفتش التعليم االبتدائ

ق يالمقدمي طارق الش 
 
1(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ

ق يأحمد العمروش الش 
 
وجمفتش التعليم االبتدائ ن 2(ة)مي 

ق ي ربيع الش 
ن
يخرشاف

 
وجمفتش التعليم االبتدائ ن 8(ة)مي 
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ق يعلوش عزيز الش 
 
وجمفتش التعليم االبتدائ ن 8(ة)مي 

ق يامشد مصطفن الش 
 
وجمفتش التعليم االبتدائ ن 7(ة)مي 

ق ي سعيد الش  يحوج 
 
وجمفتش التعليم االبتدائ ن 1(ة)مي 

ق يمحمد قراروش الش 
 
وجمفتش التعليم االبتدائ ن 7(ة)مي 

ق ي سومية الش 
ن
يالمعدئ

 
9أنثىمفتش التعليم االبتدائ

ق ي خالد الش 
 
يالمجدف

 
5ذكرمفتش التعليم االبتدائ

ق وجاللغة العربيةمفتش التعليم الثانويبدر التوير الش  ن 9(ة)مي 

ق 4ذكراللغة العربيةمفتش التعليم الثانويرفيع علي الش 

ق ي الش 
ن
1نعم(ة)إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةمفتش التعليم الثانويميمون ميموئ

ق وجاللغة الفرنسيةمفتش التعليم الثانويمصطفن فاهيم الش  ن 7(ة)مي 

ق يك الش  12ذكراللغة الفرنسيةمفتش التعليم الثانويعمر امحي 

ق يةمفتش التعليم الثانويامال زروالي الش  ن 1نعم(ة)إلتحاق بالزوجاللغة اإلنجلي 

ق ن الش  يةمفتش التعليم الثانويبوعليلي الحسي  ن 2(ة)إلتحاق بالزوجاللغة اإلنجلي 

ق يةمفتش التعليم الثانويمصطفن والف الش  ن 5(ة)إلتحاق بالزوجاللغة اإلنجلي 
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ق 1نعم(ة)إلتحاق بالزوجاالجتماعياتمفتش التعليم الثانويوهاب حماد الش 

ق وجاالجتماعياتمفتش التعليم الثانويالصديق بنمشيش الش  ن 1نعم(ة)مي 

ق ي المصطفن الش 
 
1(ة)إلتحاق بالزوجاالجتماعياتمفتش التعليم الثانويالتاف

ق وجاالجتماعياتمفتش التعليم الثانويقلوع محمد الش  ن 1(ة)مي 

ق 1نعم(ة)إلتحاق بالزوجالرياضياتمفتش التعليم الثانويالمصطفن ابطيطوي الش 

ق وجالرياضياتمفتش التعليم الثانويكمال الجيد الش  ن 1(ة)مي 

ق وجالرياضياتمفتش التعليم الثانويمحمد جخروطي الش  ن 1(ة)مي 

ق 11ذكرالرياضياتمفتش التعليم الثانويموالي هشام المرابطي الفاسي الش 

ق ي نور الدين الش 
 
7ذكرالرياضياتمفتش التعليم الثانويبالئ

ق 8ذكرالرياضياتمفتش التعليم الثانويأزوغ حسن الش 

ق 1نعم(ة)إلتحاق بالزوجعلوم الحياة واألرضمفتش التعليم الثانويعفاف ابراهيمي الش 

ق 1نعم(ة)إلتحاق بالزوجعلوم الحياة واألرضمفتش التعليم الثانويالبشي  بوعيادي الش 

ق 1نعم(ة)إلتحاق بالزوجعلوم الحياة واألرضمفتش التعليم الثانويلفظيل محمد الش 

ق ي الش  ياء والكيمياءمفتش التعليم الثانوييجي  المحجوئ  ن وجالفي  ن 1(ة)مي 
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ق ياء والكيمياءمفتش التعليم الثانويعبد الرحمان أيت دادى الش  ن وجالفي  ن 3(ة)مي 

ق ي الش  ن بواش  ياء والكيمياءمفتش التعليم الثانويمحسي  ن وجالفي  ن 7(ة)مي 

ق بية البدنيةمفتش التعليم الثانوينور الدين مقتل الش  1نعم(ة)إلتحاق بالزوجالي 

ق بية البدنيةمفتش التعليم الثانويسفيان الزكموط الش  5نعم(ة)إلتحاق بالزوجالي 

ق وجالمعلومياتمفتش التعليم الثانويمحمد عمراوي الش  ن 1نعم(ة)مي 

ق وجالفلسفةمفتش التعليم الثانويإبراهيم رطيق الش  ن 9(ة)مي 

ق ي الش 
 
ن السكرائ 6ذكرالفلسفةمفتش التعليم الثانويمحمد المي 

ق 2(ة)إلتحاق بالزوجالعلوم والتكنولوجيات الكهربائيةمفتش التعليم الثانويحياة المرابط الش 

ق 4نعمذكرمفتش المصالح المادية و المالية  محمد حراق الش 

ق وجمفتش المصالح المادية و المالية  الرايس سعيد الش  ن 5نعم(ة)مي 

ق 2(ة)إلتحاق بالزوجمفتش المصالح المادية و المالية  أنس الزوين الش 

يجمال غوبيد مكناس- فاس 
 
وجمفتش التعليم االبتدائ ن 1نعم(ة)مي 

ن مكناس- فاس  يرشيد الكين
 
1نعم(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ

يوفاء هجري مكناس- فاس 
 
2نعمأنثىمفتش التعليم االبتدائ
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ياموش مصطفن مكناس- فاس 
 
وجمفتش التعليم االبتدائ ن 3نعم(ة)مي 

يالمصطفن فرحان مكناس- فاس 
 
وجمفتش التعليم االبتدائ ن 1نعم(ة)مي 

يمحـسن بوخار مكناس- فاس 
 
3نعم(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ

ي مكناس- فاس  يخديجة مجدوئ 
 
3نعم(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ

ي خلفاوي يوسف مكناس- فاس 
 
1نعمذكرمفتش التعليم االبتدائ

ي مكناس- فاس 
ن
يمليكة الصواف

 
1نعم(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ

4نعمأنثىاللغة الفرنسيةمفتش التعليم الثانويمحب أسماء مكناس- فاس 

1نعم(ة)إلتحاق بالزوجاالجتماعياتمفتش التعليم الثانويادريس   زوهري مكناس- فاس 

1نعم(ة)إلتحاق بالزوجاالجتماعياتمفتش التعليم الثانويمجاهيد كريم مكناس- فاس 

1نعم(ة)إلتحاق بالزوجالرياضياتمفتش التعليم الثانويريوش موالي الحسن مكناس- فاس 

ي عبد لرزاق مكناس- فاس 
ن
1نعم(ة)إلتحاق بالزوجالرياضياتمفتش التعليم الثانويرحموئ

ي رشيد مكناس- فاس  وجالرياضياتمفتش التعليم الثانويبشي  ن 1نعم(ة)مي 

1نعم(ة)إلتحاق بالزوجالرياضياتمفتش التعليم الثانويجواد مصباح مكناس- فاس 

ي عزوز مكناس- فاس  1(ة)إلتحاق بالزوجالرياضياتمفتش التعليم الثانويالحموئي
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1(ة)إلتحاق بالزوجالرياضياتمفتش التعليم الثانويعبد الرحمان زينون مكناس- فاس 

ي سعيدة مكناس- فاس 
ن
1نعم(ة)إلتحاق بالزوجعلوم الحياة واألرضمفتش التعليم الثانويعثمائ

قة مكناس- فاس  1(ة)إلتحاق بالزوجعلوم الحياة واألرضمفتش التعليم الثانويمحمد ش 

ي عبد اللطيف مكناس- فاس 
ياء والكيمياءمفتش التعليم الثانويبلقاصن ن 1نعم(ة)إلتحاق بالزوجالفي 

ياء والكيمياءمفتش التعليم الثانويأحمد   بوخشبة مكناس- فاس  ن وجالفي  ن 1نعم(ة)مي 

1نعمذكرالفلسفةمفتش التعليم الثانويمراد بوعلي مكناس- فاس 

4نعم(ة)إلتحاق بالزوجالعلوم والتكنولوجيات الكهربائيةمفتش التعليم الثانويامينة الظاهري مكناس- فاس 

ة وحفصي القنيطرة- سال - الرباط  1نعم(ة)إلتحاق بالزوجاالجتماعياتمفتش التعليم الثانويسمي 

ي القنيطرة- سال - الرباط   شلث 
1نعم(ة)إلتحاق بالزوجاالجتماعياتمفتش التعليم الثانويمصطفن

وجاالجتماعياتمفتش التعليم الثانوييونس بوعبيد القنيطرة- سال - الرباط  ن 1نعم(ة)مي 

1نعمذكرالرياضياتمفتش التعليم الثانويعبد الرحمان عشاق القنيطرة- سال - الرباط 

ي القنيطرة- سال - الرباط 
ن
1نعم(ة)إلتحاق بالزوجالرياضياتمفتش التعليم الثانويخليل الدهنائ

ي القنيطرة- سال - الرباط 
ن لطفن 1نعمذكرالرياضياتمفتش التعليم الثانويمحمد امي 

ن اوزروال القنيطرة- سال - الرباط  ياء والكيمياءمفتش التعليم الثانويالحسي  ن وجالفي  ن 1نعم(ة)مي 
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ياء والكيمياءمفتش التعليم الثانوييحياوي عبد العزيز القنيطرة- سال - الرباط  ن وجالفي  ن 2نعم(ة)مي 

ي مالل 
ي خنيفرة- بثن

ن
ينبيلة حنائ

 
3نعم(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ

ي مالل 
يحسناء شطار خنيفرة- بثن

 
وجمفتش التعليم االبتدائ ن 2نعم(ة)مي 

ي مالل 
ي ادريس خنيفرة- بثن يقج 

 
1نعم(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ

ي مالل 
يبلحاج  نعيمة خنيفرة- بثن

 
1نعم(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ

ي مالل 
يالسعدي حسن خنيفرة- بثن

 
3نعم(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ

ي مالل 
يمحمد كروال خنيفرة- بثن

 
1نعم(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ

ي مالل 
يالجياللي المعانيد خنيفرة- بثن

 
2(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ

ي مالل 
ييونس بن خدة خنيفرة- بثن

 
3(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ

ي مالل 
يمــــحــمـــد الـــمـــلــــو كـــي خنيفرة- بثن

 
2(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ

ي مالل 
يموالي عبد الرحمان موكيل خنيفرة- بثن

 
3(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ

ي مالل 
يعبد هللا هنو خنيفرة- بثن

 
وجمفتش التعليم االبتدائ ن 2(ة)مي 

ي مالل 
ى البلوطي خنيفرة- بثن يبش 

 
وجمفتش التعليم االبتدائ ن 4(ة)مي 

ي مالل 
يمحمد وراد خنيفرة- بثن

 
وجمفتش التعليم االبتدائ ن 1(ة)مي 
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ي مالل 
ي خنيفرة- بثن

يسمي  مومثن
 
وجمفتش التعليم االبتدائ ن 5(ة)مي 

ي مالل 
يكمال جبور خنيفرة- بثن

 
وجمفتش التعليم االبتدائ ن 1(ة)مي 

ي مالل 
يف خنيفرة- بثن يمحمد ش 

 
وجمفتش التعليم االبتدائ ن 2(ة)مي 

ي مالل 
ي خنيفرة- بثن

 
يهشام   زروف

 
وجمفتش التعليم االبتدائ ن 3(ة)مي 

ي مالل 
يةمفتش التعليم الثانويأحمد لحالوة خنيفرة- بثن ن 3(ة)إلتحاق بالزوجاللغة اإلنجلي 

ي مالل 
يةمفتش التعليم الثانويمحمد الفشتالي خنيفرة- بثن ن وجاللغة اإلنجلي  ن 4(ة)مي 

ي مالل 
وجاالجتماعياتمفتش التعليم الثانويكشاجي حسن خنيفرة- بثن ن 1نعم(ة)مي 

ي مالل 
وجاالجتماعياتمفتش التعليم الثانويصالح واخي  خنيفرة- بثن ن 2نعم(ة)مي 

ي مالل 
ن رضوان خنيفرة- بثن وجالرياضياتمفتش التعليم الثانويامي  ن 1نعم(ة)مي 

ي مالل 
وجالرياضياتمفتش التعليم الثانويجاري المصطفن خنيفرة- بثن ن 1(ة)مي 

ي مالل 
وجالرياضياتمفتش التعليم الثانويمصطفن رادي خنيفرة- بثن ن 3(ة)مي 

ي مالل 
1نعم(ة)إلتحاق بالزوجعلوم الحياة واألرضمفتش التعليم الثانوياحمد العناوي خنيفرة- بثن

ي مالل 
امي خنيفرة- بثن

ن وجعلوم الحياة واألرضمفتش التعليم الثانويهشام الي  ن 2نعم(ة)مي 

ي مالل 
وجعلوم الحياة واألرضمفتش التعليم الثانويالحبيب العلمي خنيفرة- بثن ن 4(ة)مي 
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ي مالل 
ياء والكيمياءمفتش التعليم الثانويفاطمة بنعيش خنيفرة- بثن ن وجالفي  ن 2نعم(ة)مي 

ي مالل 
ياء والكيمياءمفتش التعليم الثانويفؤاد العيساوي خنيفرة- بثن ن 1نعمذكرالفي 

ي مالل 
اوي خنيفرة- بثن ياء والكيمياءمفتش التعليم الثانويالصديق دش  ن وجالفي  ن 3(ة)مي 

ي مالل 
بية اإلسالميةمفتش التعليم الثانويايت  اعمرو عمر خنيفرة- بثن 4(ة)إلتحاق بالزوجالي 

ي مالل 
3(ة)إلتحاق بالزوجالمعلومياتمفتش التعليم الثانوياحماد زنو خنيفرة- بثن

ي مالل 
وجالعلوم والتكنولوجيات الميكانيكيةمفتش التعليم الثانويالتهامي السعد خنيفرة- بثن ن 6نعم(ة)مي 

ي مالل 
وجالعلوم والتكنولوجيات الكهربائيةمفتش التعليم الثانويكبا عبد العزيز خنيفرة- بثن ن 2نعم(ة)مي 

ي مالل 
ي  خنيفرة- بثن  الخطائ 

5نعم(ة)إلتحاق بالزوجمفتش المصالح المادية و المالية  مصطفن

ي مالل 
وجمفتش المصالح المادية و المالية  حازم محمد خنيفرة- بثن ن 1نعم(ة)مي 

ي مالل 
1(ة)إلتحاق بالزوجمفتش المصالح المادية و المالية  يونس الحريم خنيفرة- بثن

ي مالل 
7(ة)إلتحاق بالزوجمفتش المصالح المادية و المالية  عادل بهوش خنيفرة- بثن

ي مالل 
وجمفتش المصالح المادية و المالية  محمد قبالوي خنيفرة- بثن ن 3(ة)مي 

2نعم(ة)إلتحاق بالزوجاللغة العربيةمفتش التعليم الثانويعبد الجبار اتنغرين سطات- الدار البيضاء  

ي سطات- الدار البيضاء  
ن
يةمفتش التعليم الثانويكريمة التوزائ ن 3نعمأنثىاللغة اإلنجلي 
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 زهي  سطات- الدار البيضاء  
يةمفتش التعليم الثانويمصطفن ن 2نعم(ة)إلتحاق بالزوجاللغة اإلنجلي 

ي سطات- الدار البيضاء  
يةمفتش التعليم الثانويعمر بلقاصن ن وجاللغة اإلنجلي  ن 1نعم(ة)مي 

يةمفتش التعليم الثانويجمال تهاري سطات- الدار البيضاء   ن 3(ة)إلتحاق بالزوجاللغة اإلنجلي 

1نعم(ة)إلتحاق بالزوجاالجتماعياتمفتش التعليم الثانويشهبمي ابراهيم سطات- الدار البيضاء  

وجاالجتماعياتمفتش التعليم الثانويعبد هللا القرش سطات- الدار البيضاء   ن 1نعم(ة)مي 

ي سطات- الدار البيضاء  
ن
وجاالجتماعياتمفتش التعليم الثانويمحمد  الحسوئ ن 1نعم(ة)مي 

3(ة)إلتحاق بالزوجاالجتماعياتمفتش التعليم الثانويمحمد صفور سطات- الدار البيضاء  

1(ة)إلتحاق بالزوجاالجتماعياتمفتش التعليم الثانويهشام الزوي سطات- الدار البيضاء  

2(ة)إلتحاق بالزوجاالجتماعياتمفتش التعليم الثانويعزيزة ابن العرب سطات- الدار البيضاء  

وجاالجتماعياتمفتش التعليم الثانويبسام عمر سطات- الدار البيضاء   ن 1(ة)مي 

نوصي سطات- الدار البيضاء   ي الي 
1نعم(ة)إلتحاق بالزوجالرياضياتمفتش التعليم الثانويمصطفن الطايفن

وجالرياضياتمفتش التعليم الثانويمحمد بن العساوية سطات- الدار البيضاء   ن 1نعم(ة)مي 

ة ايتوشن سطات- الدار البيضاء   2نعمأنثىالرياضياتمفتش التعليم الثانويسمي 

1نعم(ة)إلتحاق بالزوجالرياضياتمفتش التعليم الثانويحاتم حسن سطات- الدار البيضاء  
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ي سطات- الدار البيضاء   وجالرياضياتمفتش التعليم الثانويابراهيم الطالث  ن 1(ة)مي 

ي سطات- الدار البيضاء  
 
وجالرياضياتمفتش التعليم الثانويأحمد رزوف ن 1(ة)مي 

وجالرياضياتمفتش التعليم الثانويبحمد لحسن سطات- الدار البيضاء   ن 4(ة)مي 

ي علوي عبد العالي سطات- الدار البيضاء  
وجالرياضياتمفتش التعليم الثانويبلغيث  ن 3(ة)مي 

2نعم(ة)إلتحاق بالزوجعلوم الحياة واألرضمفتش التعليم الثانويمحمد رحالي سطات- الدار البيضاء  

1نعم(ة)إلتحاق بالزوجعلوم الحياة واألرضمفتش التعليم الثانويهدى ناسك سطات- الدار البيضاء  

1نعم(ة)إلتحاق بالزوجعلوم الحياة واألرضمفتش التعليم الثانويرشيد حمداش سطات- الدار البيضاء  

ياء والكيمياءمفتش التعليم الثانويوحيد  المصطفن سطات- الدار البيضاء   ن 1(ة)إلتحاق بالزوجالفي 

ياء والكيمياءمفتش التعليم الثانويعبد الحميد اشبيب سطات- الدار البيضاء   ن 2(ة)إلتحاق بالزوجالفي 

ياء والكيمياءمفتش التعليم الثانويمصطفن  بقادير سطات- الدار البيضاء   ن وجالفي  ن 4(ة)مي 

ياء والكيمياءمفتش التعليم الثانويمحمد عيبودي سطات- الدار البيضاء   ن وجالفي  ن 1(ة)مي 

ياء والكيمياءمفتش التعليم الثانويالفضيل ادريس سطات- الدار البيضاء   ن وجالفي  ن 2(ة)مي 

بية اإلسالميةمفتش التعليم الثانويبوحرام محمد سطات- الدار البيضاء   وجالي  ن 2نعم(ة)مي 

بية اإلسالميةمفتش التعليم الثانويبن سكا عمر سطات- الدار البيضاء   وجالي  ن 3نعم(ة)مي 
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ن نوع الطلبالتخصصاالطاراإلسم والنسبأكاديمية التعيي 

أولوية

 حسب 40%

اإلستحقاق

ترتيب

 اإلختيار

ي التعليم لسنة 
ي مركز تكوين مفتش  2020 نتائج تعيينات خريج 

بية اإلسالميةمفتش التعليم الثانويالرافعي هشام سطات- الدار البيضاء   وجالي  ن 2نعم(ة)مي 

وجالمعلومياتمفتش التعليم الثانويمحمد الصالح قريس سطات- الدار البيضاء   ن 1نعم(ة)مي 

ي- مراكش 
يرجاء باحاج آسفن

 
1نعم(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ

ي- مراكش 
ي آسفن

ي الشغيثن
ن
يعبد الغائ

 
1نعم(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ

ي- مراكش 
يشطاجي خالد آسفن

 
2نعم(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ

ي- مراكش 
يبنسعيد محمد آسفن

 
3نعم(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ

ي- مراكش 
وك آسفن يمحمد بني 

 
وجمفتش التعليم االبتدائ ن 3نعم(ة)مي 

ي- مراكش 
يمغار خديجة آسفن

 
1نعم(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ

ي- مراكش 
يعزيز عماري آسفن

 
2نعم(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ

ي- مراكش 
ي مصطفن آسفن

ن
يبوعزوئ

 
1نعم(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ

ي- مراكش 
يرجاء حصانة آسفن

 
1نعم(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ

ي- مراكش 
يالسعدي مبارك آسفن

 
وجمفتش التعليم االبتدائ ن 1نعم(ة)مي 

ي- مراكش 
يفاطمة ايت عدي آسفن

 
1نعم(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ

ي- مراكش 
يعتيقة نور آسفن

 
3نعم(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ
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ن نوع الطلبالتخصصاالطاراإلسم والنسبأكاديمية التعيي 

أولوية

 حسب 40%

اإلستحقاق

ترتيب

 اإلختيار

ي التعليم لسنة 
ي مركز تكوين مفتش  2020 نتائج تعيينات خريج 

ي- مراكش 
ي آسفن

يبالل خونث 
 
2نعم(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ

ي- مراكش 
يعصام حميدة آسفن

 
1نعم(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ

ي- مراكش 
يمدهوم وديع آسفن

 
وجمفتش التعليم االبتدائ ن 3نعم(ة)مي 

ي- مراكش 
يأسامة كينو آسفن

 
وجمفتش التعليم االبتدائ ن 1نعم(ة)مي 

ي- مراكش 
اري آسفن يحميد جي 

 
3نعم(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ

ي- مراكش 
يعلي الكبي  آسفن

 
وجمفتش التعليم االبتدائ ن 3نعم(ة)مي 

ي- مراكش 
يحسن ايت الروجي آسفن

 
1نعم(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ

ي- مراكش 
يعبد الحميد الحنصالي آسفن

 
وجمفتش التعليم االبتدائ ن 3نعم(ة)مي 

ي- مراكش 
يأقديم أمال آسفن

 
3نعم(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ

ي- مراكش 
ينادية ترام آسفن

 
2نعم(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ

ي- مراكش 
يعبد هللا بن زنو آسفن

 
وجمفتش التعليم االبتدائ ن 3نعم(ة)مي 

ي- مراكش 
يامال منصوري آسفن

 
4(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ

ي- مراكش 
يرشيد أزروال آسفن

 
2(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ

ي- مراكش 
يبلكراوي محمد آسفن

 
3(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ
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ن نوع الطلبالتخصصاالطاراإلسم والنسبأكاديمية التعيي 

أولوية

 حسب 40%

اإلستحقاق

ترتيب

 اإلختيار

ي التعليم لسنة 
ي مركز تكوين مفتش  2020 نتائج تعيينات خريج 

ي- مراكش 
يميــلود         أكطيب آسفن

 
2(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ

ي- مراكش 
يحميد ايت الحاج آسفن

 
3(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ

ي- مراكش 
يمحمد أمغار آسفن

 
1(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ

ي- مراكش 
يعبدالكبي  الموساوي آسفن

 
1(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ

ي- مراكش 
يحميد حيدي آسفن

 
2(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ

ي- مراكش 
يعمر طاليدي آسفن

 
1(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ

ي- مراكش 
يمحمد ادويرك آسفن

 
3(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ

ي- مراكش 
يالبقالي محسن آسفن

 
1(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ

ي- مراكش 
يعبد الواحد المالكي آسفن

 
2(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ

ي- مراكش 
يةمفتش التعليم الثانويمحمد عبد الصادق أيت الراي آسفن ن 1نعمذكراللغة اإلنجلي 

ي- مراكش 
يةمفتش التعليم الثانويسالمي الحسن آسفن ن وجاللغة اإلنجلي  ن 2نعم(ة)مي 

ي- مراكش 
يةمفتش التعليم الثانويعبد المجيد  عرفة آسفن ن 1(ة)إلتحاق بالزوجاللغة اإلنجلي 

ي- مراكش 
وجاالجتماعياتمفتش التعليم الثانويمصطفن عبد الواحد آسفن ن 1نعم(ة)مي 

ي- مراكش 
2(ة)إلتحاق بالزوجاالجتماعياتمفتش التعليم الثانويالمصطفن  أيت يدير آسفن
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ن نوع الطلبالتخصصاالطاراإلسم والنسبأكاديمية التعيي 

أولوية

 حسب 40%

اإلستحقاق

ترتيب

 اإلختيار

ي التعليم لسنة 
ي مركز تكوين مفتش  2020 نتائج تعيينات خريج 

ي- مراكش 
1(ة)إلتحاق بالزوجاالجتماعياتمفتش التعليم الثانويعبد الحكيم بوصبيع آسفن

ي- مراكش 
ي آسفن

وجاالجتماعياتمفتش التعليم الثانويحسن اهثن ن 1(ة)مي 

ي- مراكش 
ي آسفن

 
وجالرياضياتمفتش التعليم الثانويمحسن خلوف ن 1نعم(ة)مي 

ي- مراكش 
وجالرياضياتمفتش التعليم الثانويمحمد اسويدي آسفن ن 1نعم(ة)مي 

ي- مراكش 
1نعم(ة)إلتحاق بالزوجالرياضياتمفتش التعليم الثانويالمبارك موالي مبارك آسفن

ي- مراكش 
وجالرياضياتمفتش التعليم الثانويأحمد أميدة آسفن ن 1(ة)مي 

ي- مراكش 
وجالرياضياتمفتش التعليم الثانويفؤاد المنشد آسفن ن 5(ة)مي 

ي- مراكش 
1(ة)إلتحاق بالزوجعلوم الحياة واألرضمفتش التعليم الثانوياسماعيل اتوكارت آسفن

ي- مراكش 
3(ة)إلتحاق بالزوجعلوم الحياة واألرضمفتش التعليم الثانويالموجاهيد رشيد آسفن

ي- مراكش 
ي فاطمة الزهراء آسفن

ن
4(ة)إلتحاق بالزوجعلوم الحياة واألرضمفتش التعليم الثانويالعمرائ

ي- مراكش 
ياء والكيمياءمفتش التعليم الثانويادريس ابوعثمان آسفن ن 1نعمذكرالفي 

ي- مراكش 
ياء والكيمياءمفتش التعليم الثانويعبد الرزاق الفرنان آسفن ن وجالفي  ن 1نعم(ة)مي 

ي- مراكش 
ياء والكيمياءمفتش التعليم الثانوييوسف  بوكط آسفن ن وجالفي  ن 1(ة)مي 

ي- مراكش 
ياء والكيمياءمفتش التعليم الثانويفالوي خالد  آسفن ن وجالفي  ن 1(ة)مي 
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ن نوع الطلبالتخصصاالطاراإلسم والنسبأكاديمية التعيي 

أولوية

 حسب 40%

اإلستحقاق

ترتيب

 اإلختيار

ي التعليم لسنة 
ي مركز تكوين مفتش  2020 نتائج تعيينات خريج 

ي- مراكش 
كي رشيد آسفن ياء والكيمياءمفتش التعليم الثانويالي  ن وجالفي  ن 4(ة)مي 

ي- مراكش 
بية اإلسالميةمفتش التعليم الثانويسعيد اساللت آسفن وجالي  ن 5(ة)مي 

ي م احمد تافياللت- درعة 
ن
يالعمرائ

 
2نعم(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ

ي تافياللت- درعة 
ن
يحسن الوزائ

 
1(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ

يأعالل محمد تافياللت- درعة 
 
1(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ

يموس ابراهيم تافياللت- درعة 
 
1(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ

يالبشي  بوسكا تافياللت- درعة 
 
وجمفتش التعليم االبتدائ ن 2(ة)مي 

يلحسن أازال تافياللت- درعة 
 
وجمفتش التعليم االبتدائ ن 4(ة)مي 

يمحمد أيت قاسي تافياللت- درعة 
 
وجمفتش التعليم االبتدائ ن 1(ة)مي 

يمحمد حيان تافياللت- درعة 
 
وجمفتش التعليم االبتدائ ن 8(ة)مي 

يميلود شادلي تافياللت- درعة 
 
وجمفتش التعليم االبتدائ ن 5(ة)مي 

يالواكيلي عزيز تافياللت- درعة 
 
وجمفتش التعليم االبتدائ ن 4(ة)مي 

يعدنان عوط تافياللت- درعة 
 
وجمفتش التعليم االبتدائ ن 1(ة)مي 

يكنوي رشيد تافياللت- درعة 
 
وجمفتش التعليم االبتدائ ن 8(ة)مي 

20/29 ي ستعمل عل تعيينهم بالمديريات اإلقليمية التابعة لها: ملحوظة 
ن الث  ن باألمر االتصال فورا باالكاديمية الجهوية للتعيي  ن عل المعنيات والمعنيي  يتعي 



ن نوع الطلبالتخصصاالطاراإلسم والنسبأكاديمية التعيي 

أولوية

 حسب 40%

اإلستحقاق

ترتيب

 اإلختيار

ي التعليم لسنة 
ي مركز تكوين مفتش  2020 نتائج تعيينات خريج 

يمحمد نجار تافياللت- درعة 
 
وجمفتش التعليم االبتدائ ن 7(ة)مي 

يملكاوي موراد تافياللت- درعة 
 
وجمفتش التعليم االبتدائ ن 4(ة)مي 

ي عماد تافياللت- درعة 
 
8(ة)إلتحاق بالزوجاللغة العربيةمفتش التعليم الثانويشوف

ي تافياللت- درعة 
ن
7(ة)إلتحاق بالزوجاللغة العربيةمفتش التعليم الثانويحليمة ريائ

قاوي عزيزة تافياللت- درعة  9(ة)إلتحاق بالزوجاللغة العربيةمفتش التعليم الثانويش 

8(ة)إلتحاق بالزوجاللغة العربيةمفتش التعليم الثانويرشيدة اعالبوان تافياللت- درعة 

وجاللغة الفرنسيةمفتش التعليم الثانويمحمد ملوكي تافياللت- درعة  ن 1نعم(ة)مي 

وجاللغة الفرنسيةمفتش التعليم الثانويطاير يوسف تافياللت- درعة  ن 7(ة)مي 

وجاللغة الفرنسيةمفتش التعليم الثانويسفيان النمار تافياللت- درعة  ن 4(ة)مي 

ي    ادريس تافياللت- درعة 
ن
يةمفتش التعليم الثانويالعدوائ ن وجاللغة اإلنجلي  ن 5(ة)مي 

يةمفتش التعليم الثانويمحمد لعرج تافياللت- درعة  ن وجاللغة اإلنجلي  ن 8(ة)مي 

وجاالجتماعياتمفتش التعليم الثانويرشيد الصغي  تافياللت- درعة  ن 1(ة)مي 

وجاالجتماعياتمفتش التعليم الثانويعبد الفتاح خالدي تافياللت- درعة  ن 3(ة)مي 

8ذكراالجتماعياتمفتش التعليم الثانويمسعودي عبد هللا تافياللت- درعة 
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ن نوع الطلبالتخصصاالطاراإلسم والنسبأكاديمية التعيي 

أولوية

 حسب 40%

اإلستحقاق

ترتيب
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ي مركز تكوين مفتش  2020 نتائج تعيينات خريج 

ي إدريس تافياللت- درعة 
ن
وجالرياضياتمفتش التعليم الثانويعمرائ ن 1نعم(ة)مي 

ي محمد تافياللت- درعة 
1(ة)إلتحاق بالزوجالرياضياتمفتش التعليم الثانويحاصن

وجالرياضياتمفتش التعليم الثانويعلي امكون تافياللت- درعة  ن 1(ة)مي 

ي احمد تافياللت- درعة 
يثن وجعلوم الحياة واألرضمفتش التعليم الثانويالي  ن 4(ة)مي 

ي العابد تافياللت- درعة 
وجعلوم الحياة واألرضمفتش التعليم الثانويعبد الغثن ن 8(ة)مي 

ي تافياللت- درعة  وجعلوم الحياة واألرضمفتش التعليم الثانويعبد الكبي  أقصث  ن 10(ة)مي 

وجعلوم الحياة واألرضمفتش التعليم الثانوييونس الحدادي تافياللت- درعة  ن 5(ة)مي 

ياء والكيمياءمفتش التعليم الثانويبورزيق عبد الرزاق تافياللت- درعة  ن وجالفي  ن 1نعم(ة)مي 

ياء والكيمياءمفتش التعليم الثانويفاقي  هشام تافياللت- درعة  ن وجالفي  ن 1(ة)مي 

ياء والكيمياءمفتش التعليم الثانوياحمد  عطوش تافياللت- درعة  ن وجالفي  ن 8(ة)مي 

بية اإلسالميةمفتش التعليم الثانويحميد الصغي  تافياللت- درعة  وجالي  ن 9(ة)مي 

بية اإلسالميةمفتش التعليم الثانويرصن محرز تافياللت- درعة  وجالي  ن 8(ة)مي 

بية البدنيةمفتش التعليم الثانويعبد اللطيف غانم تافياللت- درعة  7(ة)إلتحاق بالزوجالي 

ن تافياللت- درعة  بية البدنيةمفتش التعليم الثانويخريص محسي  7(ة)إلتحاق بالزوجالي 
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ن نوع الطلبالتخصصاالطاراإلسم والنسبأكاديمية التعيي 

أولوية

 حسب 40%

اإلستحقاق

ترتيب

 اإلختيار

ي التعليم لسنة 
ي مركز تكوين مفتش  2020 نتائج تعيينات خريج 

بية البدنيةمفتش التعليم الثانوينعيمة  قجام تافياللت- درعة  11أنثىالي 

ي تافياللت- درعة 
2نعم(ة)إلتحاق بالزوجالمعلومياتمفتش التعليم الثانويأحمد اليوسفن

وجالفلسفةمفتش التعليم الثانويابراهيم و الطالب تافياللت- درعة  ن 1نعم(ة)مي 

يزي تافياللت- درعة  7(ة)إلتحاق بالزوجالعلوم والتكنولوجيات الميكانيكيةمفتش التعليم الثانويخديجة لي 

وجالعلوم والتكنولوجيات الكهربائيةمفتش التعليم الثانوياشعو عبد الحميد تافياللت- درعة  ن 4(ة)مي 

وجمفتش المصالح المادية و المالية  واسكو علي تافياللت- درعة  ن 1نعم(ة)مي 

وجمفتش المصالح المادية و المالية  مهدي بوعرفة تافياللت- درعة  ن 9(ة)مي 

ي تافياللت- درعة 
وجمفتش المصالح المادية و المالية  نارص الحسثن ن 9(ة)مي 

وجمفتش المصالح المادية و المالية  الفولكي موني  تافياللت- درعة  ن 5(ة)مي 

11أنثىمفتش المصالح المادية و المالية  دونيا فضول تافياللت- درعة 

11ذكرمفتش المصالح المادية و المالية  تلماس  محمد تافياللت- درعة 

يمحمد فصيح ماسة- سوس 
 
1(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ

ياالحياوى عبد الكريم ماسة- سوس 
 
وجمفتش التعليم االبتدائ ن 1(ة)مي 

يعزيز موالي مبارك ماسة- سوس 
 
وجمفتش التعليم االبتدائ ن 3(ة)مي 
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يعالل عدي ماسة- سوس 
 
وجمفتش التعليم االبتدائ ن 1(ة)مي 

يأحمد بن سعيد ماسة- سوس 
 
وجمفتش التعليم االبتدائ ن 1(ة)مي 

يعبدالرحمان أبودرار ماسة- سوس 
 
وجمفتش التعليم االبتدائ ن 1(ة)مي 

1نعم(ة)إلتحاق بالزوجاللغة العربيةمفتش التعليم الثانويحميد خضي  ماسة- سوس 

1(ة)إلتحاق بالزوجاالجتماعياتمفتش التعليم الثانويفاطمة اوعسو ماسة- سوس 

وجاالجتماعياتمفتش التعليم الثانويحفيظ االدريشي ماسة- سوس  ن 1(ة)مي 

وجاالجتماعياتمفتش التعليم الثانويسعيد مروش ماسة- سوس  ن 1(ة)مي 

1نعمذكرالرياضياتمفتش التعليم الثانويعبد اللطيف  العمداوي ماسة- سوس 

وجالرياضياتمفتش التعليم الثانويمحمد عاصم ايت تدرارت ماسة- سوس  ن 1نعم(ة)مي 

وجالرياضياتمفتش التعليم الثانويبوشث  مويد ماسة- سوس  ن 1نعم(ة)مي 

1(ة)إلتحاق بالزوجعلوم الحياة واألرضمفتش التعليم الثانويكريم جميلة ماسة- سوس 

وجعلوم الحياة واألرضمفتش التعليم الثانويخليد السحاسح ماسة- سوس  ن 8(ة)مي 

ياء والكيمياءمفتش التعليم الثانويمحمد وعش ماسة- سوس  ن وجالفي  ن 1نعم(ة)مي 

ياء والكيمياءمفتش التعليم الثانويبوكرين الحسن ماسة- سوس  ن 1نعمذكرالفي 
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ياء والكيمياءمفتش التعليم الثانويأحمد بوفلفال ماسة- سوس  ن 1(ة)إلتحاق بالزوجالفي 

ن ماسة- سوس  بية البدنيةمفتش التعليم الثانويبونيت محمد أمي  1(ة)إلتحاق بالزوجالي 

ن  اتحيث  ماسة- سوس  وجالمعلومياتمفتش التعليم الثانويالحسي  ن 2(ة)مي 

3نعم(ة)إلتحاق بالزوجالعلوم والتكنولوجيات الميكانيكيةمفتش التعليم الثانويالجياللي مامو ماسة- سوس 

وجالعلوم والتكنولوجيات الكهربائيةمفتش التعليم الثانويعبد الرزاق لعلولي ماسة- سوس  ن 5نعم(ة)مي 

1(ة)إلتحاق بالزوجمفتش المصالح المادية و المالية  حفيظ الحمدي ماسة- سوس 

ن ماسة- سوس  ي الحسي 
1(ة)إلتحاق بالزوجمفتش المصالح المادية و المالية  تفكث 

ن بوعابيد واد نون- كلميم  يالحسي 
 
وجمفتش التعليم االبتدائ ن 1نعم(ة)مي 

يعبد السالم مسكوت واد نون- كلميم 
 
وجمفتش التعليم االبتدائ ن 1نعم(ة)مي 

ياحمد حداوي واد نون- كلميم 
 
وجمفتش التعليم االبتدائ ن 3(ة)مي 

ياحمد همام واد نون- كلميم 
 
وجمفتش التعليم االبتدائ ن 1(ة)مي 

يبوكريم عمر واد نون- كلميم 
 
وجمفتش التعليم االبتدائ ن 4(ة)مي 

يعلي بوادار واد نون- كلميم 
 
وجمفتش التعليم االبتدائ ن 3(ة)مي 

يالمصطفن دزاز واد نون- كلميم 
 
وجمفتش التعليم االبتدائ ن 6(ة)مي 
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يعلي    الونزيكي واد نون- كلميم 
 
وجمفتش التعليم االبتدائ ن 2(ة)مي 

يعيوش جنات واد نون- كلميم 
 
8أنثىمفتش التعليم االبتدائ

يإبراهيم قميش واد نون- كلميم 
 
5ذكرمفتش التعليم االبتدائ

يفؤاد بوسيف واد نون- كلميم 
 
9ذكرمفتش التعليم االبتدائ

ة واد نون- كلميم  4نعم(ة)إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةمفتش التعليم الثانويالمهضن مسي 

يةمفتش التعليم الثانويحنان مصطفن واد نون- كلميم  ن وجاللغة اإلنجلي  ن 1نعم(ة)مي 

8ذكراالجتماعياتمفتش التعليم الثانويأنس بوسالم واد نون- كلميم 

4ذكراالجتماعياتمفتش التعليم الثانويمبارك اسبع واد نون- كلميم 

2(ة)إلتحاق بالزوجالرياضياتمفتش التعليم الثانويهشام أجانا واد نون- كلميم 

وجالرياضياتمفتش التعليم الثانويموالي  الحسن السماللي واد نون- كلميم  ن 2(ة)مي 

وجالرياضياتمفتش التعليم الثانوياحمد وضول واد نون- كلميم  ن 1(ة)مي 

وجعلوم الحياة واألرضمفتش التعليم الثانويوالمكصور عبد العزيز واد نون- كلميم  ن 2(ة)مي 

ن دعنون واد نون- كلميم  ياء والكيمياءمفتش التعليم الثانويالحسي  ن وجالفي  ن 1(ة)مي 

ياء والكيمياءمفتش التعليم الثانويمحمد فوضيل واد نون- كلميم  ن وجالفي  ن 1(ة)مي 
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ي واد نون- كلميم  ياء والكيمياءمفتش التعليم الثانويعبد الحكيم حبيث  ن 9ذكرالفي 

بية البدنيةمفتش التعليم الثانوينور الدين أبو الليت واد نون- كلميم  3(ة)إلتحاق بالزوجالي 

بية البدنيةمفتش التعليم الثانويالسماوي انوار واد نون- كلميم  8(ة)إلتحاق بالزوجالي 

وجالمعلومياتمفتش التعليم الثانويجالل الثلغزي واد نون- كلميم  ن 10(ة)مي 

10(ة)إلتحاق بالزوجالعلوم والتكنولوجيات الميكانيكيةمفتش التعليم الثانويعبد  المجيد بنفضول واد نون- كلميم 

وجالعلوم والتكنولوجيات الكهربائيةمفتش التعليم الثانوييونس يزة واد نون- كلميم  ن 9(ة)مي 

وجمفتش المصالح المادية و المالية  عبد الكريم موهيب واد نون- كلميم  ن 8(ة)مي 

ن واد نون- كلميم  وجمفتش المصالح المادية و المالية  رشيد حني  ن 9(ة)مي 

وجمفتش المصالح المادية و المالية  حسن البهالي واد نون- كلميم  ن 2(ة)مي 

ي واد نون- كلميم  وجمفتش المصالح المادية و المالية  ابراهيم والعرئ  ن 3(ة)مي 

يد عريش الساقية الحمراء-  العيون  ن يالي 
 
2نعم(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ

يحسناء الصغي  الساقية الحمراء-  العيون 
 
2نعم(ة)إلتحاق بالزوجمفتش التعليم االبتدائ

يميلود العشاوي الساقية الحمراء-  العيون 
 
2ذكرمفتش التعليم االبتدائ

ي الساقية الحمراء-  العيون 
وجاللغة الفرنسيةمفتش التعليم الثانويعتيقة برناكش  ن 8(ة)مي 
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وجاللغة الفرنسيةمفتش التعليم الثانويعبد هللا دخيشي الساقية الحمراء-  العيون  ن 1(ة)مي 

ي الساقية الحمراء-  العيون 
يةمفتش التعليم الثانويعبد الرحمان شفيف  ن وجاللغة اإلنجلي  ن 1(ة)مي 

يةمفتش التعليم الثانويلحسن اقبيل الساقية الحمراء-  العيون  ن وجاللغة اإلنجلي  ن 11(ة)مي 

وجاالجتماعياتمفتش التعليم الثانويعبد العاطي صفري الساقية الحمراء-  العيون  ن 1(ة)مي 

وجاالجتماعياتمفتش التعليم الثانويهري نور الدين الساقية الحمراء-  العيون  ن 2(ة)مي 

وجالرياضياتمفتش التعليم الثانويرشيد بوكرين الساقية الحمراء-  العيون  ن 2(ة)مي 

وجالرياضياتمفتش التعليم الثانويمحمد العماري الساقية الحمراء-  العيون  ن 1(ة)مي 

وجالرياضياتمفتش التعليم الثانويالعمري مصطفن الساقية الحمراء-  العيون  ن 2(ة)مي 

وجعلوم الحياة واألرضمفتش التعليم الثانويعمار حماد هللا الساقية الحمراء-  العيون  ن 8(ة)مي 

وجعلوم الحياة واألرضمفتش التعليم الثانويعزيز ايت سي امبارك الساقية الحمراء-  العيون  ن 10(ة)مي 

ياء والكيمياءمفتش التعليم الثانوياحمد كندو الساقية الحمراء-  العيون  ن وجالفي  ن 1نعم(ة)مي 

ي الساقية الحمراء-  العيون 
بية البدنيةمفتش التعليم الثانويعبداالله طرس  9نعم(ة)إلتحاق بالزوجالي 

ن الساقية الحمراء-  العيون  وجالمعلومياتمفتش التعليم الثانويبنمالك ياسي  ن 10(ة)مي 

5(ة)إلتحاق بالزوجالفلسفةمفتش التعليم الثانويعبد الوهاب الفيعا الساقية الحمراء-  العيون 
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وجالعلوم والتكنولوجيات الميكانيكيةمفتش التعليم الثانوينبيل ياش الساقية الحمراء-  العيون  ن 11(ة)مي 

3أنثىالعلوم والتكنولوجيات الكهربائيةمفتش التعليم الثانويلمياء انهيشم الساقية الحمراء-  العيون 

وجمفتش المصالح المادية و المالية  الوردي عبد الكبي  الساقية الحمراء-  العيون  ن 3نعم(ة)مي 

وجاللغة الفرنسيةمفتش التعليم الثانويزكرياء اليحياوي وادي الذهب- الداخلة  ن 5(ة)مي 

ي وادي الذهب- الداخلة 
 
يةمفتش التعليم الثانويسعدية  الورف ن 10أنثىاللغة اإلنجلي 

9ذكراالجتماعياتمفتش التعليم الثانويلقراطش عبد الحكيم وادي الذهب- الداخلة 

وجالرياضياتمفتش التعليم الثانويعبد اللطيف صبور وادي الذهب- الداخلة  ن 11(ة)مي 

ي وادي الذهب- الداخلة 
ي عبد الغثن

 
وجالرياضياتمفتش التعليم الثانويالسكرائ ن 9(ة)مي 

وجعلوم الحياة واألرضمفتش التعليم الثانوي شعباوي يوسف-وادي الذهب- الداخلة  ن 5(ة)مي 

ي    عبدالوهاب وادي الذهب- الداخلة 
 
ياء والكيمياءمفتش التعليم الثانويتاف ن وجالفي  ن 5(ة)مي 

ي وادي الذهب- الداخلة 
وجالمعلومياتمفتش التعليم الثانويحسن سلجن ن 10(ة)مي 

ن  اخدوش وادي الذهب- الداخلة  وجالفلسفةمفتش التعليم الثانويالحسي  ن 7نعم(ة)مي 

9ذكرالعلوم والتكنولوجيات الكهربائيةمفتش التعليم الثانويأنس  القاسمي وادي الذهب- الداخلة 

وجمفتش المصالح المادية و المالية  عبدالمنعم تيدري وادي الذهب- الداخلة  ن 7(ة)مي 
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