
ناألكاديمية األصليةالمديرية اإلقليمية األصليةالمادةالمهمة/اإلطاررقم التأجيراإلسم و النسب نأكاديمية التعيير المديرية اإلقليمية للتعيير

ي (ة)أستاذ1156800موالي خليد عبدالوي
إنزكان أيت ملولسوس ماسةالداخلة واد الذهبوادي الذهبالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1367160سفيان البوعاوي
يالدار البيضاء سطاتالجديدةالتعليم االبتدائ 

مراكشمراكش آسف 

ي يالفلسفةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1725741عبد الرزاق المليج 
الدار البيضاء انفاالدار البيضاء سطاتالدار البيضاء سطاتالجي الحسن 

ي ي (ة)أستاذ1114440لطيفة خطائ 
مكناسفاس مكناسالدار البيضاء سطاتالمحمديةالتعليم االبتدائ 

يالدار البيضاء سطاتالنوارصالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1597599هدى العيشوش
مراكشمراكش آسف 

فاسفاس مكناسالدار البيضاء سطاتالنوارصالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1046416نادية فخري

ي
 
ي (ة)أستاذ745683مارية لقراف

الجديدةالدار البيضاء سطاتالدار البيضاء سطاتبرشيدالتعليم االبتدائ 

بية اإلسالميةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1446479حنان بن عمر مكناسفاس مكناسالدار البيضاء سطاتبرشيدالتر

هرة ي (ة)أستاذ1264598مصطف  بت  
الرباطالرباط سال القنيطرةالدار البيضاء سطاتبنسليمانالتعليم االبتدائ 

ي
بية البدنيةالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1750681عزالدين الكغواش  قالدار البيضاء سطاتبنسليمانالتر بركانالش 

المحمديةالدار البيضاء سطاتالدار البيضاء سطاتبنسليماناالقتصاد و التدبترالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1117980زكرياء سابع

فاسفاس مكناسالدار البيضاء سطاتبنسليمان(ة)ممون 1679972خليد المغناوي

ي (ة)أستاذ1175816فاطمة كروش
ي مالل خنيفرةالدار البيضاء سطاتسطاتالتعليم االبتدائ 

خريبكةبن 

ي (ة)أستاذ1268003لبان نجاة
ي مالل خنيفرةالدار البيضاء سطاتسطاتالتعليم االبتدائ 

خريبكةبن 

المحمديةالدار البيضاء سطاتالدار البيضاء سطاتسطاتاالقتصاد و التدبترالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1158663مصطف  رسحان

مكناسفاس مكناسالدار البيضاء سطاتسطاتالفلسفةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1907314الحوسير  الحوتة

ي
بوي (ة)مستشار1233322عبدهللا كراخ  ي التوجيه التر

 
الرباطالرباط سال القنيطرةالدار البيضاء سطاتسطاتف

ي (ة)أستاذ1583261عادل بوينة
نوصيالتعليم االبتدائ  مكناسفاس مكناسالدار البيضاء سطاتسيدي الت 

نوصياللغة العربيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1723836دليلة فخري فاسفاس مكناسالدار البيضاء سطاتسيدي الت 

نوصي(ة)ممون 1592830عبد الحكيم بلوق سالالرباط سال القنيطرةالدار البيضاء سطاتسيدي الت 

ي (ة)أستاذ380028طريق حزاف
الخميساتالرباط سال القنيطرةالدار البيضاء سطاتسيدي بنورالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1400165خديجة غزالي
الجديدةالدار البيضاء سطاتالدار البيضاء سطاتسيدي بنورالتعليم االبتدائ 

بوي   بعد معالجة طلبات االنتقال ألسباب صحية2019-2020الئحة المستفيدات و المستفيدين من االنتقال ابتداء من الدخول الير
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ناألكاديمية األصليةالمديرية اإلقليمية األصليةالمادةالمهمة/اإلطاررقم التأجيراإلسم و النسب نأكاديمية التعيير المديرية اإلقليمية للتعيير

بوي   بعد معالجة طلبات االنتقال ألسباب صحية2019-2020الئحة المستفيدات و المستفيدين من االنتقال ابتداء من الدخول الير

ي (ة)أستاذ1548966نجاة الضاوي
ي مالل خنيفرةالدار البيضاء سطاتسيدي بنورالتعليم االبتدائ 

ي ماللبن 
بن 

يةالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1687163حسن ميارة الجديدةالدار البيضاء سطاتالدار البيضاء سطاتسيدي بنوراللغة اإلنجلتر 

يالدار البيضاء سطاتسيدي بنوراللغة العربيةالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1749765محسن الصالجي
مراكشمراكش آسف 

يالدار البيضاء سطاتسيدي بنوراللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1586098اكرام االدريسي
مراكشمراكش آسف 

يالدار البيضاء سطاتسيدي بنور(ة)مترصف1238362ناظرة مرساوي
مراكشمراكش آسف 

ي (ة)أستاذ1265121يوسف شهيب
يالدار البيضاء سطاتعير  الشقالتعليم االبتدائ 

قلعة الشاغنةمراكش آسف 

ي (ة)أستاذ1268206من  مليجي
يالدار البيضاء سطاتعير  الشقالتعليم االبتدائ 

قلعة الشاغنةمراكش آسف 

ي (ة)أستاذ1913031لطيفة زياليكة
سطاتالدار البيضاء سطاتالدار البيضاء سطاتمديونةالتعليم االبتدائ 

ي
فاسفاس مكناسالدار البيضاء سطاتموالي رشيداللغة العربيةالتعليم الثانوي (ة)مفتش745665نورة الجرموئ 

ورزازاتدرعة تافياللتالدار البيضاء سطاتموالي رشيد(ة)تربوي (ة)ملحق1680512عثمان لبداع

ي
سالالرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرةالخميساتإدارة تربوية1266047فؤاد الحواش 

بية البدنيةالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1123702صليحة بالمير  القنيطرةالرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرةالخميساتالتر

القنيطرةالرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرةالرباطاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1177279كريمة بنبال

ي (ة)أستاذ1159152زهرة خراز
ات تمارةالتعليم االبتدائ  الرباطالرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرةالصختر

ينة ي (ة)أستاذ1157617فتيحة بت  
العرائشطنجة تطوان الحسيمةالرباط سال القنيطرةالقنيطرةالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1912037خالد فلون
سيدي سليمانالرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرةالقنيطرةالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1548424خديجة ابناين
القنيطرةالرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرةسالالتعليم االبتدائ 

ي ي (ة)أستاذ1176196كوثر الخشين 
القنيطرةالرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرةسالالتعليم االبتدائ 

الرباطالرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرةسالالفزياء و الكمياءالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1542516غزالن مازوز

الرباطالرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرةسيدي سليمانإدارة تربوية1718166نور الدين غالمي

ي (ة)أستاذ1720823نور الدين الصالحير 
سالالرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرةسيدي سليمانالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ58531نورالدين طاهري
مكناسفاس مكناسالرباط سال القنيطرةسيدي سليمانالتعليم االبتدائ 
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ي (ة)أستاذ1176098وديع العماري
مكناسفاس مكناسالرباط سال القنيطرةسيدي سليمانالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1752906نبيل السعيدي
الرباطالرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرةسيدي سليمانالتعليم االبتدائ 

مكناسفاس مكناسالرباط سال القنيطرةسيدي سليماناالقتصاد و التدبترالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1444395سهام الطريشل

القنيطرةالرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرةسيدي سليماناالجتماعياتالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1592368فايزة العوادي

ي
ي (ة)أستاذ56244عبد العالي بريس 

مكناسفاس مكناسالرباط سال القنيطرةسيدي قاسمالتعليم االبتدائ 

ي
 
ي (ة)أستاذ1044028الهادي الهادف

مكناسفاس مكناسالرباط سال القنيطرةسيدي قاسمالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1047745خديجة تجة
مكناسفاس مكناسالرباط سال القنيطرةسيدي قاسمالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1119857سعيدة الحرايري
مكناسفاس مكناسالرباط سال القنيطرةسيدي قاسمالتعليم االبتدائ 

ي
ي (ة)أستاذ1175776رشيدة فض 

القنيطرةالرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرةسيدي قاسمالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1234505كريمة عتيق
القنيطرةالرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرةسيدي قاسمالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1405864نادية السباعي
مكناسفاس مكناسالرباط سال القنيطرةسيدي قاسمالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1407216صالح الدين لشقر
مكناسفاس مكناسالرباط سال القنيطرةسيدي قاسمالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1582584إكرام الحمدي
القنيطرةالرباط سال القنيطرةالرباط سال القنيطرةسيدي قاسمالتعليم االبتدائ 

بية البدنيةالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1045606هشام السقاط مكناسفاس مكناسالرباط سال القنيطرةسيدي قاسمالتر

بية البدنيةالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1050680زهتر الصبيطي مكناسفاس مكناسالرباط سال القنيطرةسيدي قاسمالتر

ي
بية البدنيةالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1176550عادل بنحنين  مكناسفاس مكناسالرباط سال القنيطرةسيدي قاسمالتر

ي
 

بية اإلسالميةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ746910سعيد الدغوع مكناسفاس مكناسالرباط سال القنيطرةسيدي قاسمالتر

مكناسفاس مكناسالرباط سال القنيطرةسيدي قاسماالجتماعياتالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1904720رجاء بابا

ي (ة)أستاذ1155262مريم بنبال
قالدريوشالتعليم االبتدائ  قالش  وجدة أنكادالش 

ي (ة)أستاذ1404837سناء كريمي
قالدريوشالتعليم االبتدائ  قالش  بركانالش 

ي (ة)أستاذ1548365الحبيب العابدي
قالدريوشالتعليم االبتدائ  فاسفاس مكناسالش 

ي (ة)أستاذ1912508نادية مركوم
قالدريوشالتعليم االبتدائ  قالش  بركانالش 

3/18 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 األصليةالمادةالمهمة/اإلطاررقم التأجيراإلسم و النسب نأكاديمية التعيير المديرية اإلقليمية للتعيير

بوي   بعد معالجة طلبات االنتقال ألسباب صحية2019-2020الئحة المستفيدات و المستفيدين من االنتقال ابتداء من الدخول الير

ي (ة)أستاذ1752474غفران شواري
قالدريوشالتعليم االبتدائ  مكناسفاس مكناسالش 

ي قالدريوشاللغة العربيةالتعليم الثانوي (ة)أستاذ1983601عائشة حاخ  قالش  جرادةالش 

بية البدنيةالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1309668عبد هللا تحلة قالدريوشالتر قالش  بركانالش 

بية البدنيةالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1152099احمد حواصي قالدريوشالتر قالش  وجدة أنكادالش 

ي
قالدريوشالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1176419نادية اليوسف  قالش  وجدة أنكادالش 

قالدريوشاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1589541مراد الصالجي مكناسفاس مكناسالش 

بية البدنيةالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1686736محمد المغاري قالدريوشالتر قالش  وجدة أنكادالش 

ة بنعلي قالدريوشعلوم الحياة واألرضالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1587458سمتر مكناسفاس مكناسالش 

قالدريوشاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1724796جمال بن علي قالش  وجدة أنكادالش 

قالدريوشاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1724793سارة المحسن قالش  وجدة أنكادالش 

بوي (ة)مستشار1409741خالد حمدان ي التوجيه التر
 
قالدريوشف تازةفاس مكناسالش 

ي
قالدريوش(ة)ممون 1591691عبد الصمد رحموئ  قالش  وجدة أنكادالش 

ي (ة)أستاذ91947يجي جديرة
قالناظورالتعليم االبتدائ  قالش  وجدة أنكادالش 

ي
ي (ة)أستاذ1177803سناء رحمائ 

قالناظورالتعليم االبتدائ  قالش  وجدة أنكادالش 

ي ي (ة)أستاذ1406433سناء بلختر
قالناظورالتعليم االبتدائ  قالش  وجدة أنكادالش 

ي ي (ة)أستاذ55559مليكة دهن 
قالناظورالتعليم االبتدائ  قالش  وجدة أنكادالش 

ي
ي (ة)أستاذ749343الهواري العمروش 

قالناظورالتعليم االبتدائ  قالش  وجدة أنكادالش 

ي (ة)أستاذ775354فاطمة طيو
قالناظورالتعليم االبتدائ  قالش  وجدة أنكادالش 

ي (ة)أستاذ1401121فاطمة زيري
قالناظورالتعليم االبتدائ  قالش  وجدة أنكادالش 

ي (ة)أستاذ707173نزي  هة  محمدي
قالناظورالتعليم االبتدائ  قالش  وجدة أنكادالش 

ي (ة)أستاذ1401780حنان الحومي
قالناظورالتعليم االبتدائ  قالش  وجدة أنكادالش 

قالناظورعلوم الحياة واألرضالتعليم الثانوي (ة)أستاذ1983799سلم كراعي قالش  وجدة أنكادالش 
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قالناظوراللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي (ة)أستاذ2035084فتيحة تكرومت قالش  وجدة أنكادالش 

بية البدنيةالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1050603مصطف  كور قالناظورالتر قالش  وجدة أنكادالش 

قالناظوراللغة العربيةالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1754142الزهرة جراري قالش  وجدة أنكادالش 

قالناظوراللغة العربيةالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1505154عبد الباسط بوشنتوف قالش  وجدة أنكادالش 

قالناظوراللغة العربيةالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1505160حفيظة الخنافر قالش  وجدة أنكادالش 

بية البدنيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ340940عمرو حفضي قالناظورالتر قالش  وجدة أنكادالش 

بية البدنيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1725834طارق بنعلي قالناظورالتر قالش  وجدة أنكادالش 

ي (ة)أستاذ1683978سارة النارص
قبركانالتعليم االبتدائ  قالش  وجدة أنكادالش 

ي (ة)أستاذ1114885حنان عيادي
قبركانالتعليم االبتدائ  قالش  وجدة أنكادالش 

ي
ي (ة)أستاذ1158213ليل حباش 

قبركانالتعليم االبتدائ  قالش  وجدة أنكادالش 

ي (ة)أستاذ1367774حسناء مسعودي
قبركانالتعليم االبتدائ  قالش  وجدة أنكادالش 

ي (ة)أستاذ1405016حياة التهامي
قبركانالتعليم االبتدائ  قالش  وجدة أنكادالش 

ي (ة)أستاذ1682502محمد دو
قبركانالتعليم االبتدائ  قالش  وجدة أنكادالش 

قبركاناللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1152117دليلة توفيق قالش  وجدة أنكادالش 

قبركاناللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1281303نوال تميمي قالش  وجدة أنكادالش 

قبركانعلوم المهندسالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ91721عبد االله شماللي قالش  وجدة أنكادالش 

يةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1445479جميلة عماري قبركاناللغة اإلنجلتر  قالش  وجدة أنكادالش 

بية اإلسالميةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1447684محمد بوشنتوف قبركانالتر قالش  وجدة أنكادالش 

ي (ة)أستاذ1155323هند مباريك
قتاوريرتالتعليم االبتدائ  قالش  وجدة أنكادالش 

ي (ة)أستاذ1267925يوسف اللي
قتاوريرتالتعليم االبتدائ  قالش  وجدة أنكادالش 

ي
ي (ة)أستاذ1046994حورية ميموئ 

قتاوريرتالتعليم االبتدائ  قالش  وجدة أنكادالش 

ي (ة)أستاذ1115073الحسير  كركري
قتاوريرتالتعليم االبتدائ  سالالرباط سال القنيطرةالش 
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ي (ة)أستاذ1238249ربيعة معراض
قتاوريرتالتعليم االبتدائ  قالش  وجدة أنكادالش 

ي (ة)أستاذ1263860اسمهان عوادي
قتاوريرتالتعليم االبتدائ  قالش  وجدة أنكادالش 

ي (ة)أستاذ1264591ياسير  بن الطايع
قتاوريرتالتعليم االبتدائ  قالش  وجدة أنكادالش 

ي (ة)أستاذ1407045خديجة هادي
قتاوريرتالتعليم االبتدائ  قالش  وجدة أنكادالش 

همي ي (ة)أستاذ1550503فاطنة الت 
قتاوريرتالتعليم االبتدائ  قالش  وجدة أنكادالش 

ي ي (ة)أستاذ2035274اكرام ختر
قتاوريرتالتعليم االبتدائ  قالش  وجدة أنكادالش 

ي (ة)أستاذ2035302رحمة بنوح
قتاوريرتالتعليم االبتدائ  قالش  وجدة أنكادالش 

ي (ة)أستاذ2035332عزيزة مرزوق
قتاوريرتالتعليم االبتدائ  قالش  وجدة أنكادالش 

بية البدنيةالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1176410سامية عبيد قتاوريرتالتر قالش  وجدة أنكادالش 

ي قتاوريرتالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1261817عبدالرحيم ختر قالش  وجدة أنكادالش 

قتاوريرتاالجتماعياتالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ59824عبدالرحيم عزاوي قالش  وجدة أنكادالش 

ي قتاوريرتاالجتماعياتالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1910592عبدهللا مجدوئ  قالش  وجدة أنكادالش 

ي
قتاوريرتاالجتماعياتالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1503793عبدالوهاب العياش  تازةفاس مكناسالش 

قتاوريرتاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1410134نعيمة شيخ قالش  وجدة أنكادالش 

قتاوريرتعلوم الحياة واألرضالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1410408خليل حيمر قالش  وجدة أنكادالش 

ي
قتاوريرتاللغة العربيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1447661جمعة العوئ  قالش  وجدة أنكادالش 

بية البدنيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1543014عبدالرحيم عابو قتاوريرتالتر قالش  وجدة أنكادالش 

قتاوريرتاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1545735كريمة شهيد قالش  وجدة أنكادالش 

بوي (ة)مستشار1052389كريم امكرود ي التخطيط التر
 
قتاوريرتف قالش  وجدة أنكادالش 

ي (ة)أستاذ64178رشيد العامري
قجرادةالتعليم االبتدائ  قالش  وجدة أنكادالش 

ي (ة)أستاذ719529فاطنة ازداد
قجرادةالتعليم االبتدائ  قالش  وجدة أنكادالش 

ي (ة)أستاذ1550003حورية بوفرعة
قجرادةالتعليم االبتدائ  قالش  وجدة أنكادالش 
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ي (ة)أستاذ1719835فاتحة أوراغ
قجرادةالتعليم االبتدائ  قالش  وجدة أنكادالش 

ي
بية البدنيةالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ788717الحسير  سليمائ  قجرادةالتر قالش  وجدة أنكادالش 

قجرادةاالجتماعياتالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1724341لحسن محرزي قالش  وجدة أنكادالش 

ي
قجرادةملحق اإلدارة واالقتصاد211324محمد حقوئ  قالش  وجدة أنكادالش 

ي (ة)أستاذ391576حليمة تلمم
قجرسيفالتعليم االبتدائ  فاسفاس مكناسالش 

ي (ة)أستاذ1549709عبدالرحيم تداوي
قجرسيفالتعليم االبتدائ  قالش  وجدة أنكادالش 

ي بية اإلسالميةالتعليم الثانوي (ة)أستاذ1983204سعاد زينن  قجرسيفالتر قالش  وجدة أنكادالش 

ي (ة)أستاذ1549387مشور رشيد
قفجيج ببوعرفةالتعليم االبتدائ  الرشيديةدرعة تافياللتالش 

ي
قفجيج ببوعرفةاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي (ة)أستاذ1948027امير  رحمائ  قالش  وجدة أنكادالش 

ي
قفجيج ببوعرفةاللغة العربيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1586099حسن الشهبوئ  مكناسفاس مكناسالش 

ي (ة)مفتش1048637فاطمة الكراب
الرباطالرباط سال القنيطرةالعيون الساقية الحمراءطرفايةالتعليم االبتدائ 

ي
 
ي (ة)أستاذ2007594نور الدين العرف

ي مالل خنيفرةأزياللالتعليم االبتدائ 
ي مالل خنيفرةبن 

ي ماللبن 
بن 

ي اهالل
ي (ة)أستاذ1718299لبن 

ي مالل خنيفرةأزياللالتعليم االبتدائ 
ي مالل خنيفرةبن 

ي ماللبن 
بن 

ي مالل خنيفرةأزياللاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1545846خديجة هيكون
ي مالل خنيفرةبن 

ي ماللبن 
بن 

بوي (ة)مستشار1278442حسن الممساوي ي التوجيه التر
 
ي مالل خنيفرةأزياللف

المحمديةالدار البيضاء سطاتبن 

فوي ي (ة)أستاذ1911467كوثر رس 
ي مالل خنيفرةالفقيه بن صالحالتعليم االبتدائ 

ي مالل خنيفرةبن 
ي ماللبن 

بن 

ي (ة)أستاذ91445بوزيد دليل
ي مالل خنيفرةالفقيه بن صالحالتعليم االبتدائ 

ي مالل خنيفرةبن 
ي ماللبن 

بن 

ي (ة)أستاذ1549779حفيظة ايت الهبطي
ي مالل خنيفرةالفقيه بن صالحالتعليم االبتدائ 

ي مالل خنيفرةبن 
ي ماللبن 

بن 

ي (ة)أستاذ1717638حنان العلمي
ي مالل خنيفرةالفقيه بن صالحالتعليم االبتدائ 

ي مالل خنيفرةبن 
ي ماللبن 

بن 

ي ي ماللالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1756460محمد باخ 
ي مالل خنيفرةبن 

ي مالل خنيفرةبن 
خنيفرةبن 

ي (ة)أستاذ1178221ليل كسباوي
ي مالل خنيفرةخنيفرةالتعليم االبتدائ 

فاسفاس مكناسبن 

ان ي مالل خنيفرةخنيفرةاالجتماعياتالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1750760رشيد جت 
مكناسفاس مكناسبن 
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ي
ئ  ي مالل خنيفرةخنيفرةاالجتماعياتالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1757916لحسن الت 

مكناسفاس مكناسبن 

ي مالل خنيفرةخنيفرةالفزياء و الكمياءالتعليم الثانوي (ة)مفتش874407فاطمة الزمزومي
ات تمارةالرباط سال القنيطرةبن  الصختر

النوارصالدار البيضاء سطاتدرعة تافياللتالرشيديةإدارة تربوية1406482سناء بنعمر

ي (ة)أستاذ1176246موالي هشام الكبتر
مكناسفاس مكناسدرعة تافياللتالرشيديةالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1237424حنان هاللي
مكناسفاس مكناسدرعة تافياللتالرشيديةالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1406463خديجة بنعمر
مكناسفاس مكناسدرعة تافياللتالرشيديةالتعليم االبتدائ 

مكناسفاس مكناسدرعة تافياللتالرشيديةاالقتصاد و التدبترالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1725466عبد المالك لغريسي

ي
يةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1904687سفيان حساين  مكناسفاس مكناسدرعة تافياللتالرشيديةاللغة اإلنجلتر 

ي (ة)أستاذ1173308لحسن ازوكاغ
ورزازاتدرعة تافياللتدرعة تافياللتتنغترالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1179991ابراهيم اعبيد
يدرعة تافياللتتنغترالتعليم االبتدائ 

مراكشمراكش آسف 

ي (ة)أستاذ1581723ابراهيم أيت عدي
ورزازاتدرعة تافياللتدرعة تافياللتتنغترالتعليم االبتدائ 

ي علوي
ي (ة)أستاذ1721042حسناء حسن 

الرشيديةدرعة تافياللتدرعة تافياللتتنغترالتعليم االبتدائ 

القنيطرةالرباط سال القنيطرةدرعة تافياللتتنغتر(ة)مترصف1582482هشام مزوارة

يدرعة تافياللتتنغتر(ة)مترصف1679822محمد فركيش
مراكشمراكش آسف 

ي
ي (ة)أستاذ1548891ليل وحدائ 

طنجة أصيالطنجة تطوان الحسيمةدرعة تافياللتزاكورةالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1721368المصطف  محبوب
الرشيديةدرعة تافياللتدرعة تافياللتزاكورةالتعليم االبتدائ 

مكناسفاس مكناسدرعة تافياللتزاكورةالفلسفةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1904669محمد البدوي

تزنيتسوس ماسةدرعة تافياللتزاكورةاالجتماعياتالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1725924الحسير  أعراب

الرشيديةدرعة تافياللتدرعة تافياللتزاكورةاللغة العربيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1907010محمد أولوت

ف العزوزي القنيطرةالرباط سال القنيطرةدرعة تافياللتميدلتإدارة تربوية1120530أرس 

سيدي سليمانالرباط سال القنيطرةدرعة تافياللتميدلتإدارة تربوية1549898الباهي عبدالقادر

ي (ة)أستاذ1306353بوزضا عصام
يدرعة تافياللتورزازاتالتعليم االبتدائ 

مراكشمراكش آسف 
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اكادير ادوتنانسوس ماسةدرعة تافياللتورزازاتالفزياء و الكمياءالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1152993امشمر محمد

بية اإلسالميةالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1754784حموكة محمد اكادير ادوتنانسوس ماسةدرعة تافياللتورزازاتالتر

ي (ة)أستاذ1581360هشام أولمسكر
إنزكان أيت ملولسوس ماسةسوس ماسةاشتوكة أيت باهاالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1173003أسماء بناوي
اكادير ادوتنانسوس ماسةسوس ماسةاشتوكة أيت باهاالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1174926فاطمة أيت الشيخ
اكادير ادوتنانسوس ماسةسوس ماسةاشتوكة أيت باهاالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1177868الحسير  كولما
اكادير ادوتنانسوس ماسةسوس ماسةاشتوكة أيت باهاالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1236106خديجة البوزيدي
اكادير ادوتنانسوس ماسةسوس ماسةاشتوكة أيت باهاالتعليم االبتدائ 

ي
ي (ة)أستاذ1308337فاطمة صديفر

اكادير ادوتنانسوس ماسةسوس ماسةاشتوكة أيت باهاالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1585341رشيدة لميهري
إنزكان أيت ملولسوس ماسةسوس ماسةاشتوكة أيت باهاالتعليم االبتدائ 

اكادير ادوتنانسوس ماسةسوس ماسةاشتوكة أيت باهاالرياضياتالتعليم الثانوي (ة)أستاذ2012696محمد أقهار

ي
اكادير ادوتنانسوس ماسةسوس ماسةاشتوكة أيت باهااالقتصاد و التدبترالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1582235نجيب بحمائ 

ي (ة)أستاذ1268931السعدية أودراي
إنزكان أيت ملولسوس ماسةسوس ماسةأكادير إداوتنانالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1758340مينة بوزين
إنزكان أيت ملولسوس ماسةسوس ماسةأكادير إداوتنانالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1401589أسماء برنوص
إنزكان أيت ملولسوس ماسةسوس ماسةأكادير إداوتنانالتعليم االبتدائ 

ي
ة حدوش  ي (ة)أستاذ1404781سمتر

إنزكان أيت ملولسوس ماسةسوس ماسةأكادير إداوتنانالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1911004سعيد أكعبور
إنزكان أيت ملولسوس ماسةسوس ماسةأكادير إداوتنانالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1961857شادية خشان
إنزكان أيت ملولسوس ماسةسوس ماسةأكادير إداوتنانالتعليم االبتدائ 

يسوس ماسةأكادير إداوتناناإلعالمياتالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1409600الحسير  ايت الطالب
مراكشمراكش آسف 

ي
ي (ة)أستاذ61048عبد المجيد وشن 

تزنيتسوس ماسةسوس ماسةإنزكان ايت ملولالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1307713سليمة لبيها
اكادير ادوتنانسوس ماسةسوس ماسةإنزكان ايت ملولالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ745264عزيز الهراس
اكادير ادوتنانسوس ماسةسوس ماسةإنزكان ايت ملولالتعليم االبتدائ 

اكادير ادوتنانسوس ماسةسوس ماسةإنزكان ايت ملولاالقتصاد و التدبترالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1410579لطيفة محسن
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ي
ي (ة)أستاذ1269245كريمة غزوئ 

اكادير ادوتنانسوس ماسةسوس ماسةتارودانتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1404859عزيزة لشكر
تزنيتسوس ماسةسوس ماسةتارودانتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ2013885السالمي خديجة
إنزكان أيت ملولسوس ماسةسوس ماسةتارودانتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1962333مليكة أيت سوس
إنزكان أيت ملولسوس ماسةسوس ماسةتارودانتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ2013713المتوكل العلوي اسماعيل
اكادير ادوتنانسوس ماسةسوس ماسةتارودانتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1407105ادسعيد جمال
إنزكان أيت ملولسوس ماسةسوس ماسةتارودانتالتعليم االبتدائ 

ي
ي (ة)أستاذ1583742فيصل المنائ 

اكادير ادوتنانسوس ماسةسوس ماسةتارودانتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1717017بعزيزي خدوج
اكادير ادوتنانسوس ماسةسوس ماسةتارودانتالتعليم االبتدائ 

ي
ي (ة)أستاذ1752135فاطمة  باحوئ 

إنزكان أيت ملولسوس ماسةسوس ماسةتارودانتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1911246لحسن بن عالل
اكادير ادوتنانسوس ماسةسوس ماسةتارودانتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ2013306بدكيك فاطمة
إنزكان أيت ملولسوس ماسةسوس ماسةتارودانتالتعليم االبتدائ 

إنزكان أيت ملولسوس ماسةسوس ماسةتارودانتاإلعالمياتالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1905924ابتسام الخيال

ي (ة)أستاذ1404791من  حوما
نيتالتعليم االبتدائ  اكادير ادوتنانسوس ماسةسوس ماسةتتر 

ي (ة)أستاذ1549778حميد ايت الشيخ
نيتالتعليم االبتدائ  اكادير ادوتنانسوس ماسةسوس ماسةتتر 

ي (ة)أستاذ1404106االشكر جامع
نيتالتعليم االبتدائ  إنزكان أيت ملولسوس ماسةسوس ماسةتتر 

نيتالفلسفةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1905856محمد االمير  اكادير ادوتنانسوس ماسةسوس ماسةتتر 

ي (ة)أستاذ1048919عمر بوغابة
تطوانطنجة تطوان الحسيمةطنجة تطوان الحسيمةالحسيمةالتعليم االبتدائ 

يةالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1684616سناء بولغس  قطنجة تطوان الحسيمةالحسيمةاللغة اإلنجلتر  وجدة أنكادالش 

تطوانطنجة تطوان الحسيمةطنجة تطوان الحسيمةالحسيمةاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1724782نور اليقير  السائح

يةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1503778سليمة العالم الرباطالرباط سال القنيطرةطنجة تطوان الحسيمةالحسيمةاللغة اإلنجلتر 

تازةفاس مكناسطنجة تطوان الحسيمةالحسيمةعلوم الحياة واألرضالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1757564رشيد لفيغ

ي (ة)أستاذ765330فاطمة بوعكاوي
مكناسفاس مكناسطنجة تطوان الحسيمةالعرائشالتعليم االبتدائ 
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ي (ة)أستاذ2047767زهور شدلي
طنجة أصيالطنجة تطوان الحسيمةطنجة تطوان الحسيمةالعرائشالتعليم االبتدائ 

القنيطرةالرباط سال القنيطرةطنجة تطوان الحسيمةالعرائشعلوم الحياة واألرضالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1591114حنان المرابط

مكناسفاس مكناسطنجة تطوان الحسيمةالعرائشاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1307753حسناء الحمري

بية اإلسالميةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1444798عادل الحبيب مكناسفاس مكناسطنجة تطوان الحسيمةالعرائشالتر

طنجة أصيالطنجة تطوان الحسيمةطنجة تطوان الحسيمةالعرائشاللغة االسبانيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1446627رضوان حافظ

ي
ي (ة)مفتش1047935أم كلثوم المدئ 

طنجة أصيالطنجة تطوان الحسيمةطنجة تطوان الحسيمةالعرائشالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1052867صالح الدين القلقولي
تطوانطنجة تطوان الحسيمةطنجة تطوان الحسيمةالفحص أنجرةالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1267326محمد أفقتر
مكناسفاس مكناسطنجة تطوان الحسيمةالمضيق الفنيدقالتعليم االبتدائ 

بية البدنيةالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1051138مريم أزانة يطنجة تطوان الحسيمةالمضيق الفنيدقالتر
مراكشمراكش آسف 

ي (ة)أستاذ1580121نادية بوبقرة
المضيق الفنيدقطنجة تطوان الحسيمةطنجة تطوان الحسيمةتطوانالتعليم االبتدائ 

ي المحجور ي (ة)أستاذ1682386اخالص الشعتر
المضيق الفنيدقطنجة تطوان الحسيمةطنجة تطوان الحسيمةتطوانالتعليم االبتدائ 

ي بلفرحونية سالالرباط سال القنيطرةطنجة تطوان الحسيمةشفشاونإدارة تربوية368169العرئ 

مكناسفاس مكناسطنجة تطوان الحسيمةشفشاونإدارة تربوية1176073هند العلوي

ة اكدي ي (ة)أستاذ2010741سمتر
المضيق الفنيدقطنجة تطوان الحسيمةطنجة تطوان الحسيمةشفشاونالتعليم االبتدائ 

ي ي (ة)أستاذ1549164أمال طنج 
تطوانطنجة تطوان الحسيمةطنجة تطوان الحسيمةشفشاونالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1720436عائشة العيون
المضيق الفنيدقطنجة تطوان الحسيمةطنجة تطوان الحسيمةشفشاونالتعليم االبتدائ 

ي
ي (ة)أستاذ1968592كوثر العطالئ 

تطوانطنجة تطوان الحسيمةطنجة تطوان الحسيمةشفشاونالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ2019573سعيد حرور
المضيق الفنيدقطنجة تطوان الحسيمةطنجة تطوان الحسيمةشفشاونالتعليم االبتدائ 

المضيق الفنيدقطنجة تطوان الحسيمةطنجة تطوان الحسيمةشفشاوناللغة العربيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1592247إكرام ديداي

القنيطرةالرباط سال القنيطرةطنجة تطوان الحسيمةشفشاونالفزياء و الكمياءالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1907088ياسير  خاعيسي

ي (ة)مفتش1047670عبد المجيد الخطيب
طنجة أصيالطنجة تطوان الحسيمةطنجة تطوان الحسيمةشفشاونالتعليم االبتدائ 

تطوانطنجة تطوان الحسيمةطنجة تطوان الحسيمةطنجة أصيلةالفزياء و الكمياءالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1723510زينب عمران
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ي (ة)أستاذ1119856لمياء الجابري
مكناسفاس مكناسطنجة تطوان الحسيمةمديرية وزانالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1405929عبد هللا اوزيان
مكناسفاس مكناسطنجة تطوان الحسيمةمديرية وزانالتعليم االبتدائ 

مكناسفاس مكناسطنجة تطوان الحسيمةوزانإدارة تربوية1114468محمدالمرابطي

ي (ة)أستاذ2011106بدر ازناك
المضيق الفنيدقطنجة تطوان الحسيمةطنجة تطوان الحسيمةوزانالتعليم االبتدائ 

تطوانطنجة تطوان الحسيمةطنجة تطوان الحسيمةوزاناللغة االسبانيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1125205نبيلة المشاط

تطوانطنجة تطوان الحسيمةطنجة تطوان الحسيمةوزان(ة)مترصف1679874إيمان المودن

ي بوي (ة)مستشار1280860الحسير  حبين  ي التوجيه التر
 
الرباطالرباط سال القنيطرةطنجة تطوان الحسيمةوزانف

ي (ة)أستاذ1117859صابري محمد
ي مالل خنيفرةفاس مكناسإفرانالتعليم االبتدائ 

خنيفرةبن 

ي بية اإلسالميةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1591261أسماء المخطوئ  مكناسفاس مكناسفاس مكناسإفرانالتر

بية اإلسالميةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1599589الفلوشي وديع مكناسفاس مكناسفاس مكناسإفرانالتر

ي (ة)أستاذ1119805يوسف بنسعيد
مكناسفاس مكناسفاس مكناسالحاجبالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1235088سعيد بغدادي
مكناسفاس مكناسفاس مكناسالحاجبالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1119580نعيمة أطرطور
فاسفاس مكناسفاس مكناسبولمانالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1581115إيمان معايشة
قفاس مكناسبولمانالتعليم االبتدائ  وجدة أنكادالش 

يةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1342710يوسف البقالي فاسفاس مكناسفاس مكناسبولماناللغة اإلنجلتر 

فاسفاس مكناسفاس مكناسبولماناللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1757484حنان احميمز

ي (ة)أستاذ1405312نشين المديغري
الرباطالرباط سال القنيطرةفاس مكناستازةالتعليم االبتدائ 

بية اإلسالميةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1049577عبد الملك احمادي فاسفاس مكناسفاس مكناستازةالتر

ي
فاسفاس مكناسفاس مكناستازةالفزياء و الكمياءالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1723743محمد العس 

ي
بية اإلسالميةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1724545نادية مروئ  فاسفاس مكناسفاس مكناستازةالتر

ز (ة)أستاذ1691700دالل لحرش مكناسفاس مكناسفاس مكناستازةعلوم الحياة واألرض(ة)التعليم الثانوي التأهيلي مت 

ي (ة)مساعد1398047فاطمة الزهراء زينون
ات تمارةالرباط سال القنيطرةفاس مكناستازة(ة)تقن  الصختر
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تازةفاس مكناسفاس مكناستاوناتإدارة تربوية89708نورالدين قاطي

ي (ة)أستاذ1114075بنفاع لطيفة
فاسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

ي ي الطين 
ي (ة)أستاذ1550365فتيحة الوزائ 

فاسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

فة انحدو ي (ة)أستاذ1584572رس 
فاسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

ي بلوطي
ي (ة)أستاذ1721691مريم رهوئ 

فاسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1048762حسن بدري
فاسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1159218محمد   العالم
فاسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1176374حكيمة الزين
فاسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1267372عمر اسماعيلي علوي
فاسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1305492زهتر عبودي
فاسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

ي نادية
ي (ة)أستاذ1308462ستينر

فاسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1399133ايت الحسن أهمو عائشة
فاسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1405856ليل الهراض
فاسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1550705سعيدة القط
فاسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1581062أمينة لمباركي
فاسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1585199عبد الغفور الدرقاوي
مكناسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

ي
ي (ة)أستاذ1682974وسيلة الوارئر

فاسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1716752اكراة فاطمة
صفروفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1719328الزغبة فاطمة الزهراء
فاسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

ي
ر
ي (ة)أستاذ1753416سمية مرزوف

فاسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1911740كريم المقدور
فاسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

ي
ي (ة)أستاذ1912894حنان السموئ 

فاسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 
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ي (ة)أستاذ1993314خديجة المعوج
مكناسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتعليم االبتدائ 

بية البدنيةالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1152073الرحاوي بوزيان قفاس مكناستاوناتالتر وجدة أنكادالش 

بية البدنيةالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1686807سومية قشمار مكناسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتر

يةالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1693212زجلي محمد فاسفاس مكناسفاس مكناستاوناتاللغة اإلنجلتر 

تازةفاس مكناسفاس مكناستاوناتاالجتماعياتالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1910245زهرة المنيعي

ي
ر
بية البدنيةالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ339873عبد العلي تاف فاسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالتر

فاسفاس مكناسفاس مكناستاوناتاالجتماعياتالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1723627يونس الزاوي

فاسفاس مكناسفاس مكناستاوناتاللغة العربيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1154287عبد المجيد   فهمي

فاسفاس مكناسفاس مكناستاوناتاللغة العربيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1278226سعاد السيجي

فاسفاس مكناسفاس مكناستاوناتاللغة العربيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1438485نعيمة     الغندور

فاسفاس مكناسفاس مكناستاوناتالفزياء و الكمياءالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1550575بدر حمداش

فاسفاس مكناسفاس مكناستاوناتاللغة العربيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1591016كمال فارس

فاسفاس مكناسفاس مكناستاوناتاالجتماعياتالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1679582عزيز السباعي

فاسفاس مكناسفاس مكناستاوناتاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1723860لهبوب اعلولة

ي تازةفاس مكناسفاس مكناسصفرواالجتماعياتالتعليم الثانوي (ة)أستاذ1944109امال الحرص 

وكي فاسفاس مكناسفاس مكناسصفرواللغة العربيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1591396رشيدة مت 

بية البدنيةالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1598586محمد الهرامي تازةفاس مكناسفاس مكناسفاسالتر

ي (ة)أستاذ56844خالد باختر
فاسفاس مكناسفاس مكناسموالي يعقوبالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1113655لطيفة مرابطي
فاسفاس مكناسفاس مكناسموالي يعقوبالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1114082هشام الفائز
فاسفاس مكناسفاس مكناسموالي يعقوبالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1584453ابتسام المريزق
فاسفاس مكناسفاس مكناسموالي يعقوبالتعليم االبتدائ 

ي
 

ع ي (ة)أستاذ1683193نورة التر
فاسفاس مكناسفاس مكناسموالي يعقوبالتعليم االبتدائ 
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ي (ة)أستاذ1758262نجية صفور
فاسفاس مكناسفاس مكناسموالي يعقوبالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1912872حسير  الصغيور
فاسفاس مكناسفاس مكناسموالي يعقوبالتعليم االبتدائ 

ي ي (ة)أستاذ1944756نشين طلن 
فاسفاس مكناسفاس مكناسموالي يعقوبالتعليم االبتدائ 

ي علوي
بية البدنيةالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ331412الحبيب امرائ  فاسفاس مكناسفاس مكناسموالي يعقوبالتر

بية اإلسالميةالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1755955سعيد مزاوي كلميمكلميم واد نونكلميم واد نونالزاك/اساالتر

تطوانطنجة تطوان الحسيمةكلميم واد نونالزاك/اساالفزياء و الكمياءالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1722961محمد بوطيب

فاسفاس مكناسكلميم واد نونالزاك/اسااللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1907373مصطف  الوادية

ي (ة)أستاذ1157183نجاة  الضوء
يالتعليم االبتدائ 

تزنيتسوس ماسةكلميم واد نونسيدي إفن 

ي (ة)أستاذ1239097رافق خديجة
يالتعليم االبتدائ 

تزنيتسوس ماسةكلميم واد نونسيدي إفن 

ي
ي (ة)أستاذ1267093خديجة هائ 

يالتعليم االبتدائ 
تزنيتسوس ماسةكلميم واد نونسيدي إفن 

ي (ة)أستاذ1268779عبد هللا وسخير 
يالتعليم االبتدائ 

تزنيتسوس ماسةكلميم واد نونسيدي إفن 

ي (ة)أستاذ1268930أودمير  عبد الرحمان
يالتعليم االبتدائ 

تزنيتسوس ماسةكلميم واد نونسيدي إفن 

ي (ة)أستاذ1269870محمد زعبون
يالتعليم االبتدائ 

تزنيتسوس ماسةكلميم واد نونسيدي إفن 

ي (ة)أستاذ1306003محمد بلكوس
يالتعليم االبتدائ 

تزنيتسوس ماسةكلميم واد نونسيدي إفن 

ي (ة)أستاذ1307342فاطمة حواز
يالتعليم االبتدائ 

إنزكان أيت ملولسوس ماسةكلميم واد نونسيدي إفن 

ي (ة)أستاذ1308190اوموش خديجة
يالتعليم االبتدائ 

تزنيتسوس ماسةكلميم واد نونسيدي إفن 

ي (ة)أستاذ1716837السعدية اجدى
يالتعليم االبتدائ 

تزنيتسوس ماسةكلميم واد نونسيدي إفن 

ي(ة)مترصف1305556أشكاض عزيز
تزنيتسوس ماسةكلميم واد نونسيدي إفن 

ي (ة)مفتش1121536علي توعدي
يالتعليم االبتدائ 

تزنيتسوس ماسةكلميم واد نونسيدي إفن 

ي (ة)أستاذ1174748يوسف فاضل
كلميمكلميم واد نونكلميم واد نونطانطانالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1235549محمد شاوف
اكادير ادوتنانسوس ماسةكلميم واد نونطانطانالتعليم االبتدائ 

ي
ي (ة)أستاذ1308535عبد هللا اتوائر

إنزكان أيت ملولسوس ماسةكلميم واد نونكلميمالتعليم االبتدائ 
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ي بية البدنيةالتعليم الثانوي (ة)مفتش1050818محمد اخورئ  فاسفاس مكناسكلميم واد نونكلميمالتر

يالحوزإدارة تربوية1550723شكيب خلدون
يمراكش آسف 

مراكشمراكش آسف 

ي (ة)أستاذ1267283المصطف  إد علي
يالحوزالتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

ي (ة)أستاذ1119893نور الدين أبو لريش
يالحوزالتعليم االبتدائ 

الرباطالرباط سال القنيطرةمراكش آسف 

ي (ة)أستاذ1154990الميلودية وهاج
يالحوزالتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

ي (ة)أستاذ1306183رشيدة بوبقرة
يالحوزالتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

ي (ة)أستاذ1406007مينة الهواء
يالحوزالتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

ي (ة)أستاذ54711محمد ايت عمر
يالحوزالتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

ي (ة)أستاذ63792سعيدة واسنوان
يالحوزالتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

ي (ة)أستاذ1046009محمد بوكدور
يالحوزالتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

ي (ة)أستاذ853687سعيدة إيبا
يالحوزالتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

ي (ة)أستاذ1114768ليل أوريك
يالحوزالتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

ي (ة)أستاذ1114864حجيبة بكري
يالحوزالتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

ي (ة)أستاذ1234226سعيد أقجضاض
يالحوزالتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

ي (ة)أستاذ1234336ليل أميدة
يالحوزالتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

ي ي (ة)أستاذ1237909خديجة قن 
يالحوزالتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

ي (ة)أستاذ1237923مريم كون
يالحوزالتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

ي (ة)أستاذ1264446حياة بندحان
يالحوزالتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

ي (ة)أستاذ1306055يوسف بنحكي
يالحوزالتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

ي (ة)أستاذ1583205ابتسام بوخيمة
يالحوزالتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

ي (ة)أستاذ1752862إيعيش الموساعيف
يالحوزالتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

ي (ة)أستاذ1910848هشام أعراب
يالحوزالتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

16/18 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 األصليةالمادةالمهمة/اإلطاررقم التأجيراإلسم و النسب نأكاديمية التعيير المديرية اإلقليمية للتعيير

بوي   بعد معالجة طلبات االنتقال ألسباب صحية2019-2020الئحة المستفيدات و المستفيدين من االنتقال ابتداء من الدخول الير

ى البرصي ي (ة)أستاذ1989383بش 
يالحوزالتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

ي
ي (ة)أستاذ1989398مونية الميموئ 

يالحوزالتعليم االبتدائ 
يمراكش آسف 

مراكشمراكش آسف 

ي (ة)أستاذ2043154زينب أبو الوقار
يالحوزالتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

ي (ة)أستاذ1235788كريمة دكوك
يالحوزالتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

ي ي (ة)أستاذ1989550خديجة الدوهائ 
يالحوزالتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

يةالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1409405عمر العماري يالحوزاللغة اإلنجلتر 
يمراكش آسف 

مراكشمراكش آسف 

ي
ي (ة)أستاذ378737رشيدة الزركتائ 

يالرحامنةالتعليم االبتدائ 
يمراكش آسف 

مراكشمراكش آسف 

ي (ة)أستاذ1306627رشيد العت  
يالرحامنةالتعليم االبتدائ 

المحمديةالدار البيضاء سطاتمراكش آسف 

ي (ة)أستاذ1550635رجاء ابن الزين
يالرحامنةالتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

ي (ة)أستاذ1911027الحيان حسناء
يالرحامنةالتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

ي (ة)أستاذ213704محمد حشحوش
يالرحامنةالتعليم االبتدائ 

القنيطرةالرباط سال القنيطرةمراكش آسف 

ي (ة)أستاذ1235297ابتسام بولخراس
يالرحامنةالتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

ي ي (ة)أستاذ1264953محمد بوناخ 
يالرحامنةالتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

بية البدنيةالتعليم الثانوي (ة)أستاذ2046094الخولي أمير  يالرحامنةالتر
يمراكش آسف 

مراكشمراكش آسف 

يالرحامنةالفزياء و الكمياءالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1725612مراد نجاوي
يمراكش آسف 

مراكشمراكش آسف 

ي (ة)أستاذ1405727حسناء جاوي
يالصويرةالتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
يمراكش آسف 

آسف 

بية اإلسالميةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1757574عبد الغفور بوخاللة يالصويرةالتر
يمراكش آسف 

مراكشمراكش آسف 

ي
بوي (ة)مستشار1177264فاطمة شلج  ي التوجيه التر

 
يالصويرةف

عير  الشقالدار البيضاء سطاتمراكش آسف 

ياليوسفيةإدارة تربوية1236844عزالدين السايدي
يمراكش آسف 

مراكشمراكش آسف 

ي
ياليوسفيةإدارة تربوية1048659محمد السبنر

يمراكش آسف 
يمراكش آسف 

آسف 

ي (ة)أستاذ1307274صباح حدية
ياليوسفيةالتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
يمراكش آسف 

آسف 

يشيشاوةإدارة تربوية1236485عادل القرفة
يمراكش آسف 

مراكشمراكش آسف 
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ي (ة)أستاذ749892أحمد بنخذة
يشيشاوةالتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

ي (ة)أستاذ1049564خالد أوجبو
يشيشاوةالتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

ي
ي (ة)أستاذ1173675جواد العياش 

يشيشاوةالتعليم االبتدائ 
يمراكش آسف 

مراكشمراكش آسف 

ي (ة)أستاذ1368758حفصة تكوك
يشيشاوةالتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

ف ي (ة)أستاذ1959523محمد معتر
يشيشاوةالتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

ي (ة)أستاذ1990433كريم لمغنت 
يشيشاوةالتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

ي (ة)أستاذ1990705مليكة وتغلياست
يشيشاوةالتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

ي (ة)أستاذ1959471جالل عبد الرازق
يشيشاوةالتعليم االبتدائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

يشيشاوةالرياضياتالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1240845أحمد بوميا
يمراكش آسف 

مراكشمراكش آسف 

يشيشاوةالرياضياتالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1910729عبد الهادي الراعي
اكادير ادوتنانسوس ماسةمراكش آسف 

ي
يشيشاوةالهندسة الكهربائيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1723387أسماء مسكائ 

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 

يشيشاوةاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1724121حليمة مزوز
يمراكش آسف 

مراكشمراكش آسف 

يشيشاوة(ة)مترصف1548557من  حجاج
يمراكش آسف 

مراكشمراكش آسف 

يشيشاوة(ة)تربوي (ة)ملحق1680305أحمد طلجي
يمراكش آسف 

يمراكش آسف 
آسف 

ي (ة)أستاذ1550385حبيبة الببكري
يقلعة الشاغنةالتعليم االبتدائ 

القنيطرةالرباط سال القنيطرةمراكش آسف 

بية البدنيةالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1686632عبد اللرزاق أمزيل يقلعة الشاغنةالتر
إنزكان أيت ملولسوس ماسةمراكش آسف 

بية اإلسالميةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ58786عبد الحق النجيمي يقلعة الشاغنةالتر
ي مالل خنيفرةمراكش آسف 

ي ماللبن 
بن 

يةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1904963مريم أحيوض يقلعة الشاغنةاللغة اإلنجلتر 
يمراكش آسف 

مراكشمراكش آسف 

بوي (ة)مستشار1050241خالد عطيف ي التوجيه التر
 
يقلعة الشاغنةف

يمراكش آسف 
مراكشمراكش آسف 
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