
المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الرباط- سل- زمور - زعير01

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

الخميسات37509P03م.م سيدي بلقاسم817ســـلم.م بوقنادللطفي  السطي 383296287.00 16/09/1990

الخميسات37511P06م م علل الفاسي825ســـلم.م بوقنادللطفي  السطي 383296187.00 16/09/1990

الخميسات37509P03م.م سيدي بلقاسم817الخميساتم.م القائد بوعزةبنزينة محجوب 174411188.00 21/09/1983

الخميسات37511P06م م علل الفاسي825الخميساتم.م القائد بوعزةبنزينة محجوب 174411288.00 21/09/1983

الخميسات37511P06م م علل الفاسي825الخميساتم.م العقادالمجدة عبداللطيف 303199287.00 16/09/1987

الخميسات37509P03م.م سيدي بلقاسم817الخميساتم.م العقادالمجدة عبداللطيف 303199187.00 16/09/1987

الخميسات37511P06م م علل الفاسي825الخميساتم م علل المصدرالصديق المصطفى 317625287.00 16/09/1988

الخميسات37305P01م م الداخلة802الخميساتم م علل المصدرالصديق المصطفى 317625187.00 16/09/1988

الخميسات37509P03م.م سيدي بلقاسم817الخميساتم.م العرفانالصابر عبدالكبير 377536287.00 17/09/1990

الخميسات37305P01م م الداخلة802الخميساتم.م العرفانالصابر عبدالكبير 377536187.00 17/09/1990

الخميسات37311P05م/م ازكيد806الخميساتم م تيزيطينبنعباس الحاج مولود 378178487.00 17/09/1990

الخميسات37511P06م م علل الفاسي825الخميساتم م تيزيطينبنعباس الحاج مولود 378178187.00 17/09/1990

الخميسات37305P01م م الداخلة802الخميساتم م تيزيطينبنعباس الحاج مولود 378178387.00 17/09/1990

الخميسات37305P03م.م تيفوغالين801الخميساتم م تيزيطينبنعباس الحاج مولود 378178287.00 17/09/1990

الخميسات37509P03م.م سيدي بلقاسم817الخميساتم م تيزيطينبنعباس الحاج مولود 378178587.00 17/09/1990

الخميسات37305P01م م الداخلة802الخميساتم/م الهداهدةالسبيتي عزيز 378985387.00 17/09/1990

الخميسات37305P03م.م تيفوغالين801الخميساتم/م الهداهدةالسبيتي عزيز 378985487.00 17/09/1990
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الخميسات37305P03م.م تيفوغالين801الخميساتم م ابن تومرتالمنيع محمد 351274586.50 16/09/1989

الخميسات37311P05م/م ازكيد806الخميساتم م ابن تومرتالمنيع محمد 351274386.50 16/09/1989

القنيطرة35915P02م.م الشوافع1156الخميساتم م سيدي امحمد المبلجلفكارنة ميلود 357152186.50 16/09/1989

الخميسات37305P01م م الداخلة802الخميساتم م النبعاتالرطيلي علل 357538286.50 16/09/1989

الخميسات37311P05م/م ازكيد806الخميساتم م عمرو بن العاصبوستة عبدالعالي 769011286.50 16/09/1991

الخميسات37305P03م.م تيفوغالين801الخميساتم م عمرو بن العاصبوستة عبدالعالي 769011386.50 16/09/1991

شفشاون15105P11م.م مسعود المزياني1794الخميساتم م طارق بن زيادشكاكة سليمان 206799686.00 21/09/1983

شفشاون15709P03م م حمان الفطواكي1860الخميساتم م طارق بن زيادشكاكة سليمان 206799286.00 21/09/1983

العرائش44515P02م.م القدس1915الخميساتم م طارق بن زيادشكاكة سليمان 206799486.00 21/09/1983

العرائش44511P02م.م مولي عبد السلم261الخميساتم م طارق بن زيادشكاكة سليمان 206799386.00 21/09/1983

شفشاون15115P01م.م مولي علي الشريف1810الخميساتم م طارق بن زيادشكاكة سليمان 206799786.00 21/09/1983

تاوريرت55717P05م.م. النجاح2606الخميسات م.م الزويجةهدي عبدالنبي 240551886.00 16/09/1984

فيجيج29309P01م. إبن رشيق2349الخميسات م.م الزويجةهدي عبدالنبي 240551586.00 16/09/1984

فيجيج29305P07م.20 غـشت2356الخميسات م.م الزويجةهدي عبدالنبي 240551186.00 16/09/1984

الناضور49705P01م.م اجرماوس2450الخميسات م.م الزويجةهدي عبدالنبي 240551786.00 16/09/1984

فيجيج29311P01م. عبد ال الشفشاوني2374الخميسات م.م الزويجةهدي عبدالنبي 240551286.00 16/09/1984

شفشاون15121P02م.م ادريس المحمدي1815الخميساتم م الجغيدراتحميد أحمام 377683486.00 17/09/1990
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شفشاون15117P03م.م حسن احيزون1811الخميساتم م الجغيدراتحميد أحمام 377683286.00 17/09/1990

شفشاون15113P02م.م ابو عنان المريني1806الخميساتم م الجغيدراتحميد أحمام 377683786.00 17/09/1990

شفشاون15105P11م.م مسعود المزياني1794الخميساتم م الجغيدراتحميد أحمام 377683986.00 17/09/1990

شفشاون15121P08م.م احمد باحنيني1818الخميساتم م الجغيدراتحميد أحمام 377683186.00 17/09/1990

سيدي قاسم60519P02م م عقبة بن نافع1251الخميساتم. مدرسة ابى الفداءحمي ابراهيم 655388986.00 20/09/1976

سيدي قاسم60505P04م.م معروف الرصافي1249الخميساتم. مدرسة ابى الفداءحمي ابراهيم 655388786.00 20/09/1976

تارودانت66900P21م.م ابن الحسن الوزاني3028الخميساتم م ابى بكر الرازىسواك محمد 173499485.00 16/09/1982

تارودانت66900P24م.م عمر ابن العاص3037الخميساتم م ابى بكر الرازىسواك محمد 173499585.00 16/09/1982

تطوان71705P03م.م اولد علي منصور287الخميساتم م الملهللي محمد 211263685.00 16/09/1985

طاطا67111P20م.م تيزا2725الخميساتم م ابي بكر الصديقمشعر محات 240651185.00 16/09/1984

طاطا67311P06م م  نسولة2731الخميساتم م ابي بكر الصديقمشعر محات 240651685.00 16/09/1984

طاطا67111P10م.م دودرار2724الخميساتم م ابي بكر الصديقمشعر محات 240651485.00 16/09/1984

طاطا67600P01م.م اريقي2710الخميساتم م ابي بكر الصديقمشعر محات 240651985.00 16/09/1984

طاطا67311P08م.م أسمليل2732الخميساتم م ابي بكر الصديقمشعر محات 240651785.00 16/09/1984
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الجهة الصلية : 
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مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الدار البيضاء الكبرى02

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

النواصر75115P10م. اولد احمد1025المحمديةم م سيدي موسى بن عليالحكمي محمد 316053188.00 16/09/1988

العرائش44527P03 م.م اغليمن1917المحمديةم.م المجدمحمد بركات 236928386.00 17/09/1984

تطوان71811P01م.م هباطة2024المحمديةم.م المجدمحمد بركات 236928186.00 17/09/1984

شفشاون15115P01م.م مولي علي الشريف1810المحمديةم.م المجدمحمد بركات 236928986.00 17/09/1984

النواصر75115P10م. اولد احمد1025مديونةم/م. الشهيد عبد  ال الحداويعبد الخالق بولغمان 316043188.00 16/09/1988

السمارة25000P06م. عقبة بن نافع415مديونةم م اولد الحارثوهام المهدي 351283187.50 16/09/1989

سطات59713P07م.م بني يخلف4149مديونةم/م الحلحال الغومري جميلة 354811287.50 16/09/1989

سطات59521P05م.م المدادحة4129مديونةم/م الحلحال الغومري جميلة 354811387.50 16/09/1989

شتـوكة ايــت بـهاء01607P01م.م مكتار3156مديونةم.م سيدي ابراهيم الغزالي فتيحة 354846287.50 16/09/1989

شتـوكة ايــت بـهاء01618P01م.م امجاض3188مديونةم.م سيدي ابراهيم الغزالي فتيحة 354846187.50 16/09/1989

تيزنيت73313P01م.م الشهداء3057مديونة م م الصبايح طناني ميلود 148940486.00 16/09/1981

تيزنيت73100P02م.م إبن زيدون3056مديونة م م الصبايح طناني ميلود 148940386.00 16/09/1981

تيزنيت73323P02م.م  23 نوفمبر3058مديونة م م الصبايح طناني ميلود 148940286.00 16/09/1981

تيزنيت73323P04م.م القادسية3059مديونة م م الصبايح طناني ميلود 148940186.00 16/09/1981

تيزنيت73317P03م م القاضي عياض3064مديونة م م الصبايح طناني ميلود 148940586.00 16/09/1981

طانطان63119P02م.م ادريس الحارثي2701مديونةم م اولد الحارثأحمد كريم 315765186.00 16/09/1986

النواصر75115P10م. اولد احمد1025النواصرم.م الضرابنةعبد ال البركي 354147187.50 16/09/1989
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الصويرة23320P02م.م بني سليم3651النواصرم/م. الزاويةمحمد الزرادي 206976886.00 21/09/1983

الحوز46426P01م م احمد بوكماخ3480النواصرم. اولد الشيخعبد القادر العنزولي 691022786.00 11/10/1978

الحسيمة03517P02م.م بني بونصار2124النواصرم.م الضرابنةعبد ال رواض 110847885.00 17/09/1980

الحسيمة03523P03م.م بني عياش2116النواصرم.م الضرابنةعبد ال رواض 110847785.00 17/09/1980

الحسيمة03109P03م.م امشحودن2079النواصرم.م الضرابنةعبد ال رواض 110847285.00 17/09/1980

الحسيمة03111P03م.م ازرياحن2075النواصرم.م الضرابنةعبد ال رواض 110847185.00 17/09/1980

الحسيمة03319P05م.م طمشت2088النواصرم.م الضرابنةعبد ال رواض 110847485.00 17/09/1980

النواصر75115P10م. اولد احمد1025م.رشــــيد س. عثمــانم. الهراويينفونزو مصطفى 140616187.00 16/09/1981
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الغـرب - شراردة - بني حسن03

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

القنيطرة35401P02م. المغرب العربي1159القنيطرةم م وادى الذهبالعياشي ناسعمر 148610188.00 16/09/1981

القنيطرة35205P05م م اولد امحمد1090القنيطرةم م وادى الذهبالعياشي ناسعمر 148610388.00 16/09/1981

القنيطرة35211P04م.م ازعيترات1105القنيطرةم م وادى الذهبالعياشي ناسعمر 148610288.00 16/09/1981

القنيطرة35211P04م.م ازعيترات1105القنيطرةم.م اولد برجالحسن باسو 163336388.00 16/09/1982

القنيطرة35401P02م. المغرب العربي1159القنيطرةم.م اولد برجالحسن باسو 163336188.00 16/09/1982

القنيطرة35205P05م م اولد امحمد1090القنيطرةم.م اولد برجالحسن باسو 163336288.00 16/09/1982

القنيطرة35401P02م. المغرب العربي1159القنيطرةم م عين عريسعبد الرحيم الوافقي 240444188.00 17/09/1984

القنيطرة35401P02م. المغرب العربي1159القنيطرةم. القاعدة الجويةاحمد عوادي 693827188.00 16/09/1980

القنيطرة35401P02م. المغرب العربي1159القنيطرةم/م احمد عثمان بندلة الدريسيامينة عبادية 870391188.00 16/09/1985

القنيطرة35211P04م.م ازعيترات1105القنيطرةم م المكرنعلي لشهب 213701187.00 16/09/1985

القنيطرة35205P05م م اولد امحمد1090القنيطرةم م عبد اللطيف العيمانياحمد دكورايت 232400487.00 16/09/1985

القنيطرة35211P04م.م ازعيترات1105القنيطرةم م عبد اللطيف العيمانياحمد دكورايت 232400287.00 16/09/1985

القنيطرة35900P03م. حي السلم 10811القنيطرةم م عبد اللطيف العيمانياحمد دكورايت 232400387.00 16/09/1985

القنيطرة35915P02م.م الشوافع1156القنيطرةم.م المناصرةاحمد الكلخي 258227587.00 16/09/1985

القنيطرة35425P02م.م جبل الظل1138القنيطرةم.م المناصرةاحمد الكلخي 258227487.00 16/09/1985

القنيطرة35205P05م م اولد امحمد1090القنيطرةم.م المناصرةاحمد الكلخي 258227387.00 16/09/1985

القنيطرة35915P02م.م الشوافع1156القنيطرةم م ازهانةعبد الكريم ميري 392247287.00 17/09/1990

6



المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الغـرب - شراردة - بني حسن03

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف
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القنيطرة35919P06م.م المواوقة1149القنيطرةم م ازهانةعبد الكريم ميري 392247787.00 17/09/1990

القنيطرة35919P06م.م المواوقة1149القنيطرةم.م الرزيكاتحسن وسعيدن 356446686.50 16/09/1989

تطوان71101P01م. الحمراء2007القنيطرةم/م احمد عثمان بندلة الدريسيعبد الواحد  سوسي 140188186.00 16/09/1981

شفشاون15121P08م.م احمد باحنيني1818القنيطرةم.م ازعيتراتحسن الطويل 392284186.00 17/09/1990

شفشاون15105P11م.م مسعود المزياني1794القنيطرةم.م ازعيتراتحسن الطويل 3922841086.00 17/09/1990

شفشاون15117P03م.م حسن احيزون1811القنيطرةم.م ازعيتراتحسن الطويل 392284286.00 17/09/1990

شفشاون15121P02م.م ادريس المحمدي1815القنيطرةم.م ازعيتراتحسن الطويل 392284386.00 17/09/1990

شفشاون15113P02م.م ابو عنان المريني1806القنيطرةم.م ازعيتراتحسن الطويل 392284786.00 17/09/1990

الحسيمة03110P02م.م واد ماحكيم2126القنيطرةم.م احجاوةخالد بوستة 206313285.00 21/09/1983

الحسيمة03517P03م.م تيزي خطاب2125القنيطرةم.م احجاوةخالد بوستة 206313185.00 21/09/1983

الحسيمة03111P03م.م ازرياحن2075القنيطرةم.م احجاوةخالد بوستة 206313785.00 21/09/1983

سيدي قاسم60505P01م م جعفر بن عطية1250سيدي قاسمم.م الخليلالرزقي محمد 163952288.00 16/09/1982

سيدي قاسم60513P02م م سيدي بوصبر1255سيدي قاسمم.م الخليلالرزقي محمد 163952388.00 16/09/1982

سيدي قاسم60707P05م.م ابن القاضي1230سيدي قاسمم.م الخليلالرزقي محمد 163952188.00 16/09/1982

سيدي قاسم60117P02م.م انس بن مالك1190سيدي قاسمم.م ابن حزمعبد الله بنزينة 258517288.00 16/09/1985

سيدي قاسم60707P05م.م ابن القاضي1230سيدي قاسمم.م ابن حزمعبد الله بنزينة 258517188.00 16/09/1985

سيدي قاسم60117P04م.م زهير بن ابي سلمى1191سيدي قاسمم.م ابن حزمعبد الله بنزينة 258517388.00 16/09/1985
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المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الغـرب - شراردة - بني حسن03

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

القنيطرة35205P05م م اولد امحمد1090سيدي قاسمم.م ابو البقاء الرنديخالد السيبي 316159388.00 16/09/1988

القنيطرة35211P04م.م ازعيترات1105سيدي قاسمم.م ابو البقاء الرنديخالد السيبي 316159288.00 16/09/1988

سيدي قاسم60707P05م.م ابن القاضي1230سيدي قاسمم.م عاشر رمضانعبد اللطيف بوخال 317697188.00 16/09/1988

سيدي قاسم60513P02م م سيدي بوصبر1255سيدي قاسمم.م إمام مسلمالحبيب خدة 355769287.50 16/09/1989

سيدي قاسم60505P01م م جعفر بن عطية1250سيدي قاسمم.م إمام مسلمالحبيب خدة 355769387.50 16/09/1989

سيدي قاسم60707P05م.م ابن القاضي1230سيدي قاسمم.م إمام مسلمالحبيب خدة 355769187.50 16/09/1989

القنيطرة35425P02م.م جبل الظل1138سيدي قاسمم م البحتريعبد الجليل ربقي 357262487.50 16/09/1989

سيدي قاسم60117P04م.م زهير بن ابي سلمى1191سيدي قاسمم م البحتريعبد الجليل ربقي 357262387.50 16/09/1989

القنيطرة35900P03م. حي السلم 10811سيدي قاسمم م البحتريعبد الجليل ربقي 357262287.50 16/09/1989

سيدي قاسم60117P02م.م انس بن مالك1190سيدي قاسمم م البحتريعبد الجليل ربقي 357262687.50 16/09/1989

القنيطرة35905P02م.م الحريضيين1130سيدي قاسمم م البحتريعبد الجليل ربقي 357262587.50 16/09/1989

سيدي قاسم60117P02م.م انس بن مالك1190سيدي قاسمم.م المعتمد بن عبادنجيب البداوي 247589487.00 16/09/1988

سيدي قاسم60505P01م م جعفر بن عطية1250سيدي قاسمم م الشريف الدريسىعبد العزيز شكير 379366187.00 17/09/1990

سيدي قاسم60513P02م م سيدي بوصبر1255سيدي قاسمم م الشريف الدريسىعبد العزيز شكير 379366287.00 17/09/1990

سيدي قاسم60117P04م.م زهير بن ابي سلمى1191سيدي قاسمم م الشريف الدريسىعبد العزيز شكير 379366587.00 17/09/1990

سيدي قاسم60117P02م.م انس بن مالك1190سيدي قاسمم م العقادحميد بنرحاوي 383617487.00 17/09/1990

سيدي قاسم60117P04م.م زهير بن ابي سلمى1191سيدي قاسمم م العقادحميد بنرحاوي 383617587.00 17/09/1990
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المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الغـرب - شراردة - بني حسن03

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

سيدي قاسم60513P02م م سيدي بوصبر1255سيدي قاسمم م العقادحميد بنرحاوي 383617387.00 17/09/1990

القنيطرة35905P02م.م الحريضيين1130سيدي قاسمم م العقادحميد بنرحاوي 383617687.00 17/09/1990

سيدي قاسم60505P01م م جعفر بن عطية1250سيدي قاسمم م العقادحميد بنرحاوي 383617287.00 17/09/1990

القنيطرة35919P06م.م المواوقة1149سيدي قاسمم.م بناصامحمد القدوري 357176486.50 16/09/1989

سيدي قاسم60505P04م.م معروف الرصافي1249سيدي قاسمم م الشريف الدريسىالعربي اعتابو 775001386.50 16/09/1991

شفشاون15309P04م/م كرداد1831سيدي قاسمم.م غسان كنفانيمحمد الزوايدي 205925286.00 21/09/1983

شفشاون15115P01م.م مولي علي الشريف1810سيدي قاسمم.م غسان كنفانيمحمد الزوايدي 205925486.00 21/09/1983

شفشاون15305P04م م سيدي موسى1820سيدي قاسمم.م غسان كنفانيمحمد الزوايدي 205925386.00 21/09/1983

شفشاون15121P02م.م ادريس المحمدي1815سيدي قاسمم.م غسان كنفانيمحمد الزوايدي 205925686.00 21/09/1983

شفشاون15117P03م.م حسن احيزون1811سيدي قاسمم.م غسان كنفانيمحمد الزوايدي 205925586.00 21/09/1983

العرائش44515P02م.م القدس1915سيدي قاسمم.م المتنبيالمصطفى عليلو 236687186.00 16/09/1984

تطوان71735P03م.م تاقة عامر2013سيدي قاسمم.م المتنبيالمصطفى عليلو 2366871086.00 16/09/1984

العرائش44511P02م.م مولي عبد السلم261سيدي قاسمم.م المتنبيالمصطفى عليلو 236687386.00 16/09/1984

شفشاون15305P04م م سيدي موسى1820سيدي قاسمم.م المتنبيالمصطفى عليلو 236687686.00 16/09/1984

تطوان71735P03م.م تاقة عامر2013سيدي قاسمم.م المتنبينورالدين صغيري 3778471086.00 16/09/1990

شفشاون15709P03م م حمان الفطواكي1860سيدي قاسمم.م البعابشة الرملعبد العزيز العروصي 692026486.00 16/09/1980

شفشاون15113P02م.م ابو عنان المريني1806سيدي قاسمم.م البعابشة الرملعبد العزيز العروصي 692026286.00 16/09/1980
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المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الغـرب - شراردة - بني حسن03

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

شفشاون15509P03م.م قاع اسراس1849سيدي قاسمم.م البعابشة الرملعبد العزيز العروصي 692026186.00 16/09/1980

شفشاون15309P04م/م كرداد1831سيدي قاسمم.م البعابشة الرملعبد العزيز العروصي 692026386.00 16/09/1980

شفشاون15311P02م.م الشرافات1825سيدي قاسمم.م البعابشة الرملعبد العزيز العروصي 692026586.00 16/09/1980

شفشاون15121P08م.م احمد باحنيني1818سيدي قاسمم.م ابو الحسن المرينيالمصطفى العسلوجي 766333785.50 16/09/1991

الحسيمة03109P03م.م امشحودن2079سيدي قاسمم م ابن بطوطةعبد الرحمان بنضحاوية 130822985.00 20/12/1979

الحسيمة03111P03م.م ازرياحن2075سيدي قاسمم م ابن بطوطةعبد الرحمان بنضحاوية 130822885.00 20/12/1979
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المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مكناس - تافيللت04

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

سيدي قاسم60707P05م.م ابن القاضي1230مكناسم م فرطاسةبنعيسى النجاري 303250187.00 16/09/1987

سيدي قاسم60505P04م.م معروف الرصافي1249مكناسم م عين بزيزعبد المجيد      بابا 111292386.00 04/12/1978

الخميسات37311P05م/م ازكيد806مكناسم م عرب الصباحالسباعي عبد الحي 115014486.00 10/11/1979

العرائش44515P02م.م القدس1915مكناسم.م البريديةمحمد صادق 165453186.00 16/09/1982

العرائش44527P03 م.م اغليمن1917مكناسم.م البريديةمحمد صادق 165453486.00 16/09/1982

العرائش44511P02م.م مولي عبد السلم261مكناسم.م البريديةمحمد صادق 165453386.00 16/09/1982

العرائش44525P07م.م اولد بن الصيد1926مكناسم.م البريديةمحمد صادق 165453286.00 16/09/1982

شفشاون15311P02م.م الشرافات1825مكناسم.م ايت عبديهراس احمد 176652586.00 16/09/1982

شفشاون15709P03م م حمان الفطواكي1860مكناسم.م ايت عبديهراس احمد 176652386.00 16/09/1982

شفشاون15313P05م.م بني يجل1828مكناسم.م ايت عبديهراس احمد 176652686.00 16/09/1982

شفشاون15511P04م.م سيدي الركراكي253مكناسم.م ايت عبديهراس احمد 176652286.00 16/09/1982

شفشاون15313P02م.م  سيدي علل الحاج1829مكناسم.م ايت عبديهراس احمد 176652486.00 16/09/1982

سيدي قاسم60519P02م م عقبة بن نافع1251مكناسم  الحاج قدورالحداد إدريس 613584686.00 16/09/1977

تاونات65325P01م.م النصر تافرانت2185مكناسم.م عين غرباويشهيدة محمد 639705286.00 16/09/1978

تاونات65529P06م.م علي بن ابي طالب2203مكناسم.م عين غرباويشهيدة محمد 639705686.00 16/09/1978

تاونات65529P05م/م عبد السلم الراضي2208مكناسم.م عين غرباويشهيدة محمد 639705786.00 16/09/1978

تاونات65307P01م م كيسان2178مكناسم.م عين غرباويشهيدة محمد 639705486.00 16/09/1978
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المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مكناس - تافيللت04

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

تاونات69109P08م.م الصيابرة2142مكناسم.م عين غرباويشهيدة محمد 639705586.00 16/09/1978

الخميسات37305P03م.م تيفوغالين801مكناسم. عين الجمعة الجنوبيةلعروصي الحسين 639808386.00 16/09/1978

تاونات65521P03م.م فاطمة الفهرية2210مكناسم.م عين غرباويالشريقي المحجوب 672757186.00 17/09/1979

تاونات65529P05م/م عبد السلم الراضي2208مكناسم.م عين غرباويالشريقي المحجوب 672757486.00 17/09/1979

تاونات65307P01م م كيسان2178مكناسم.م عين غرباويالشريقي المحجوب 672757886.00 17/09/1979

تاونات65105P06م م العنصر2136مكناسم.م عين غرباويالشريقي المحجوب 672757686.00 17/09/1979

تاونات65529P06م.م علي بن ابي طالب2203مكناسم.م عين غرباويالشريقي المحجوب 672757286.00 17/09/1979

تطوان71705P03م.م اولد علي منصور287الحاجبم.م بوسمسادخديجة  البعمراني 762863585.50 28/10/1991

الرشيدية21807P02م .م الحوزة1476الرشيديةم .م الحوزةترضى الحسن 663835189.00 16/09/1979

الرشيدية21807P05م.م تيوزاكين1475الرشيديةم .م الحوزةترضى الحسن 663835289.00 16/09/1979

الرشيدية21311P07م. الحي المحمدي177الرشيديةم.م الفيضةفقيري محمد 211266188.00 16/09/1985

ورززات51320P17م.م غليل امزدار2827الرشيديةم .م الشهيد علل بن عبد الهشماني سيدي محمد 215138288.00 21/09/1983

ورززات51119P03م م  تدفالت2826الرشيديةم .م الشهيد علل بن عبد الهشماني سيدي محمد 215138188.00 21/09/1983

الرشيدية21205P02م م ايت زكان1401الرشيديةم.م علل بن عبد الفكروش عبد الواحد 317865288.00 16/09/1988

الرشيدية21205P12م.م ايت اعزى1399الرشيديةم.م علل بن عبد الفكروش عبد الواحد 317865188.00 16/09/1988

الرشيدية21807P05م.م تيوزاكين1475الرشيديةم.م لحساسنةعبد المجيدحضري 356565487.50 16/09/1989

الرشيدية21807P02م .م الحوزة1476الرشيديةم.م لحساسنةعبد المجيدحضري 356565387.50 16/09/1989
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المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مكناس - تافيللت04

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

الرشيدية21205P12م.م ايت اعزى1399الرشيديةم.م لحساسنةعبد المجيدحضري 356565187.50 16/09/1989

الرشيدية21205P02م م ايت زكان1401الرشيديةم.م لحساسنةعبد المجيدحضري 356565287.50 16/09/1989

الرشيدية21205P02م م ايت زكان1401الرشيديةم م اولد عبد الحليمزقوري عبد الكريم 258378187.00 16/09/1985

الرشيدية21205P12م.م ايت اعزى1399الرشيديةم م اولد عبد الحليمزقوري عبد الكريم 258378287.00 16/09/1985

الرشيدية21205P12م.م ايت اعزى1399الرشيديةم م اولد عبد الحليماحميداني محمد 288568187.00 16/09/1986

الرشيدية21205P02م م ايت زكان1401الرشيديةم م اولد عبد الحليماحميداني محمد 288568287.00 16/09/1986

الرشيدية21205P12م.م ايت اعزى1399الرشيديةم.م العبادلةامراني علوي م. امحمد 303669187.00 17/09/1990

ورززات51737P07م.م الحارة نكرامن2829الرشيديةم م عبد ال بن ياسينبعزيز عبد الرحمن 317566187.00 16/09/1988

ورززات51320P17م.م غليل امزدار2827الرشيديةم م عبد ال بن ياسينبعزيز عبد الرحمن 317566287.00 16/09/1988

ورززات51119P03م م  تدفالت2826الرشيديةم م عبد ال بن ياسينبعزيز عبد الرحمن 317566387.00 16/09/1988

ورززات51322P02م/م سيدي علي ايبورك2824الرشيديةم م عبد ال بن ياسينبعزيز عبد الرحمن 317566487.00 16/09/1988

الرشيدية21311P07م. الحي المحمدي177الرشيديةم.م الداخلةبولل عبد ال 334181187.00 16/09/1988

الرشيدية21205P02م م ايت زكان1401الرشيديةم.م الخرباتايت حدو احمد 383602287.00 17/09/1990

الرشيدية21105P01م.م.زايد احماد1387الرشيديةم.م الخرباتايت حدو احمد 383602187.00 17/09/1990

ورززات51737P07م.م الحارة نكرامن2829الرشيديةم. موسى   بن نصيرعبيبي محمد 383910287.00 17/09/1990

ورززات51119P03م م  تدفالت2826الرشيديةم. موسى   بن نصيرعبيبي محمد 383910387.00 17/09/1990

ورززات51320P17م.م غليل امزدار2827الرشيديةم. موسى   بن نصيرعبيبي محمد 383910187.00 17/09/1990
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المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مكناس - تافيللت04

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

ورززات51322P02م/م سيدي علي ايبورك2824الرشيديةم. موسى   بن نصيرعبيبي محمد 383910487.00 17/09/1990

ورززات51737P06م.م زاكرا2813الرشيديةم. ماكمانالوافي محمد 392116587.00 17/09/1990

ورززات51509P01م.م آيت ملوان2798الرشيديةم. ماكمانالوافي محمد 392116887.00 17/09/1990

ورززات51528P01م.م اغرم نوكدال456الرشيديةم. ماكمانالوافي محمد 392116987.00 17/09/1990

ورززات51328P02م.م لحوانت2884الرشيديةم. ماكمانالوافي محمد 392116787.00 17/09/1990

ورززات51600P02 م.م تولولت2816الرشيديةم. ماكمانالوافي محمد 392116687.00 17/09/1990

ورززات51311P02م.م الصور2849الرشيديةم.م ارارةحراش رشيد 349031686.50 16/09/1989

ورززات51742P03 م.م سيدي لحساين2857الرشيديةم.م ارارةحراش رشيد 349031286.50 16/09/1989

ورززات51740P04م م امغلي2854الرشيديةم.م ارارةحراش رشيد 349031486.50 16/09/1989

ورززات51931P01م/م وينتجكال2856الرشيديةم.م ارارةحراش رشيد 349031586.50 16/09/1989

ورززات51320P24م.م اكلميم2866الرشيديةم.م ارارةحراش رشيد 349031386.50 16/09/1989

الرشيدية21711P04م.م اكدال1461الرشيديةم م الزرقطونىمعتدل محمد 766342686.50 16/09/1991

الرشيدية21105P01م.م.زايد احماد1387الرشيديةم م الزرقطونىمعتدل محمد 766342486.50 16/09/1991

الرشيدية21807P05م.م تيوزاكين1475الرشيديةم م الزرقطونىمعتدل محمد 766342586.50 16/09/1991

الرشيدية21711P02م.م اسيف ملول1460الرشيديةم م الزرقطونىمعتدل محمد 766342386.50 16/09/1991

الرشيدية21311P07م. الحي المحمدي177الرشيديةم م الزرقطونىمعتدل محمد 766342786.50 16/09/1991

زاكورة51746P03م.م أوزدين3233الرشيديةم م ام البنيناغريسي العربي 766361186.50 16/09/1991
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المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مكناس - تافيللت04

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

زاكورة51711P04 م.م تنكامت3248الرشيديةم م ام البنيناغريسي العربي 766361586.50 16/09/1991

زاكورة51748P01م م تفتشنا3247الرشيديةم م ام البنيناغريسي العربي 766361286.50 16/09/1991

زاكورة51801P01م/م امكيد3242الرشيديةم م ام البنيناغريسي العربي 766361486.50 16/09/1991

زاكورة51800P13م.م لوكمان3246الرشيديةم م ام البنيناغريسي العربي 766361386.50 16/09/1991

الرشيدية21711P02م.م اسيف ملول1460الرشيديةم.م عمر بن الخطابالمحجوبي الحبيب 768235186.50 16/09/1991

خنيفرة39517P04م م ايت واحي وحقي1592الرشيديةم.م عمر بن الخطابالمحجوبي الحبيب 768235586.50 16/09/1991

الرشيدية21711P04م.م اكدال1461الرشيديةم.م عمر بن الخطابالمحجوبي الحبيب 768235286.50 16/09/1991

الرشيدية21807P02م .م الحوزة1476الرشيديةم.م عمر بن الخطابالمحجوبي الحبيب 768235486.50 16/09/1991

الرشيدية21807P05م.م تيوزاكين1475الرشيديةم.م عمر بن الخطابالمحجوبي الحبيب 768235386.50 16/09/1991

ورززات51737P06م.م زاكرا2813الرشيديةمجموعة مدارس امغىهموري محمد 114661286.00 23/10/1978

ورززات51740P05م.م ايت تكة2853الرشيديةمجموعة مدارس امغىهموري محمد 114661486.00 23/10/1978

ورززات51931P01م/م وينتجكال2856الرشيديةمجموعة مدارس امغىهموري محمد 114661586.00 23/10/1978

ورززات51742P03 م.م سيدي لحساين2857الرشيديةمجموعة مدارس امغىهموري محمد 114661686.00 23/10/1978

ورززات51600P02 م.م تولولت2816الرشيديةمجموعة مدارس امغىهموري محمد 114661386.00 23/10/1978

الرشيدية21105P01م.م.زايد احماد1387الرشيديةم .م  سيدى عياداهرو مومو 153509886.00 16/09/1982

خنيفرة39523P01م. اكريران بن محمد208الرشيديةم .م  سيدى عياداهرو مومو 153509386.00 16/09/1982

الرشيدية21311P07م. الحي المحمدي177الرشيديةم م ايت خجمانايت عمر الحسين 172195586.00 16/09/1982
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المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مكناس - تافيللت04

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

الرشيدية21105P01م.م.زايد احماد1387الرشيديةم. الساقية الحمراءالعمري العلوي المصطفى 208208186.00 21/09/1983

زاكورة51729P01م.م تغبالت495الرشيديةم.م كردميتفولكي موحى 208225986.00 21/09/1983

الرشيدية21105P01م.م.زايد احماد1387الرشيديةم.م اولد رحوواسعداعلي 208286786.00 21/09/1983

ورززات51133P02م.م ايت علي ويكو2821الرشيديةم. عبد الرحمان الداخلطليح محمد 208305886.00 21/09/1983

تارودانت66900P64م/م ادغيع3024الرشيديةم.م عقبة  بن نافعمزان يوسف 211354786.00 16/09/1985

زاكورة51800P04  م.م نصراط3239الرشيديةم.م عقبة  بن نافعمزان يوسف 211354486.00 16/09/1985

زاكورة51801P01م/م امكيد3242الرشيديةم.م عقبة  بن نافعمزان يوسف 211354586.00 16/09/1985

تارودانت66900P21م.م ابن الحسن الوزاني3028الرشيديةم.م عقبة  بن نافعمزان يوسف 211354686.00 16/09/1985

زاكورة51735P09م م اسمارة3260الرشيديةم.م عقبة  بن نافعمزان يوسف 211354286.00 16/09/1985

تارودانت66773P01م.م البحتري3015الرشيديةم. موسى   بن نصيرعباوي لحسن 213633586.00 16/09/1985

تارودانت66900P17م.م ابي عنان المريني3016الرشيديةم. موسى   بن نصيرعباوي لحسن 213633886.00 16/09/1985

خنيفرة39523P01م. اكريران بن محمد208الرشيديةم م عبد ال بن ياسينعودى امبارك 240141486.00 17/09/1984

ورززات51931P01م/م وينتجكال2856الرشيديةم.م المعاركةحكيمي حسن 240179686.00 17/09/1984

ورززات51328P02م.م لحوانت2884الرشيديةم.م الدارسةهموش عبد ال 2401811086.00 16/09/1984

زاكورة51729P01م.م تغبالت495الرشيديةم م ام البنينحسن بوبكري 317699586.00 16/09/1988

طاطا67515P03م.م اكادير الجديد2720الرشيديةم .م مولى اسماعيلمرابيح محمد 379198386.00 17/09/1990

طاطا67111P10م.م دودرار2724الرشيديةم .م مولى اسماعيلمرابيح محمد 379198586.00 17/09/1990
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المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مكناس - تافيللت04

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

طاطا67507P06م م أم  الــكـردان2715الرشيديةم .م مولى اسماعيلمرابيح محمد 379198286.00 17/09/1990

طاطا67000P02م.م أسموكن2712الرشيديةم .م مولى اسماعيلمرابيح محمد 379198186.00 17/09/1990

طاطا67515P04م.م ايت هارون2723الرشيديةم .م مولى اسماعيلمرابيح محمد 379198486.00 17/09/1990

ورززات51313P02م م امي نولون2893الرشيديةم. المختلطة تنجدادالعمري سيدي محمد 589872886.00 12/10/1972

ورززات51919P01م/م بودجام2819الرشيديةم. المختلطة تنجدادالعمري سيدي محمد 589872786.00 12/10/1972

ورززات51133P03م م آيت عتيق2820الرشيديةم. المختلطة تنجدادالعمري سيدي محمد 589872686.00 12/10/1972

الرشيدية21711P02م.م اسيف ملول1460الرشيديةم م عمر بن عبد العزيزالحمداوي ع.سيدي محمد 651833686.00 01/10/1976

الرشيدية21311P07م. الحي المحمدي177الرشيديةم م عمر بن عبد العزيزالحمداوي ع.سيدي محمد 651833186.00 01/10/1976

الرشيدية21807P05م.م تيوزاكين1475الرشيديةم م عمر بن عبد العزيزالحمداوي ع.سيدي محمد 651833486.00 01/10/1976

الرشيدية21711P04م.م اكدال1461الرشيديةم م عمر بن عبد العزيزالحمداوي ع.سيدي محمد 651833786.00 01/10/1976

الرشيدية21807P02م .م الحوزة1476الرشيديةم م عمر بن عبد العزيزالحمداوي ع.سيدي محمد 651833586.00 01/10/1976

زاكورة51746P03م.م أوزدين3233الرشيديةم م الداخلةبوطهير احمد 689368286.00 16/09/1980

زاكورة51748P01م م تفتشنا3247الرشيديةم م الداخلةبوطهير احمد 689368386.00 16/09/1980

زاكورة51711P04 م.م تنكامت3248الرشيديةم م الداخلةبوطهير احمد 689368486.00 16/09/1980

زاكورة51800P13م.م لوكمان3246الرشيديةم م الزرقطونىحداني علل 691985186.00 16/09/1980

زاكورة51746P03م.م أوزدين3233الرشيديةم م الزرقطونىحداني علل 691985286.00 16/09/1980

ورززات51919P01م/م بودجام2819الرشيدية م ابن بطوطةامارمحمد 694642686.00 29/11/1978
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المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مكناس - تافيللت04

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

ورززات51133P03م م آيت عتيق2820الرشيدية م ابن بطوطةامارمحمد 694642786.00 29/11/1978

الرشيدية21711P04م.م اكدال1461الرشيديةم .م مولى اسماعيلغوالي لحسن 694932286.00 16/09/1980

الرشيدية21711P02م.م اسيف ملول1460الرشيديةم .م مولى اسماعيلغوالي لحسن 694932186.00 16/09/1980

ورززات51311P03م.م تشديرت2850الرشيديةم.م زاوية مليكسعمري ع.حسن 725463686.00 16/09/1992

ورززات51740P04م م امغلي2854الرشيديةمجموعة مدارس امغىبورزامة علي 725544286.00 16/09/1992

فيجيج29115P04م.م سيدي بوطيب2362الرشيديةم .م ابن زيدونلحسين عزاوي 215245285.00 21/09/1983

فيجيج29117P07م/م. لمريجا العليا2365الرشيديةم .م ابن زيدونلحسين عزاوي 215245185.00 21/09/1983

فيجيج29309P01م. إبن رشيق2349الرشيديةم .م ابن زيدونلحسين عزاوي 215245385.00 21/09/1983

ورززات51320P23م.م ايت قالة2863الرشيديةم .م تغرمتينباحساين محمد 2401231085.00 16/09/1984

أسـا الزاك31505P03م م عوينة تركز2650الرشيديةم.م عروة بن الزبيرفللي مولود 725429185.00 16/09/1992

أسـا الزاك31511P02م. ابن العقول2649الرشيديةم.م عروة بن الزبيرفللي مولود 725429285.00 16/09/1992

خنيفرة39517P04م م ايت واحي وحقي1592إيفرنم. بلل بن رباحالعربي هلفو 206452488.00 16/09/1983

خنيفرة39313P08م.م اعوينات1563إيفرنم. بلل بن رباحالعربي هلفو 206452288.00 16/09/1983

خنيفرة39305P12م.م اعباسين1544إيفرنم. بلل بن رباحالعربي هلفو 206452188.00 16/09/1983

خنيفرة39315P07م. سيدي لمين1551إيفرنم. بلل بن رباحالعربي هلفو 206452388.00 16/09/1983

خنيفرة39315P07م. سيدي لمين1551إيفرنم م توفصطلتعصام قرشي 354305487.50 16/09/1989

خنيفرة39517P04م م ايت واحي وحقي1592إيفرنم م توفصطلتعصام قرشي 354305387.50 16/09/1989
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المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مكناس - تافيللت04

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

خنيفرة39313P08م.م اعوينات1563إيفرنم م توفصطلتعصام قرشي 354305287.50 16/09/1989

خنيفرة39305P12م.م اعباسين1544إيفرنم م توفصطلتعصام قرشي 354305187.50 16/09/1989

تازة69117P05م.م بني حازم2260إيفرنم م ايت عمر اعليعز العرب عمور 1748461086.00 21/09/1983

تازة69917P06م.م ظهر اللوز2337إيفرنم م ايت عمر اعليعز العرب عمور 174846886.00 21/09/1983

تازة69717P03م.م صمامدة2311إيفرنم م ايت عمر اعليعز العرب عمور 174846986.00 21/09/1983

خنيفرة39523P01م. اكريران بن محمد208خنيفرةم. اكريران بن محمدمحمد الفضالي 204073188.00 21/09/1983

خنيفرة39315P07م. سيدي لمين1551خنيفرةم.م  البرجاحمد بوتنقيت 377902287.00 17/09/1990

خنيفرة39517P04م م ايت واحي وحقي1592خنيفرةم.م  البرجاحمد بوتنقيت 377902487.00 17/09/1990

خنيفرة39313P08م.م اعوينات1563خنيفرةم.م  البرجاحمد بوتنقيت 377902387.00 17/09/1990

خنيفرة39305P12م.م اعباسين1544خنيفرةم.م  البرجاحمد بوتنقيت 377902187.00 17/09/1990

الرشيدية21711P02م.م اسيف ملول1460خنيفرةم.م   بوعياشمحمد فزاري 378198387.00 17/09/1990

الرشيدية21711P04م.م اكدال1461خنيفرةم.م   بوعياشمحمد فزاري 378198487.00 17/09/1990

خنيفرة39523P01م. اكريران بن محمد208خنيفرةم.م   بوعياشمحمد فزاري 378198287.00 17/09/1990

الرشيدية21807P02م .م الحوزة1476خنيفرةم.م   بوعياشمحمد فزاري 378198587.00 17/09/1990

خنيفرة39517P04م م ايت واحي وحقي1592خنيفرةم.م   بوعياشمحمد فزاري 378198187.00 17/09/1990

خنيفرة39315P07م. سيدي لمين1551خنيفرةم.م  اهبارنعكور عبدالخالق 378866187.00 17/09/1990

خنيفرة39305P12م.م اعباسين1544خنيفرةم.م  اهبارنعكور عبدالخالق 378866287.00 17/09/1990
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المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مكناس - تافيللت04

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

سيدي قاسم60519P02م م عقبة بن نافع1251خنيفرةم.م سيدي بوعبادمحمدعبدالصمد الومغاري 775086686.50 16/09/1991

سيدي قاسم60505P04م.م معروف الرصافي1249خنيفرةم.م سيدي بوعبادمحمدعبدالصمد الومغاري 775086286.50 16/09/1991

ورززات51740P05م.م ايت تكة2853خنيفرةم.م اكديـــممحمد اباعلي 174587586.00 21/09/1983

ورززات51320P24م.م اكلميم2866خنيفرةم.م اكديـــممحمد اباعلي 174587686.00 21/09/1983

ورززات51742P03 م.م سيدي لحساين2857خنيفرةم.م اكديـــممحمد اباعلي 174587486.00 21/09/1983

ورززات51311P03م.م تشديرت2850خنيفرةم.م اكديـــممحمد اباعلي 174587786.00 21/09/1983

ورززات51133P02م.م ايت علي ويكو2821خنيفرةم.م اكديـــممحمد اباعلي 174587186.00 21/09/1983

الحسيمة03321P02م.م تماسنت 20932خنيفرةم.م اكرســيــفحفيظ شكري 175358286.00 21/09/1983

الحسيمة03319P01م م بنـــي حذيفـــة2090خنيفرةم.م اكرســيــفحفيظ شكري 175358386.00 21/09/1983

الحسيمة03311P03م م وعظية2081خنيفرةم.م اكرســيــفحفيظ شكري 175358186.00 21/09/1983

الحسيمة03521P04م.م ازغار2115خنيفرةم.م اكرســيــفحفيظ شكري 175358586.00 21/09/1983

الحسيمة03519P04م.م ازيل307خنيفرةم.م اكرســيــفحفيظ شكري 175358486.00 21/09/1983

الحسيمة03111P03م.م ازرياحن2075خنيفرةم م  بوشبلاحمد وشطين 377631486.00 17/09/1990

الحسيمة03105P04م.م اهارونن 20732خنيفرةم م  بوشبلاحمد وشطين 377631386.00 17/09/1990

الحسيمة03311P03م م وعظية2081خنيفرةم م  بوشبلاحمد وشطين 377631586.00 17/09/1990

الحسيمة03313P02م م البـــواب306خنيفرةم م  بوشبلاحمد وشطين 377631186.00 17/09/1990

الحسيمة03313P05م/م بوجنان2085خنيفرةم م  بوشبلاحمد وشطين 377631686.00 17/09/1990
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المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مكناس - تافيللت04

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

ورززات51737P14م.م تاوريرت انسي2865خنيفرةم.م اسليممولي آسعيد قديري 258456985.00 16/09/1985
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المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

فـــــــــاس - بولمان05

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

مولي يعقوب26117P10م.م الزياينة1693مولي يعقوبم.م اولد هللمحمد شكري 316387188.00 16/09/1988

صفرو28125P05م.م.ايت اوبركان1735مولي يعقوبم/م الزليليكادريس عزيز 334692187.00 16/09/1988

مولي يعقوب26117P10م.م الزياينة1693مولي يعقوبم.م اولد امحمدعبد الله زيتون 377666187.00 17/09/1990

مولي يعقوب26117P10م.م الزياينة1693مولي يعقوبم.م بلكرونعبدالقادر الرميلي 391487187.00 17/09/1990

الحسيمة03321P02م.م تماسنت 20932مولي يعقوبم.م سيدي مسعودالخمار مسعودي 378388286.00 17/09/1990

الحسيمة03321P03م م امرابطن2094مولي يعقوبم.م سيدي مسعودالخمار مسعودي 378388386.00 17/09/1990

شفشاون15309P04م/م كرداد1831مولي يعقوبم/م الكبكبادريس اليدوني 690207386.00 16/09/1980

شفشاون15311P02م.م الشرافات1825مولي يعقوبم/م الكبكبادريس اليدوني 690207286.00 16/09/1980

شفشاون15509P03م.م قاع اسراس1849مولي يعقوبم/م الكبكبادريس اليدوني 690207186.00 16/09/1980

شفشاون15313P02م.م  سيدي علل الحاج1829مولي يعقوبم/م الكبكبادريس اليدوني 690207486.00 16/09/1980

شفشاون15511P04م.م سيدي الركراكي253مولي يعقوبم/م الكبكبادريس اليدوني 690207586.00 16/09/1980

تارودانت66900P83م.م تكنزا2928مولي يعقوبم/م. مشرع كريمالحسن  العلوي 205346785.00 21/09/1983

الحسيمة03110P03 م.م تطيشت2127مولي يعقوبم.م سبت الودايةالمختار بومكراط 241210585.00 17/09/1984

صفرو28125P05م.م.ايت اوبركان1735صفروم م دار حقـــــونرشيد تواكي 237465188.00 17/09/1984

صفرو28125P05م.م.ايت اوبركان1735صفروم م اغبالو اقوراراحمد كساكسي 337887188.00 16/09/1988

مولي يعقوب26117P10م.م الزياينة1693صفروم م اغبالو اقوراراحمد كساكسي 337887288.00 16/09/1988

صفرو28125P05م.م.ايت اوبركان1735صفروم/م تعاونية المحمديةعبدالعزيز الزندوري 354351187.50 16/09/1989
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المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

فـــــــــاس - بولمان05

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

بولمان13113P01م م الميس مرموشة1759صفروم م تاغزوتعبدالعزيز ابركي 174956587.00 17/09/1984

مولي يعقوب26117P10م.م الزياينة1693صفروم م تاغزوتعبدالعزيز ابركي 174956287.00 17/09/1984

بولمان13127P02م.م ارانيوب1760صفروم م تاغزوتعبدالعزيز ابركي 174956387.00 17/09/1984

بولمان13105P02م.م ايت ايمان1758صفروم م تاغزوتعبدالعزيز ابركي 174956487.00 17/09/1984

صفرو28125P05م.م.ايت اوبركان1735صفروم م تاغزوتعبدالعزيز ابركي 174956187.00 17/09/1984

القنيطرة35900P03م. حي السلم 10811صفروم م العدرجعبدالله خضراوي 383227587.00 17/09/1990

سيدي قاسم60513P02م م سيدي بوصبر1255صفروم م العدرجعبدالله خضراوي 383227887.00 17/09/1990

سيدي قاسم60505P01م م جعفر بن عطية1250صفروم م العدرجعبدالله خضراوي 383227487.00 17/09/1990

سيدي قاسم60519P02م م عقبة بن نافع1251صفروم م العدرجعبدالله خضراوي 383227687.00 17/09/1990

سيدي قاسم60505P04م.م معروف الرصافي1249صفروم م العدرجعبدالله خضراوي 383227987.00 17/09/1990

بولمان13113P01م م الميس مرموشة1759صفروم م بئر طمطمالوالي علي 303621286.50 16/09/1989

الحسيمة03313P04م م بوصالح2087صفروم م الدار الحمراءكرواني عبد الحق 357460486.50 16/09/1989

الحسيمة03311P03م م وعظية2081صفروم م الدار الحمراءكرواني عبد الحق 357460386.50 16/09/1989

الحسيمة03321P02م.م تماسنت 20932صفروم م الدار الحمراءكرواني عبد الحق 357460586.50 16/09/1989

الحسيمة03519P04م.م ازيل307صفروم م الدار الحمراءكرواني عبد الحق 357460186.50 16/09/1989

الحسيمة03300P01م.م بني شيبون2076صفروم م الدار الحمراءكرواني عبد الحق 357460286.50 16/09/1989

بولمان13307P10م.م مكدول اولد يوسف1786صفروم م عين جراحعميمي حميد 765474286.50 16/09/1991
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المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

فـــــــــاس - بولمان05

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

الحسيمة03110P02م.م واد ماحكيم2126صفروم م الدار الحمراءبنخضرة الحسن 775038386.50 16/09/1991

الحسيمة03105P04م.م اهارونن 20732صفروم م الدار الحمراءبنخضرة الحسن 775038586.50 16/09/1991

الحسيمة03313P02م م البـــواب306صفروم م الدار الحمراءبنخضرة الحسن 775038486.50 16/09/1991

الحسيمة03521P04م.م ازغار2115صفروم م الدار الحمراءبنخضرة الحسن 775038186.50 16/09/1991

الحسيمة03313P05م/م بوجنان2085صفروم م الدار الحمراءبنخضرة الحسن 775038286.50 16/09/1991

تاونات65307P04م.م تزران2177صفروم.م ابن خلدونالحسن اشهبون 163489786.00 16/09/1982

تاونات65521P03م.م فاطمة الفهرية2210صفروم.م ابن خلدونالحسن اشهبون 163489986.00 16/09/1982

تاونات65529P06م.م علي بن ابي طالب2203صفروم.م ابن خلدونالحسن اشهبون 1634891086.00 16/09/1982

بولمان13105P02م.م ايت ايمان1758صفروم م العدرجلحسن امناي 175176486.00 21/09/1983

بولمان13113P01م م الميس مرموشة1759صفروم م العدرجلحسن امناي 175176386.00 21/09/1983

بولمان13505P05م م  عيوش1781صفروم م العدرجلحسن امناي 175176586.00 21/09/1983

بولمان13505P01م م  لفريطيسة1783صفروم م العدرجلحسن امناي 175176686.00 21/09/1983

بولمان13105P02م.م ايت ايمان1758صفروم.م ايت عيسى اولحسنالعربي مربوع 206916286.00 21/09/1983

بولمان13127P02م.م ارانيوب1760صفروم م ايت السبعحريم بناصر 211161386.00 16/09/1985

بولمان13505P01م م  لفريطيسة1783صفروم م ايت السبعحريم بناصر 211161486.00 16/09/1985

بولمان13505P05م م  عيوش1781صفروم م ايت السبعحريم بناصر 211161586.00 16/09/1985

الحسيمة03321P03م م امرابطن2094صفروم م اغبالو اقورارعبدالعزيز جغموط 236585586.00 17/09/1984
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المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

فـــــــــاس - بولمان05

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

الحسيمة03313P04م م بوصالح2087صفروم م اغبالو اقورارعبدالعزيز جغموط 236585986.00 17/09/1984

الحسيمة03313P02م م البـــواب306صفروم م اغبالو اقورارعبدالعزيز جغموط 236585786.00 17/09/1984

الحسيمة03321P02م.م تماسنت 20932صفروم م اغبالو اقورارعبدالعزيز جغموط 236585686.00 17/09/1984

الحسيمة03319P01م م بنـــي حذيفـــة2090صفروم م اغبالو اقورارعبدالعزيز جغموط 236585886.00 17/09/1984

تازة69117P05م.م بني حازم2260صفروم م ازكاناحمد ازنيبط 689938186.00 09/10/1978

تازة69511P07م.م جامع السوق2292صفروم م ازكاناحمد ازنيبط 689938386.00 09/10/1978

تازة69111P07م.م تيزي بودريس2255صفروم م ازكاناحمد ازنيبط 689938286.00 09/10/1978

تازة69313P05م.م صانكال2285صفروم م ازكاناحمد ازنيبط 689938486.00 09/10/1978

تازة69717P03م.م صمامدة2311صفروم م ازكاناحمد ازنيبط 689938586.00 09/10/1978

الحسيمة03110P02م.م واد ماحكيم2126صفروم.م ابن خلدونلمسياح احمد 768305785.50 16/09/1991

الحسيمة03110P03 م.م تطيشت2127صفروم.م ابن خلدونلمسياح احمد 768305285.50 16/09/1991

الحسيمة03523P03م.م بني عياش2116صفروم.م ابن خلدونلمسياح احمد 768305185.50 16/09/1991

الحسيمة03319P05م.م طمشت2088صفروم.م ابن خلدونلمسياح احمد 768305885.50 16/09/1991

الحسيمة03300P01م.م بني شيبون2076صفروم م تاغزوتالتهامي عريس 150497485.00 16/09/1981

الحسيمة03109P03م.م امشحودن2079صفروم م تاغزوتالتهامي عريس 150497685.00 16/09/1981

بولمان13307P10م.م مكدول اولد يوسف1786بولمانم.م تاكوراستالعربي الحسناوي 749983187.50 10/11/1993

بولمان13505P01م م  لفريطيسة1783بولمانم.م تاكوراستالعربي الحسناوي 749983387.50 10/11/1993
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المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

فـــــــــاس - بولمان05

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

بولمان13105P02م.م ايت ايمان1758بولمانم.م تاكوراستالعربي الحسناوي 749983487.50 10/11/1993

بولمان13505P05م م  عيوش1781بولمانم.م تاكوراستالعربي الحسناوي 749983587.50 10/11/1993

بولمان13113P01م م الميس مرموشة1759بولمانم.م تاكوراستالعربي الحسناوي 749983287.50 10/11/1993

بولمان13505P01م م  لفريطيسة1783بولمانم.م مكدول اولد يوسفغريسي التجاني 787166287.00 16/09/1992

بولمان13307P10م.م مكدول اولد يوسف1786بولمانم.م مكدول اولد يوسفغريسي التجاني 787166187.00 16/09/1992

بولمان13307P10م.م مكدول اولد يوسف1786بولمانم م سيدي بوطيبادريس الغازي 775110186.50 16/09/1991

بولمان13105P02م.م ايت ايمان1758بولمانم.ايموزار مرموشةبوغل محمد 148653186.00 16/09/1981

بولمان13113P01م م الميس مرموشة1759بولمانم.ايموزار مرموشةبوغل محمد 148653386.00 16/09/1981

بولمان13127P02م.م ارانيوب1760بولمانم.ايموزار مرموشةبوغل محمد 148653286.00 16/09/1981

بولمان13307P10م.م مكدول اولد يوسف1786بولمانم.ايموزار مرموشةبوغل محمد 148653486.00 16/09/1981

بولمان13505P01م م  لفريطيسة1783بولمانم م  المولي ادريسادريس زريقين 690418186.00 11/10/1978

بولمان13505P05م م  عيوش1781بولمانم م  المولي ادريسادريس زريقين 690418286.00 11/10/1978

بولمان13127P02م.م ارانيوب1760بولمانم م تاســــــــــةمحمد الزريرق 776706585.50 16/09/1991

بولمان13127P02م.م ارانيوب1760بولمانم.م.ايت بازةعبد العزيز الزروالي 776727585.50 16/09/1991
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المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنـــجة - تطوان06

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

شفشاون15311P02م.م الشرافات1825شفشاونم.م  سيدي علل الحاججواد الترغي البقال 768489486.50 16/09/1991

شفشاون15313P05م.م بني يجل1828شفشاونم.م  سيدي علل الحاججواد الترغي البقال 768489286.50 16/09/1991

شفشاون15709P03م م حمان الفطواكي1860شفشاونم.م  سيدي علل الحاججواد الترغي البقال 768489386.50 16/09/1991

شفشاون15313P02م.م  سيدي علل الحاج1829شفشاونم.م  سيدي علل الحاججواد الترغي البقال 768489186.50 16/09/1991

تطوان71811P01م.م هباطة2024شفشاونم.م  سيدي علل الحاججواد الترغي البقال 768489586.50 16/09/1991

شفشاون15105P11م.م مسعود المزياني1794شفشاونم.م سيدي محمد العربيعبدالسلم الصليعي 706957786.00 16/09/1992

شفشاون15313P05م.م بني يجل1828شفشاونم.م سيدي محمد العربيعبدالسلم الصليعي 7069571086.00 16/09/1992

شفشاون15117P03م.م حسن احيزون1811شفشاونم.م قاع اسراسعبد ال الشنتوف 718086386.00 16/09/1992

شفشاون15113P02م.م ابو عنان المريني1806شفشاونم.م قاع اسراسعبد ال الشنتوف 718086286.00 16/09/1992

تطوان71735P03م.م تاقة عامر2013شفشاونم م ترغةاحمد كرمان 723963486.00 16/09/1992

تطوان71705P03م.م اولد علي منصور287شفشاونم م ترغةاحمد كرمان 723963786.00 16/09/1992

العرائش44525P07م.م اولد بن الصيد1926العرائشم.م عمربن الخطابالسهلي عبد الله 351150187.50 16/09/1989

العرائش44525P07م.م اولد بن الصيد1926العرائشم.م ابن بطوطةعبد الله ايت  تملحت 238277287.00 17/09/1984

العرائش44515P02م.م القدس1915العرائشم.م ابن بطوطةعبد الله ايت  تملحت 238277187.00 17/09/1984

العرائش44525P07م.م اولد بن الصيد1926العرائشم. الهيايضةنور الدين كظي 377770187.00 17/09/1990

العرائش44515P02م.م القدس1915العرائشم. الهيايضةنور الدين كظي 377770287.00 17/09/1990

شفشاون15709P03م م حمان الفطواكي1860العرائشم/م موسى بن نصيرالكتاني محمد 163387186.00 16/09/1982
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المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنـــجة - تطوان06

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

شفشاون15309P04م/م كرداد1831العرائشم/م موسى بن نصيرالكتاني محمد 163387286.00 16/09/1982

شفشاون15509P03م.م قاع اسراس1849العرائشم/م موسى بن نصيرالكتاني محمد 163387586.00 16/09/1982

شفشاون15305P04م م سيدي موسى1820العرائشم/م موسى بن نصيرالكتاني محمد 163387486.00 16/09/1982

شفشاون15311P02م.م الشرافات1825العرائشم/م موسى بن نصيرالكتاني محمد 163387386.00 16/09/1982

شفشاون15309P04م/م كرداد1831العرائشم.م المسيرة الخضراءغيلن عبد الله 215428186.00 21/09/1983

شفشاون15511P04م.م سيدي الركراكي253العرائشم.م المسيرة الخضراءغيلن عبد الله 215428686.00 21/09/1983

شفشاون15311P04م م عمر بن الخطاب1823العرائشم.م المسيرة الخضراءغيلن عبد الله 215428586.00 21/09/1983

العرائش44525P07م.م اولد بن الصيد1926العرائشم.م المسيرة الخضراءغيلن عبد الله 215428886.00 21/09/1983

شفشاون15313P02م.م  سيدي علل الحاج1829العرائشم.م المسيرة الخضراءغيلن عبد الله 215428386.00 21/09/1983

تطوان71723P05م.م  اهلل286العرائشم.م المسيرة الخضراءخضراوي عبد الصمد 237397786.00 17/09/1984

العرائش44527P03 م.م اغليمن1917العرائشم.م القاضي  عياضبن سليمان محمد العربي 260133386.00 17/09/1990

تطوان71705P03م.م اولد علي منصور287العرائشم م المام مالكحضرية حسن 1729961085.00 19/09/1982

العرائش44511P02م.م مولي عبد السلم261طنجة أصيـلةم.م الجبيلةمحمد بوزكري 270253387.00 16/09/1985

تطوان71713P03م.م  اخداشن2014طنجة أصيـلةم.م الجبيلةمحمد بوزكري 270253587.00 16/09/1985

شفشاون15509P03م.م قاع اسراس1849طنجة أصيـلةم.م الجبيلةمحمد بوزكري 270253187.00 16/09/1985

تطوان71101P01م. الحمراء2007طنجة أصيـلةم.م الجبيلةمحمد بوزكري 270253487.00 16/09/1985

امضيق الفنيدق71730P03م.م عين اللين2055طنجة أصيـلةم.م الجبيلةمحمد بوزكري 270253287.00 16/09/1985
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المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنـــجة - تطوان06

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

امضيق الفنيدق71730P03م.م عين اللين2055طنجة أصيـلةم.م الزيناتسمير شكير 775481186.50 16/09/1991

تطوان71101P01م. الحمراء2007طنجة أصيـلةم.م الزيناتسمير شكير 775481286.50 16/09/1991

تطوان71723P05م.م  اهلل286طنجة أصيـلةم.م أولد عبوعبد الخالق بوحسين 392119986.00 17/09/1990

العرائش44527P03 م.م اغليمن1917طنجة أصيـلةم.م أولد عبوعبد الخالق بوحسين 392119886.00 17/09/1990

تطوان71735P03م.م تاقة عامر2013طنجة أصيـلةم.م أولد عبوعبد الخالق بوحسين 392119586.00 17/09/1990

امضيق الفنيدق71730P03م.م عين اللين2055طنجة أصيـلةم.م الزياتنعبد المالك العيدي 590884186.00 16/09/1975

العرائش44511P02م.م مولي عبد السلم261طنجة أصيـلةم.م الزياتنعبد المالك العيدي 590884286.00 16/09/1975

تطوان71713P03م.م  اخداشن2014تطوانم.م ازلاحمد الصالحي 288151288.00 16/09/1986

امضيق الفنيدق71730P03م.م عين اللين2055تطوانم.م ازلاحمد الصالحي 288151188.00 16/09/1986

تطوان71723P05م.م  اهلل286تطوانم.م بوريانمحمد حمداوي 288386188.00 16/09/1986

تطوان71101P03م.م بطارة285تطوانم.م الزيناتادريس ادجاري 258241187.00 16/09/1985

تطوان71101P03م.م بطارة285تطوانم.م حسان ابن تابثمصطفى مصواب 355897286.50 16/09/1989

امضيق الفنيدق71730P03م.م عين اللين2055تطوانم.م حسان ابن تابثمصطفى مصواب 355897486.50 16/09/1989

شفشاون15509P03م.م قاع اسراس1849تطوانم.م حسان ابن تابثمصطفى مصواب 355897586.50 16/09/1989

تطوان71713P03م.م  اخداشن2014تطوانم.م حسان ابن تابثمصطفى مصواب 355897386.50 16/09/1989

تطوان71101P01م. الحمراء2007تطوانم.م حسان ابن تابثمصطفى مصواب 355897186.50 16/09/1989

تطوان71101P01م. الحمراء2007تطوانم.م تمرابطسعاد الشقر 776087186.50 16/09/1991
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المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنـــجة - تطوان06

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

تطوان71713P03م.م  اخداشن2014تطوانم.م يعقوبشأحمد زكري 380326386.00 16/09/1990

تطوان71811P01م.م هباطة2024تطوانم.م يعقوبشأحمد زكري 380326586.00 16/09/1990

تطوان71101P03م.م بطارة285تطوانم.م يعقوبشأحمد زكري 380326286.00 16/09/1990

تطوان71723P05م.م  اهلل286تطوانم.م يعقوبشأحمد زكري 380326686.00 16/09/1990

تطوان71101P03م.م بطارة285تطوانم/م الدشريينمحمد زيدي 383308186.00 17/09/1990

تطوان71811P01م.م هباطة2024تطوانم.م اوشتامنور الدين بنصبيح 238243785.00 16/09/1984

تطوان71713P03م.م  اخداشن2014امضيق الفنيدقم.م طارق بن زيادحاميد أوعودا 173961286.00 16/09/1982

تطوان71811P01م.م هباطة2024امضيق الفنيدقم.م طارق بن زيادحاميد أوعودا 173961686.00 16/09/1982

شفشاون15305P04م م سيدي موسى1820امضيق الفنيدقم.م طارق بن زيادحاميد أوعودا 173961786.00 16/09/1982

تطوان71723P05م.م  اهلل286امضيق الفنيدقم.م طارق بن زيادحاميد أوعودا 173961586.00 16/09/1982

تطوان71101P03م.م بطارة285امضيق الفنيدقم.م طارق بن زيادحاميد أوعودا 173961386.00 16/09/1982

الحسيمة03100P02م.م برناص2112امضيق الفنيدقم.م راس لوطاالحسن المروني 640223585.00 16/09/1978
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المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تازة- الحسيمة- تاونات07

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

الحسيمة03519P04م.م ازيل307الحسيمةم.م ازيلع.السلم مغوز 204630188.00 21/09/1983

الحسيمة03521P04م.م ازغار2115الحسيمةم.م ازيلع.السلم مغوز 204630288.00 21/09/1983

الحسيمة03311P03م م وعظية2081الحسيمةم.م اصوفــياسليمان الحقوني 769115385.50 16/09/1991

الحسيمة03109P03م.م امشحودن2079الحسيمة م.م تشايفمحمدالمزرياحي 778275285.50 16/09/1991

الحسيمة03517P03م.م تيزي خطاب2125الحسيمة م.م تشايفمحمدالمزرياحي 778275185.50 16/09/1991

تاونات65307P01م م كيسان2178تاوناتم م كيسانعلي براهمي 355895187.50 16/09/1989

تاونات65111P06م.م الحركاويين2140تاوناتم م الكعدةعبد الرحيم شناقيب 377503287.00 17/09/1990

تاونات65111P05م.م هوارة2138تاوناتم م الكعدةعبد الرحيم شناقيب 377503387.00 17/09/1990

تاونات65705P01م م  اولد بوشتى2224تاوناتم م الكعدةعبد الرحيم شناقيب 377503187.00 17/09/1990

تاونات65105P06م م العنصر2136تاوناتم م الكعدةعبد الرحيم شناقيب 377503487.00 17/09/1990

تاونات69109P08م.م الصيابرة2142تاوناتم م الكعدةعبد الرحيم شناقيب 377503587.00 17/09/1990

تاونات65111P05م.م هوارة2138تاوناتم م اولد قرونعز الدين مرضي 391371487.00 16/09/1990

تاونات65315P03م.م لفريشة2176تاوناتم م اولد قرونعز الدين مرضي 391371187.00 16/09/1990

تاونات65325P01م.م النصر تافرانت2185تاوناتم م اولد قرونعز الدين مرضي 391371287.00 16/09/1990

تاونات65307P01م م كيسان2178تاوناتم م اولد قرونعز الدين مرضي 391371587.00 16/09/1990

تاونات69109P08م.م الصيابرة2142تاوناتم م اولد قرونعز الدين مرضي 391371387.00 16/09/1990

تاونات65315P03م.م لفريشة2176تاوناتم.م القاضي عياضعبدالحق البكوري 762983186.50 16/09/1991
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المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تازة- الحسيمة- تاونات07

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

تاونات65705P01م م  اولد بوشتى2224تاوناتم.م القاضي عياضعبدالحق البكوري 762983286.50 16/09/1991

تاونات69109P08م.م الصيابرة2142تاوناتم.م اولد العسريمحمد تغزوت 764623286.50 16/09/1991

تاونات65529P06م.م علي بن ابي طالب2203تاوناتم.م اولد العسريمحمد تغزوت 764623586.50 16/09/1991

تاونات65111P05م.م هوارة2138تاوناتم.م اولد العسريمحمد تغزوت 764623186.50 16/09/1991

تاونات65705P01م م  اولد بوشتى2224تاوناتم.م اولد العسريمحمد تغزوت 764623486.50 16/09/1991

تاونات65315P03م.م لفريشة2176تاوناتم.م اولد العسريمحمد تغزوت 764623386.50 16/09/1991

تاونات65315P03م.م لفريشة2176تاوناتم م بني امحمدادريس يغوز 766257386.50 16/09/1991

تاونات65111P05م.م هوارة2138تاوناتم م بني امحمدادريس يغوز 766257486.50 16/09/1991

تاونات65111P06م.م الحركاويين2140تاوناتم م بني امحمدادريس يغوز 766257186.50 16/09/1991

تاونات65705P01م م  اولد بوشتى2224تاوناتم م بني امحمدادريس يغوز 766257286.50 16/09/1991

تاونات65307P04م.م تزران2177تاوناتم م بني امحمدادريس يغوز 766257586.50 16/09/1991

تاونات65307P01م م كيسان2178تاوناتم.م العزيينالطاهر الكيبري 768303586.50 16/09/1991

تاونات65105P06م م العنصر2136تاوناتم.م العزيينالطاهر الكيبري 768303486.50 16/09/1991

تاونات65705P01م م  اولد بوشتى2224تاوناتم.م العزيينالطاهر الكيبري 768303386.50 16/09/1991

تاونات65111P06م.م الحركاويين2140تاوناتم.م العزيينالطاهر الكيبري 768303286.50 16/09/1991

تاونات65111P05م.م هوارة2138تاوناتم.م العزيينالطاهر الكيبري 768303186.50 16/09/1991

تاونات65315P03م.م لفريشة2176تاونات     م.م بني قرةأحمد بوشواطة 769970586.50 16/09/1991
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المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تازة- الحسيمة- تاونات07

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

تاونات65111P06م.م الحركاويين2140تاونات     م.م بني قرةأحمد بوشواطة 769970286.50 16/09/1991

تاونات65529P08م.م اوزاي2205تاونات     م.م بني قرةأحمد بوشواطة 769970686.50 16/09/1991

تاونات69109P08م.م الصيابرة2142تاونات     م.م بني قرةأحمد بوشواطة 769970386.50 16/09/1991

تاونات65307P04م.م تزران2177تاوناتم.م هوارةمصطفى زواك 116388686.00 21/09/1983

تاونات65529P06م.م علي بن ابي طالب2203تاوناتم.م علي بن ابي طالبعبد الوهاب الحراق 139333186.00 16/09/1981

تاونات65325P01م.م النصر تافرانت2185تاوناتم.م زكورةعبد ال الحرتي 163635186.00 16/09/1982

تاونات65307P04م.م تزران2177تاوناتم.م العزيينأحمد حماموشي 163892186.00 16/09/1982

تاونات65325P01م.م النصر تافرانت2185تاوناتم.م اثنين تبودةالعربي الحريشي 165665286.00 16/09/1982

تاونات65105P06م م العنصر2136تاوناتم.م الصيابرةحميد الخصال 172637386.00 16/09/1982

الحسيمة03519P04م.م ازيل307تاوناتم.م ساحل بوطاهرعبدالعزيز الحسوني 172806286.00 16/09/1982

الحسيمة03505P04م.م المنصف2107تاوناتم.م ساحل بوطاهرعبدالعزيز الحسوني 172806186.00 16/09/1982

الحسيمة03521P04م.م ازغار2115تاوناتم.م ساحل بوطاهرعبدالعزيز الحسوني 172806386.00 16/09/1982

الحسيمة03521P03م م اتوت2114تاوناتم.م ساحل بوطاهرعبدالعزيز الحسوني 172806486.00 16/09/1982

الحسيمة03313P05م/م بوجنان2085تاوناتم.م ساحل بوطاهرعبدالعزيز الحسوني 172806586.00 16/09/1982

الحسيمة03521P04م.م ازغار2115تاوناتم.م ابن رشدعمر بوشيبتي 174788686.00 21/09/1983

الحسيمة03521P03م م اتوت2114تاوناتم.م ابن رشدعمر بوشيبتي 174788786.00 21/09/1983

الحسيمة03519P04م.م ازيل307تاوناتم.م ابن رشدعمر بوشيبتي 174788886.00 21/09/1983
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المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تازة- الحسيمة- تاونات07

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

تاونات65529P08م.م اوزاي2205تاوناتم.م كعب بن زهيرمحمد الكزار 175366186.00 21/09/1983

تاونات65521P03م.م فاطمة الفهرية2210تاوناتم.م كعب بن زهيرمحمد الكزار 175366486.00 21/09/1983

تاونات65529P05م/م عبد السلم الراضي2208تاوناتم.م كعب بن زهيرمحمد الكزار 175366286.00 21/09/1983

الحسيمة03521P03م م اتوت2114تاوناتم.م ابن رشدجمال دادي 177011886.00 21/09/1983

شفشاون15311P04م م عمر بن الخطاب1823تاوناتم.م  اهل القاضيعمرو بنحمو 177197686.00 21/09/1983

شفشاون15305P04م م سيدي موسى1820تاوناتم.م  اهل القاضيعمرو بنحمو 177197786.00 21/09/1983

شفشاون15511P04م.م سيدي الركراكي253تاوناتم.م  اهل القاضيعمرو بنحمو 177197286.00 21/09/1983

شفشاون15115P01م.م مولي علي الشريف1810تاوناتم.م  اهل القاضيعمرو بنحمو 177197486.00 21/09/1983

شفشاون15313P02م.م  سيدي علل الحاج1829تاوناتم.م  اهل القاضيعمرو بنحمو 177197586.00 21/09/1983

تاونات65521P03م.م فاطمة الفهرية2210تاوناتم.م كعب بن زهيرعبد الحق العلمي 203928486.00 21/09/1983

تاونات65529P08م.م اوزاي2205تاوناتم.م كعب بن زهيرعبد الحق العلمي 203928186.00 21/09/1983

تاونات65529P05م/م عبد السلم الراضي2208تاوناتم.م كعب بن زهيرعبد الحق العلمي 203928386.00 21/09/1983

تاونات65325P01م.م النصر تافرانت2185تاوناتم.م لفريشةرشيد المشرع 205729386.00 21/09/1983

تاونات65307P04م.م تزران2177تاوناتم.م لفريشةرشيد المشرع 205729486.00 21/09/1983

تاونات65529P08م.م اوزاي2205تاوناتم.م قلبةبوشتى شجيع 211451886.00 16/09/1985

الحسيمة03110P03 م.م تطيشت2127تاوناتم.م عين امناخرحميد بالغرب 241251386.00 17/09/1984

الحسيمة03521P03م م اتوت2114تاوناتم م بني امحمدعبد اللطيف القلعي 270053686.00 18/09/1985

34



المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تازة- الحسيمة- تاونات07

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

الحسيمة03319P01م م بنـــي حذيفـــة2090تاوناتم م بني امحمدعبد اللطيف القلعي 270053286.00 18/09/1985

الحسيمة03505P04م.م المنصف2107تاوناتم م بني امحمدعبد اللطيف القلعي 270053186.00 18/09/1985

الحسيمة03110P02م.م واد ماحكيم2126تاوناتم م بني امحمدعبد اللطيف القلعي 270053586.00 18/09/1985

الحسيمة03313P02م م البـــواب306تاوناتم م بني امحمدعبد اللطيف القلعي 270053386.00 18/09/1985

تازة69917P06م.م ظهر اللوز2337تاوناتم.م لوكدةالحسن الخلوفي 689797286.00 31/10/1978

تازة69511P07م.م جامع السوق2292تاوناتم.م لوكدةالحسن الخلوفي 689797586.00 31/10/1978

تاونات65529P08م.م اوزاي2205تاونات     م.م بني قرةمحمد الرويجل 699874886.00 16/09/1980

تاونات65521P03م.م فاطمة الفهرية2210تاونات     م.م بني قرةمحمد الرويجل 699874686.00 16/09/1980

تاونات65111P06م.م الحركاويين2140تاونات     م.م بني قرةمحمد الرويجل 699874386.00 16/09/1980

تاونات65105P06م م العنصر2136تاونات     م.م بني قرةمحمد الرويجل 699874186.00 16/09/1980

تاونات65529P05م/م عبد السلم الراضي2208تاونات     م.م بني قرةمحمد الرويجل 699874786.00 16/09/1980

الحسيمة03505P04م.م المنصف2107تاوناتم.م المفاتيحنجيب حجاج 719618886.00 16/09/1992

الحسيمة03517P02م.م بني بونصار2124تاوناتم م اولد قرونباسو الرجافي ال 719764286.00 16/09/1992

الحسيمة03523P03م.م بني عياش2116تاوناتم م اولد قرونباسو الرجافي ال 719764586.00 16/09/1992

الحسيمة03100P02م.م برناص2112تاوناتم م اولد قرونباسو الرجافي ال 719764786.00 16/09/1992

الحسيمة03505P04م.م المنصف2107تاوناتم م اولد قرونباسو الرجافي ال 719764186.00 16/09/1992

الحسيمة03521P03م م اتوت2114تاوناتم م اولد قرونباسو الرجافي ال 719764386.00 16/09/1992
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المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تازة- الحسيمة- تاونات07

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

الحسيمة03100P02م.م برناص2112تاوناتم.م المفاتيححميد بنتير 7455771085.50 16/09/1993

الحسيمة03105P04م.م اهارونن 20732تاوناتم.م المفاتيححميد بنتير 745577885.50 16/09/1993

الحسيمة03300P01م.م بني شيبون2076تاوناتم م  الولجـــــــةعبد الواحد الراعي 749698785.50 16/09/1993

الحسيمة03319P05م.م طمشت2088تاوناتم م  الولجـــــــةعبد الواحد الراعي 749698885.50 16/09/1993

الحسيمة03105P04م.م اهارونن 20732تاوناتم م  الولجـــــــةعبد الواحد الراعي 749698585.50 16/09/1993

الحسيمة03517P02م.م بني بونصار2124تاوناتم م  الولجـــــــةعبد الواحد الراعي 749698485.50 16/09/1993

الحسيمة03100P02م.م برناص2112تاوناتم م اولد  صالحالحسن الخالدي 765490985.50 16/09/1991

الحسيمة03523P03م.م بني عياش2116تاوناتم م اولد  صالحالحسن الخالدي 765490785.50 16/09/1991

الحسيمة03105P04م.م اهارونن 20732تاوناتم.م الشوقرفؤاد الخشين 766301185.50 16/09/1991

الحسيمة03517P02م.م بني بونصار2124تاوناتم.م الشوقرفؤاد الخشين 766301585.50 16/09/1991

الحسيمة03313P04م م بوصالح2087تاوناتم.م الشوقرفؤاد الخشين 766301385.50 16/09/1991

الحسيمة03517P03م.م تيزي خطاب2125تاوناتم.م الشوقرفؤاد الخشين 766301685.50 16/09/1991

الحسيمة03109P03م.م امشحودن2079تاوناتم.م الشوقرفؤاد الخشين 766301985.50 16/09/1991

الحسيمة03523P03م.م بني عياش2116تاوناتم م اولد قرونمحمد بنمسعود 2063341085.00 21/09/1983

الحسيمة03110P03 م.م تطيشت2127تاونات     م.م بني قرةعبدالسلم الفريجي 211445885.00 16/09/1985

تازة69313P05م.م صانكال2285تازةم.م الراناتمحمحد قندسي 316220188.00 16/09/1988

تازة69115P04م.م اولد بوريمة2265تازةم.م الراناتمحمحد قندسي 316220388.00 16/09/1988
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المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تازة- الحسيمة- تاونات07

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

تازة69111P01م.م الشهداء2252تازةم.م الراناتمحمحد قندسي 316220288.00 16/09/1988

تازة69917P04م م السبت القديم2342تازةم م سيدى عبد المحمد زياني 338796288.00 16/09/1988

تازة69310P03م/م تفازة2340تازةم م سيدى عبد المحمد زياني 338796388.00 16/09/1988

تازة69917P03م م امريلو2341تازةم م سيدى عبد المحمد زياني 338796188.00 16/09/1988

تازة69115P04م.م اولد بوريمة2265تازةم.م  باب مرزوقةعكراش مليكة 887586188.00 16/09/1988

تازة69432P01م.م سيدي بوسالم2312تازةم.م تادارتعزوز الباسط 241094587.00 17/09/1984

تازة69917P03م م امريلو2341تازةم.م تادارتعزوز الباسط 241094187.00 17/09/1984

تازة69717P03م.م صمامدة2311تازةم.م تادارتعزوز الباسط 241094487.00 17/09/1984

تازة69917P04م م السبت القديم2342تازةم.م تادارتعزوز الباسط 241094287.00 17/09/1984

تازة69310P03م/م تفازة2340تازةم.م تادارتعزوز الباسط 241094387.00 17/09/1984

الناضور49517P04م. صلح الدين اليوبي2399تازةم.م المهدي ابن تومرتافرفار احمد 270462187.00 16/09/1986

تازة69917P04م م السبت القديم2342تازةم.م باب المــــــــــــروجمصطفى رطيل 288002387.00 16/09/1986

تازة69917P03م م امريلو2341تازةم.م باب المــــــــــــروجمصطفى رطيل 288002287.00 16/09/1986

تازة69115P04م.م اولد بوريمة2265تازةم.م باب المــــــــــــروجمصطفى رطيل 288002187.00 16/09/1986

تازة69310P03م/م تفازة2340تازةم.م باب المــــــــــــروجمصطفى رطيل 288002487.00 16/09/1986

تازة69117P05م.م بني حازم2260تازةم.م بوريدعزيز الزاودي 775229686.50 16/09/1991

تازة69115P04م.م اولد بوريمة2265تازةم.م بوريدعزيز الزاودي 775229186.50 16/09/1991
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المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تازة- الحسيمة- تاونات07

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

تازة69313P05م.م صانكال2285تازةم.م بوريدعزيز الزاودي 775229786.50 16/09/1991

تازة69310P03م/م تفازة2340تازةم.م بوريدعزيز الزاودي 775229386.50 16/09/1991

تازة69111P01م.م الشهداء2252تازةم.م بوريدعزيز الزاودي 775229586.50 16/09/1991

تازة69917P04م م السبت القديم2342تازةم.م بوفكرانلطيفة مارزو 775309286.50 16/09/1991

تازة69917P03م م امريلو2341تازةم.م بوفكرانلطيفة مارزو 775309186.50 16/09/1991

تازة69917P03م م امريلو2341تازةم.م النحناحنتورية الرواس 778272286.50 16/09/1991

تازة69917P04م م السبت القديم2342تازةم.م النحناحنتورية الرواس 778272186.50 16/09/1991

تازة69310P03م/م تفازة2340تازةم.م جعونةعبدالقادر أحطيطو 163973486.00 16/09/1982

تازة69115P04م.م اولد بوريمة2265تازةم.م جعونةعبدالقادر أحطيطو 163973186.00 16/09/1982

تازة69111P01م.م الشهداء2252تازةم.م جعونةعبدالقادر عيادي 211350586.00 16/09/1985

تازة69313P05م.م صانكال2285تازةم.م الراناتاحمد اعجال 241149286.00 16/09/1984

تازة69717P03م.م صمامدة2311تازةم.م جعونةنورالدين لمرابطين 269903586.00 16/09/1985

تازة69105P07م.م اجزناية2258تازةم.م جعونةنورالدين لمرابطين 269903486.00 16/09/1985

تازة69111P01م.م الشهداء2252تازةم.م جعونةنورالدين لمرابطين 269903786.00 16/09/1985

تازة69111P07م.م تيزي بودريس2255تازةم.م جعونةنورالدين لمرابطين 269903886.00 16/09/1985

تازة69917P06م.م ظهر اللوز2337تازةم.م جعونةنورالدين لمرابطين 269903686.00 16/09/1985

تازة69111P01م.م الشهداء2252تازةم م بوحلوبوقديدة احمد 288105586.00 16/09/1986
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المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تازة- الحسيمة- تاونات07

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

تازة69511P07م.م جامع السوق2292تازةم.م تبيربارينعبدالرحيم مسوا 378715186.00 17/09/1990

تازة69105P07م.م اجزناية2258تازةم.م تادارتادريس الكرديد 385629486.00 16/09/1990

تازة69117P05م.م بني حازم2260تازةم.م تادارتادريس الكرديد 385629386.00 16/09/1990

تازة69511P07م.م جامع السوق2292تازةم.م تادارتادريس الكرديد 385629186.00 16/09/1990

الحسيمة03517P02م.م بني بونصار2124تازةم م سيدى عبد الرابحة خشا 3909961086.00 17/09/1990

الحسيمة03313P02م م البـــواب306تازةم م سيدى عبد الرابحة خشا 390996786.00 17/09/1990

الحسيمة03319P01م م بنـــي حذيفـــة2090تازةم م سيدى عبد الرابحة خشا 390996986.00 17/09/1990

تازة69917P06م.م ظهر اللوز2337تازةم م سيدى عبد الرابحة خشا 390996186.00 17/09/1990

تازة69105P07م.م اجزناية2258تازةم.م لعثامنةسعيد خزيوة 391035286.00 17/09/1990

تازة69111P07م.م تيزي بودريس2255تازةم.م لعثامنةسعيد خزيوة 391035386.00 17/09/1990

تازة69717P03م.م صمامدة2311تازةم.م المزابعبدالفتاح لغمام 391058286.00 17/09/1990

تازة69917P06م.م ظهر اللوز2337تازةم.م المزابعبدالفتاح لغمام 391058686.00 17/09/1990

تازة69117P05م.م بني حازم2260تازةم.م المزابعبدالفتاح لغمام 391058186.00 17/09/1990

تازة69111P07م.م تيزي بودريس2255تازةم.م المزابعبدالفتاح لغمام 391058586.00 17/09/1990

تازة69105P07م.م اجزناية2258تازةم.م إحموتنحميد مرحب 720888486.00 16/09/1992

تازة69511P07م.م جامع السوق2292تازةم.م إحموتنحميد مرحب 720888386.00 16/09/1992

تازة69432P01م.م سيدي بوسالم2312تازةم.م المزابادريس بو طوالة 764781285.50 16/09/1991
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المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تازة- الحسيمة- تاونات07

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

الحسيمة03300P01م.م بني شيبون2076تازةم.م  تيناستمحمد طعامة 766235685.50 16/09/1991

تازة69432P01م.م سيدي بوسالم2312تازةم.م  تيناستمحمد طعامة 766235485.50 16/09/1991

تازة69432P01م.م سيدي بوسالم2312تازةم.م لعثامنةعزوز اترايبي 766481885.50 16/09/1991

تازة69432P01م.م سيدي بوسالم2312تازةم.م المزابحسن البشاري 775208785.50 16/09/1991

تازة69105P07م.م اجزناية2258تازةم.م الشهداءمحمد الخمليشي 778170485.50 16/09/1991

تازة69111P07م.م تيزي بودريس2255تازةم.م الشهداءمحمد الخمليشي 778170285.50 16/09/1991

الحسيمة03321P03م م امرابطن2094تازةم.م الشهداءمحمد الخمليشي 7781701085.50 16/09/1991

الحسيمة03517P03م.م تيزي خطاب2125تازةم م امريلواحمد العلمي 241228585.00 17/09/1984

الحسيمة03319P05م.م طمشت2088تازةم.م تغزراتينعمر ربطي 241291785.00 17/09/1984
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المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشـــــــرقية08

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

فيجيج29305P07م.20 غـشت2356فيجيجم.م مولي علي بن عمر الدريسمجبر جمال الدين 383419286.00 16/09/1990

فيجيج29115P04م.م سيدي بوطيب2362فيجيجم.م مولي علي بن عمر الدريسمجبر جمال الدين 383419386.00 16/09/1990

فيجيج29117P07م/م. لمريجا العليا2365فيجيجم.م مولي علي بن عمر الدريسمجبر جمال الدين 383419186.00 16/09/1990

فيجيج29115P04م.م سيدي بوطيب2362فيجيجم.م المسيرة الخضراءسوقمي عبد القادر 671175386.00 21/09/1977

فيجيج29305P07م.20 غـشت2356فيجيجم.م المسيرة الخضراءسوقمي عبد القادر 671175186.00 21/09/1977

فيجيج29311P01م. عبد ال الشفشاوني2374فيجيجم.م المسيرة الخضراءسوقمي عبد القادر 671175286.00 21/09/1977

فيجيج29115P04م.م سيدي بوطيب2362فيجيجم.م زيري بن عطيةزكورى ابراهيم 769709285.50 16/09/1991

فيجيج29311P01م. عبد ال الشفشاوني2374فيجيجم.م زيري بن عطيةزكورى ابراهيم 769709185.50 16/09/1991

فيجيج29311P01م. عبد ال الشفشاوني2374فيجيجم م ادريس الولبوزيان حمو 774235485.50 16/09/1991

فيجيج29305P07م.20 غـشت2356فيجيجم م ادريس الولبوزيان حمو 774235385.50 16/09/1991

فيجيج29309P01م. إبن رشيق2349فيجيجم م ادريس الولبوزيان حمو 774235585.50 16/09/1991

فيجيج29117P07م/م. لمريجا العليا2365فيجيجم م ادريس الولبوزيان حمو 774235185.50 16/09/1991

فيجيج29115P04م.م سيدي بوطيب2362فيجيجم م ادريس الولبوزيان حمو 774235285.50 16/09/1991

فيجيج29309P01م. إبن رشيق2349فيجيجمجموعة مدارس الفتحبنشرة لحسن 670492885.00 16/09/1977

الناضور49319P01م.م.سعد بن ابي وقاص2410الناضورم.م مولي علي الشريفمحجوب لحبيب 205119287.00 16/09/1984

الناضور49507P06م م بويخبـاش2430الناضورم.م مولي علي الشريفمحجوب لحبيب 205119187.00 16/09/1984

الناضور49305P04م.م النجاح2412الناضورم.م المام الطبريميمون مختاري 237897287.00 17/09/1984
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المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشـــــــرقية08

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

الناضور49319P01م.م.سعد بن ابي وقاص2410الناضورم.م المام الطبريميمون مختاري 237897187.00 17/09/1984

الناضور49113P04م.م لقللش2457الناضورم م اولد حــــدومحمد القراط 379401687.00 16/09/1990

الناضور49111P05م.م بورمانة2470الناضورم م اولد حــــدومحمد القراط 379401787.00 16/09/1990

الناضور49723P03م.م أبــي حنــيفــة2445الناضورم م اولد حــــدومحمد القراط 379401487.00 16/09/1990

الناضور49517P04م. صلح الدين اليوبي2399الناضورم م اولد حــــدومحمد القراط 379401187.00 16/09/1990

الناضور49507P06م م بويخبـاش2430الناضورم م اولد حــــدومحمد القراط 379401587.00 16/09/1990

الناضور49319P01م.م.سعد بن ابي وقاص2410الناضورم. جعدارعائشة كركيش 391026187.00 16/09/1990

الناضور49305P04م.م النجاح2412الناضورم. جعدارعائشة كركيش 391026287.00 16/09/1990

الناضور49113P04م.م لقللش2457الناضورم م اولد شعيبنصير زياني 775358286.50 16/09/1991

الناضور49111P05م.م بورمانة2470الناضورم م اولد شعيبنصير زياني 775358586.50 16/09/1991

الناضور49305P04م.م النجاح2412الناضورم م اولد شعيبنصير زياني 775358486.50 16/09/1991

الناضور49705P03م.م ابن النفيـس2449الناضورم.م موسى بن نصيـــــــرمصطفى مختري 203655886.00 21/09/1983

الناضور49705P01م.م اجرماوس2450الناضورم.م موسى بن نصيـــــــرمصطفى مختري 203655786.00 21/09/1983

الناضور49111P05م.م بورمانة2470الناضورم.م موسى بن نصيـــــــرمصطفى مختري 203655686.00 21/09/1983

الناضور49705P04م.م إبن رشـيق2448الناضورم.م موسى بن نصيـــــــرمصطفى مختري 203655986.00 21/09/1983

الناضور49719P03م.م تالوين2436الناضورم.م موسى بن نصيـــــــرمصطفى مختري 203655586.00 21/09/1983

الناضور49717P02م.م سدي علي العوادي2453الناضورم.م بوفرقوشمحمد بن اجدية 2048881086.00 21/09/1983
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المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشـــــــرقية08

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

الناضور49705P03م.م ابن النفيـس2449الناضورم.م بوفرقوشمحمد بن اجدية 204888786.00 21/09/1983

الناضور49719P03م.م تالوين2436الناضورم.م بوفرقوشمحمد بن اجدية 204888886.00 21/09/1983

الناضور49705P01م.م اجرماوس2450الناضورم.م بوفرقوشمحمد بن اجدية 204888686.00 21/09/1983

الناضور49717P02م.م سدي علي العوادي2453الناضورم.م جمال الدين الفغانيعلي عيساوي 213547186.00 16/09/1985

الناضور49115P03م.م تاونت2471الناضورم.م احدادنالحسن بن جللي 237698286.00 16/09/1984

الناضور49115P03م.م تاونت2471الناضورم الندلسعبدالله نصياص 237922786.00 16/10/1984

تازة69313P05م.م صانكال2285الناضورم.م جمال الدين الفغانيتهامي حدوشي 2700981086.00 16/09/1985

الناضور49705P03م.م ابن النفيـس2449الناضورم.م تافرسيتخالد ستيان 391538686.00 16/09/1990

الناضور49705P04م.م إبن رشـيق2448الناضورم.م تافرسيتخالد ستيان 391538586.00 16/09/1990

الناضور49111P05م.م بورمانة2470الناضورم.م.سعد بن ابي وقاصعزيز اليقوتي 697443686.00 16/09/1980

الناضور49115P03م.م تاونت2471الناضورم.م.سعد بن ابي وقاصعزيز اليقوتي 697443886.00 16/09/1980

الناضور49723P03م.م أبــي حنــيفــة2445الناضورم.م.سعد بن ابي وقاصعزيز اليقوتي 697443386.00 16/09/1980

الناضور49717P02م.م سدي علي العوادي2453الناضورم.م.سعد بن ابي وقاصعزيز اليقوتي 6974431086.00 16/09/1980

الناضور49719P03م.م تالوين2436الناضورم.م.سعد بن ابي وقاصعزيز اليقوتي 697443786.00 16/09/1980

فيجيج29311P01م. عبد ال الشفشاوني2374الناضورم م اولد حــــدواقويدر احريف 719664786.00 16/09/1992

فيجيج29305P07م.20 غـشت2356الناضورم م اولد حــــدواقويدر احريف 719664886.00 16/09/1992

الناضور49705P04م.م إبن رشـيق2448الناضورم.م إموساتنعلي دحماني 725335486.00 16/09/1992
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المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشـــــــرقية08

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

الناضور49705P03م.م ابن النفيـس2449الناضورم.م إموساتنعلي دحماني 725335986.00 16/09/1992

الحسيمة03111P03م.م ازرياحن2075الناضورم.م بني مليكشـــــنعبدالواحد بوشعيب 236622685.00 16/09/1984

الحسيمة03110P03 م.م تطيشت2127الناضورم م بوعـــــــركمحمد بونجرة 237909685.00 16/09/1984

بركــان55111P12م.م بوغريبة2537وجدة انجــادم.م عمر الخيامعز الدين تنيالي 237742188.00 17/09/1984

جـــرادة55300P14م. النور2548وجدة انجــادم.م  اليرموكلمنور برقوقي 315793188.00 16/09/1987

تاوريرت55723P01م م سيدي لحسن381وجدة انجــادم.م بدرحسن دخيسن 236363786.00 17/09/1984

الناضور49113P04م.م لقللش2457وجدة انجــادم.م سيدي موسىمحمد خلدي 659235486.00 17/09/1979

فيجيج29117P07م/م. لمريجا العليا2365وجدة انجــادم.م بدرعبد الحميد بوعبدال 623979185.00 16/09/1977

بركــان55111P12م.م بوغريبة2537بركــانم.م ابن حزمبرقية عبد الصالح 270096188.00 16/09/1985

جـــرادة55300P14م. النور2548بركــانم.م ابن حزمبرقية عبد الصالح 270096288.00 16/09/1985

الناضور49319P01م.م.سعد بن ابي وقاص2410بركــانم.م سعد بن عبادةرامي عبد القادر 302967488.00 16/09/1987

الناضور49507P06م م بويخبـاش2430بركــانم.م سعد بن عبادةرامي عبد القادر 302967388.00 16/09/1987

الناضور49517P04م. صلح الدين اليوبي2399بركــانم.م سعد بن عبادةرامي عبد القادر 302967288.00 16/09/1987

بركــان55111P12م.م بوغريبة2537بركــانم.م سعد بن عبادةرامي عبد القادر 302967188.00 16/09/1987

الناضور49517P04م. صلح الدين اليوبي2399بركــانم م بن عامربودلل عبد الكريم 338114288.00 16/09/1988

الناضور49319P01م.م.سعد بن ابي وقاص2410بركــانم م بن عامربودلل عبد الكريم 338114388.00 16/09/1988

الناضور49507P06م م بويخبـاش2430بركــانم م بن عامربودلل عبد الكريم 338114588.00 16/09/1988
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المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشـــــــرقية08

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

جـــرادة55300P14م. النور2548بركــانم م بن عامربودلل عبد الكريم 338114488.00 16/09/1988

جـــرادة55300P05م. السلم372بركــانم.م سعد بن عبادةديناني عبد ال 172719186.00 16/09/1982

تاوريرت55717P05م.م. النجاح2606بركــانم.م سعد بن عبادةنصروي حسن 205796186.00 21/09/1983

الناضور49719P03م.م تالوين2436بركــانم.م سعد بن عبادةنصروي حسن 205796386.00 21/09/1983

الناضور49723P03م.م أبــي حنــيفــة2445بركــانم.م سعد بن عبادةنصروي حسن 205796586.00 21/09/1983

الناضور49115P03م.م تاونت2471بركــانم.م سعد بن عبادةنصروي حسن 205796486.00 21/09/1983

الناضور49111P05م.م بورمانة2470بركــانم.م سعد بن عبادةنصروي حسن 205796786.00 21/09/1983

تاوريرت55705P03م.م. بني يشبل2596بركــانم.م ابن حزمبجعوني عبد القادر 206284386.00 17/09/1984

تاوريرت55705P03م.م. بني يشبل2596بركــانم م محمد عبدهحاسني قويدر 206473786.00 21/09/1983

تاوريرت55723P01م م سيدي لحسن381بركــانم م محمد عبدهحاسني قويدر 206473686.00 21/09/1983

الناضور49705P01م.م اجرماوس2450بركــانم.م بن الخطيبأحمد بالحسن 213862786.00 16/09/1985

الناضور49717P02م.م سدي علي العوادي2453بركــانم.م بن الخطيبأحمد بالحسن 213862886.00 16/09/1985

الناضور49115P03م.م تاونت2471بركــانم م اولد علي الشبابلغزال حسن 236354686.00 17/09/1984

تاوريرت55723P01م م سيدي لحسن381بركــانم م اولد علي الشبابلغزال حسن 236354486.00 17/09/1984

الناضور49717P02م.م سدي علي العوادي2453بركــانم م اولد علي الشبابلغزال حسن 236354986.00 17/09/1984

الناضور49705P04م.م إبن رشـيق2448بركــانم.م اولد يعقوبالسكاكي حبيب 2883701086.00 16/09/1986

الناضور49705P03م.م ابن النفيـس2449بركــانم.م الشهداءمرزاق يحي 690920686.00 16/09/1980
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المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشـــــــرقية08

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

الناضور49719P03م.م تالوين2436بركــانم.م الشهداءمرزاق يحي 690920586.00 16/09/1980

فيجيج29117P07م/م. لمريجا العليا2365بركــانم م أحدعزيماني العيد 172544785.00 15/10/1981

بركــان55111P12م.م بوغريبة2537جـــرادةم م الصمعيالعباس عناقي 211225388.00 16/09/1985

جـــرادة55300P05م. السلم372جـــرادةم م الصمعيالعباس عناقي 211225288.00 16/09/1985

جـــرادة55300P14م. النور2548جـــرادةم م الصمعيالعباس عناقي 211225188.00 16/09/1985

الناضور49507P06م م بويخبـاش2430جـــرادةم.م اولد معمرعبد القادر كناني 334081588.00 16/09/1988

جـــرادة55300P14م. النور2548جـــرادةم.م اولد معمرعبد القادر كناني 334081188.00 16/09/1988

الناضور49517P04م. صلح الدين اليوبي2399جـــرادةم.م اولد معمرعبد القادر كناني 334081488.00 16/09/1988

بركــان55111P12م.م بوغريبة2537جـــرادةم.م اولد معمرعبد القادر كناني 334081388.00 16/09/1988

جـــرادة55300P05م. السلم372جـــرادةم.م اولد معمرعبد القادر كناني 334081288.00 16/09/1988

تاوريرت55717P05م.م. النجاح2606جـــرادةم م لعوينات الفلحخالد عبد ال 334541286.00 16/09/1988

الناضور49305P04م.م النجاح2412تاوريرتم.م اولد مرزوقهادي حميدة 349046786.50 16/09/1989

الناضور49113P04م.م لقللش2457تاوريرتم.م اولد مرزوقهادي حميدة 349046586.50 16/09/1989

تاوريرت55705P03م.م. بني يشبل2596تاوريرتم.م اولد مرزوقهادي حميدة 349046486.50 16/09/1989

تاوريرت55723P01م م سيدي لحسن381تاوريرتم.م اولد مرزوقهادي حميدة 349046686.50 16/09/1989

الناضور49723P03م.م أبــي حنــيفــة2445تاوريرتم.م اولد مرزوقهادي حميدة 349046886.50 16/09/1989

تاوريرت55723P01م م سيدي لحسن381تاوريرتم م الزبير بن العواممصطفى عبد اللوي 769745686.50 16/09/1989
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المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشـــــــرقية08

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

تاوريرت55717P05م.م. النجاح2606تاوريرتم م الزبير بن العواممصطفى عبد اللوي 769745486.50 16/09/1989

تاوريرت55705P03م.م. بني يشبل2596تاوريرتم م الزبير بن العواممصطفى عبد اللوي 769745586.50 16/09/1989

الناضور49305P04م.م النجاح2412تاوريرتم م الزبير بن العواممصطفى عبد اللوي 769745986.50 16/09/1989

جـــرادة55300P05م. السلم372تاوريرتم م الزبير بن العواممصطفى عبد اللوي 769745186.50 16/09/1989

جـــرادة55300P05م. السلم372تاوريرتم م اولد رمضانالبرينصي محمد 237724286.00 17/09/1984

تاوريرت55717P05م.م. النجاح2606تاوريرتم.م لمهريزحموتي جمال 258393186.00 16/09/1985

تاوريرت55705P03م.م. بني يشبل2596تاوريرتم.م لمهريزحموتي جمال 258393486.00 16/09/1985

فيجيج29309P01م. إبن رشيق2349تاوريرتم.م أحمد شوقيعمران عبد القادر 258326485.00 16/09/1985
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المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

وادي الذهب - الكويرة09

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

أوسرد53000P15م. ابن خلدون387أوسردم. ابن خلدونأحمد الموحدي 648917182.00 03/11/1976

أوسرد53000P15م. ابن خلدون387وادي الدهبم.السلمعبد العزيز بوطلحة 697552182.00 16/09/1980
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المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

العيون -بوجدور-الساقية الحمراء10

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

أوسرد53000P15م. ابن خلدون387العيونم. العرفانأيت مسعود عبد الغاني 153711182.00 06/09/1982

أوسرد53000P15م. ابن خلدون387العيونم.ادريـــس  الــــحارثــــيرحماني محمد 692081182.00 16/09/1980
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المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

كلميم - السمارة11

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

السمارة25000P06م. عقبة بن نافع415السمارةم.م النورمعمور  محمد 698362285.00 16/09/1980

كلميم31111P05م.م تيمولي افل423كلميمم. سيدي بورجامحمد بلعسري 176610186.00 16/09/1982

كلميم31109P05م.م اغبالو422كلميمم. سيدي بورجامحمد بلعسري 176610286.00 16/09/1982

كلميم31109P05م.م اغبالو422كلميمم.م الشيخ المدني الناصريمحمد اهرارا 211048186.00 16/09/1985

كلميم31111P02م م تيسلن2672كلميمم.م الشيخ المدني الناصريمحمد اهرارا 211048386.00 16/09/1985

كلميم31111P05م.م تيمولي افل423كلميمم.م الشيخ المدني الناصريمحمد اهرارا 211048286.00 16/09/1985

أوسرد53000P15م. ابن خلدون387طانطانم. للة مريممحمد بن بلل 172118182.00 16/09/1982

طاطا67311P06م م  نسولة2731طاطام م  العتيقطالبي مولي الشريف 725864386.00 16/09/1992

طاطا67515P03م.م اكادير الجديد2720طاطام م  العتيقطالبي مولي الشريف 725864586.00 16/09/1992

طاطا67600P01م.م اريقي2710طاطام م  العتيقطالبي مولي الشريف 725864186.00 16/09/1992

طاطا67311P08م.م أسمليل2732طاطام م  العتيقطالبي مولي الشريف 725864486.00 16/09/1992

طاطا67507P06م م أم  الــكـردان2715طاطام م  العتيقطالبي مولي الشريف 725864286.00 16/09/1992

طاطا67311P06م م  نسولة2731طاطام. فم زكيدمحي الدين مصطفى 774935285.50 16/09/1991

طاطا67600P01م.م اريقي2710طاطام. فم زكيدمحي الدين مصطفى 774935185.50 16/09/1991

طاطا67515P03م.م اكادير الجديد2720طاطام .  اكادير الهناءالحسني ابراهيم 678397185.00 13/10/1977
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شتـوكة ايــت بـهاء01618P01م.م امجاض3188اكادير اداوتنـانم.م البوصيريحفيظ بوعود 354864386.50 16/09/1989

تارودانت66321P05م.م البحرانى3047اكادير اداوتنـانم.م البوصيريحفيظ بوعود 354864286.50 16/09/1989

اكادير اداوتنـان01837P01م.م عبد ال بن ياسين2767اكادير اداوتنـانم.م البوصيريحفيظ بوعود 354864186.50 16/09/1989

شتـوكة ايــت بـهاء01618P01م.م امجاض3188اكادير اداوتنـانم.م سي احمد الراميابراهيم اجعروج 355981286.50 16/09/1989

اكادير اداوتنـان01837P01م.م عبد ال بن ياسين2767اكادير اداوتنـانم.م سي احمد الراميابراهيم اجعروج 355981186.50 16/09/1989

تيزنيت73100P06م.م سيدي عيسى ازربي3074اكادير اداوتنـانم.م مسكينةعبد الرحمان اليعقوبي الدريسي 154660786.00 16/09/1987

تيزنيت73505P01م م الحضيكى3076اكادير اداوتنـانم.م مسكينةعبد الرحمان اليعقوبي الدريسي 154660886.00 16/09/1987

شتـوكة ايــت بـهاء01525P01م.م الدارسة3165اكادير اداوتنـانم.م مسكينةعبد الرحمان اليعقوبي الدريسي 154660686.00 16/09/1987

طاطا67515P04م.م ايت هارون2723اكادير اداوتنـانم.م اغروضالحسن اغرمان 270561286.00 16/09/1986

طاطا67111P10م.م دودرار2724اكادير اداوتنـانم.م اغروضالحسن اغرمان 270561386.00 16/09/1986

طاطا67111P20م.م تيزا2725اكادير اداوتنـانم.م اغروضالحسن اغرمان 270561486.00 16/09/1986

طاطا67000P02م.م أسموكن2712اكادير اداوتنـانم.م اغروضالحسن اغرمان 270561586.00 16/09/1986

طاطا67515P03م.م اكادير الجديد2720اكادير اداوتنـانم.م اغروضالحسن اغرمان 270561186.00 16/09/1986

أسـا الزاك31505P03م م عوينة تركز2650اكادير اداوتنـانم.م المنارعبد ال جبران 768333485.50 16/09/1991

أسـا الزاك31511P02م. ابن العقول2649اكادير اداوتنـانم.م المنارعبد ال جبران 768333385.50 16/09/1991

كلميم31111P02م م تيسلن2672اكادير اداوتنـانم.م المنارعبد ال جبران 768333785.50 16/09/1991

طانطان63119P02م.م ادريس الحارثي2701اكادير اداوتنـانم.م المنارعبد ال جبران 768333285.50 16/09/1991
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السمارة25000P06م. عقبة بن نافع415اكادير اداوتنـانم.م المنارعبد ال جبران 768333185.50 16/09/1991

أسـا الزاك31511P02م. ابن العقول2649اكادير اداوتنـانم.م دار بوبكرمصطفى اومحا 174585284.00 21/09/1983

ورززات51119P03م م  تدفالت2826ورززاتم.م الوردةلحسن ران 383787188.00 16/12/1988

ورززات51737P07م.م الحارة نكرامن2829ورززاتم.م الوردةلحسن ران 383787288.00 16/12/1988

ورززات51509P01م.م آيت ملوان2798ورززاتم.م الوردةلحسن ران 383787588.00 16/12/1988

ورززات51320P17م.م غليل امزدار2827ورززاتم.م الوردةلحسن ران 383787388.00 16/12/1988

ورززات51322P02م/م سيدي علي ايبورك2824ورززاتم.م الوردةلحسن ران 383787488.00 16/12/1988

ورززات51311P02م.م الصور2849ورززاتم.م الحارةباحان عبد ال 334638487.00 16/09/1988

ورززات51528P01م.م اغرم نوكدال456ورززاتم.م الحارةباحان عبد ال 334638387.00 16/09/1988

ورززات51313P02م م امي نولون2893ورززاتم.م الحارةباحان عبد ال 334638287.00 16/09/1988

ورززات51325P03م م تورجدال2844ورززاتم.م الحارةباحان عبد ال 334638187.00 16/09/1988

ورززات51740P05م.م ايت تكة2853ورززاتم.م الحارةباحان عبد ال 334638587.00 16/09/1988

ورززات51737P07م.م الحارة نكرامن2829ورززاتم.تاغازوتعزاوي بعدي 359348187.00 17/09/1990

ورززات51737P06م.م زاكرا2813ورززاتم.تاغازوتعزاوي بعدي 359348587.00 17/09/1990

ورززات51322P02م/م سيدي علي ايبورك2824ورززاتم.تاغازوتعزاوي بعدي 359348487.00 17/09/1990

شتـوكة ايــت بـهاء01618P01م.م امجاض3188ورززاتم.تاغازوتعزاوي بعدي 359348787.00 17/09/1990

ورززات51600P02 م.م تولولت2816ورززاتم.تاغازوتعزاوي بعدي 359348687.00 17/09/1990
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ورززات51919P01م/م بودجام2819ورززاتم.م الحارةملود محمد 378223387.00 17/09/1990

ورززات51509P01م.م آيت ملوان2798ورززاتم.م الحارةملود محمد 378223187.00 17/09/1990

ورززات51133P03م م آيت عتيق2820ورززاتم.م الحارةملود محمد 378223287.00 17/09/1990

ورززات51509P01م.م آيت ملوان2798ورززاتم/م أمزرودارالزيتوني مولي ايشو 378317187.00 17/09/1990

ورززات51737P07م.م الحارة نكرامن2829ورززاتم. تبسباستبوسلهم عمار 378768187.00 17/09/1990

ورززات51320P17م.م غليل امزدار2827ورززاتم. تبسباستبوسلهم عمار 378768287.00 17/09/1990

ورززات51322P02م/م سيدي علي ايبورك2824ورززاتم. تبسباستبوسلهم عمار 378768487.00 17/09/1990

ورززات51119P03م م  تدفالت2826ورززاتم. تبسباستبوسلهم عمار 378768387.00 17/09/1990

ورززات51328P02م.م لحوانت2884ورززاتم. تكمي  الجديدامزيان نجيب 768222186.50 16/09/1991

ورززات51313P02م م امي نولون2893ورززاتم. تكمي  الجديدامزيان نجيب 768222286.50 16/09/1991

ورززات51742P03 م.م سيدي لحساين2857ورززاتم. تكمي  الجديدامزيان نجيب 768222586.50 16/09/1991

ورززات51325P03م م تورجدال2844ورززاتم. تكمي  الجديدامزيان نجيب 768222386.50 16/09/1991

ورززات51528P01م.م اغرم نوكدال456ورززاتم. تكمي  الجديدامزيان نجيب 768222486.50 16/09/1991

ورززات51737P06م.م زاكرا2813ورززاتم.م ايت اونيرناجيم احمد 769010386.50 16/09/1991

ورززات51509P01م.م آيت ملوان2798ورززاتم.م ايت اونيرناجيم احمد 769010186.50 16/09/1991

ورززات51919P01م/م بودجام2819ورززاتم.م ايت اونيرناجيم احمد 769010686.50 16/09/1991

ورززات51133P03م م آيت عتيق2820ورززاتم.م ايت اونيرناجيم احمد 769010586.50 16/09/1991
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ورززات51600P02 م.م تولولت2816ورززاتم.م ايت اونيرناجيم احمد 769010486.50 16/09/1991

ورززات51311P03م.م تشديرت2850ورززات م.م ايت وادارلغزال احمد 774273286.50 16/09/1991

ورززات51740P05م.م ايت تكة2853ورززات م.م ايت وادارلغزال احمد 774273486.50 16/09/1991

ورززات51742P03 م.م سيدي لحساين2857ورززات م.م ايت وادارلغزال احمد 774273586.50 16/09/1991

ورززات51311P02م.م الصور2849ورززات م.م ايت وادارلغزال احمد 774273186.50 16/09/1991

ورززات51328P02م.م لحوانت2884ورززات م.م ايت وادارلغزال احمد 774273386.50 16/09/1991

زاكورة51735P10م.م المرجـة3259ورززاتم.تاغازوتفيو علي 130378486.00 03/01/1980

زاكورة51800P13م.م لوكمان3246ورززاتم.تاغازوتفيو علي 130378186.00 03/01/1980

زاكورة51746P03م.م أوزدين3233ورززاتم.تاغازوتفيو علي 130378386.00 03/01/1980

زاكورة51729P01م.م تغبالت495ورززاتم.تاغازوتفيو علي 130378286.00 03/01/1980

زاكورة51735P09م م اسمارة3260ورززاتم.تاغازوتفيو علي 130378586.00 03/01/1980

زاكورة51801P01م/م امكيد3242ورززاتم. ايت عيسىنواري لحسن 176911986.00 21/09/1983

ورززات51313P02م م امي نولون2893ورززاتم.م الحارةم يوسف وبا 205810986.00 21/09/1983

ورززات51931P01م/م وينتجكال2856ورززاتم.م.المسيرةسعيدي عبد ال 216681386.00 16/09/1985

ورززات51320P23م.م ايت قالة2863ورززاتم.م.المسيرةسعيدي عبد ال 216681686.00 16/09/1985

ورززات51740P04م م امغلي2854ورززاتم.م.المسيرةسعيدي عبد ال 216681486.00 16/09/1985

ورززات51737P14م.م تاوريرت انسي2865ورززاتم.م.المسيرةسعيدي عبد ال 216681786.00 16/09/1985
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ورززات51320P24م.م اكلميم2866ورززاتم.م.المسيرةسعيدي عبد ال 216681286.00 16/09/1985

ورززات51311P02م.م الصور2849ورززاتم م.ايت بوللرضوان امحمد 216787386.00 16/09/1985

ورززات51740P05م.م ايت تكة2853ورززاتم.م اسفوتليللحسن سرور 238793686.00 17/09/1984

ورززات51311P02م.م الصور2849ورززاتم.م اسفوتليللحسن سرور 238793486.00 17/09/1984

ورززات51325P03م م تورجدال2844ورززاتم.م اغرم نوكدالعبو محمد 238855286.00 17/09/1984

ورززات51133P02م.م ايت علي ويكو2821ورززاتم م.ايت بوللايت امحمد سعيد 665231486.00 09/11/1977

ورززات51325P03م م تورجدال2844ورززاتم م.ايت بوللايت امحمد سعيد 665231786.00 09/11/1977

ورززات51919P01م/م بودجام2819ورززاتم م.ايت بوللايت امحمد سعيد 665231386.00 09/11/1977

ورززات51737P06م.م زاكرا2813ورززاتم م.ايت بوللايت امحمد سعيد 665231686.00 09/11/1977

ورززات51133P03م م آيت عتيق2820ورززاتم م.ايت بوللايت امحمد سعيد 665231286.00 09/11/1977

ورززات51600P02 م.م تولولت2816ورززاتم.م جيداالمنوار الحسين 690439986.00 16/09/1980

ورززات51133P02م.م ايت علي ويكو2821ورززاتم.م جيداالمنوار الحسين 690439886.00 16/09/1980

ورززات51328P02م.م لحوانت2884ورززات  م   سكورةعبد العزيز ارزايقي 690641286.00 16/09/1980

ورززات51313P02م م امي نولون2893ورززات  م   سكورةعبد العزيز ارزايقي 690641186.00 16/09/1980

ورززات51528P01م.م اغرم نوكدال456ورززاتم م.ايت بوللامال محمد 694527286.00 16/09/1980

ورززات51133P02م.م ايت علي ويكو2821ورززاتم م.ايت بوللامال محمد 694527786.00 16/09/1980

بولمان13505P05م م  عيوش1781ورززاتم م. اميضرلكبير قدور 769825385.50 16/09/1991
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ورززات51737P14م.م تاوريرت انسي2865ورززاتم. تازناختالحسن توراغت 213567285.00 16/09/1985

تارودانت66900P21م.م ابن الحسن الوزاني3028ورززاتم.م اكلميمازام احمد 691341685.00 04/10/1978

ورززات51320P23م.م ايت قالة2863ورززاتم.م اكلميمازام احمد 691341385.00 04/10/1978

تارودانت66900P24م.م عمر ابن العاص3037ورززاتم.م اكلميمازام احمد 691341785.00 04/10/1978

ورززات51737P14م.م تاوريرت انسي2865ورززاتم.م اكلميمازام احمد 691341485.00 04/10/1978

ورززات51311P03م.م تشديرت2850ورززات  م   سكورةعبد ال احبابو 691993485.00 16/09/1980

ورززات51320P24م.م اكلميم2866ورززات  م   سكورةعبد ال احبابو 691993785.00 16/09/1980

أسـا الزاك31505P03م م عوينة تركز2650ورززاتم.م تافونانتالبحلي احمد 7387881084.50 16/09/1993

تارودانت66905P22م.م ايت عتمان2977تارودانتم م المرايطينحسن اليمراني 232866588.00 16/09/1987

تارودانت66731P01م.م  تجكالت2992تارودانتم م المرايطينحسن اليمراني 232866388.00 16/09/1987

تارودانت66900P84م.م تفراوت نايت زكري2954تارودانتم م المرايطينحسن اليمراني 232866288.00 16/09/1987

تارودانت66905P11م.م تيزي نتاست2989تارودانتم م المرايطينحسن اليمراني 232866488.00 16/09/1987

تارودانت66737P02م.م السعديين مكران2969تارودانتم م المرايطينحسن اليمراني 232866188.00 16/09/1987

تارودانت66321P05م.م البحرانى3047تارودانت  م.م سيدي عياد السوسيعبد الحق لطيفة 355842186.50 16/09/1989

تارودانت66731P01م.م  تجكالت2992تارودانتم.م إبن تيميةعبد ال الفرو 735121486.50 16/09/1993

تارودانت66900P43م/م افيد2924تارودانتم.م إبن تيميةعبد ال الفرو 735121586.50 16/09/1993

شتـوكة ايــت بـهاء01605P01م.م تفريت3148تارودانتم.م إبن تيميةعبد ال الفرو 735121686.50 16/09/1993
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تارودانت66321P05م.م البحرانى3047تارودانتم.م إبن تيميةعبد ال الفرو 735121186.50 16/09/1993

تارودانت66737P02م.م السعديين مكران2969تارودانتم.م إبن تيميةعبد ال الفرو 735121386.50 16/09/1993

تارودانت66905P11م.م تيزي نتاست2989تارودانتم.م هارون الرشيدمحمد حمدان 148994586.00 16/09/1981

تارودانت66900P17م.م ابي عنان المريني3016تارودانتم.م هارون الرشيدمحمد حمدان 148994386.00 16/09/1981

تارودانت66731P02م.م المعتمد بن عباد2991تارودانتم.م هارون الرشيدمحمد حمدان 148994186.00 16/09/1981

تارودانت66773P01م.م البحتري3015تارودانتم.م هارون الرشيدمحمد حمدان 148994286.00 16/09/1981

تارودانت66731P01م.م  تجكالت2992تارودانتم.م هارون الرشيدمحمد حمدان 148994486.00 16/09/1981

تارودانت66905P11م.م تيزي نتاست2989تارودانتم.م الجداويل تارقةعمر إخيبي 206494186.00 16/09/1983

تارودانت66731P01م.م  تجكالت2992تارودانتم.م الجداويل تارقةعمر إخيبي 206494286.00 16/09/1983

اكادير اداوتنـان01837P01م.م عبد ال بن ياسين2767تارودانتم.م هارون الرشيدعبد القادر للون 237316186.00 17/09/1984

تارودانت66905P11م.م تيزي نتاست2989تارودانتم.م هارون الرشيدعبد القادر للون 237316486.00 17/09/1984

تارودانت66731P01م.م  تجكالت2992تارودانتم.م هارون الرشيدعبد القادر للون 237316386.00 17/09/1984

تارودانت66321P05م.م البحرانى3047تارودانتم.م هارون الرشيدعبد القادر للون 237316286.00 17/09/1984

تارودانت66905P11م.م تيزي نتاست2989تارودانتم. عين المديورابولسان الحسن 237369386.00 17/09/1984

تارودانت66321P05م.م البحرانى3047تارودانتم. عين المديورابولسان الحسن 237369186.00 17/09/1984

تارودانت66737P02م.م السعديين مكران2969تارودانتم. عين المديورابولسان الحسن 237369286.00 17/09/1984

تارودانت66773P01م.م البحتري3015تارودانتم.م هارون الرشيدعبد الرزاق الخال 239087486.00 17/09/1984
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تارودانت66900P57م/م اميضر3011تارودانتم.م هارون الرشيدعبد الرزاق الخال 239087786.00 17/09/1984

تارودانت66905P22م.م ايت عتمان2977تارودانتم.م هارون الرشيدعبد الرزاق الخال 239087686.00 17/09/1984

تارودانت66731P02م.م المعتمد بن عباد2991تارودانتم.م هارون الرشيدعبد الرزاق الخال 239087386.00 17/09/1984

تارودانت66900P17م.م ابي عنان المريني3016تارودانتم.م هارون الرشيدعبد الرزاق الخال 239087586.00 17/09/1984

تارودانت66900P84م.م تفراوت نايت زكري2954تارودانتم م  المام مالكبنديش سعيد 239307286.00 17/09/1984

تارودانت66905P20م م بني مرين2919تارودانتم م  المام مالكبنديش سعيد 239307486.00 17/09/1984

تارودانت66905P22م.م ايت عتمان2977تارودانتم م  المام مالكبنديش سعيد 239307386.00 17/09/1984

تارودانت66737P02م.م السعديين مكران2969تارودانتم م  المام مالكبنديش سعيد 239307186.00 17/09/1984

تارودانت66115P03م.م ابن حنبل463تارودانتم م  المام مالكبنديش سعيد 239307586.00 17/09/1984

اكادير اداوتنـان01837P01م.م عبد ال بن ياسين2767تارودانتم.م النجاح تماسيتالحسن نايت الخراز 269830186.00 16/09/1985

تارودانت66779P01م.م زرقطوني3042تارودانتم.مولي اسماعيلالتجاني ازداغ 269942886.00 16/09/1985

تارودانت66900P24م.م عمر ابن العاص3037تارودانتم.مولي اسماعيلالتجاني ازداغ 269942986.00 16/09/1985

تارودانت66113P01م م الطلس الصغير2911تارودانتم.مولي اسماعيلالتجاني ازداغ 269942786.00 16/09/1985

تارودانت66905P21م.م محمد النظيفي2922تارودانتم.مولي اسماعيلالتجاني ازداغ 269942686.00 16/09/1985

تارودانت66900P24م.م عمر ابن العاص3037تارودانتم.م الشريف الدريسيالعلمي فواز 383672386.00 17/09/1990

تارودانت66105P02م م تكموت2906تارودانتم.م الشريف الدريسيالعلمي فواز 383672186.00 17/09/1990

تارودانت66900P43م/م افيد2924تارودانتم.م الشريف الدريسيالعلمي فواز 383672886.00 17/09/1990
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تارودانت66900P57م/م اميضر3011تارودانتم.م الشريف الدريسيالعلمي فواز 383672686.00 17/09/1990

تارودانت66779P01م.م زرقطوني3042تارودانتم.م الشريف الدريسيالعلمي فواز 383672286.00 17/09/1990

تارودانت66731P02م.م المعتمد بن عباد2991تارودانتم. العلويينازنيكة محمد 383761386.00 17/09/1990

تارودانت66779P01م.م زرقطوني3042تارودانتم. العلويينازنيكة محمد 383761286.00 17/09/1990

تارودانت66900P43م/م افيد2924تارودانتم.م الشريف الدريسياخراز الحسين 383833186.00 17/09/1990

تارودانت66905P07م.م اشكاجن2927تارودانتم.م الشريف الدريسياخراز الحسين 383833286.00 17/09/1990

تارودانت66779P01م.م زرقطوني3042تارودانتم.م الشريف الدريسياخراز الحسين 383833586.00 17/09/1990

تيزنيت73505P01م م الحضيكى3076تارودانتم.م الشريف الدريسياخراز الحسين 3838331086.00 17/09/1990

تارودانت66900P64م/م ادغيع3024تارودانتم. مصامدة اولوز الحسين اغلن 383846486.00 17/09/1990

تارودانت66900P79م.م تازولت3022تارودانتم. مصامدة اولوز الحسين اغلن 383846386.00 17/09/1990

تارودانت66900P24م.م عمر ابن العاص3037تارودانتم. مصامدة اولوز الحسين اغلن 383846286.00 17/09/1990

تارودانت66773P01م.م البحتري3015تارودانتم  م اولد احمدالعربي بلحوسي 383973786.00 17/09/1990

تارودانت66731P02م.م المعتمد بن عباد2991تارودانتم  م اولد احمدالعربي بلحوسي 383973486.00 17/09/1990

تارودانت66905P07م.م اشكاجن2927تارودانتم  م اولد احمدالعربي بلحوسي 3839731086.00 17/09/1990

تارودانت66900P57م/م اميضر3011تارودانتم  م اولد احمدالعربي بلحوسي 383973686.00 17/09/1990

شتـوكة ايــت بـهاء01607P01م.م مكتار3156تارودانتم م  صلح الدين اليوبىمحمد الموح 613446286.00 16/09/1976

شتـوكة ايــت بـهاء01609P01م.م تهمني3160تارودانتم م  صلح الدين اليوبىمحمد الموح 613446386.00 16/09/1976
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شتـوكة ايــت بـهاء01605P01م.م تفريت3148تارودانتم م  صلح الدين اليوبىمحمد الموح 613446186.00 16/09/1976

شتـوكة ايــت بـهاء01525P01م.م الدارسة3165تارودانتم م  صلح الدين اليوبىمحمد الموح 613446486.00 16/09/1976

تارودانت66905P18م.م بن زهر2907تارودانتم م  صلح الدين اليوبىمحمد الموح 613446686.00 16/09/1976

تارودانت66115P03م.م ابن حنبل463تارودانتم.م التعاونياتالحسن الدعداع 762164685.50 16/09/1991

تارودانت66900P62م/م تاويالت3021تارودانتم.م واد الواعراحمد لشكر 769139985.50 16/09/1991

تارودانت66900P79م.م تازولت3022تارودانتم.م واد الواعراحمد لشكر 769139885.50 16/09/1991

تارودانت66900P83م.م تكنزا2928تارودانتم.م واد الواعراحمد لشكر 769139485.50 16/09/1991

تارودانت66900P17م.م ابي عنان المريني3016تارودانتم م الوحدة المغاربيةسعيد امدوغ 7691731085.50 16/09/1991

تارودانت66905P21م.م محمد النظيفي2922تارودانتم.م اولد مسافرسعيد بكريم 769794885.50 16/09/1991

تارودانت66900P62م/م تاويالت3021تارودانتم.م المنابهابن حسيسين عمر 771893885.50 02/12/1991

تيزنيت73911P06م.م الطاهر الفراني3107تيزنيتم.م الزدهارمحمداحمدا 316040188.00 16/09/1988

تيزنيت73911P05م م ابن زهر3106تيزنيتم.م الزدهارمحمداحمدا 316040288.00 16/09/1988

تيزنيت73509P01م.م  المختار السوسى3079تيزنيتم.م  جابر بن حيانالعربي ماقة 771878186.50 16/09/1991

تيزنيت73911P06م.م الطاهر الفراني3107تيزنيتم.م 9يوليوزبن سلطانة المصطفى 211388686.00 16/09/1985

تيزنيت73911P05م م ابن زهر3106تيزنيتم.م 9يوليوزبن سلطانة المصطفى 211388486.00 16/09/1985

تيزنيت73223P01م.م الصخور3105تيزنيتم.م 9يوليوزبن سلطانة المصطفى 211388786.00 16/09/1985

تيزنيت73505P01م م الحضيكى3076تيزنيتم.م 9يوليوزبن سلطانة المصطفى 211388386.00 16/09/1985
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تيزنيت73100P06م.م سيدي عيسى ازربي3074تيزنيتم.م 9يوليوزبن سلطانة المصطفى 211388286.00 16/09/1985

تيزنيت73911P06م.م الطاهر الفراني3107تيزنيتم.م  ابن خلدونابرلهيم المودن 236425286.00 17/09/1984

تيزنيت73505P01م م الحضيكى3076تيزنيتم.م  ابن خلدونابرلهيم المودن 236425386.00 17/09/1984

تيزنيت73911P05م م ابن زهر3106تيزنيتم.م  مولي يوسفعبدالرحمان التاقي 315666486.00 16/09/1987

تيزنيت73313P01م.م الشهداء3057تيزنيتم.م  مولي يوسفعبدالرحمان التاقي 315666586.00 16/09/1987

تيزنيت73323P04م.م القادسية3059تيزنيتم.م  مولي يوسفعبدالرحمان التاقي 315666386.00 16/09/1987

تيزنيت73100P06م.م سيدي عيسى ازربي3074تيزنيتم.م عبد الرحيم بوعبيداحمد الطالبي 335825286.00 16/09/1988

تيزنيت73100P02م.م إبن زيدون3056تيزنيتم.م سيدي الطاهر السملليابراهيم بوالحنا 724250286.00 16/09/1992

تيزنيت73915P09م.م علي الدرقاوي3114تيزنيتم.م  جابر بن حيانابراهيم ادصالح 725015886.00 16/09/1992

تيزنيت73100P06م.م سيدي عيسى ازربي3074تيزنيتم.م المحجوبيالحسين سكيض 725041286.00 16/09/1992

تيزنيت73100P02م.م إبن زيدون3056تيزنيتم.م الندلسعبدال الحميدي 725232386.00 16/09/1992

تيزنيت73911P05م م ابن زهر3106تيزنيتم.م حمان الفطواكيعبدالسلم صبري 725375486.00 16/09/1992

تارودانت66105P02م م تكموت2906تيزنيتم.م حمان الفطواكيعبدالسلم صبري 725375386.00 16/09/1992

تارودانت66747P01م.م ابن سينا2910تيزنيتم.م عبد الرحمان الجشتيمىعبدال بوشغل 725625186.00 16/09/1992

تيزنيت73915P09م.م علي الدرقاوي3114تيزنيتم.م عبدال كنونامبارك عيدا 762143485.50 16/09/1991

شتـوكة ايــت بـهاء01607P01م.م مكتار3156شتـوكة ايــت بـهاءم.م اكدالحسن  كربي 775088286.50 16/09/1991

شتـوكة ايــت بـهاء01609P01م.م تهمني3160شتـوكة ايــت بـهاءم.م ابن حزمعمر أكريش 206608586.00 21/09/1983
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تيزنيت73509P01م.م  المختار السوسى3079شتـوكة ايــت بـهاءم.م ابن حزمعمر أكريش 206608486.00 21/09/1983

شتـوكة ايــت بـهاء01605P01م.م تفريت3148شتـوكة ايــت بـهاءم.م اكدالعبد ال جانوب 206869386.00 21/09/1983

تيزنيت73317P03م م القاضي عياض3064شتـوكة ايــت بـهاءم.م اكدالعبد ال جانوب 206869486.00 21/09/1983

شتـوكة ايــت بـهاء01607P01م.م مكتار3156شتـوكة ايــت بـهاءم.م اكدالعبد ال جانوب 206869186.00 21/09/1983

تيزنيت73323P02م.م  23 نوفمبر3058شتـوكة ايــت بـهاءم.م اكدالعبد ال جانوب 206869586.00 21/09/1983

شتـوكة ايــت بـهاء01609P01م.م تهمني3160شتـوكة ايــت بـهاءم.م تين علي اوعديمحمد وطلحة 270620586.00 16/09/1986

شتـوكة ايــت بـهاء01525P01م.م الدارسة3165شتـوكة ايــت بـهاءم.م تين علي اوعديمحمد وطلحة 270620486.00 16/09/1986

تيزنيت73505P01م م الحضيكى3076شتـوكة ايــت بـهاءم.م امينتكانتالحسن موشان 719442786.00 16/09/1992

تيزنيت73223P01م.م الصخور3105شتـوكة ايــت بـهاءم.م امينتكانتالحسن موشان 719442986.00 16/09/1992

تارودانت66113P01م م الطلس الصغير2911شتـوكة ايــت بـهاءم.م المــــلسعيد المستقيم 739372785.50 16/09/1993

تارودانت66747P01م.م ابن سينا2910شتـوكة ايــت بـهاءم.م المــــلسعيد المستقيم 739372685.50 16/09/1993

زاكورة51735P10م.م المرجـة3259إنزكان ايت ملــولم.م عقبة بن نافع الفهريأدشايب محمد 664074485.00 17/09/1979

زاكورة51729P01م.م تغبالت495زاكورةم م المرابطينمحمد اوصالح 216854189.00 16/09/1985

زاكورة51748P01م م تفتشنا3247زاكورةم م المرابطينمحمد اوصالح 216854389.00 16/09/1985

زاكورة51800P13م.م لوكمان3246زاكورةم م المرابطينمحمد اوصالح 216854289.00 16/09/1985

زاكورة51711P04 م.م تنكامت3248زاكورةم م ابن خليلبوشتى حمام 771820188.50 16/09/1991

زاكورة51735P10م.م المرجـة3259زاكورةم م ابن خليلبوشتى حمام 771820388.50 16/09/1991
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نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

زاكورة51800P04  م.م نصراط3239زاكورةم م ابن خليلبوشتى حمام 771820288.50 16/09/1991

زاكورة51801P01م/م امكيد3242زاكورةم م ابن خليلبوشتى حمام 771820488.50 16/09/1991

زاكورة51711P04 م.م تنكامت3248زاكورة م.م تنكامتمحمد السباعي 355918186.50 16/09/1989

زاكورة51748P01م م تفتشنا3247زاكورةم م عقبة ابن نافعالحسين امانيس 764800386.50 16/09/1991

زاكورة51800P13م.م لوكمان3246زاكورةم م عقبة ابن نافعالحسين امانيس 764800186.50 16/09/1991

زاكورة51801P01م/م امكيد3242زاكورةم م عقبة ابن نافعالحسين امانيس 764800286.50 16/09/1991

زاكورة51746P03م.م أوزدين3233زاكورةم.م أوزدينعبد ال بلقاسم 115183186.00 17/10/1979

زاكورة51735P09م م اسمارة3260زاكورةم.م أوزدينعبد ال بلقاسم 115183286.00 17/10/1979

زاكورة51748P01م م تفتشنا3247زاكورةم م ايت اوزينحمو عميري 288234186.00 16/09/1986

زاكورة51800P04  م.م نصراط3239زاكورةم.م اسريراحساين بولغمان 378882286.00 17/09/1990

زاكورة51735P10م.م المرجـة3259زاكورةم.م العرومياتمبارك اعراب 774358585.50 16/09/1991

زاكورة51735P09م م اسمارة3260زاكورةم.م العرومياتمبارك اعراب 774358485.50 16/09/1991
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نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

قلعة السراغنة19466P25م.م الدريوكات3578مراكشم.م.ملوانمحمد  لكتاتني 239253288.00 17/09/1984

قلعة السراغنة19515P02م م اولد بوزيد3579مراكشم.م.ملوانمحمد  لكتاتني 239253388.00 17/09/1984

قلعة السراغنة19466P11م/م لبغولة3590مراكشم.م.ملوانمحمد  لكتاتني 239253488.00 17/09/1984

شيشاوة48321P03م.م.ايت احساين3414مراكشم.م.ملوانمحمد  لكتاتني 239253588.00 17/09/1984

الحوز46433P01م.م تكاديرت3488مراكشم.م.ملوانمحمد  لكتاتني 239253188.00 17/09/1984

الحوز46416P01م.م تغلست3457مراكشم.م الشويطرمحمد  البوعويدي 177031387.00 21/09/1983

قلعة السراغنة19515P02م م اولد بوزيد3579مراكشم.م الشويطرمحمد  البوعويدي 177031187.00 21/09/1983

الحوز46433P01م.م تكاديرت3488مراكشم.م الشويطرمحمد  البوعويدي 177031287.00 21/09/1983

الحوز46105P02م.م.المو3448مراكشم.م الشويطرمحمد  البوعويدي 177031487.00 21/09/1983

الحوز46105P01م.م سد مولي يوسف3445مراكشم.م الشويطرمحمد  البوعويدي 177031587.00 21/09/1983

الحوز46105P01م.م سد مولي يوسف3445مراكشم.م الخوادرةعبد الوافي  الوطواط 240369287.00 17/09/1984

الحوز46121P02م.م.تزاغت540مراكشم.م الخوادرةعبد الوافي  الوطواط 240369187.00 17/09/1984

الحوز46433P01م.م تكاديرت3488مراكشم.م الخوادرةعبد الوافي  الوطواط 240369387.00 17/09/1984

شيشاوة48513P05م م اجديدة3363مراكشم.م الخوادرةعبد الوافي  الوطواط 240369587.00 17/09/1984

الحوز46436P01م.م تيخفست3497مراكشم.م الخوادرةعبد الوافي  الوطواط 240369487.00 17/09/1984

الحوز46221P01م  م ابن تومرت541مراكشم.م المحمديةصالح  اغروض 3782651087.00 17/09/1990

شيشاوة48631P03م.م اكدال531مراكشم.م المحمديةصالح  اغروض 378265887.00 17/09/1990
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نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

الحوز46416P01م.م تغلست3457مراكشم.م المحمديةصالح  اغروض 378265987.00 17/09/1990

الحوز46434P03م.م انفلي544مراكشم.م احمد بلهاشميمحمد  الفرقاني 768379586.50 16/09/1991

شيشاوة48622P01م.م تكموت3385مراكشم.م اولد بن رحمونعبد الجليل  ازماي 129333986.00 16/09/1980

الحوز46404P03م.م انسا الزات3432مراكشم.م اولد بن رحمونعبد الجليل  ازماي 129333186.00 16/09/1980

شيشاوة48631P03م.م اكدال531مراكشم.م اولد بن رحمونعبد الجليل  ازماي 129333886.00 16/09/1980

شيشاوة48627P02م.م احندير3395مراكشم.م اولد بن رحمونعبد الجليل  ازماي 1293331086.00 16/09/1980

شيشاوة48511P01م.م.التاس3388مراكشم.م اولد مزوكاحمد  خلداوي 203869386.00 16/09/1983

الصويرة23315P02م م تكاديرت3689مراكشم.م اولد مزوكاحمد  خلداوي 203869586.00 16/09/1983

الصويرة23320P21م.م تكولت3687مراكشم.م اولد مزوكاحمد  خلداوي 203869486.00 16/09/1983

شيشاوة48624P01م.م امكدران3389مراكشم.م اولد مزوكاحمد  خلداوي 203869686.00 16/09/1983

شيشاوة48623P03م/م انمرن3387مراكشم.م اولد مزوكاحمد  خلداوي 203869186.00 16/09/1983

شيشاوة48519P01م م تولوكولت3396مراكشم.م النخيلسعيد  جرييدة 689447586.00 16/09/1980

شيشاوة48627P01م.م إكني3397مراكشم.م الحرملعبد العزيز  الدمناتي 690865986.00 19/09/1980

شيشاوة48627P02م.م احندير3395مراكشم.م الحرملعبد العزيز  الدمناتي 690865886.00 19/09/1980

شيشاوة48205P03م.م اغرمان3418مراكشم.م الحرملعبد العزيز  الدمناتي 690865686.00 19/09/1980

شيشاوة48625P02م.م الرباط3392مراكشم.م الحرملعبد العزيز  الدمناتي 6908651086.00 19/09/1980

شيشاوة48631P03م.م اكدال531مراكشم/م ابن الونانسلم  الوهابي 692087886.00 16/09/1980
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ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

شيشاوة48622P01م.م تكموت3385مراكشم/م ابن الونانسلم  الوهابي 692087486.00 16/09/1980

شيشاوة48612P04م.م ايمزن3364مراكشم/م ابن الونانسلم  الوهابي 692087686.00 16/09/1980

شيشاوة48627P04م/م بوامسا530مراكشم/م ابن الونانسلم  الوهابي 692087586.00 16/09/1980

شيشاوة48323P04م.م.اولد مومنة3352مراكشم/م ابن الونانسلم  الوهابي 692087186.00 16/09/1980

شيشاوة48627P04م/م بوامسا530مراكشم.م المحمديةعز الدين  الجماخي 699811586.00 16/09/1980

شيشاوة48631P03م.م اكدال531مراكشم.م المحمديةعز الدين  الجماخي 699811186.00 16/09/1980

شيشاوة48205P03م.م اغرمان3418مراكشم.م المحمديةعز الدين  الجماخي 699811486.00 16/09/1980

شيشاوة48321P03م.م.ايت احساين3414شيشاوةم م مزوضةلحسن امزيلي 769005189.50 16/09/1991

شيشاوة48632P03م.م افنسا3412شيشاوةم م مزوضةلحسن امزيلي 769005289.50 16/09/1991

شيشاوة48205P03م.م اغرمان3418شيشاوةم م مزوضةلحسن امزيلي 769005489.50 16/09/1991

شيشاوة48631P03م.م اكدال531شيشاوةم م مزوضةلحسن امزيلي 769005389.50 16/09/1991

شيشاوة48513P05م م اجديدة3363شيشاوةم م مزوضةلحسن امزيلي 769005589.50 16/09/1991

شيشاوة48632P03م.م افنسا3412شيشاوةم.م لبراجرشيد المازوني 775415289.50 16/09/1991

شيشاوة48323P06م.م اولد عزوز529شيشاوةم.م لبراجرشيد المازوني 775415389.50 16/09/1991

شيشاوة48513P05م م اجديدة3363شيشاوةم.م لبراجرشيد المازوني 775415489.50 16/09/1991

شيشاوة48323P04م.م.اولد مومنة3352شيشاوةم.م لبراجرشيد المازوني 775415589.50 16/09/1991

قلعة السراغنة19466P25م.م الدريوكات3578شيشاوةم.م لبراجرشيد المازوني 775415189.50 16/09/1991
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شيشاوة48627P04م/م بوامسا530شيشاوةم م تولوكولتحسن سحيمي 691098486.00 16/09/1980

شيشاوة48519P01م م تولوكولت3396شيشاوةم م تولوكولتحسن سحيمي 691098386.00 16/09/1980

شيشاوة48627P01م.م إكني3397شيشاوةم م تولوكولتحسن سحيمي 691098286.00 16/09/1980

شيشاوة48627P02م.م احندير3395شيشاوةم م تولوكولتحسن سحيمي 691098186.00 16/09/1980

الحوز46436P01م.م تيخفست3497الحوزم.م.ستي فاطمةعبد الواحد  الغيللي 177036288.00 21/09/1983

الحوز46221P01م  م ابن تومرت541الحوزم.م.ستي فاطمةعبد الواحد  الغيللي 177036588.00 21/09/1983

الحوز46433P01م.م تكاديرت3488الحوزم.م.ستي فاطمةعبد الواحد  الغيللي 177036388.00 21/09/1983

الحوز46345P01م.م تاركة542الحوزم.م.ستي فاطمةعبد الواحد  الغيللي 177036488.00 21/09/1983

الحوز46434P03م.م انفلي544الحوزم.م.ستي فاطمةعبد الواحد  الغيللي 177036188.00 21/09/1983

الحوز46221P01م  م ابن تومرت541الحوزم.م تمازوزتعبد الواحد  بوفريط 338094188.00 16/09/1988

الحوز46105P02م.م.المو3448الحوزم.م تمازوزتعبد الواحد  بوفريط 338094488.00 16/09/1988

الحوز46105P01م.م سد مولي يوسف3445الحوزم.م تمازوزتعبد الواحد  بوفريط 338094288.00 16/09/1988

الحوز46121P02م.م.تزاغت540الحوزم.م تمازوزتعبد الواحد  بوفريط 338094388.00 16/09/1988

شيشاوة48513P05م م اجديدة3363الحوزم.م تيزي التحتانيةعبد السلم  الحايل 335991487.00 16/09/1988

شيشاوة48627P04م/م بوامسا530الحوزم.م تيزي التحتانيةعبد السلم  الحايل 335991287.00 16/09/1988

شيشاوة48323P06م.م اولد عزوز529الحوزم.م تيزي التحتانيةعبد السلم  الحايل 335991187.00 16/09/1988

شيشاوة48323P04م.م.اولد مومنة3352الحوزم.م تيزي التحتانيةعبد السلم  الحايل 335991387.00 16/09/1988
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شيشاوة48321P03م.م.ايت احساين3414الحوزم.م تيزي التحتانيةعبد السلم  الحايل 335991587.00 16/09/1988

الحوز46433P01م.م تكاديرت3488الحوزم م المرجةالمصطفى  بدولي 358814187.00 17/09/1990

الحوز46105P02م.م.المو3448الحوزم.م بلعطارالسعيد  منوش 348871786.50 16/09/1989

الحوز46221P01م  م ابن تومرت541الحوزم.م بلعطارالسعيد  منوش 348871486.50 16/09/1989

الحوز46434P03م.م انفلي544الحوزم.م بلعطارالسعيد  منوش 348871886.50 16/09/1989

شيشاوة48323P04م.م.اولد مومنة3352الحوزم.م بلعطارالسعيد  منوش 348871286.50 16/09/1989

الحوز46436P01م.م تيخفست3497الحوزم.م ايت بلحاجبوجمعة  البطني 355922186.50 16/09/1989

الحوز46345P01م.م تاركة542الحوزم.م ايت بلحاجبوجمعة  البطني 355922386.50 16/09/1989

الحوز46434P03م.م انفلي544الحوزم.م الولجةالمصطفى  مسلكة 356411386.50 16/09/1989

الحوز46221P01م  م ابن تومرت541الحوزم.م الولجةالمصطفى  مسلكة 356411686.50 16/09/1989

الحوز46416P01م.م تغلست3457الحوزم.م الولجةالمصطفى  مسلكة 356411186.50 16/09/1989

شيشاوة48323P06م.م اولد عزوز529الحوزم.م الولجةالمصطفى  مسلكة 356411986.50 16/09/1989

الحوز46345P01م.م تاركة542الحوزم.م الولجةالمصطفى  مسلكة 356411786.50 16/09/1989

الحوز46426P01م م احمد بوكماخ3480الحوزم.م ايت سميلمولي حفيظ  الهزميري 765344586.50 16/09/1991

الحوز46404P03م.م انسا الزات3432الحوزم.م ايت سميلمولي حفيظ  الهزميري 765344986.50 16/09/1991

شيشاوة48205P03م.م اغرمان3418الحوزم.م ايت سميلمولي حفيظ  الهزميري 765344386.50 16/09/1991

الحوز46436P01م.م تيخفست3497الحوزم.م ايت سميلمولي حفيظ  الهزميري 765344686.50 16/09/1991
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الحوز46416P01م.م تغلست3457الحوزم.م تغنبوشتعبد الرحيم  ايت لحسن 766229586.50 16/09/1991

الحوز46340P01م.م المكيات3465الحوزم.م وادي الذهبعمر  الرماني 768332586.50 16/09/1991

الحوز46340P01م.م المكيات3465الحوزم.م.تافزامحمد  مرساوي 176899886.00 21/09/1983

الحسيمة03321P03م م امرابطن2094الحوزم.م السبيطيمحمد  دحاوي 383371886.00 17/09/1990

الحسيمة03505P04م.م المنصف2107الحوزم.م السبيطيمحمد  دحاوي 383371986.00 17/09/1990

الحوز46404P03م.م انسا الزات3432الحوزم م  تخريبيناحمد  سكرات 698214986.00 16/09/1980

الحوز46422P03م.م امسلن3471الحوزم م  تخريبيناحمد  سكرات 6982141086.00 16/09/1980

شيشاوة48511P01م.م.التاس3388الحوزم.م الولجةعبد اللطيف  زياد 699908986.00 16/09/1980

ورززات51737P14م.م تاوريرت انسي2865الحوزم م تالبنينمحمد  الكربة 258866785.00 16/09/1985

طاطا67111P10م.م دودرار2724الحوزم.م ايت بوالنيتسليمان  فائز 269823485.00 16/09/1985

طاطا67111P07م/م ايت علي2711الحوزم.م ايت بوالنيتسليمان  فائز 269823185.00 16/09/1985

طاطا67111P20م.م تيزا2725الحوزم.م ايت بوالنيتسليمان  فائز 269823585.00 16/09/1985

طاطا67311P06م م  نسولة2731الحوزم.م ايت بوالنيتسليمان  فائز 269823685.00 16/09/1985

طاطا67311P08م.م أسمليل2732الحوزم.م ايت بوالنيتسليمان  فائز 269823785.00 16/09/1985

قلعة السراغنة19466P25م.م الدريوكات3578قلعة السراغنة م م لحليواتعبد الرحمان الكرنصي 338090188.00 16/09/1988

قلعة السراغنة19515P02م م اولد بوزيد3579قلعة السراغنة م م لحليواتعبد الرحمان الكرنصي 338090288.00 16/09/1988

قلعة السراغنة19515P02م م اولد بوزيد3579قلعة السراغنةم.م سيدي ابراهيم الكانونفاطمة القبلوي 355905287.50 16/09/1989
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قلعة السراغنة19466P25م.م الدريوكات3578قلعة السراغنةم.م سيدي ابراهيم الكانونفاطمة القبلوي 355905187.50 16/09/1989

قلعة السراغنة19515P02م م اولد بوزيد3579قلعة السراغنةم م اولد كليبمحمد نجيب 357250487.50 16/09/1989

قلعة السراغنة19713P01م.م اولد عبو بن جرير3613قلعة السراغنةم م اولد كليبمحمد نجيب 357250587.50 16/09/1989

قلعة السراغنة19466P25م.م الدريوكات3578قلعة السراغنةم م اولد كليبمحمد نجيب 357250187.50 16/09/1989

قلعة السراغنة19466P11م/م لبغولة3590قلعة السراغنةم م اولد كليبمحمد نجيب 357250387.50 16/09/1989

قلعة السراغنة19709P02م م الجعافرة3603قلعة السراغنةم م اولد كليبمحمد نجيب 357250287.50 16/09/1989

ازيلل05115P07م.م اسكاجن4218قلعة السراغنةم م العرباتعمر عاريف 303159187.00 16/09/1987

ازيلل05115P03م/م تزكي4209قلعة السراغنةم م العرباتعمر عاريف 303159287.00 16/09/1987

قلعة السراغنة19466P11م/م لبغولة3590قلعة السراغنةم.م الدريوكاتعبد الواحد أيت بن الزنزون 358892387.00 17/09/1990

شيشاوة48632P03م.م افنسا3412قلعة السراغنةم.م الدريوكاتعبد الواحد أيت بن الزنزون 358892787.00 17/09/1990

قلعة السراغنة19713P01م.م اولد عبو بن جرير3613قلعة السراغنةم.م الدريوكاتعبد الواحد أيت بن الزنزون 358892587.00 17/09/1990

قلعة السراغنة19455P01م.م الزاوية الموجبية3605قلعة السراغنةم.م الدريوكاتعبد الواحد أيت بن الزنزون 358892487.00 17/09/1990

شيشاوة48321P03م.م.ايت احساين3414قلعة السراغنةم.م الدريوكاتعبد الواحد أيت بن الزنزون 358892687.00 17/09/1990

قلعة السراغنة19709P02م م الجعافرة3603قلعة السراغنةم.م اولد ناصرحميد ايت حميدة 359327487.00 17/09/1990

الحوز46121P02م.م.تزاغت540قلعة السراغنةم م اولد حشادمحمد دريويش 377506287.00 17/09/1990

الحوز46105P02م.م.المو3448قلعة السراغنةم م اولد حشادمحمد دريويش 377506387.00 17/09/1990

قلعة السراغنة19455P01م.م الزاوية الموجبية3605قلعة السراغنةم/م المسجدعبد المجيد السمعلي 377530687.00 17/09/1990
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قلعة السراغنة19709P02م م الجعافرة3603قلعة السراغنةم/م المسجدعبد المجيد السمعلي 377530387.00 17/09/1990

شيشاوة48612P03 م.م تبت3365قلعة السراغنةم/م المسجدعبد المجيد السمعلي 377530887.00 17/09/1990

شيشاوة48612P04م.م ايمزن3364قلعة السراغنةم/م المسجدعبد المجيد السمعلي 377530987.00 17/09/1990

شيشاوة48519P01م م تولوكولت3396قلعة السراغنةم/م المسجدعبد المجيد السمعلي 3775301087.00 17/09/1990

قلعة السراغنة19466P11م/م لبغولة3590قلعة السراغنةم.م امغينيةكمال مبرور 377822387.00 17/09/1990

شيشاوة48321P03م.م.ايت احساين3414قلعة السراغنةم.م امغينيةكمال مبرور 377822587.00 17/09/1990

شيشاوة48632P03م.م افنسا3412قلعة السراغنةم.م امغينيةكمال مبرور 377822487.00 17/09/1990

شيشاوة48616P01م.م آيت واعرب3372قلعة السراغنةم.م امغينيةكمال مبرور 377822687.00 17/09/1990

شيشاوة48616P02م.م ايمللن3371قلعة السراغنةم.م امغينيةكمال مبرور 377822787.00 17/09/1990

قلعة السراغنة19455P01م.م الزاوية الموجبية3605قلعة السراغنةم م الشليحاتالمهدي زهير 378450587.00 17/09/1990

قلعة السراغنة19709P02م م الجعافرة3603قلعة السراغنةم م الشليحاتالمهدي زهير 378450187.00 17/09/1990

قلعة السراغنة19713P01م.م اولد عبو بن جرير3613قلعة السراغنةم م الشليحاتالمهدي زهير 378450687.00 17/09/1990

قلعة السراغنة19455P01م.م الزاوية الموجبية3605قلعة السراغنةم م اولد فطامالدنداني احمد 378503487.00 17/09/1990

قلعة السراغنة19466P11م/م لبغولة3590قلعة السراغنةم م اولد فطامالدنداني احمد 378503387.00 17/09/1990

قلعة السراغنة19709P02م م الجعافرة3603قلعة السراغنةم م اولد فطامالدنداني احمد 378503787.00 17/09/1990

قلعة السراغنة19713P01م.م اولد عبو بن جرير3613قلعة السراغنةم م اولد فطامالدنداني احمد 378503587.00 17/09/1990

الحوز46105P01م.م سد مولي يوسف3445قلعة السراغنةم م اولد فطامالدنداني احمد 378503687.00 17/09/1990
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الحوز46404P03م.م انسا الزات3432قلعة السراغنةم م الحمادنة الحويطةالحسين خازي 378559487.00 17/09/1990

الحوز46345P01م.م تاركة542قلعة السراغنةم م الحمادنة الحويطةالحسين خازي 378559587.00 17/09/1990

الحوز46105P01م.م سد مولي يوسف3445قلعة السراغنةم م الحمادنة الحويطةالحسين خازي 378559287.00 17/09/1990

الحوز46105P02م.م.المو3448قلعة السراغنةم م الحمادنة الحويطةالحسين خازي 378559387.00 17/09/1990

الحوز46121P02م.م.تزاغت540قلعة السراغنةم م الحمادنة الحويطةالحسين خازي 378559187.00 17/09/1990

الحوز46436P01م.م تيخفست3497قلعة السراغنةم.م امغينيةعبد الصادق العنقري 379435887.00 17/09/1990

الحوز46345P01م.م تاركة542قلعة السراغنةم.م امغينيةعبد الصادق العنقري 379435587.00 17/09/1990

الحوز46422P03م.م امسلن3471قلعة السراغنةم.م امغينيةعبد الصادق العنقري 379435787.00 17/09/1990

الحوز46121P02م.م.تزاغت540قلعة السراغنةم.م امغينيةعبد الصادق العنقري 379435487.00 17/09/1990

ازيلل05115P03م/م تزكي4209قلعة السراغنةم م اولد الحدادالرحالي الحربيلي 379452287.00 17/09/1990

ازيلل05115P07م.م اسكاجن4218قلعة السراغنةم م اولد الحدادالرحالي الحربيلي 379452187.00 17/09/1990

تارودانت66900P64م/م ادغيع3024قلعة السراغنةم.م لبراحلةمصطفى احديدو 348997186.50 16/09/1989

شيشاوة48623P03م/م انمرن3387قلعة السراغنةم.م اولد إبراهيم الواد الخضرحسن الطيراري 764715186.50 16/09/1991

شيشاوة48625P02م.م الرباط3392قلعة السراغنةم.م اولد إبراهيم الواد الخضرحسن الطيراري 764715486.50 16/09/1991

شيشاوة48612P03 م.م تبت3365قلعة السراغنةم.م اولد إبراهيم الواد الخضرحسن الطيراري 764715386.50 16/09/1991

شيشاوة48612P04م.م ايمزن3364قلعة السراغنةم.م اولد إبراهيم الواد الخضرحسن الطيراري 764715286.50 16/09/1991

شيشاوة48519P01م م تولوكولت3396قلعة السراغنةم.م اولد إبراهيم الواد الخضرحسن الطيراري 764715586.50 16/09/1991
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الحوز46426P01م م احمد بوكماخ3480قلعة السراغنةم م الطواهرةصبيري محمد 768403986.50 16/09/1991

الحوز46404P03م.م انسا الزات3432قلعة السراغنةم م الطواهرةصبيري محمد 768403786.50 16/09/1991

الحوز46340P01م.م المكيات3465قلعة السراغنةم م الطواهرةصبيري محمد 768403886.50 16/09/1991

الحوز46416P01م.م تغلست3457قلعة السراغنةم م الطواهرةصبيري محمد 7684031086.50 16/09/1991

الحوز46422P03م.م امسلن3471قلعة السراغنةم م الطواهرةصبيري محمد 768403386.50 16/09/1991

الحوز46426P01م م احمد بوكماخ3480قلعة السراغنةم.م العساسلةمحمد لمسلك 141068586.00 16/09/1981

شيشاوة48622P01م.م تكموت3385قلعة السراغنةم.م العساسلةمحمد لمسلك 1410681086.00 16/09/1981

شيشاوة48635P03م.م تزكي3420قلعة السراغنةم.م العساسلةاشليح عبد الرزاق 1639881086.00 16/09/1982

الحوز46340P01م.م المكيات3465قلعة السراغنةم.م العساسلةبن الصغير عبد المجيد 172555486.00 16/09/1982

الحوز46422P03م.م امسلن3471قلعة السراغنةم.م العساسلةبن الصغير عبد المجيد 172555886.00 16/09/1982

شيشاوة48627P01م.م إكني3397قلعة السراغنةم م اولد بوكرينالسعيد الرحيميني 1727811086.00 16/09/1982

تيزنيت73323P02م.م  23 نوفمبر3058قلعة السراغنةم.م العساسلةمحمد أيوسف 173909286.00 16/09/1982

تيزنيت73313P01م.م الشهداء3057قلعة السراغنةم.م العساسلةمحمد أيوسف 173909186.00 16/09/1982

تيزنيت73509P01م.م  المختار السوسى3079قلعة السراغنةم.م العساسلةمحمد أيوسف 173909586.00 16/09/1982

تيزنيت73317P03م م القاضي عياض3064قلعة السراغنةم.م العساسلةمحمد أيوسف 173909486.00 16/09/1982

تيزنيت73323P04م.م القادسية3059قلعة السراغنةم.م العساسلةمحمد أيوسف 173909386.00 16/09/1982

الحسيمة03321P03م م امرابطن2094قلعة السراغنةم.م جلود المحطةمحمد ابواردي 177131386.00 21/09/1983
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الحسيمة03321P02م.م تماسنت 20932قلعة السراغنةم.م جلود المحطةمحمد ابواردي 177131286.00 21/09/1983

الحسيمة03313P05م/م بوجنان2085قلعة السراغنةم.م جلود المحطةمحمد ابواردي 177131486.00 21/09/1983

الحسيمة03313P04م م بوصالح2087قلعة السراغنةم.م جلود المحطةمحمد ابواردي 177131586.00 21/09/1983

الحسيمة03319P01م م بنـــي حذيفـــة2090قلعة السراغنةم.م جلود المحطةمحمد ابواردي 177131186.00 21/09/1983

شيشاوة48616P02م.م ايمللن3371قلعة السراغنةم م اولد ابا رحالاحمد سعيد المهتدي 204990786.00 21/09/1983

شيشاوة48615P02م.م تسغيت3368قلعة السراغنةم م اولد بوكرينالمصطفى معروف 206579586.00 21/09/1983

شيشاوة48635P03م.م تزكي3420قلعة السراغنةم م اولد بوكرينالمصطفى معروف 206579486.00 21/09/1983

شيشاوة48616P02م.م ايمللن3371قلعة السراغنةم.م اولد رافعمحمد بوعياد 240618886.00 16/09/1984

شيشاوة48619P01م.م ايت امحند3379قلعة السراغنةم.م اولد رافعمحمد بوعياد 2406181086.00 16/09/1984

شيشاوة48635P03م.م تزكي3420قلعة السراغنةم.م اولد رافعمحمد بوعياد 240618986.00 16/09/1984

شيشاوة48615P02م.م تسغيت3368قلعة السراغنةم.م اولد رافعمحمد بوعياد 240618286.00 16/09/1984

زاكورة51735P10م.م المرجـة3259قلعة السراغنةم/م الفقراءرجب صادق 377840586.00 17/09/1990

زاكورة51735P09م م اسمارة3260قلعة السراغنةم/م الفقراءرجب صادق 377840986.00 17/09/1990

زاكورة51729P01م.م تغبالت495قلعة السراغنةم/م الفقراءرجب صادق 377840386.00 17/09/1990

زاكورة51800P04  م.م نصراط3239قلعة السراغنةم/م الفقراءرجب صادق 377840486.00 17/09/1990

الحوز46426P01م م احمد بوكماخ3480قلعة السراغنةم م تساوتالزبير الياسيني 697528786.00 16/09/1980

الحوز46422P03م.م امسلن3471قلعة السراغنةم م تساوتالزبير الياسيني 697528686.00 16/09/1980
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الحوز46340P01م.م المكيات3465قلعة السراغنةم م تساوتالزبير الياسيني 697528586.00 16/09/1980

شفشاون15105P11م.م مسعود المزياني1794قلعة السراغنةم.م القدادرةالبشير الشافعي 766325685.50 16/09/1991

ورززات51311P03م.م تشديرت2850قلعة السراغنةم م اولد امبارككبير مصطفى 205939585.00 21/09/1983

تارودانت66900P21م.م ابن الحسن الوزاني3028قلعة السراغنةم م اولد امبارككبير مصطفى 2059391085.00 21/09/1983

طاطا67111P20م.م تيزا2725قلعة السراغنةم م ضراوةعبد الرحيم الزتوني 239490885.00 17/09/1984

طاطا67111P07م/م ايت علي2711قلعة السراغنةم م ضراوةعبد الرحيم الزتوني 239490785.00 17/09/1984

طاطا67600P01م.م اريقي2710قلعة السراغنةم م ضراوةعبد الرحيم الزتوني 239490685.00 17/09/1984

كلميم31311P05م.م ادموسى424قلعة السراغنةم م ضراوةعبد الرحيم الزتوني 239490385.00 17/09/1984

أسـا الزاك31511P02م. ابن العقول2649قلعة السراغنةم م انزالة العظممحمد خليلي 725999185.00 16/09/1992

الصويرة23127P01م.م.زاويت  بن احميدة3682الصويرةم.م سيدي كاوكيمحمد الفرخ 706467589.00 16/09/1992

الصويرة23121P04م م سيدى عيسى البئر3661الصويرةم.م سيدي كاوكيمحمد الفرخ 706467489.00 16/09/1992

الصويرة23320P16م.م اهل الجمعة3678الصويرةم.م سيدي كاوكيمحمد الفرخ 706467389.00 16/09/1992

الصويرة23323P01م.م سيدي ابي البركات3709الصويرةم.م سيدي كاوكيمحمد الفرخ 706467189.00 16/09/1992

الصويرة23383P02م.م الموحدين561الصويرةم.م سيدي كاوكيمحمد الفرخ 706467289.00 16/09/1992

الصويرة23127P01م.م.زاويت  بن احميدة3682الصويرةم م المختار السوسيالحسن أيت منصور 377687488.00 17/09/1990

الصويرة23121P04م م سيدى عيسى البئر3661الصويرةم م المختار السوسيالحسن أيت منصور 377687188.00 17/09/1990

الصويرة23320P16م.م اهل الجمعة3678الصويرةم م المختار السوسيالحسن أيت منصور 377687588.00 17/09/1990
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ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

الصويرة23323P01م.م سيدي ابي البركات3709الصويرةم م المختار السوسيالحسن أيت منصور 377687288.00 17/09/1990

الصويرة23117P02م م المسيرة الخضراء3671الصويرةم م المختار السوسيالحسن أيت منصور 377687388.00 17/09/1990

شتـوكة ايــت بـهاء01525P01م.م الدارسة3165الصويرةم.م سيدي كاوكيالطيب مشهور 765475286.50 16/09/1991

شتـوكة ايــت بـهاء01609P01م.م تهمني3160الصويرةم.م سيدي كاوكيالطيب مشهور 765475386.50 16/09/1991

شتـوكة ايــت بـهاء01618P01م.م امجاض3188الصويرةم.م سيدي كاوكيالطيب مشهور 765475186.50 16/09/1991

شتـوكة ايــت بـهاء01607P01م.م مكتار3156الصويرةم.م سيدي كاوكيالطيب مشهور 765475486.50 16/09/1991

شتـوكة ايــت بـهاء01605P01م.م تفريت3148الصويرةم.م سيدي كاوكيالطيب مشهور 765475586.50 16/09/1991

الصويرة23320P16م.م اهل الجمعة3678الصويرةم/م الفرابيبن العايق عمر 768275286.50 16/09/1991

الصويرة23127P01م.م.زاويت  بن احميدة3682الصويرةم/م الفرابيبن العايق عمر 768275186.50 16/09/1991

الصويرة23323P01م.م سيدي ابي البركات3709الصويرةم/م الفرابيبن العايق عمر 768275386.50 16/09/1991

الصويرة23117P02م م المسيرة الخضراء3671الصويرةم/م الفرابيبن العايق عمر 768275486.50 16/09/1991

الصويرة23383P02م.م الموحدين561الصويرةم/م الفرابيبن العايق عمر 768275586.50 16/09/1991

الصويرة23320P16م.م اهل الجمعة3678الصويرةم.م تيدزيعبد اللطيف بتازيت 769186486.50 16/09/1991

الصويرة23117P02م م المسيرة الخضراء3671الصويرةم.م تيدزيعبد اللطيف بتازيت 769186386.50 16/09/1991

الصويرة23320P17م.م اقرمود3681الصويرةم.م تيدزيعبد اللطيف بتازيت 769186586.50 16/09/1991

الصويرة23121P04م م سيدى عيسى البئر3661الصويرةم.م تيدزيعبد اللطيف بتازيت 769186286.50 16/09/1991

الصويرة23323P01م.م سيدي ابي البركات3709الصويرةم.م تيدزيعبد اللطيف بتازيت 769186186.50 16/09/1991
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ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

الصويرة23127P01م.م.زاويت  بن احميدة3682الصويرةم.م سيدي كاوكيعبد الرحيم السعداوي 774375186.50 16/09/1991

الصويرة23121P04م م سيدى عيسى البئر3661الصويرةم.م سيدي كاوكيعبد الرحيم السعداوي 774375286.50 16/09/1991

الصويرة23383P02م.م الموحدين561الصويرةم م امخاليفمحمد جكار 206503186.00 21/09/1983

الصويرة23327P01م م اركان3647الصويرةم م امخاليفمحمد جكار 206503286.00 21/09/1983

الصويرة23373P01م.م تفضنة3705الصويرةم م امخاليفمحمد جكار 206503386.00 21/09/1983

الصويرة23327P01م م اركان3647الصويرةم.م عثمان بن عفاناحمد بزضاض 236835886.00 17/09/1984

الصويرة23320P21م.م تكولت3687الصويرةم.م.القاضي عياضعبد الجليل بنرباك 288130486.00 16/09/1986

الصويرة23653P01م/م ابو بكر الصديق3716الصويرةم.م.القاضي عياضعبد الجليل بنرباك 288130186.00 16/09/1986

الصويرة23377P01م.م آيت عيسي3712الصويرةم.م.القاضي عياضعبد الجليل بنرباك 288130286.00 16/09/1986

الصويرة23315P02م م تكاديرت3689الصويرةم.م.القاضي عياضعبد الجليل بنرباك 288130386.00 16/09/1986

الصويرة23315P02م م تكاديرت3689الصويرةم م  الفيجلعبد الغفور لمنيدي 378948586.00 17/09/1990

شتـوكة ايــت بـهاء01605P01م.م تفريت3148الصويرةم.م.عقبة ابن نافعرشيدة موميا 861385286.00 16/09/1983

الصويرة23653P01م/م ابو بكر الصديق3716الصويرةم م لمزيلتكمال اوشت 734948585.50 16/09/1993
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دكالة- عبدة14

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

الجديدة17914P03م م المخاطرة3742الجديدةم.م عمرو موسىمحمد رتيبي 302968188.00 16/09/1987

الجديدة17914P03م م المخاطرة3742الجديدةم.م سيدي محمد موسىنورالصباح محمود 316349188.00 16/09/1988

الجديدة17705P03م.م بئر الكوارة3812الجديدةم.م بئر الكوارةبوشعيب الدوبي 348948187.50 16/09/1989

الجديدة17705P02م.م الحيرش3814الجديدةم.م بئر الكوارةبوشعيب الدوبي 348948287.50 16/09/1989

الجديدة17705P01م.م بولعوان3813الجديدةم.م بئر الكوارةبوشعيب الدوبي 348948387.50 16/09/1989

الجديدة17529P07م.م اولد جرار3785الجديدةم.م المراسعبدالكريم اسطيفي 351155287.50 16/09/1989

الجديدة17519P01م.م المـــــــل3780الجديدةم.م المراسعبدالكريم اسطيفي 351155187.50 16/09/1989

الجديدة17705P03م.م بئر الكوارة3812الجديدةم.م المراسعبدالكريم اسطيفي 351155487.50 16/09/1989

الجديدة17705P01م.م بولعوان3813الجديدةم.م المراسعبدالكريم اسطيفي 351155587.50 16/09/1989

الجديدة17505P07م.م اديور الشعاب3776الجديدةم.م المراسعبدالكريم اسطيفي 351155387.50 16/09/1989

الجديدة17905P02م م أولد بوزيد3835الجديدةم.م اولد بوعنانعبد الرحيم نجاوي 355855487.50 16/09/1989

الجديدة17519P01م.م المـــــــل3780الجديدةم.م اولد بوعنانعبد الرحيم نجاوي 355855187.50 16/09/1989

الجديدة17907P02م.م  بني يخلف3839الجديدةم.م اولد بوعنانعبد الرحيم نجاوي 355855287.50 16/09/1989

الجديدة17907P01م.م سانية بركيك3842الجديدةم.م اولد بوعنانعبد الرحيم نجاوي 355855387.50 16/09/1989

الجديدة17705P01م.م بولعوان3813الجديدةم.م بـــــوملحةحسن مجداوي 357560387.50 16/09/1989

الجديدة17705P03م.م بئر الكوارة3812الجديدةم.م بـــــوملحةحسن مجداوي 357560287.50 16/09/1989

الجديدة17914P03م م المخاطرة3742الجديدةم.م بـــــوملحةحسن مجداوي 357560187.50 16/09/1989
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دكالة- عبدة14

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

الجديدة17907P02م.م  بني يخلف3839الجديدةم.م الخمالشةعبد الرشيد اكنيون 357592287.50 16/09/1989

الجديدة17907P01م.م سانية بركيك3842الجديدةم.م الخمالشةعبد الرشيد اكنيون 357592187.50 16/09/1989

الجديدة17905P02م م أولد بوزيد3835الجديدةم.م الخمالشةعبد الرشيد اكنيون 357592387.50 16/09/1989

الجديدة17505P07م.م اديور الشعاب3776الجديدةم.م الخمالشةعبد الرشيد اكنيون 357592587.50 16/09/1989

الجديدة17529P07م.م اولد جرار3785الجديدةم.م الخمالشةعبد الرشيد اكنيون 357592487.50 16/09/1989

الجديدة17914P03م م المخاطرة3742الجديدةم م سيدي محمد بن داودزكرياءهاكم 239102187.00 17/09/1984

الجديدة17705P02م.م الحيرش3814الجديدةم م سيدي محمد بن داودزكرياءهاكم 239102387.00 17/09/1984

الجديدة17705P03م.م بئر الكوارة3812الجديدةم م سيدي محمد بن داودزكرياءهاكم 239102287.00 17/09/1984

الجديدة17705P01م.م بولعوان3813الجديدةم م سيدي محمد بن داودزكرياءهاكم 239102487.00 17/09/1984

الجديدة17907P02م.م  بني يخلف3839الجديدةم م سيدي محمد بن داودزكرياءهاكم 239102587.00 17/09/1984

الجديدة17905P02م م أولد بوزيد3835الجديدةم.م الولجـــــةالمصطفى خالد 258226387.00 16/09/1985

الجديدة17705P01م.م بولعوان3813الجديدةم.م الولجـــــةالمصطفى خالد 258226587.00 16/09/1985

الجديدة17907P02م.م  بني يخلف3839الجديدةم.م الولجـــــةالمصطفى خالد 258226287.00 16/09/1985

الجديدة17705P02م.م الحيرش3814الجديدةم.م الولجـــــةالمصطفى خالد 258226687.00 16/09/1985

الجديدة17705P03م.م بئر الكوارة3812الجديدةم.م الولجـــــةالمصطفى خالد 258226487.00 16/09/1985

اسفي57105P02م م احد لبخاتي3872الجديدةم.م سانية بركيكسعيد السبيو 334665487.00 16/09/1988

الجديدة17705P02م.م الحيرش3814الجديدةم.م سانية بركيكسعيد السبيو 334665287.00 16/09/1988
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ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

الجديدة17505P07م.م اديور الشعاب3776الجديدةم.م الحيرشنور الدين السعدي 358801187.00 17/09/1990

الجديدة17907P01م.م سانية بركيك3842الجديدةم.م الحيرشنور الدين السعدي 358801587.00 17/09/1990

سيدي قاسم60519P02م م عقبة بن نافع1251الجديدةم.م الهدايةحسن حيسي 377559687.00 17/09/1990

القنيطرة35425P02م.م جبل الظل1138الجديدةم.م الهدايةحسن حيسي 377559287.00 17/09/1990

الجديدة17529P07م.م اولد جرار3785الجديدةم.م المشركعبدالمولى بوعبدلي 379045287.00 15/09/1990

الجديدة17907P02م.م  بني يخلف3839الجديدةم.م المشركعبدالمولى بوعبدلي 379045587.00 15/09/1990

الجديدة17505P07م.م اديور الشعاب3776الجديدةم.م المشركعبدالمولى بوعبدلي 379045187.00 15/09/1990

الجديدة17519P01م.م المـــــــل3780الجديدةم.م المشركعبدالمولى بوعبدلي 379045387.00 15/09/1990

الجديدة17907P01م.م سانية بركيك3842الجديدةم.م المشركعبدالمولى بوعبدلي 379045687.00 15/09/1990

الجديدة17907P01م.م سانية بركيك3842الجديدةم م العكاكشةيامنة مطران 379197187.00 16/09/1990

الجديدة17529P07م.م اولد جرار3785الجديدةم.م الســوانــيجعفر بنجلون 383352187.00 17/09/1990

الجديدة17705P02م.م الحيرش3814الجديدةم.م الســوانــيجعفر بنجلون 383352687.00 17/09/1990

الجديدة17505P07م.م اديور الشعاب3776الجديدةم.م الســوانــيجعفر بنجلون 383352287.00 17/09/1990

الجديدة17519P01م.م المـــــــل3780الجديدةم.م الســوانــيجعفر بنجلون 383352387.00 17/09/1990

الصويرة23127P01م.م.زاويت  بن احميدة3682الجديدةم.م سانية بركيكرضوان خلفي 762874186.50 16/09/1991

الصويرة23113P02م م لمزيلت3648الجديدةم.م سانية بركيكرضوان خلفي 762874586.50 16/09/1991

الصويرة23320P03م.م فج الريح3652الجديدةم.م سانية بركيكرضوان خلفي 762874486.50 16/09/1991

80



المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 
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دكالة- عبدة14

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

الصويرة23320P16م.م اهل الجمعة3678الجديدةم.م سانية بركيكرضوان خلفي 762874286.50 16/09/1991

الصويرة23320P17م.م اقرمود3681الجديدةم.م سانية بركيكرضوان خلفي 762874386.50 16/09/1991

الصويرة23320P17م.م اقرمود3681الجديدةم.م سيدي بوعلمأحمد بحبوحي 173606386.00 16/09/1982

الصويرة23373P01م.م تفضنة3705الجديدةم.م سيدي بوعلمأحمد بحبوحي 173606786.00 16/09/1982

الصويرة23320P03م.م فج الريح3652الجديدةم.م سيدي بوعلمأحمد بحبوحي 173606686.00 16/09/1982

الصويرة23117P02م م المسيرة الخضراء3671الجديدةم.م سيدي بوعلمأحمد بحبوحي 173606586.00 16/09/1982

الصويرة23121P04م م سيدى عيسى البئر3661الجديدةم.م سيدي بوعلمأحمد بحبوحي 173606486.00 16/09/1982

الصويرة23113P02م م لمزيلت3648الجديدةم م بوحمامعبدالمولى بريق 204828286.00 21/09/1983

شيشاوة48619P01م.م ايت امحند3379الجديدةم/م. عبد الرحمان الداخلاحمد لفاف 205976786.00 21/09/1983

ورززات51320P23م.م ايت قالة2863الجديدةم.م واهلةالحسين جرتا 2064981086.00 16/09/1983

ورززات51740P04م م امغلي2854الجديدةم.م واهلةالحسين جرتا 206498986.00 16/09/1983

ورززات51325P03م م تورجدال2844الجديدةم.م واهلةالحسين جرتا 206498886.00 16/09/1983

ورززات51528P01م.م اغرم نوكدال456الجديدةم.م واهلةالحسين جرتا 206498186.00 16/09/1983

الصويرة23377P01م.م آيت عيسي3712الجديدةم.م اثنين هشتوكةعبدالواحد الفزاري 378662886.00 17/09/1990

تارودانت66900P21م.م ابن الحسن الوزاني3028الجديدةم م سيدي بونعايمادريس خالد 205954485.00 21/09/1983

تارودانت66900P62م/م تاويالت3021الجديدةم.م الخراشفةعبدالوهاب كلني 206530785.00 21/09/1983

اسفي57105P02م م احد لبخاتي3872اسفيم.م الركاركةع.الرحمان النميلي 233128188.00 16/09/1987
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دكالة- عبدة14

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

اسفي57115P04م.م العرفان3873اسفيم.م الركاركةع.الرحمان النميلي 233128288.00 16/09/1987

الجديدة17905P02م م أولد بوزيد3835اسفيم.م الركاركةع.الرحمان النميلي 233128488.00 16/09/1987

اسفي57511P10م/م الحرش3889اسفيم.م الركاركةع.الرحمان النميلي 233128588.00 16/09/1987

اسفي57321P05م.م اولد بوعنتر3883اسفيم.م الركاركةع.الرحمان النميلي 233128388.00 16/09/1987

اسفي57511P10م/م الحرش3889اسفيم.م الركاركةمليكة فرتاس 870377588.00 16/09/1987

اسفي57321P05م.م اولد بوعنتر3883اسفيم.م الركاركةمليكة فرتاس 870377388.00 16/09/1987

الجديدة17905P02م م أولد بوزيد3835اسفيم.م الركاركةمليكة فرتاس 870377488.00 16/09/1987

اسفي57105P02م م احد لبخاتي3872اسفيم.م الركاركةمليكة فرتاس 870377288.00 16/09/1987

اسفي57115P04م.م العرفان3873اسفيم.م الركاركةمليكة فرتاس 870377188.00 16/09/1987

اسفي57511P10م/م الحرش3889اسفيم م زاوية  حرمةالع العاطي عرسان 317594187.00 16/09/1988

الجديدة17529P07م.م اولد جرار3785اسفيم م زاوية  حرمةالع العاطي عرسان 317594287.00 16/09/1988

اسفي57115P04م.م العرفان3873اسفيم م حد احرارةاحمد اركيل 338188187.00 16/09/1988

اسفي57105P02م م احد لبخاتي3872اسفيم م حد احرارةاحمد اركيل 338188287.00 16/09/1988

اسفي57321P05م.م اولد بوعنتر3883اسفيم م حد احرارةاحمد اركيل 338188387.00 16/09/1988

اسفي57105P02م م احد لبخاتي3872اسفيم م سيدي تيجيازروال امينة 359304187.00 16/09/1990

اسفي57115P04م.م العرفان3873اسفيم م سيدي تيجيازروال امينة 359304287.00 16/09/1990

اسفي57511P10م/م الحرش3889اسفيم م سيدي تيجيازروال امينة 359304387.00 16/09/1990
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ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

اسفي57321P05م.م اولد بوعنتر3883اسفيم م سيدي تيجيازروال امينة 359304487.00 16/09/1990

شيشاوة48323P06م.م اولد عزوز529اسفيم.م سيدي احساينرضوان حنفي 377573887.00 17/09/1990

شيشاوة48323P04م.م.اولد مومنة3352اسفيم.م سيدي احساينرضوان حنفي 377573187.00 17/09/1990

شيشاوة48612P04م.م ايمزن3364اسفيم.م سيدي احساينرضوان حنفي 377573387.00 17/09/1990

شيشاوة48612P03 م.م تبت3365اسفيم.م سيدي احساينرضوان حنفي 377573287.00 17/09/1990

شيشاوة48627P02م.م احندير3395اسفيم.م سيدي احساينرضوان حنفي 377573587.00 17/09/1990

اسفي57115P04م.م العرفان3873اسفيم.م سيدي احساينع.ال جواد 377791487.00 17/09/1990

اسفي57511P10م/م الحرش3889اسفيم.م سيدي احساينع.ال جواد 377791287.00 17/09/1990

اسفي57321P05م.م اولد بوعنتر3883اسفيم.م سيدي احساينع.ال جواد 377791187.00 17/09/1990

شيشاوة48623P03م/م انمرن3387اسفيم/م خميس زيمةاسماعيل الصيبط 163693886.00 16/09/1982

الصويرة23333P01م م لبيشات3686اسفيم م امحمد السباعيعفيف ابوالقاسم 163721186.00 16/09/1982

الصويرة23117P02م م المسيرة الخضراء3671اسفيم م امحمد السباعيعفيف ابوالقاسم 163721586.00 16/09/1982

الصويرة23320P17م.م اقرمود3681اسفيم م امحمد السباعيعفيف ابوالقاسم 163721486.00 16/09/1982

الصويرة23320P02م.م بني سليم3651اسفيم م امحمد السباعيعفيف ابوالقاسم 163721786.00 16/09/1982

الصويرة23320P03م.م فج الريح3652اسفيم م امحمد السباعيعفيف ابوالقاسم 163721686.00 16/09/1982

شيشاوة48616P01م.م آيت واعرب3372اسفيم.م اولد طلحةع.الصمد ابوالفضل 163958986.00 16/09/1982

شيشاوة48627P01م.م إكني3397اسفيم.م اولد طلحةع.الصمد ابوالفضل 163958886.00 16/09/1982
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شيشاوة48627P04م/م بوامسا530اسفيم.م عمر بن الخطابأحمد بوزويدة 165493386.00 16/09/1982

شيشاوة48622P01م.م تكموت3385اسفيم.م عمر بن الخطابأحمد بوزويدة 165493486.00 16/09/1982

شيشاوة48635P03م.م تزكي3420اسفيم.م المـالـحع.ال باز 172376186.00 16/09/1982

شيشاوة48625P02م.م الرباط3392اسفيم.م المـالـحع.ال باز 172376786.00 16/09/1982

شيشاوة48205P03م.م اغرمان3418اسفيم.م المـالـحع.ال باز 172376286.00 16/09/1982

شيشاوة48627P01م.م إكني3397اسفيم.م المـالـحع.ال باز 1723761086.00 16/09/1982

الصويرة23333P01م م لبيشات3686اسفيم.م ادعاكرةالعياشي بحشاش 172458186.00 16/09/1982

الصويرة23320P03م.م فج الريح3652اسفيم.م ادعاكرةالعياشي بحشاش 172458486.00 16/09/1982

الصويرة23113P02م م لمزيلت3648اسفيم.م ادعاكرةالعياشي بحشاش 172458386.00 16/09/1982

الصويرة23320P17م.م اقرمود3681اسفيم.م ادعاكرةالعياشي بحشاش 172458786.00 16/09/1982

الصويرة23320P02م.م بني سليم3651اسفيم.م ادعاكرةالعياشي بحشاش 172458286.00 16/09/1982

شيشاوة48623P03م/م انمرن3387اسفيم م اولد اسعادةحسن نزيه 173310586.00 16/09/1982

شيشاوة48511P01م.م.التاس3388اسفيم م اولد اسعادةحسن نزيه 173310386.00 16/09/1982

شيشاوة48625P02م.م الرباط3392اسفيم م اولد اسعادةحسن نزيه 173310286.00 16/09/1982

شيشاوة48624P01م.م امكدران3389اسفيم م اولد اسعادةحسن نزيه 173310486.00 16/09/1982

شيشاوة48616P01م.م آيت واعرب3372اسفيم م اولد اسعادةحسن نزيه 173310686.00 16/09/1982

الصويرة23333P01م م لبيشات3686اسفيم.م لحساسنةع.الحق دوماسي 173424286.00 16/09/1982
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ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

الصويرة23320P03م.م فج الريح3652اسفيم.م لحساسنةع.الحق دوماسي 173424586.00 16/09/1982

الصويرة23320P21م.م تكولت3687اسفيم.م لحساسنةع.الحق دوماسي 173424986.00 16/09/1982

الصويرة23320P02م.م بني سليم3651اسفيم.م لحساسنةع.الحق دوماسي 173424886.00 16/09/1982

الصويرة23113P02م م لمزيلت3648اسفيم.م لحساسنةع.الحق دوماسي 173424786.00 16/09/1982

شيشاوة48624P01م.م امكدران3389اسفيم م مول البركيمحمد خارج العين 174527186.00 21/09/1983

شيشاوة48635P03م.م تزكي3420اسفيم م مول البركيمحمد خارج العين 174527886.00 21/09/1983

شيشاوة48616P01م.م آيت واعرب3372اسفيم م زاوية  حرمةالع.ال بن خاتي 176708686.00 16/09/1982

الصويرة23333P01م م لبيشات3686اسفيم.م زاوية الراضياحمد دمنة 205520786.00 21/09/1983

الصويرة23113P02م م لمزيلت3648اسفيم.م زاوية الراضياحمد دمنة 205520386.00 21/09/1983

الصويرة23373P01م.م تفضنة3705اسفيم.م زاوية الراضياحمد دمنة 205520986.00 21/09/1983

الصويرة23320P02م.م بني سليم3651اسفيم.م زاوية الراضياحمد دمنة 205520886.00 21/09/1983

كلميم31109P05م.م اغبالو422اسفيم/م الميهاتالمصطفى ايجا بن أحم 236725186.00 17/09/1984

السمارة25000P06م. عقبة بن نافع415اسفيم/م الميهاتالمصطفى ايجا بن أحم 236725486.00 17/09/1984

كلميم31111P02م م تيسلن2672اسفيم/م الميهاتالمصطفى ايجا بن أحم 236725386.00 17/09/1984

طانطان63119P02م.م ادريس الحارثي2701اسفيم/م الميهاتالمصطفى ايجا بن أحم 236725586.00 17/09/1984

كلميم31111P05م.م تيمولي افل423اسفيم/م الميهاتالمصطفى ايجا بن أحم 236725286.00 17/09/1984

الصويرة23320P21م.م تكولت3687اسفيم م الجــراداتلحسن لخميري 2389991086.00 17/09/1984
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نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

الصويرة23653P01م/م ابو بكر الصديق3716اسفيم م الجــراداتلحسن لخميري 238999286.00 17/09/1984

الصويرة23315P02م م تكاديرت3689اسفيم م الجــراداتلحسن لخميري 238999586.00 17/09/1984

الصويرة23377P01م.م آيت عيسي3712اسفيم م الجــراداتلحسن لخميري 238999686.00 17/09/1984

كلميم31311P05م.م ادموسى424اسفيم.م الشعاعلةحسن بودار 769986185.50 16/09/1991

طانطان63119P02م.م ادريس الحارثي2701اسفيم.م الشعاعلةحسن بودار 769986585.50 16/09/1991

كلميم31111P05م.م تيمولي افل423اسفيم.م الشعاعلةحسن بودار 769986285.50 16/09/1991

كلميم31109P05م.م اغبالو422اسفيم.م الشعاعلةحسن بودار 769986385.50 16/09/1991

كلميم31111P02م م تيسلن2672اسفيم.م الشعاعلةحسن بودار 769986485.50 16/09/1991

طاطا67311P08م.م أسمليل2732اسفيم.م برج الناضورابراهيم نكيري 694547785.00 16/09/1980

طاطا67000P02م.م أسموكن2712اسفيم.م برج الناضورابراهيم نكيري 6945471085.00 16/09/1980

كلميم31311P05م.م ادموسى424اسفيم.م برج الناضورابراهيم نكيري 694547485.00 16/09/1980

طاطا67311P06م م  نسولة2731اسفيم.م برج الناضورابراهيم نكيري 694547985.00 16/09/1980

طاطا67507P06م م أم  الــكـردان2715اسفيم.م برج الناضورابراهيم نكيري 694547685.00 16/09/1980
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نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

بنسليمان09113P04م.م الخبيزيين3955بنسليمانم.م سهب العسلالخليل عبد ال 303207188.00 16/09/1987

سطات59713P07م.م بني يخلف4149بنسليمانم.م سهب العسلالخليل عبد ال 303207388.00 16/09/1987

سطات59129P01م.م اولد فارس4077بنسليمانم.م سهب العسلالخليل عبد ال 303207288.00 16/09/1987

القنيطرة35900P03م. حي السلم 10811بنسليمانم.م بني ورةدوخو التهامي 317846188.00 16/09/1988

بنسليمان09113P04م.م الخبيزيين3955بنسليمانم.م عين بوشنيالمعطي بنطيبي 334547188.00 16/09/1988

بنسليمان09113P04م.م الخبيزيين3955بنسليمانم.م المجداوشعو رشيد 338160188.00 16/09/1988

القنيطرة35915P02م.م الشوافع1156بنسليمانم.م.سدي اخديمعبد العزيز بنمزيان 358746687.00 17/09/1990

القنيطرة35919P06م.م المواوقة1149بنسليمانم.م.سدي اخديمعبد العزيز بنمزيان 358746387.00 17/09/1990

القنيطرة35905P02م.م الحريضيين1130بنسليمانم.م.سدي اخديمعبد العزيز بنمزيان 358746787.00 17/09/1990

القنيطرة35900P03م. حي السلم 10811بنسليمانم.م الخبيزيينمحمد امغرود 379256187.00 17/09/1990

القنيطرة35425P02م.م جبل الظل1138بنسليمانم.م الخبيزيينمحمد امغرود 379256387.00 17/09/1990

القنيطرة35905P02م.م الحريضيين1130بنسليمانم.م الخبيزيينمحمد امغرود 379256687.00 17/09/1990

سيدي قاسم60117P04م.م زهير بن ابي سلمى1191بنسليمانم.م الخبيزيينمحمد امغرود 379256587.00 17/09/1990

سيدي قاسم60117P02م.م انس بن مالك1190بنسليمانم.م الخبيزيينمحمد امغرود 379256487.00 17/09/1990

القنيطرة35425P02م.م جبل الظل1138بنسليمانم.م.سدي اخديمبوحباد فاطمة 883159687.00 17/09/1988

القنيطرة35905P02م.م الحريضيين1130بنسليمانم.م.سدي اخديمبوحباد فاطمة 883159787.00 17/09/1988

القنيطرة35915P02م.م الشوافع1156بنسليمانم.م.سدي اخديمبوحباد فاطمة 883159587.00 17/09/1988
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نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

القنيطرة35919P06م.م المواوقة1149بنسليمانم.م.سدي اخديمبوحباد فاطمة 883159487.00 17/09/1988

تيزنيت73915P09م.م علي الدرقاوي3114بنسليمانم.م بنت عبوعبد ال البطحاوي 153792486.00 16/09/1982

تيزنيت73911P05م م ابن زهر3106بنسليمانم.م بنت عبوعبد ال البطحاوي 153792386.00 16/09/1982

تيزنيت73223P01م.م الصخور3105بنسليمانم.م بنت عبوعبد ال البطحاوي 153792286.00 16/09/1982

تيزنيت73509P01م.م  المختار السوسى3079بنسليمانم.م بنت عبوعبد ال البطحاوي 153792186.00 16/09/1982

تيزنيت73323P02م.م  23 نوفمبر3058بنسليمانم.م الجبوجةالمصطفى مبلد 171966586.00 16/09/1982

تيزنيت73323P04م.م القادسية3059بنسليمانم.م الجبوجةالمصطفى مبلد 171966486.00 16/09/1982

تيزنيت73100P02م.م إبن زيدون3056بنسليمانم.م الجبوجةالمصطفى مبلد 171966186.00 16/09/1982

تيزنيت73313P01م.م الشهداء3057بنسليمانم.م الجبوجةالمصطفى مبلد 171966386.00 16/09/1982

تيزنيت73317P03م م القاضي عياض3064بنسليمانم.م الجبوجةالمصطفى مبلد 171966286.00 16/09/1982

الصويرة23320P21م.م تكولت3687بنسليمانم.م فوزاررباص أحمد 316142886.00 16/09/1988

الصويرة23653P01م/م ابو بكر الصديق3716بنسليمانم.م فوزاررباص أحمد 3161421086.00 16/09/1988

الصويرة23377P01م.م آيت عيسي3712بنسليمانم.م فوزاررباص أحمد 316142986.00 16/09/1988

السمارة25000P06م. عقبة بن نافع415بنسليمانم م فضالتالجاحظ عبد المجيد 671531185.00 17/09/1979

خنيفرة39313P08م.م اعوينات1563خريبكةم م اولد فنان الغربيةعبد الرحيم الوافي 378330387.00 17/09/1990

تارودانت66905P20م م بني مرين2919خريبكةم م البراكسةحسن رؤوف 391469387.00 17/09/1990

تارودانت66113P01م م الطلس الصغير2911خريبكةم م البراكسةحسن رؤوف 391469587.00 17/09/1990
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ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

تارودانت66905P22م.م ايت عتمان2977خريبكةم م البراكسةحسن رؤوف 391469487.00 17/09/1990

تارودانت66900P84م.م تفراوت نايت زكري2954خريبكةم م البراكسةحسن رؤوف 391469187.00 17/09/1990

تارودانت66115P03م.م ابن حنبل463خريبكةم م البراكسةحسن رؤوف 391469287.00 17/09/1990

خنيفرة39523P01م. اكريران بن محمد208خريبكةم م الرواشدمحمد عامر 205336586.00 21/09/1983

شتـوكة ايــت بـهاء01525P01م.م الدارسة3165خريبكةم م اولد عبدونمصطفى سلوي 237077786.00 17/09/1984

تيزنيت73223P01م.م الصخور3105خريبكةم م اولد عبدونمصطفى سلوي 237077486.00 17/09/1984

تيزنيت73911P06م.م الطاهر الفراني3107خريبكةم م اولد عبدونمصطفى سلوي 237077386.00 17/09/1984

تيزنيت73915P09م.م علي الدرقاوي3114خريبكةم م اولد عبدونمصطفى سلوي 237077586.00 17/09/1984

تيزنيت73100P06م.م سيدي عيسى ازربي3074خريبكةم م اولد عبدونمصطفى سلوي 237077186.00 17/09/1984

الخميسات37311P05م/م ازكيد806خريبكةم م تاشرافتعبد العزيز حمداني 690559386.00 16/09/1980

تيزنيت73915P09م.م علي الدرقاوي3114خريبكةم م العين الكحلةليلى مرودي 397363485.50 09/01/1991

سطات59521P05م.م المدادحة4129سطاتم/م الجدودةاحمد الدواحدي 173979189.00 16/09/1982

سطات59129P01م.م اولد فارس4077سطاتم/م الجدودةاحمد الدواحدي 173979289.00 16/09/1982

سطات59129P01م.م اولد فارس4077سطاتم م الحمريةفؤاد ازكوار 258602188.00 16/09/1985

بنسليمان09113P04م.م الخبيزيين3955سطاتم م الحمريةفؤاد ازكوار 258602488.00 16/09/1985

سطات59713P07م.م بني يخلف4149سطاتم م الحمريةفؤاد ازكوار 258602388.00 16/09/1985

سطات59521P05م.م المدادحة4129سطاتم م الحمريةفؤاد ازكوار 258602288.00 16/09/1985
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المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشاوية- ورديغة15

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

النواصر75115P10م. اولد احمد1025سطاتم.م  كريكيحالسعدية بلعياطي 316146188.00 16/09/1988

بنسليمان09113P04م.م الخبيزيين3955سطاتم.م الخيايطةعبدالله  مونسيفي 706793188.00 16/09/1992

سطات59129P01م.م اولد فارس4077سطاتم.م الخيايطةعبدالله  مونسيفي 706793388.00 16/09/1992

سطات59713P07م.م بني يخلف4149سطاتم.م الخيايطةعبدالله  مونسيفي 706793288.00 16/09/1992

سطات59521P05م.م المدادحة4129سطاتم.م الخيايطةعبدالله  مونسيفي 706793488.00 16/09/1992

شيشاوة48323P06م.م اولد عزوز529سطاتم م اولد زيدانالخطاب ابعيزي 357389487.50 16/09/1989

شيشاوة48622P01م.م تكموت3385سطاتم م اولد زيدانالخطاب ابعيزي 357389587.50 16/09/1989

شيشاوة48632P03م.م افنسا3412سطاتم م اولد زيدانالخطاب ابعيزي 357389387.50 16/09/1989

شيشاوة48513P05م م اجديدة3363سطاتم م اولد زيدانالخطاب ابعيزي 357389187.50 16/09/1989

شيشاوة48519P01م م تولوكولت3396سطاتم م اولد زيدانالخطاب ابعيزي 357389287.50 16/09/1989

سطات59713P07م.م بني يخلف4149سطاتم مم الخليفسعيد نازا 357495287.50 16/09/1989

سطات59521P05م.م المدادحة4129سطاتم مم الخليفسعيد نازا 357495187.50 16/09/1989

سطات59129P01م.م اولد فارس4077سطاتم مم الخليفسعيد نازا 357495387.50 16/09/1989

الجديدة17914P03م م المخاطرة3742سطاتم م اولد البا شةعبداللطيف  مصواب 206562187.00 21/09/1983

الحسيمة03300P01م.م بني شيبون2076سطاتم.م البراهمةسعيد مرزاق 316141187.00 16/09/1988

الحسيمة03313P04م م بوصالح2087سطاتم.م البراهمةسعيد مرزاق 316141487.00 16/09/1988

الحسيمة03319P05م.م طمشت2088سطاتم.م البراهمةسعيد مرزاق 316141587.00 16/09/1988
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المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشاوية- ورديغة15

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

الحسيمة03313P05م/م بوجنان2085سطاتم.م البراهمةسعيد مرزاق 316141387.00 16/09/1988

الحسيمة03311P03م م وعظية2081سطاتم.م البراهمةسعيد مرزاق 316141287.00 16/09/1988

شيشاوة48612P03 م.م تبت3365سطاتم م اولد سلطانةمحمد بوضاض 359272787.00 17/09/1990

الحوز46434P03م.م انفلي544سطاتم م اولد سلطانةمحمد بوضاض 359272587.00 17/09/1990

شيشاوة48612P04م.م ايمزن3364سطاتم م اولد سلطانةمحمد بوضاض 359272687.00 17/09/1990

قلعة السراغنة19455P01م.م الزاوية الموجبية3605سطاتم م اولد سلطانةمحمد بوضاض 359272287.00 17/09/1990

قلعة السراغنة19713P01م.م اولد عبو بن جرير3613سطاتم م اولد سلطانةمحمد بوضاض 359272187.00 17/09/1990

شيشاوة48612P03 م.م تبت3365سطاتم.م الخمالشةمصطفىارزايزى 378234287.00 17/09/1990

شيشاوة48623P03م/م انمرن3387سطاتم.م الخمالشةمصطفىارزايزى 378234387.00 17/09/1990

شيشاوة48627P02م.م احندير3395سطاتم.م الخمالشةمصطفىارزايزى 378234487.00 17/09/1990

شيشاوة48616P02م.م ايمللن3371سطاتم.م الخمالشةمصطفىارزايزى 378234587.00 17/09/1990

شيشاوة48619P01م.م ايت امحند3379سطاتم.م الخمالشةمصطفىارزايزى 378234187.00 17/09/1990

الجديدة17519P01م.م المـــــــل3780سطاتم.م البراهمةخليد الجعداني 393872587.00 17/09/1990

شيشاوة48619P01م.م ايت امحند3379سطاتم.م اولد الطبيبمحمد سحنون 175267886.00 21/09/1983

الصويرة23373P01م.م تفضنة3705سطاتم.م اولد حريز2بوشعيب باصالي 203801386.00 21/09/1983

شيشاوة48616P02م.م ايمللن3371سطاتم م مولين الدروة 1عبدالغني فرقاني 204085786.00 21/09/1983

شيشاوة48616P01م.م آيت واعرب3372سطاتم م مولين الدروة 1عبدالغني فرقاني 204085686.00 21/09/1983
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المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشاوية- ورديغة15

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

الصويرة23377P01م.م آيت عيسي3712سطاتم.م سوق الربعاءمحمد عاكف 204606686.00 21/09/1983

الصويرة23327P01م م اركان3647سطاتم.م سوق الربعاءمحمد عاكف 204606186.00 21/09/1983

شيشاوة48511P01م.م.التاس3388سطاتم.م اولد بوزيدابراهيم فروقي 205651786.00 21/09/1983

شيشاوة48624P01م.م امكدران3389سطاتم.م اولد بوزيدابراهيم فروقي 205651886.00 21/09/1983

الصويرة23323P01م.م سيدي ابي البركات3709سطاتم.م أولد بلحسنعبد ال فراح 206421286.00 21/09/1983

الصويرة23333P01م م لبيشات3686سطاتم.م أولد بلحسنعبد ال فراح 206421786.00 21/09/1983

الصويرة23373P01م.م تفضنة3705سطاتم.م أولد بلحسنعبد ال فراح 206421686.00 21/09/1983

الصويرة23315P02م م تكاديرت3689سطاتم.م أولد بلحسنعبد ال فراح 206421386.00 21/09/1983

الصويرة23327P01م م اركان3647سطاتم.م أولد بلحسنعبد ال فراح 206421186.00 21/09/1983

شفشاون15117P03م.م حسن احيزون1811سطاتم.م اولد بوزيدعبدالرحيم لغماري 216786686.00 16/09/1985

شفشاون15311P04م م عمر بن الخطاب1823سطاتم.م اولد بوزيدعبدالرحيم لغماري 216786386.00 16/09/1985

شفشاون15121P02م.م ادريس المحمدي1815سطاتم.م اولد بوزيدعبدالرحيم لغماري 216786486.00 16/09/1985

شفشاون15313P05م.م بني يجل1828سطاتم.م اولد بوزيدعبدالرحيم لغماري 216786186.00 16/09/1985

شفشاون15121P08م.م احمد باحنيني1818سطاتم.م اولد بوزيدعبدالرحيم لغماري 216786586.00 16/09/1985

تارودانت66900P62م/م تاويالت3021سطاتم.م السوالمسعيد  صابر 232117486.00 16/09/1987

تارودانت66900P83م.م تكنزا2928سطاتم.م السوالمسعيد  صابر 232117686.00 16/09/1987

تارودانت66731P02م.م المعتمد بن عباد2991سطاتم.م السوالمسعيد  صابر 232117786.00 16/09/1987
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المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشاوية- ورديغة15

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

تارودانت66105P02م م تكموت2906سطاتم.م السوالمسعيد  صابر 232117886.00 16/09/1987

تارودانت66900P64م/م ادغيع3024سطاتم.م السوالمسعيد  صابر 232117386.00 16/09/1987

شيشاوة48615P02م.م تسغيت3368سطاتم.م اجددعياد عقيل 239016986.00 17/09/1984

الصويرة23383P02م.م الموحدين561سطاتم م الفقرةسعيد بهادي 239789786.00 17/09/1984

الصويرة23327P01م م اركان3647سطاتم م الفقرةسعيد بهادي 239789886.00 17/09/1984

تارودانت66900P57م/م اميضر3011سطاتم م بئر الصفاءالمختار بلماحى 240662486.00 17/09/1984

تارودانت66905P20م م بني مرين2919سطاتم م بئر الصفاءالمختار بلماحى 240662186.00 17/09/1984

تارودانت66900P43م/م افيد2924سطاتم م بئر الصفاءالمختار بلماحى 240662286.00 17/09/1984

تارودانت66905P22م.م ايت عتمان2977سطاتم م بئر الصفاءالمختار بلماحى 240662386.00 17/09/1984

تارودانت66779P01م.م زرقطوني3042سطاتم م بئر الصفاءالمختار بلماحى 240662586.00 17/09/1984

الصويرة23383P02م.م الموحدين561سطاتم م مولين الدروة 1محمد الصادقي امين 240810686.00 17/09/1984

تارودانت66105P02م م تكموت2906سطاتم.م قصبة ولد حادةسعيد بشور 359270186.00 17/09/1990

تارودانت66747P01م.م ابن سينا2910سطاتم.م قصبة ولد حادةسعيد بشور 359270386.00 17/09/1990

تارودانت66113P01م م الطلس الصغير2911سطاتم.م قصبة ولد حادةسعيد بشور 359270486.00 17/09/1990

تارودانت66905P21م.م محمد النظيفي2922سطاتم.م قصبة ولد حادةسعيد بشور 359270686.00 17/09/1990

تارودانت66905P07م.م اشكاجن2927سطاتم.م قصبة ولد حادةسعيد بشور 359270886.00 17/09/1990

شفشاون15121P02م.م ادريس المحمدي1815سطاتم م الكراطمةميلود أقماري 3782171086.00 17/09/1990
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الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشاوية- ورديغة15

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

شفشاون15121P08م.م احمد باحنيني1818سطاتم م الكراطمةميلود أقماري 378217986.00 17/09/1990

شفشاون15311P04م م عمر بن الخطاب1823سطاتم م الكراطمةميلود أقماري 378217686.00 17/09/1990

شفشاون15313P05م.م بني يجل1828سطاتم م الكراطمةميلود أقماري 378217486.00 17/09/1990

تطوان71735P03م.م تاقة عامر2013سطاتم.م سوق الربعاءمحمد بن الرداد 378270986.00 17/09/1990

العرائش44527P03 م.م اغليمن1917سطاتم.م سوق الربعاءمحمد بن الرداد 378270386.00 17/09/1990

تطوان71705P03م.م اولد علي منصور287سطاتم.م سوق الربعاءمحمد بن الرداد 378270886.00 17/09/1990

طاطا67507P06م م أم  الــكـردان2715سطاتم م الخزازرةالعربي الربح 706944586.00 16/09/1992

كلميم31111P05م.م تيمولي افل423سطاتم م الخزازرةالعربي الربح 706944186.00 16/09/1992

كلميم31109P05م.م اغبالو422سطاتم م الخزازرةالعربي الربح 706944286.00 16/09/1992

كلميم31111P02م م تيسلن2672سطاتم م الخزازرةالعربي الربح 706944386.00 16/09/1992

طاطا67515P04م.م ايت هارون2723سطاتم م الخزازرةالعربي الربح 706944486.00 16/09/1992

تارودانت66900P62م/م تاويالت3021سطاتم م اولد سلطانةاحمد باهي 707755386.00 16/09/1992

ورززات51740P04م م امغلي2854سطاتم م اولد سلطانةاحمد باهي 707755486.00 16/09/1992

تارودانت66900P79م.م تازولت3022سطاتم م اولد سلطانةاحمد باهي 707755286.00 16/09/1992

ورززات51320P23م.م ايت قالة2863سطاتم م اولد سلطانةاحمد باهي 707755586.00 16/09/1992

تارودانت66900P64م/م ادغيع3024سطاتم م اولد سلطانةاحمد باهي 707755186.00 16/09/1992

تارودانت66105P02م م تكموت2906سطاتم.م البراهمةحسن لعباب 787377986.00 16/09/1992
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نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

تارودانت66905P21م.م محمد النظيفي2922سطاتم.م البراهمةحسن لعباب 787377386.00 16/09/1992

تارودانت66115P03م.م ابن حنبل463سطاتم.م البراهمةحسن لعباب 7873771086.00 16/09/1992

ورززات51320P24م.م اكلميم2866سطاتم.م سوق الربعاءجمال شراط 764670285.50 16/09/1991

ورززات51931P01م/م وينتجكال2856سطاتم.م سوق الربعاءجمال شراط 764670485.50 16/09/1991

طاطا67111P07م/م ايت علي2711سطاتم م بوطرةحسن رمضان 338011585.00 16/09/1988

طاطا67111P20م.م تيزا2725سطاتم م بوطرةحسن رمضان 338011285.00 16/09/1988

طاطا67311P08م.م أسمليل2732سطاتم م بوطرةحسن رمضان 338011785.00 16/09/1988

طاطا67600P01م.م اريقي2710سطاتم م بوطرةحسن رمضان 338011985.00 16/09/1988

تارودانت66900P83م.م تكنزا2928سطاتم م اولد رحوعبداللطيف وفاق 678160485.00 08/10/1977

تارودانت66113P01م م الطلس الصغير2911سطاتم م الحوازةماروني أحمد 691298185.00 16/09/1980
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تادلة- ازيلل16

ت الختيارالنيابة المطلوبةرمزهاالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب م. النقطتاريخ التوظيف

نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

تيزنيت73223P01م.م الصخور3105ازيللم م آيت اعتاب حسان عزوز 258942588.00 16/09/1985

تيزنيت73509P01م.م  المختار السوسى3079ازيللم م آيت اعتاب حسان عزوز 258942188.00 16/09/1985

تيزنيت73911P06م.م الطاهر الفراني3107ازيللم م آيت اعتاب حسان عزوز 258942388.00 16/09/1985

تيزنيت73323P02م.م  23 نوفمبر3058ازيللم م آيت اعتاب حسان عزوز 258942288.00 16/09/1985

تيزنيت73317P03م م القاضي عياض3064ازيللم م آيت اعتاب حسان عزوز 258942488.00 16/09/1985

ازيلل05115P07م.م اسكاجن4218ازيللم م تساوترزيني احمد 378417187.00 17/09/1990

ازيلل05207P01م.م ايت سعيد اسكا4174ازيللم م ايت محمدخنافور حسن 393820187.00 22/10/1990

ازيلل05115P03م/م تزكي4209ازيللم م دار الجاكيرسميرة بلحمر 355661186.50 16/09/1989

ازيلل05105P01م م اباشكو4173ازيللم م ايت محمدشجري المهدي 775433286.50 29/10/1991

ازيلل05222P01م.م وازنت4207ازيللم م ايت محمدشجري المهدي 775433586.50 29/10/1991

ازيلل05115P07م.م اسكاجن4218ازيللم م ايت محمدشجري المهدي 775433486.50 29/10/1991

ازيلل05207P01م.م ايت سعيد اسكا4174ازيللم م ايت محمدشجري المهدي 775433186.50 29/10/1991

ازيلل05125P02م.م تغانميين4179ازيللم م ايت محمدشجري المهدي 775433686.50 29/10/1991

شيشاوة48619P01م.م ايت امحند3379ازيللم.م تـنفردةالمؤدن محمد 173967586.00 16/09/1982

ازيلل05115P05م.م توفغين627ازيللم. تغرمينأحمد النمري 175297486.00 21/09/1983

ازيلل05115P05م.م توفغين627ازيللم م امليلمولوع جمال 203644186.00 21/09/1983

ازيلل05105P01م م اباشكو4173ازيللم م امليلمولوع جمال 203644586.00 21/09/1983
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نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

ازيلل05222P01م.م وازنت4207ازيللم. تغرمينلحسن نفور 671682286.00 10/11/1977

ازيلل05125P02م.م تغانميين4179ازيللم.م  تنــــــانـــــــتحيدى عمر 739180785.50 16/09/1993

الحسيمة03110P02م.م واد ماحكيم2126ازيللم م تمريغت محمد خيدور 745670985.50 16/09/1993

الحسيمة03517P03م.م تيزي خطاب2125ازيللم م تمريغت محمد خيدور 745670885.50 16/09/1993

الحسيمة03100P02م.م برناص2112ازيللم م تمريغت محمد خيدور 745670785.50 16/09/1993

تارودانت66900P83م.م تكنزا2928ازيللم.م أيت  مزيغكاني نور الدين 745676685.50 16/09/1993

تارودانت66747P01م.م ابن سينا2910ازيللم.م أيت  مزيغكاني نور الدين 745676385.50 16/09/1993

طاطا67515P04م.م ايت هارون2723ازيللم م ايت محمدسلوان الحبيب 746858585.50 16/09/1993

طاطا67000P02م.م أسموكن2712ازيللم م ايت محمدسلوان الحبيب 746858485.50 16/09/1993

طاطا67515P03م.م اكادير الجديد2720ازيللم م ايت محمدسلوان الحبيب 746858285.50 16/09/1993

طاطا67507P06م م أم  الــكـردان2715ازيللم م ايت محمدسلوان الحبيب 746858185.50 16/09/1993

طاطا67111P07م/م ايت علي2711ازيللم م ايت محمدسلوان الحبيب 746858385.50 16/09/1993

ازيلل05207P01م.م ايت سعيد اسكا4174بنى مللم.م اولد عليأحمد ماهر 206592188.00 21/09/1983

خنيفرة39313P08م.م اعوينات1563بنى مللم م امهواشعبدالسلم معروفي 354894287.50 16/09/1989

خنيفرة39305P12م.م اعباسين1544بنى مللم م امهواشعبدالسلم معروفي 354894187.50 16/09/1989

خنيفرة39315P07م. سيدي لمين1551بنى مللم م امهواشعبدالسلم معروفي 354894387.50 16/09/1989

ازيلل05115P07م.م اسكاجن4218بنى مللم م لمغاريرالمولودي حداوي 377564287.00 17/09/1990
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ازيلل05115P03م/م تزكي4209بنى مللم م لمغاريرالمولودي حداوي 377564187.00 17/09/1990

ازيلل05222P01م.م وازنت4207بنى مللم م اولد فرجعبدالسلم حليوى 378352187.00 17/09/1990

ازيلل05115P03م/م تزكي4209بنى مللم م اولد فرجعبدالسلم حليوى 378352287.00 17/09/1990

تارودانت66747P01م.م ابن سينا2910بنى مللم.م اولد احمدبعيز عبدالصديق 355755186.50 19/09/1989

تارودانت66905P18م.م بن زهر2907بنى مللم.م اولد احمدبعيز عبدالصديق 355755286.50 19/09/1989

اكادير اداوتنـان01837P01م.م عبد ال بن ياسين2767بنى مللم.م التبيهيتعبدالصمد زوهير 769994186.50 16/09/1991

تارودانت66900P84م.م تفراوت نايت زكري2954بنى مللم.م التبيهيتعبدالصمد زوهير 769994586.50 16/09/1991

شتـوكة ايــت بـهاء01609P01م.م تهمني3160بنى مللم.م التبيهيتعبدالصمد زوهير 769994686.50 16/09/1991

تارودانت66905P07م.م اشكاجن2927بنى مللم.م التبيهيتعبدالصمد زوهير 769994486.50 16/09/1991

تارودانت66900P43م/م افيد2924بنى مللم.م التبيهيتعبدالصمد زوهير 769994386.50 16/09/1991

الناضور49705P01م.م اجرماوس2450بنى مللم.م التبيهيتعبدالواحد العمراوي 774078286.50 16/09/1991

الناضور49723P03م.م أبــي حنــيفــة2445بنى مللم.م التبيهيتعبدالواحد العمراوي 774078186.50 16/09/1991

الناضور49113P04م.م لقللش2457بنى مللم.م التبيهيتعبدالواحد العمراوي 774078386.50 16/09/1991

الناضور49705P04م.م إبن رشـيق2448بنى مللم.م التبيهيتعبدالواحد العمراوي 774078486.50 16/09/1991

ازيلل05207P01م.م ايت سعيد اسكا4174بنى مللم م لكرازةحمادي حراك 129340186.00 16/09/1980

ازيلل05105P01م م اباشكو4173بنى مللم.م المغرب العربيمحمد وكريم 150992586.00 16/09/1981

ازيلل05222P01م.م وازنت4207بنى مللم.م المغرب العربيمحمد وكريم 150992386.00 16/09/1981
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ازيلل05115P05م.م توفغين627بنى مللم.م المغرب العربيمحمد وكريم 150992686.00 16/09/1981

شيشاوة48625P02م.م الرباط3392بنى مللم.م خميس بني شكدالاحمد عبد الدائم 173372786.00 16/09/1982

شيشاوة48615P02م.م تسغيت3368بنى مللم.م خميس بني شكدالاحمد عبد الدائم 173372486.00 16/09/1982

شيشاوة48511P01م.م.التاس3388بنى مللم.م خميس بني شكدالاحمد عبد الدائم 173372386.00 16/09/1982

شيشاوة48624P01م.م امكدران3389بنى مللم.م خميس بني شكدالاحمد عبد الدائم 173372686.00 16/09/1982

زاكورة51800P04  م.م نصراط3239بنى مللم.م العين الزرقاءمحمد جعفاري 203942386.00 21/09/1983

زاكورة51711P04 م.م تنكامت3248بنى مللم.م العين الزرقاءمحمد جعفاري 203942186.00 21/09/1983

شيشاوة48615P02م.م تسغيت3368بنى مللم.م اولد ايلولالعلولي محمد 204274986.00 21/09/1983

الصويرة23653P01م/م ابو بكر الصديق3716بنى مللم.م اولد سليمانمحمدالفارسي 211078586.00 16/09/1985

تارودانت66905P07م.م اشكاجن2927بنى مللم.م اولد حمامةجمال الدين خاليد 213722486.00 16/09/1985

تارودانت66905P18م.م بن زهر2907بنى مللم.م اولد حمامةجمال الدين خاليد 213722386.00 16/09/1985

تارودانت66737P02م.م السعديين مكران2969بنى مللم.م اولد حمامةجمال الدين خاليد 213722786.00 16/09/1985

تارودانت66115P03م.م ابن حنبل463بنى مللم.م اولد حمامةجمال الدين خاليد 213722186.00 16/09/1985

تارودانت66905P20م م بني مرين2919بنى مللم.م اولد حمامةجمال الدين خاليد 213722286.00 16/09/1985

ازيلل05115P05م.م توفغين627بنى مللم م اهل سوسمحمد إغليل 237067686.00 17/09/1984

ازيلل05125P02م.م تغانميين4179بنى مللم م اهل سوسمحمد إغليل 237067786.00 17/09/1984

ازيلل05105P01م م اباشكو4173بنى مللم.م ايت عليعمر بحاج 237084286.00 17/09/1984
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تيزنيت73313P01م.م الشهداء3057بنى مللم.م ضهرةسعيد بامي 237103386.00 17/09/1984

تيزنيت73323P04م.م القادسية3059بنى مللم.م ضهرةسعيد بامي 237103186.00 17/09/1984

تيزنيت73100P02م.م إبن زيدون3056بنى مللم.م ضهرةسعيد بامي 237103286.00 17/09/1984

تارودانت66900P84م.م تفراوت نايت زكري2954بنى مللم.م تازيزاوتصالح أفرجي 237156286.00 17/09/1984

تارودانت66905P20م م بني مرين2919بنى مللم.م تازيزاوتصالح أفرجي 237156486.00 17/09/1984

تارودانت66905P21م.م محمد النظيفي2922بنى مللم.م تازيزاوتصالح أفرجي 237156386.00 17/09/1984

تارودانت66900P79م.م تازولت3022بنى مللم.م تازيزاوتصالح أفرجي 237156186.00 17/09/1984

تارودانت66905P18م.م بن زهر2907بنى مللم.م تازيزاوتصالح أفرجي 237156586.00 17/09/1984

تارودانت66900P17م.م ابي عنان المريني3016بنى مللم.م ملويةسعيد سلمة 258333486.00 16/09/1985

تارودانت66900P57م/م اميضر3011بنى مللم.م ملويةسعيد سلمة 258333686.00 16/09/1985

تارودانت66905P18م.م بن زهر2907بنى مللم.م ملويةسعيد سلمة 258333186.00 16/09/1985

تارودانت66773P01م.م البحتري3015بنى مللم.م ملويةسعيد سلمة 258333786.00 16/09/1985

تارودانت66900P79م.م تازولت3022بنى مللم.م ملويةسعيد سلمة 258333586.00 16/09/1985

شفشاون15115P01م.م مولي علي الشريف1810بنى مللم.م إغرام العلمعبدالمجيد قسيمي 258826786.00 16/09/1985

شفشاون15511P04م.م سيدي الركراكي253بنى مللم.م إغرام العلمعبدالمجيد قسيمي 258826886.00 16/09/1985

شفشاون15311P04م م عمر بن الخطاب1823بنى مللم.م إغرام العلمعبدالمجيد قسيمي 258826486.00 16/09/1985

شفشاون15113P02م.م ابو عنان المريني1806بنى مللم.م إغرام العلمعبدالمجيد قسيمي 258826986.00 16/09/1985
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نتيجة النتقاء الولي لمنصب مدير بمؤسسات التعليم البتدائي

ازيلل05115P05م.م توفغين627بنى مللم.م اولد سليماناحمد زهير 646993586.00 29/09/1976

ازيلل05207P01م.م ايت سعيد اسكا4174بنى مللم.م اولد سليماناحمد زهير 646993286.00 29/09/1976

ازيلل05222P01م.م وازنت4207بنى مللم.م اولد سليماناحمد زهير 646993386.00 29/09/1976

ازيلل05105P01م م اباشكو4173بنى مللم.م اولد سليماناحمد زهير 646993786.00 29/09/1976

ازيلل05125P02م.م تغانميين4179بنى مللم.م اولد سليماناحمد زهير 646993686.00 29/09/1976

ازيلل05125P02م.م تغانميين4179بنى مللم.م اولد سلطانأحمد غانمي 775261385.50 16/09/1991

طانطان63119P02م.م ادريس الحارثي2701بنى مللم.م ايت بوجوالتمانوكتي بشير 114960485.00 03/10/1979

كلميم31311P05م.م ادموسى424بنى مللم.م ايت بوجوالتمانوكتي بشير 114960285.00 03/10/1979

أسـا الزاك31505P03م م عوينة تركز2650بنى مللم.م ايت بوجوالتمانوكتي بشير 114960185.00 03/10/1979

طاطا67000P02م.م أسموكن2712بنى مللم.م ايت بوجوالتمانوكتي بشير 114960685.00 03/10/1979

طاطا67111P07م/م ايت علي2711بنى مللم.م ايت بوجوالتمانوكتي بشير 114960585.00 03/10/1979

طاطا67111P10م.م دودرار2724بنى مللم.م اولد رميشعمر البصري 130347885.00 15/10/1979

كلميم31311P05م.م ادموسى424بنى مللم.م اولد رميشعمر البصري 130347385.00 15/10/1979

طاطا67515P04م.م ايت هارون2723بنى مللم.م اولد رميشعمر البصري 130347785.00 15/10/1979

أسـا الزاك31505P03م م عوينة تركز2650بنى مللم.م اولد رميشعمر البصري 1303471085.00 15/10/1979

أسـا الزاك31511P02م. ابن العقول2649بنى مللم.م اولد رميشعمر البصري 130347985.00 15/10/1979
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