
المؤسسة الصلية
منصب

 التعيين

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

م. النقطتاريخ التوظيفت الختيارنيابة التعيينرمزهامؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

الرباط- سل- زمور - زعير01

نتيجة الحركة النتقالية لمديري مؤسسات التعليم الثانوي 

العدادي لسنة 2011

ملحظات

01

ســـل87000S13اع.عمربن الخطاب5323ســـلاع العلمة عبد ال كنونمحمد خالد ادريسي ودغيري 648717148,00 16/09/1978

ســـل87115S07اع العلمة عبد ال كنون5335ســـلاع. البستانبوشتى بوغزوة 213318142,00 17/09/1984

ســـل87008S01اع. الياسمين4359ســـلاع. عبد ال بن ياسين نصير توفيق 393858142,00 08/01/1991

الصخيرات تمارة89000S08إع.عبدال كنون5399سيدي سليمانإع. عمر بن الخطابالفائز محمد البوشبتي 310612351,00 21/09/1987

الصخيرات تمارة89000S16اع.ابن بسام4370الصخيرات تمارةاع.الدريسي و الملحقةمحمد الخدير 628082151,00 19/09/1977

الصخيرات تمارة89111S02اع.الدريسي و الملحقة5401السمارةإع.المغرب العربي والملحقةدشري مولي محمد 128000543,00 16/09/1981

الصخيرات تمارة89006S02اع. معاد بن جبل10415بنى مللاع.ابن تومرتصالح  حرفي 242642342,00 16/09/1985

الصخيرات تمارة89004S08اع. البطحاء10414تازةإع. جابر بن حيانشهر محمد 344153242,00 16/09/1988

الصخيرات تمارة89001S33اع. المنفلوطي10417الصخيرات تمارةاع. 20 غشتغزاوي مبارك 369270142,00 16/09/1989

الصخيرات تمارة89002S01اع. يعقوب المنصور10416اسفيإع. الفارابيادريس عزام 608400142,00 06/11/1973

الصخيرات تمارة89003S03اع. 20 غشت5402خريبكةإع.الحسن الثانيالزاكي سعيد 151440539,00 05/12/1980

الخميسات37000S03اع. مولى اسماعيل4377الصخيرات تمارةإع.عبدال كنونبنايزا محمد 696931151,00 16/09/1980

الخميسات37721S02إع. 3 مارس4378السمارةإع.المسيرة الخضراء والملحقةكبيري المصطفى 297552139,00 16/09/1986
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المؤسسة الصلية
منصب

 التعيين

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

م. النقطتاريخ التوظيفت الختيارنيابة التعيينرمزهامؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

الدار البيضاء الكبرى02

نتيجة الحركة النتقالية لمديري مؤسسات التعليم الثانوي 

العدادي لسنة 2011

ملحظات

02

الدار البيضاء أنفا81010S12اع.النصر4392الجديدةاع. محمد الحنصاليرحال بكاري 365592153,00 16/09/1989

الدار البيضاء أنفا81000S14اع. عبد الرحمان بن عوف4390الدار البيضاء أنفاإع.الوفاءأحمد العزوزي 628098152,00 16/09/1977

الدار البيضاء أنفا81010S08اع.غاندي4391إنزكان ايت ملــولاع. رحالي بن احمدالغازي سعيد 298412151,00 16/09/1986

الدار البيضاء أنفا81000S05إع.الوفاء5481الفداء درب السلطانإع. محمد الشيخالخروصي محمد 180524342,00 15/09/1981

عين السبع الحي المحمدي77020S08إع. جمال الدين القفطي4407عين الشقإع. الطلسمحمد ايت الرائظ 298526151,00 16/09/1986

عين السبع الحي المحمدي77019S05اع. ابراهيم الروداني4406سيدي البرنوصياع. السلممعزيز محمد 641110443,00 16/09/1978

عين الشق75111S05إع. الطلس5555مديونةاع. جودار محمد بن عبد الالـمـصـطـفــى  جـنـــــــاح 177578533,00 20/09/1983

سيدي البرنوصي77040S11اع. ابن خلدون4421م.رشــــيد س. عثمــاناع.الفـرابيالعربي الحيلولي 180628242,00 20/10/1984

بن مسيك79003S01إع.المام الغزالي4430الفداء درب السلطانإع.العيونالمنسوم حسن 280437636,00 16/09/1985

الحي الحسني75115S02اع.ابي القاسم الزيانى4465تارودانتاع. سيدي احماد اوعمرحسن الشيشاتي 3645921042,00 16/09/1989

النواصر75003S03اع. المنصور الذهبي4479سيدي بنورإع . السلممحمد ورد 180709242,00 16/09/1983

النواصر75003S10اع. عبد ال الحداوي4477النواصرإع. المام مسلممحمد   مغيري 368381142,00 16/09/1989
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المؤسسة الصلية
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 التعيين

جهة التعيين : 

رقم التأجير
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الغـرب - شراردة - بني حسن03

نتيجة الحركة النتقالية لمديري مؤسسات التعليم الثانوي 

العدادي لسنة 2011

ملحظات

03

القنيطرة35000S22إع.اولد اوجيه4508القنيطرةاع. علل بن عبد السعيد الوريتني 190322151,00 02/12/1981

القنيطرة35009S02إع. المشاتل4511القنيطرةإع.الوحدةكمال الدين جرير 398255145,00 16/09/1991

القنيطرة35001S32اع. لل مريم4507القنيطرةاع. الخوةالعمراني حسن 789824145,00 16/09/1992

القنيطرة35009S04اع. التسامح4510سيدي قاسماع. الليمونحميد العمراني 331173739,00 16/09/1988

القنيطرة35007S01اع. المتنبي4509سيدي سليماناع. اشبال الجوعبد الوهاب عامر 364588239,00 16/09/1989

القنيطرة35011S01اع. الخوة5714سيدي سليماناع. إبن ياسينسعيد بوشامة 369402139,00 16/09/1989

سيدي سليمان35213S02اع. إبن ياسين5764سيدي سليماناع. جابر بن حيان رشيد حموا 365416242,00 16/09/1989

سيدي قاسم60001S13اع. انوال4553سيدي قاسماع. القاضى عياضبن زازة محمد 298706139,00 30/11/1983
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المؤسسة الصلية
منصب

 التعيين

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر
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مكناس - تافيللت04

نتيجة الحركة النتقالية لمديري مؤسسات التعليم الثانوي 

العدادي لسنة 2011

ملحظات

04

مكناس50000S10إع. الرياض4577ميدلتاع. الشهداء  فوزي   محمد 584562160,00 01/10/1973

مكناس50000S15إع.جابر بن حيان4576مكناساع. المنصور الذهبيالمصطفى  عدوز 687905160,00 16/09/1980

مكناس50000S36اع. المنصور4570مكناسإع. المغاصيينالمصطفى الجامعي 215766157,00 25/10/1984

مكناس50000S22إع. التنمية4575مكناسإع. علل الفاسيمحمد الجعفري 657473152,00 27/12/1977

مكناس47000S17إع. الزرقطوني4571الحاجبإع. يوسف ابن تاشفينرياني محمد 260102145,00 21/09/1987

مكناس50000S13إع. علل الفاسي5824الحاجباع. الطلسمولي أحمد المحمدي 298743144,00 16/09/1986

مكناس50000S19إع.المام مالك4572الحسيمةاع. بن بونصرعبد الرحيم لخليط 77858642,00 10/11/1994

مكناس47000S13اع. المنصور الذهبي5823مكناسثا. عين كرمةعبدالحق رشيدي 213438142,00 16/09/1984

مكناس47011S01إع. الزيتون5834خنيفرةاع . إبن الخطيبعمر زعزاع 306663442,00 21/09/1987

مكناس47500S03اع. خيبــــــر5829تطوانإع. 3 مارسوفاء عواد 331530142,00 16/09/1988

مكناس47004S02اع. بوفكران4578تاوناتاع. اوطا بوعباننور الدين البارودي 591018542,00 23/09/1975

مكناس50000S12إع. صهريج السواني4574مكناسإع. الزيتونعبدالوهاب السمللي 368305139,00 16/09/1989

الحاجب52315S01اع. مولي علي الشريف4588الحاجبإع.عمر ابن الخطابسرسور محمد 685508348,00 23/10/1980

الحاجب52006S01اع. اقدر4589بوجدوراع. القدسحسن بوكرن 135040139,00 04/01/1980

الحاجب52311S03إع.عمر ابن الخطاب5891مكناساع. خيبــــــربركان محمد 232637639,00 16/09/1983

الحاجب52300S03اع. الطلس5887إيفرنإع.الفرابيمحمد سامي 840464539,00 18/02/1994

ميدلت39002S01اع. الشهداء5917ميدلتاع. ايت اومغار  الشاهد   مولي علي 693195139,00 16/09/1980
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المؤسسة الصلية
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر
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العدادي لسنة 2011

ملحظات

ميدلت21004S04اع. يوسف بن تاشفين4594ميدلتاع.اغبالومحمد تغلوي 341818229,00 16/09/1988

الرشيدية21001S10اع. ابن سينا4612الرشيديةاع. المختار السوسيحميد سيدي عبد القادر 154397139,00 18/12/1980

خنيفرة39000S07اع. امالو4642خنيفرةاع. واومانةمحمد وهبي 788752145,00 16/09/1992
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المؤسسة الصلية
منصب

 التعيين

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

م. النقطتاريخ التوظيفت الختيارنيابة التعيينرمزهامؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

فـــــــــاس - بولمان05

نتيجة الحركة النتقالية لمديري مؤسسات التعليم الثانوي 

العدادي لسنة 2011

ملحظات

05

فاس27000S35اع. لحسن اليوسي4656صفرواع. الشريف الدريسيحسن الدريسي 180467251,00 20/09/1983

فاس27123S04اع. الفقيه التاودي5998الرشيديةإع. مولي رشيدالهاشمي  علوي م  عبد الرحمان 138916447,00 20/10/1979

فاس27000S17اع. ابن الحسن الوزاني4658فاسإع. عبد الكريم الداوديحسن  الحمدان 305655246,00 21/09/1987

فاس26009S31 اع. الوفاق4659فاسإع. الوحدةأحمد السرغيني 575471145,00 04/01/1971

فاس27000S34اع. النصر4657الحسيمةالع. الجديدةنعيمة قريشي علوي 874848345,00 16/09/1985

فاس27000S12إع. عبد الكريم الداودي5992فاساع.جابر بن حيانعلي  والحاجن 289264539,00 16/09/1986

فاس24003S01إع. الوحدة6008تاوناتإع. الولجةعبد الحق الكحل 344164739,00 21/10/1988

صفرو28513S02اع. فاطمة الفهرية4679صفرواع. عمر بن الخطابعبد الرحمان أبهروز 178286151,00 20/09/1983

صفرو28001S09اع. عائشة ام البنين4678فاساع. الفقيه التاوديمحمد  معنوي 298727146,00 16/09/1986

صفرو28002S03اع. الشريف الدريسي6094الخميساتاع. 11 ينايرالجيري محمد 369303642,00 16/09/1989

بولمان13115S04إع.عبد الكريم الخطابي4690بولمانإع.صلح الدين اليوبيوافي الحسن 697997152,00 10/11/1977
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المؤسسة الصلية
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 التعيين

جهة التعيين : 

رقم التأجير
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طنـــجة - تطوان06

نتيجة الحركة النتقالية لمديري مؤسسات التعليم الثانوي 

العدادي لسنة 2011

ملحظات

06

شفشاون15000S02اع. المشـــيشــي6144شفشاوناع. يوسف بن تاشفينمحمد بروحو 340278142,00 16/09/1988

وزان60000S04إع.  مولي التهامي4715سيدي قاسماع.توغيلتبوقجة فريد 346607139,00 16/09/1988

العرائش44010S09إع. علل لودبي10419العرائشإع. م. ع.السلم بن مشيشفرطاص حكيمة 899889242,00 16/09/1992

العرائش44003S01اع.الزوادة6192القنيطرةإع. مصطفى المعانيمحمد تاج الدين القباج 296257736,00 16/09/1986

طنجة أصيـلة61010S27إع.حسان ابن تابت4736العرائشاع.  الحــســن الثانــيحسن العاجي 289397145,00 16/09/1986

طنجة أصيـلة61010S28إع.خليج طنجة4739العرائشاع.الزوادةمحمد البكوري 647841242,00 03/11/1976

تطوان71020S13اع.محمد الزرقطوني4751تطوانإع. ابي بكر الرازيحسن السماتي 306396148,00 16/09/1987

تطوان71020S15اع.علل بن عبد ال4752تطواناع.عمر ابن عبد العزيزحسن حمام 364398148,00 16/09/1989

تطوان71020S08اع. الفقيه احمد الحداد4749تطوانإع.20 غشتمحمد جبار 590315247,00 23/09/1974

تطوان71020S23إع. الفقيه احمد ابن تاويت4750تطواناع.  علي بن ابي طالبمحمد نجيب المرابطي 367814245,00 16/09/1989

تطوان71705S01إع. 3 مارس6272تاوناتاع.ابي الشتاء الصنهاجيأحمد زروق 668972342,00 14/11/1978

تطوان71023S01اع. سبيرادا4756شفشاوناع. محمد الزرقطونيحميد أمجوض 1241546142,00 17/09/2001

تطوان71020S20إع.20 غشت6268شفشاوناع. محمد عبد الرحمان  زيطانحياة بوسغيري 883214639,00 16/09/1986

تطوان71001S30اع. 6 نوفمبر 47532الفحص انجرةاع خميس انجرةسعاد البكوري 891355239,00 16/09/1988

تطوان71015S01اع. صدينة4755الحسيمةثا.بني عمارتمونا جمل الدين 1182422139,00 20/11/2001

الفحص انجرة71728S01اع. الجوامعة4776الحسيمةاع. تمساوتمحمد سعيد اجبار 58741242,00 16/09/1994

امضيق الفنيدق71105S01اع. ابي القاسم العزفي4785اكادير اداوتنـانإع. ابن الهيثمعبد الرحمان امغار 648323154,00 16/09/1978
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جهة التعيين : 

رقم التأجير
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طنـــجة - تطوان06

نتيجة الحركة النتقالية لمديري مؤسسات التعليم الثانوي 

العدادي لسنة 2011

ملحظات

امضيق الفنيدق71003S01اع. عبد الخالق الطريس4786شفشاوناع. المهدي بنبركةمحمد المجدقي 209640142,00 16/09/1984

امضيق الفنيدق71001S06اع. ابن زيدون4784شفشاوناع. المشـــيشــيالغندور عبد العزيز 346665239,00 16/09/1988

امضيق الفنيدق71105S04اع. عبد الكريم الخطابي6311الحسيمةاع. بني جميلمحمد الشرشاوي 746228439,00 16/09/1993
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المؤسسة الصلية
منصب

 التعيين

جهة التعيين : 

رقم التأجير
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تازة- الحسيمة- تاونات07

نتيجة الحركة النتقالية لمديري مؤسسات التعليم الثانوي 

العدادي لسنة 2011

ملحظات

07

الحسيمة03000S04الع. الجديدة6328الحسيمةاع. ايت كمرةيحي بوعمود 213396142,00 17/09/1984

الحسيمة03021S01اع. ايت كمرة6333الحسيمةاع. بن عبد الادريس علوي اسماعيلي 306742142,00 16/09/1987

جرسيف69003S07اع. ابن الهيثم4802تازةإع. 20 غشتعبد العزيز شعباني 297495142,00 16/09/1986

تاونات65313S02إع. 20 غشت والملحقة4811تاوناتاع. البيبانأحمد معروف 214845142,00 17/09/1984

تازة69000S13اع.المام  علي4824ســـلاع.عمربن الخطابمحمد لزعر 571999153,00 01/10/1971

تازة69039S01اع.ابن المقفع10411جرسيفإع. النهضةالحوسين اليوسفي 121629142,00 16/09/1981

تازة69831S01إع . إبن حزم4825تازةاع. الملصري محمد 298677142,00 16/09/1986
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المؤسسة الصلية
منصب

 التعيين

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر
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الشـــــــرقية08

نتيجة الحركة النتقالية لمديري مؤسسات التعليم الثانوي 

العدادي لسنة 2011

ملحظات

08

دريوش49113S04اع.مولي يوسف4837الخميساتاع.احمد بن تيميةجعواني عمر 554531042,00 16/09/1994

الناضور49311S01اع.بني انصار6514الناضورإع. سلوانعبدالرحمان الشايف 625502151,00 01/11/1975

الناضور49009S05اع. بدر4843الناضوراع.بني انصارالحسن يعكوبي 666964148,00 17/09/1979

الناضور49001S24اع. الجاحظ4841دريوشاع.تروكوتمحمد قوبع 242066242,00 16/09/1985

الناضور49300S02إع. محمد الزرقطوني4842الناضورإع. بني شيكرالكبير عبدالعزيز 279971142,00 16/09/1985

الناضور49321S01إع. سلوان6517الناضوراع. العروي 2محمد بنعلي 306689136,00 16/09/1987

وجدة انجــاد55000S30إع. القدس4853بركــاناع.تريفةعبد القادر حدوش 279882159,00 16/09/1985

وجدة انجــاد55044S01اع. عبد الرحيم بوعبيد الع4855جـــرادةإع. كنفودةمحمد عزاوي 176215157,00 21/09/1983

وجدة انجــاد55001S37إع. عبد الرحمان حجيرة4849بركــانإع. زكزلنور الدين عبد المومني 217824351,00 21/09/1987

وجدة انجــاد55001S35اع. الكندي4852وجدة انجــاداع. ابن باجةعبد اللطيف دحمان 151773350,00 16/09/1982

وجدة انجــاد55511S01اع. ابي ذر الغفاري4854بركــاناع.لعثامنةعبد الحق اسماعيلي 151515142,00 12/11/1980

وجدة انجــاد55001S41اع. النجد4850دريوشاع.ابن بطوطةالعربي الري 180584142,00 16/09/1983

وجدة انجــاد55001S34اع. ابن باجة6548جـــرادةاع.عمر ابن الخطابعبد القادر الرافعي 217786242,00 28/09/1987

وجدة انجــاد55001S40اع. مولي سليمان4851بركــانإع. سيدي بوهريةاسماعيل بوترفاس 242171342,00 15/09/1985

بركــان55019S01إع. الشويحة4865تازةاع.المير مولي رشيدعبد الناصر داودي 178718442,00 20/09/1983

بركــان55010S04اع.تريفة6595بركــانإع.ابن الخطيبسعيد كبداني 369360139,00 16/09/1989

جـــرادة55311S01إع. كنفودة6625جـــرادةإع.المام البخارىسعيد موتشو 375581442,00 25/09/1990
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المؤسسة الصلية
منصب

 التعيين

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

م. النقطتاريخ التوظيفت الختيارنيابة التعيينرمزهامؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

العيون -بوجدور-الساقية الحمراء10

نتيجة الحركة النتقالية لمديري مؤسسات التعليم الثانوي 

العدادي لسنة 2011

ملحظات

10

العيون43001S23اع. المغرب العربي4906تارودانتاع. اكادير ملولالمختار كمال 181740939,00 24/11/1981
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المؤسسة الصلية
منصب

 التعيين

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

م. النقطتاريخ التوظيفت الختيارنيابة التعيينرمزهامؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

كلميم - السمارة11

نتيجة الحركة النتقالية لمديري مؤسسات التعليم الثانوي 

العدادي لسنة 2011

ملحظات

11

كلميم31002S03اع. بوزكارن4922كلميماع. محمد الشيخحسن فوكال 655518139,00 16/09/1978

كلميم31001S17اع. امحيريش4921كلميمثا. محمد السادس التأهيليةالحسين بارة 280424136,00 26/10/1986

طانطان63001S12إع. ولي العهد4929طانطاناع. محمد بن عبد الكريم الخطابغيلنى المصطفى 341092145,00 16/09/1988
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المؤسسة الصلية
منصب

 التعيين

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

م. النقطتاريخ التوظيفت الختيارنيابة التعيينرمزهامؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

سوس- ماسة- درعة12

نتيجة الحركة النتقالية لمديري مؤسسات التعليم الثانوي 

العدادي لسنة 2011

ملحظات

12

اكادير اداوتنـان01000S28 اع. احمد شوقي والملحقة10423إنزكان ايت ملــولإع. المام الجزوليبن الشكر عبد ال 323316160,00 21/09/1987

اكادير اداوتنـان01000S25إع. ابن الهيثم6794تيزنيتإع. الزيتوناحمد ماء العينين 365272157,00 16/09/1989

اكادير اداوتنـان01033S01إع . الكويرة4942الفقيه بن صالحاع. عمر إبن الخطابامبارك حمادي 565339154,00 01/10/1970

اكادير اداوتنـان01000S05اع. سوس العالمة4941سيدي إيفنياع.30 يونيومحمد مرابط 260304351,00 16/09/1987

ورززات51001S10اع. عبد الكريم الخطابي4954ورززاتإع. القاضي عياضمحمد الشناع 260090148,00 22/10/1985

ورززات51301S01إع. القاضي عياض6840ورززاتإع. اللوزايت الحاج حسن 77447145,00 13/10/1994

ورززات51001S11اع. المجد4953زاكورةثا. بوزروالباحدو محمد 325041145,00 01/12/1987

تارودانت66321S03اع. بئر انزران6866تارودانتإع. الزراوىمولي مبارك مستعين العلوي 666947344,00 17/09/1979

تارودانت66700S04إع. الزراوى6864إنزكان ايت ملــولإع. وادي سوس  و الملحقةأيت مالك الطيب 339777139,00 16/09/1988

شتـوكة ايــت بـهاء01015S01إع امي مقورن6928شتـوكة ايــت بـهاءاع. سيدي الحاج الحبيبادكوكو  الحسين 289259151,00 16/09/1986

شتـوكة ايــت بـهاء01111S02اع. سيدي الحاج الحبيب6924إنزكان ايت ملــولاع. ابن زهرالصاوي عمر 341681245,00 16/09/1988

شتـوكة ايــت بـهاء01111S06إع. العربي الشتوكي6923شتـوكة ايــت بـهاءإع امي مقورنحميد نعمان 372761239,00 17/09/1990

إنزكان ايت ملــول01001S09اع. ابن حنبل4987إنزكان ايت ملــولاع. يوسف بن تاشفينالجاموض الحسين 151230248,00 03/11/1980

إنزكان ايت ملــول01002S22اع . الزرقطوني4988إنزكان ايت ملــولاع. الرازيمرزوق الحسن 324365145,00 21/09/1987

إنزكان ايت ملــول01010S05اع. رحالي بن احمد6949شتـوكة ايــت بـهاءإع. العربي الشتوكيدريس  بل 342086745,00 15/09/1988

إنزكان ايت ملــول01305S18اع. الهداية4989شتـوكة ايــت بـهاءإع.خميس اداوكنظيفالحسين  بوناكة 151769142,00 16/09/1982

إنزكان ايت ملــول01010S04اع. ابن زهر6948ورززاتاع. تيشكاالحسين ايمستان 209651239,00 16/09/1984
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المؤسسة الصلية
منصب

 التعيين

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

م. النقطتاريخ التوظيفت الختيارنيابة التعيينرمزهامؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

سوس- ماسة- درعة12

نتيجة الحركة النتقالية لمديري مؤسسات التعليم الثانوي 

العدادي لسنة 2011

ملحظات

إنزكان ايت ملــول01321S01إع. المام الجزولي6954تارودانتاع. هوزيوةمحمد طمطم 612919139,00 16/09/1976

سيدي إيفني73000S02اع.30 يونيو6997شتـوكة ايــت بـهاءثا. سيدي خليلاحمد بايزة 217415139,00 10/11/1982

زاكورة51006S01إع. ابن رشد5008زاكورةاع. 16 نونبردكداك عز الدين 1151947139,00 16/09/1999

تينغير51004S02إع . ايت بوالل5017تينغيرإع. المدونلمغاري محمد 149983142,00 16/09/1982

تينغير51016S01اع. ايت الفرسي5022تينغيراع.الملأحمد وحدي 342770139,00 16/09/1988
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المؤسسة الصلية
منصب

 التعيين

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

م. النقطتاريخ التوظيفت الختيارنيابة التعيينرمزهامؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

مراكش- تانسيفت - الحوز13

نتيجة الحركة النتقالية لمديري مؤسسات التعليم الثانوي 

العدادي لسنة 2011

ملحظات

13

مراكش45000S14اع.شاعر الحمراء5038الرحامنةثا.سيدي بوعثمانأحمد السيوطي 665345163,00 26/10/1977

مراكش40000S05اع الصفاء5042تارودانتاع. بئر انزرانعلي جرجوب 364586154,00 16/09/1989

مراكش45000S15اع. الرحالي الفاروقي5040سيدي البرنوصياع. عبد ال ابراهيمبلبيل سيدي محمد 628074250,00 16/09/1977

مراكش45000S10اع. المختار السوسي5032زاكورةاع.تغبالتوبلل نعيم 333902445,00 16/09/1988

مراكش45721S01إع. عثمان بن عفان7074زاكورةاع. افرامتيمين عبد الرحيم 90735639,00 16/09/1995

مراكش45010S28اع. عبد السلم المشاوي5039مراكشإع. عثمان بن عفانعبد اللطيف  سارتي 279914239,00 16/09/1985

مراكش45002S06اع. المسيرة 50353مراكشاع. الداخلةعبد الفتاح جديد 772711139,00 07/10/1991

شيشاوة48001S03اع. الحي الحسني5062شيشاوةإع. الفرابيحسن الكيللي 143991139,00 18/10/1984

الحوز46001S04اع. المعتمد بن عباد5083السمارةاع. المجاهد فاضل الهاشميالمحجوب التارقي 696833139,00 16/09/1980

قلعة السراغنة19023S01اع. اولد اصبيح10420قلعة السراغنةاع. لوناسدةمحمد  لكرار 215743142,00 13/10/1984

قلعة السراغنة19005S02اع. ابن بطوطة5110تينغيراع. تصويتمحمد مزاني 375511139,00 17/09/1990

الصويرة23000S05العدادية الجديدة5131الصويرةإع.حد الدرايوسف بوسان 324113139,00 21/09/1987

الصويرة23027S02اع.الغزالي5137اكادير اداوتنـاناع. الرياضمحفوظي  عبد السلم 644749139,00 16/09/1978
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المؤسسة الصلية
منصب

 التعيين

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

م. النقطتاريخ التوظيفت الختيارنيابة التعيينرمزهامؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

دكالة- عبدة14

نتيجة الحركة النتقالية لمديري مؤسسات التعليم الثانوي 

العدادي لسنة 2011

ملحظات

14

الجديدة17001S06اع. المصب5156الجديدةاع. المام عليمحمد كلموس 154118150,00 14/10/1980

الجديدة17002S15اع. 3 مارس5158الجديدةاع.طارق بن زيادالمصطفى القاسمي 154662145,00 04/12/1980

الجديدة17001S04اع . البكري5157الجديدةإع . الرشادعبدالجليل بلعاطر 181360442,00 26/10/1981

الجديدة17010S12اع. محمد الحنصالي7262امضيق الفنيدقاع. عبد الكريم الخطابيكمال رياشي 1124538342,00 16/09/1998

اليوسفية57300S06اع. المختار السوسي5183اليوسفيةإع. لل عــائشةعمر الذاهيبي 347213154,00 16/09/1988

اليوسفية57300S04إع. لل عــائشة7339اليوسفيةاع. عـــلل الفــاسيعبدالجبار محسين 789927248,00 16/09/1992

اليوسفية57300S05اع. راضي سلوي5182سيدي بنوراع. الفضيلةمحمد توفيد 677729242,00 24/10/1977

اسفي57515S01اع.الفقيه الجازولي5192سيدي بنورإع. إبن سيناعبدالجليل كاهي 232888742,00 16/09/1986

اسفي57001S20اع. عبد الكريم الخطابي5191اسفيإع. ابن طفيلمحمد الحنجري 613064142,00 04/11/1974
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المؤسسة الصلية
منصب

 التعيين

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

م. النقطتاريخ التوظيفت الختيارنيابة التعيينرمزهامؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

الشاوية- ورديغة15

نتيجة الحركة النتقالية لمديري مؤسسات التعليم الثانوي 

العدادي لسنة 2011

ملحظات

15

خريبكة41029S01اع. اولد فنان5223خريبكةاع. الشهيد المعلم العربيصالح غزى 628196148,00 19/09/1977

خريبكة41000S05اع. مولي رشيد5218سطاتاع. أنس بن مالكمحمد الخمسي 738131142,00 16/09/1993

خريبكة41000S04اع. المام مالك5219خريبكةاع.خالد ابن الوليدصلحي المصطفى 687943239,00 16/09/1980

خريبكة41000S15اع. الشهيد المعلم العربي7438خريبكةإع. عثمان ابن عفــانعبد الرحيم البرغيمي 789353539,00 16/09/1992

سطات59000S09إع. المسيرة الخضراء5236سطاتإع. بني خلوكالعربي طوبي 600724145,00 16/09/1975

برشيد59300S06اع. المام مالك5248النواصراع. توفيق الحكيمالغربي   كوثر 889837142,00 16/09/1988
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المؤسسة الصلية
منصب

 التعيين

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

م. النقطتاريخ التوظيفت الختيارنيابة التعيينرمزهامؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

تادلة- ازيلل16

نتيجة الحركة النتقالية لمديري مؤسسات التعليم الثانوي 

العدادي لسنة 2011

ملحظات

16

ازيلل05113S05الع.الجديدة5267ازيللاع. تيشبيتمحمد سي جاسي 326564245,00 21/09/1987

ازيلل05513S01إع. المام علي5269ازيللاع. الطلسحسن أبو الفتح 340996142,00 16/09/1988

ازيلل05113S06اع. تيشبيت7538مراكشاع. ابن بطوطةمحمد بنتكا 688090339,00 16/09/1980

بنى ملل07000S07إع.الداي5283بنى مللثا.ابن طفيل عبد العزيز الجريد 304700148,00 16/09/1987
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