
العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء 02    جھة التعیین     :      
مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  رمزھا مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب رقم التأجیر

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1997 1 العیون 26209M الثانویة اإلعدادیة 
الشریف اإلدریسي

7028 السمارة المسیرة 
الخضراء

السالكي خطري 1118281
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كلمیم - السمارة 03    جھة التعیین     :      
مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  رمزھا مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب رقم التأجیر

مدیر إعدادیة بدون سكن 57 16/09/1988 1 كلمیم 25735X الثانویة الجدیدة اإلعدادیة 7046 بوجدور ثانویة عمر بن 
الخطاب 
االعدادیة

بوكنین  لحسن 340847
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سوس-ماسة-درعة 04    جھة التعیین     :      
مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  رمزھا مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب رقم التأجیر

مدیر إعدادیة نعم 48 16/09/1998 3 اشتوكة ایت 
باھا

05370L الثانویة اإلعدادیة  عبدهللا 
الشفشاوني

3399 أسا الزاك المسیرة 
الخضراء

شلح امبارك 1123926

مدیر إعدادیة نعم 42 17/09/1990 5 اشتوكة ایت 
باھا

24505K بلفاع 7095 قلعة السراغنة ثانویة  إبن 
بطوطة 
االعدادیة

محمد مزاني  375511

مدیر إعدادیة في طور 
اإلنجاز

51 16/09/1994 5 انزكان ایت 
ملول

26433F البوشواریین 7122 زاكورة أیت أوزین المتوكل عبد 
الصمد

55010

مدیر إعدادیة نعم 46 01/10/1979 2 انزكان ایت 
ملول

18673W عثمان بن عفان 7135 مراكش الفارابي محمد ایت رحو 128202

مدیر إعدادیة نعم 54 16/09/1981 1 تارودانت 26305S الثانویة االعدادیة اضوار 7194 تارودانت تازمورت أحمد بوزكور 121882

مدیر إعدادیة نعم 42 16/09/1989 2 تارودانت 24535T إسن 7190 تارودانت الشھید علي بن 
الطاھر

محمد نعینعة 363607

مدیر إعدادیة نعم 42 16/09/1989 6 تارودانت 26190S الثانویة االعدادیة زاویة 
سیدي الطاھر

7206 تارودانت أولوز اقدیمن محمد 363118

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1989 3 تارودانت 24670P 7185   سیدي واعزیز تارودانت ثانویة  أكدیر 
ملول اإلعدادیة

محمد لكدیش 348609

مدیر إعدادیة نعم 39 06/09/2001 7 تارودانت 26304R الثانویة االعدادیة تیوت 7205 تیزنیت الثانویة االعدادیة 
افال اغیر

الحبیب    
القیداش

1240330

مدیر إعدادیة في طور 
اإلنجاز

48 01/12/1991 1 تنغیر 26319G الثانویة االعدادیة 
احنصال

7257 تنغیر زاویة البئر والزاویت محمد 768413

مدیر إعدادیة نعم 42 16/09/1988 1 تنغیر 24280R 7277 معركة وادي المخازن تنغیر إعدادیة ایت 
الفرسي

وحدى  احمد 342770

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1985 1 تنغیر 22832S زاویة البئر 3584 تنغیر اعدادیة  
تصویت

بواس میمون 242713

مدیر إعدادیة نعم 39 06/09/2001 2 تنغیر 24664H اعدادیة تصویت  3579 تنغیر إعدادیة ایت 
توخسین

لغمامي محمد 1241081

مدیر إعدادیة نعم 51 16/09/1991 1 زاكورة 13498W النخیل 7221 زاكورة افالندرا نصیف محمد 398317

مدیر إعدادیة نعم 42 16/09/1986 2 زاكورة 20696V أمزرو 7223 زاكورة تانسیخت الحمزاوي علي 297799
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سوس-ماسة-درعة 04    جھة التعیین     :      
مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  رمزھا مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب رقم التأجیر

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1999 1 زاكورة 25193H تانسیخت 3551 زاكورة موسى بن نصیر منیاني محمد 1151306

مدیر إعدادیة في طور 
اإلنجاز

51 16/09/1986 1 ورززات 26189R الثانویة االعدادیة ابن 
رشد

7164 ورززات حسن عبد هللا 
المزوغي

نور الدین 
التجاني

298593

مدیر إعدادیة في طور 
اإلنجاز

48 16/09/1982 1 ورززات 26303P الثانویة االعدادیة ابن 
زیدون

7149 ورززات األطلس الكبیر صبري فاطیمة 971616
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الغرب - شراردة - بني حسین  05    جھة التعیین     :      
مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  رمزھا مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب رقم التأجیر

مدیر إعدادیة نعم 45 16/09/1997 4 القنیطرة 26297H ابن یاسین 7311 القنیطرة الثانویة اإلعدادیة 
الغرب

عبد الرحیم سند 1052229

مدیر إعدادیة في طور 
اإلنجاز

39 16/09/1999 2 سیدي سلیمان 26316D النھضة 7382 وزان ثانویة سیدي 
احمد الشریف 
االعدادیة

بنخدة عبد 
الحفیظ

1152307

مدیر إعدادیة نعم 45 25/10/1978 1 سیدي قاسم 26301M ثانویة باب تیوكا 
اإلعدادیة

7363 سیدي قاسم الداخلة عبد الرحیم 
بندامیة

694153
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الشاویة - وردیغة  06    جھة التعیین     :      
مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  رمزھا مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب رقم التأجیر

مدیر إعدادیة نعم 39 06/09/2001 5 برشید 21571W الثانویة اإلعدادیة لالمریم 7488 تنغیر المدون الكریمي م 
الحسن

1240825

مدیر إعدادیة نعم 54 16/09/1989 1 بن سلیمان 25214F الثانویة اإلعدادیة  الفلین  7391 عین السبع الحي 
المحمدي

المتنبي مصطفى مصلح 368008

مدیر إعدادیة نعم 42 05/12/1980 1 خریبكة 24658B ثا. الشھید صالح ورداني 
االعدادیة

7421 الصخیرات تمارة غشت 20 الزاكي سعید 151440

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1988 1 خریبكة 12245J سیدي  عبد  العزیز 7415 خریبكة وادي الذھب اخشیلعة عبد 
العزیز

340838

مدیر إعدادیة محتل 51 16/09/1995 1 سطات 14620R الثانویة اإلعدادیةالسمارة 7445 سطات ثانویة سیدي 
الذھبي اإلعدادیة

محمد بلحسین 376376
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مراكش - تانسیفت - الحوز 07    جھة التعیین     :      
مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  رمزھا مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب رقم التأجیر

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1981 1 الحوز 21862M الثانویة اإلعدادیة سد 
نفیس

7523 الحوز              
ثانویة المركب 
التربوي 

االعدلدیة اغبالو

عبد العزیز 
زعالن

124888

مدیر إعدادیة نعم 51 05/10/1982 1 الرحامنة 23114Y المسیرة 7675 الرحامنة واد المخازن علي بن خیزوا 213297

مدیر إعدادیة نعم 48 16/09/1988 2 الرحامنة 09343E واد المخازن 3980 أزیالل ثانویة شاعر 
الحمراء 
اإلعدادیة

بلعطار عبد 
الرجیم

343975

مدیر إعدادیة نعم 42 16/09/1985 10 مراكش 02704N الفارابي 3953 مراكش عبد السالم 
المستاري

عبد اللطیف 
سارتي

279914

7 / 21

نتیجة الحركة اإلنتقالیة لمدیري مؤسسات التعلیم الثانوي اإلعدادي لسنة 2014 



الشرقیة  08    جھة التعیین     :      
مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  رمزھا مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب رقم التأجیر

مدیر إعدادیة محتل 45 21/09/1987 1 الناضور 12277U الجاحظ 4054 الناضور اعزانن بوعرورو محمد 305638

مدیر إعدادیة نعم 43 16/09/1985 1 الناضور 26278M ایكسان 7763 الناضور الزرقطوني الكبیر عبد 
العزیز

279971

مدیر إعدادیة في طور 
اإلنجاز

43 01/10/1983 1 الناضور 26207K اوالد ستوت 7775 الناضور الجاحظ قوبع محمد 242066

مدیر إعدادیة بدون سكن 39 21/09/1987 2 الناضور 24974V اعدادیة أنوال 7751 الناضور العروي2 الوغمیري عبد 
الكریم

323007

مدیر إعدادیة نعم 42 16/09/1988 1 جرادة 26279N ثانویة ابن سینا االعدادیة
 

7733 جرادة ثانویة عمر بن 
جلون االعدادیة

صلحي     
بلقاسم

340844

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1984 1 جرادة 26282S ثانویة االمل االعدادیة 7737 جرادة إعدادیة عمر بن 
الخطاب

محمد جابري 210429

مدیر إعدادیة نعم 42 21/09/1987 1 فیكیك 26276K ابن طفیل 7710 فیكیك إعدادیة بومریم السالمة علي 304765

مدیر إعدادیة نعم 57 16/09/1981 1 وجدة انجاد 26406B إع. مصطفى المشرافي 7789 وجدة انجاد إع. عبد الخالق 
الطریس

زیدان محمد 122151

مدیر إعدادیة بدون سكن 50 16/09/1986 1 وجدة انجاد 26404Z إع. تیفاریتي 7787 وجدة انجاد ثا. محمد 
السادس

یحیى بنیوال 298574

مدیر إعدادیة نعم 46 12/11/1985 1 وجدة انجاد 26395P إع. محمد مسكین 7790 وجدة انجاد إع. باستور عبد الغاني 
العتماني

259982

مدیر إعدادیة بدون سكن 45 16/09/1979 2 وجدة انجاد 26402X إع. محمد بنعمارة 7785 وجدة انجاد إع. البكري بداوي محمد 666805

مدیر إعدادیة نعم 45 16/09/1999 1 وجدة انجاد 04386S إع. أبي عنان المریني 4123 الناضور راس الماء بنعباس خلیل 1152144

مدیر إعدادیة بدون سكن 43 16/09/1988 3 وجدة انجاد 04382M إع. سیدي یحیى 7799 برشید ثانویة  اإلمام 
مالك

كوثر الغربي 889837

مدیر إعدادیة نعم 43 16/09/1994 9 وجدة انجاد 04393Z إع. عبد الخالق الطریس 4139 الدریوش إع. موالي 
یوسف

عمر جعواني 55453

مدیر إعدادیة نعم 43 16/09/1986 1 وجدة انجاد 04391X إع. محمد الدرفوفي 7793 كرسیف ابن الھیثم عبد العزیز 
شعباني

297495

مدیر إعدادیة نعم 43 12/11/1980 1 وجدة انجاد 26394N إع. الداخلة 7806 وجدة انجاد إع. أبي ذر 
الغفاري

اسماعیلي عبد 
الحق

151515
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الشرقیة  08    جھة التعیین     :      
مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  رمزھا مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب رقم التأجیر

مدیر إعدادیة نعم 39 15/10/1980 7 وجدة انجاد 04395B إع. أبي ذر الغفاري 4093 بركان لعتامنة بوشارب محمد 149779

مدیر إعدادیة نعم 33 16/09/1995 3 وجدة انجاد 04389V إع. باستور 4130 الدریوش إع. عزیز امین محمد ناصري 89850
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الدار البیضاء الكبرى  09    جھة التعیین     :      
مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  رمزھا مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب رقم التأجیر

مدیر إعدادیة نعم 53 16/09/1986 1 الحي الحسني 01672S الھناء 7941 الحي الحسني عمر بن الخطاب عبد الكریم 
امالح

298633

مدیر إعدادیة في طور 
اإلنجاز

51 16/09/1989 2 الحي الحسني 26415L اإلمام الغزالي 7965 الجدیدة الساحل سعید غیات 365547

مدیر إعدادیة نعم 48 16/09/1985 2 الحي الحسني 23767H عمر بن الخطاب 4249 الحي الحسني ابن ھشام عبدهللا بوروش 282113

مدیر إعدادیة نعم 51 16/09/1986 1 الفداء مرس 
السلطان

01542A زینب النفزاویة 7900 الفداء مرس 
السلطان

رابعة العدویة اسماعیل أعموم 232344

مدیر إعدادیة بدون سكن 39 16/09/1983 2 المحمدیة 26334Y فاطمة الفھریة 8084 مدیونة التحدي بنحمو محمد 180564

مدیر إعدادیة نعم 39 01/10/1979 3 المحمدیة 01906W العقید العالم 8080 بن سلیمان الثانویة اإلعدادیة 
علي بن  
الجیاللي  
الوھابي

رضوان 
المصطفى

127965

مدیر إعدادیة نعم 51 16/09/1988 2 أنفا 01470X ابن بطوطة 7886 موالي رشید سیدي 
عثمان

سعید تكروین غشت 20  344058

مدیر إعدادیة محتل 39 20/09/1983 1 أنفا 01477E خدیجة أم المؤمنین 7883 عین الشق األطلس الـمـصـطـفــى  
جـنـــــــاح

177578

مدیر إعدادیة نعم 48 21/09/1987 1 سیدي 
البرنوصي

19750S طرفة بن العبد 8031 سیدي البرنوصي الفقیھ القري ربیعة عالوي 885436

مدیر إعدادیة نعم 55 16/09/1986 1 عین السبع 
الحي 
المحمدي

01646N المقدسي 7910 عین السبع الحي 
المحمدي

ابن رشد سعید شوكیر 170433

مدیر إعدادیة نعم 43 15/10/1981 3 عین السبع 
الحي 
المحمدي

01641H المتنبي 4214 أنفا الوفاء الخروصي محمد 180524

مدیر إعدادیة نعم 55 16/09/1979 1 عین الشق 20019J األطلس 4228 وجدة انجاد إع. أبي عنان 
المریني

موالي علي 
العمري

666929

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1982 1 مدیونة 22005T سیدي حجاج 8071 مدیونة المرحوم عبد هللا 
ابراھیم

حسن فكري 149511
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الدار البیضاء الكبرى  09    جھة التعیین     :      
مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  رمزھا مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب رقم التأجیر

مدیر إعدادیة نعم 51 16/09/1986 1 موالي رشید 
سیدي عثمان

23629H عبد الرحیم بوعبید 8012 موالي رشید سیدي 
عثمان

الرحالي 
الفاروقي

السعدیة نصیر 884002

مدیر إعدادیة بدون سكن 43 20/10/1984 3 موالي رشید 
سیدي عثمان

01848H عالل بن عبد هللا 8026 سیدي البرنوصي ابن خلدون العربي الحیلولي 180628

مدیر إعدادیة نعم 36 17/09/1984 2 موالي رشید 
سیدي عثمان

01860W 4290 غشت 20  سیدي البرنوصي ملیكة الفاسي عبد العزیز 
شجید

210902
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الرباط - سال - زمور - زعایر 10    جھة التعیین     :      
مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  رمزھا مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب رقم التأجیر

مدیر إعدادیة في طور 
اإلنجاز

42 16/10/1981 1 الخمیسات 26393M سیدي عالل لمصدر 8140 الخمیسات عبد الرحمن بن 
عوف

حدیوي عبد 
اللرحیم

175828

مدیر إعدادیة محتل 34 18/09/1982 2 الخمیسات 18692S البارودي 8157 الخمیسات االمام مالك الحسن یعقوبي 209682

مدیر إعدادیة نعم 65 12/01/1985 1 الرباط 01096R ابن خلدون 8177 الصخیرات تمارة ابن خلدون محمد عزیز 
المراكشي

218071

مدیر إعدادیة نعم 54 23/10/1983 1 الرباط 01088G ابن طفیل 8162 الخمیسات المسیرة اسماعیلي علوي 
محمد

232585

مدیر إعدادیة نعم 51 21/09/1987 2 الرباط 01100V طلحة بن عبید هللا 8168 العیون الثانویة اإلعدادیة 
حلیمة السعدیة

عبید المصطفى 323351

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1992 1 الرباط 01107C حلیمة السعدیة 4410 خریبكة الحسن  الثاني غریب خدیجة 772876

مدیر إعدادیة نعم 57 17/09/1984 1 الصخیرات 
تمارة

25467F یعقوب المنصور 8256 الرباط حلیمة السعدیة المصطفى ابو 
العھـد

209973

مدیر إعدادیة نعم 55 16/09/1986 2 الصخیرات 
تمارة

26345K أحمد الشرقاوى 8273 الفقیھ بنصالح ثانویة عبد 
المالك السعدي 
اإلعدادیة

لحسن             
    أوباعوش

304670

مدیر إعدادیة نعم 54 16/09/1988 1 الصخیرات 
تمارة

01302P محمدبن زاكور 8267 الجدیدة عالل الفاسي مصطفى اترید 347195

مدیر إعدادیة نعم 52 23/09/1983 3 الصخیرات 
تمارة

22643L ابن بسام 8264 فاس قاسم أمین عبد الرحیم 
بقلول

178801

مدیر إعدادیة نعم 51 16/09/1988 4 الصخیرات 
تمارة

26346L عبدالسالم عامر 8274 الصخیرات تمارة صالح الدین 
االیوبي

الكراب أحمد 340259

مدیر إعدادیة نعم 42 16/09/1997 6 الصخیرات 
تمارة

01382B ابن خلدون 4506 الفقیھ بنصالح ثانویة أبو تمام 
اإلعدادیة

احمد حمزة 1113565

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1988 3 الصخیرات 
تمارة

23492J غشت 20 4503 تاونات الثانویة اإلعدادیة 
عین مدیونة

عبداللطیف 
حنون

343958

مدیر إعدادیة نعم 51 16/09/1992 1 سال 01263X إعدادیة عمر بن الخطاب 8205 سال إعدادیة 
المنصور الذھبي

الشافعي برحیل 789972

مدیر إعدادیة نعم 48 16/09/1992 2 سال 01274J إعدادیة محمد 
الزرقطوني

8245 سیدي سلیمان التضامن الورضي سعید 716571
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الرباط - سال - زمور - زعایر 10    جھة التعیین     :      
مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  رمزھا مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب رقم التأجیر

مدیر إعدادیة نعم 45 21/09/1987 8 سال 01281S الثانویة اإلعدادیة أحمد 
بالفریج

8233 القنیطرة الجاحض ایت القاید 
اسماعیل

323615

مدیر إعدادیة نعم 45 16/09/1985 1 سال 01271F إعدادیة بن شقرون 8199 سال الثانویة اإلعدادیة 
المجد

نور الدین 
الیعقوبي

243248

مدیر إعدادیة نعم 45 15/10/1980 7 سال 25318U الثانویة اإلعدادیة المجد 4483 الصخیرات تمارة موالي ادریس 
األزھر

محمد كجوت 151633

مدیر إعدادیة نعم 45 06/09/2000 3 سال 25857E الثانویة اإلعدادیة 
األندلس

8231 تاونات ثانویة كالز 
اإلعدادیة

عزیز الحجري 1178132

مدیر إعدادیة نعم 39 11/11/1985 1 سال 21535G إعدادیة إالخوارزمي 8239 سال إعدادیة البستان السباعي   حسن 282264

13 / 21

نتیجة الحركة اإلنتقالیة لمدیري مؤسسات التعلیم الثانوي اإلعدادي لسنة 2014 



دكالة - عبدة 11    جھة التعیین     :      
مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  رمزھا مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب رقم التأجیر

مدیر إعدادیة بدون سكن 48 16/09/1986 1 اسفي 26337B إعدادیة الكندي 8336 اسفي ابن زھر طالیدي عبد 
الرحمان

296290

مدیر إعدادیة بدون سكن 43 28/11/1983 2 اسفي 22511T عبد الكریم الخطابي 8308 اسفي الفقیھ الجزولي عبد الجلیل  
كاھي

232888

مدیر إعدادیة نعم 57 16/09/1989 1 الجدیدة 08073Z عبد الكریم الخطابي 8287 الجدیدة عبد المالك 
السعدي

عبد هللا ایت 
الحاج سلیمان

369335

مدیر إعدادیة بدون سكن 45 17/09/1984 1 الجدیدة 25458W المصب 8289 الجدیدة خالد بن الولید سعید قداش  180477

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1998 1 الجدیدة 25854B القصیبة 8299 الجدیدة الورد عامر لفحل 1124491

مدیر إعدادیة نعم 33 16/09/1999 6 الجدیدة 08726J عبد المالك السعدي 4594 شیشاوة الثانویة اإلعدادیة 
كماسة

لكناوي سعید 1152447

مدیر إعدادیة نعم 42 03/10/1977 7 الیوسفیة 22512U الثانویة اإلعدادیة االمام  
الغزالي

8387 الرحامنة بوشان یوشاع محمد 677737

مدیر إعدادیة نعم 44 16/09/1982 1 سیدي بنور 08719B ثانویة البارودي 
اإلعدادیة

8346 أنفا انفا عبد هللا جھري 152018
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تادلة - أزیالل  12    جھة التعیین     :      
مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  رمزھا مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب رقم التأجیر

مدیر إعدادیة نعم 50 16/09/1980 1 أزیالل 23626E ثانویة اللوز اإلعدادیة 8427 الفقیھ بنصالح ثانویة سیدي 
الحضري 
اإلعدادیة

مولود عماوي 695484

مدیر إعدادیة بدون سكن 45 16/09/1989 2 أزیالل 26401W ثانویة ولي العھد 
االعدادیة

8391 أزیالل ثانویة البحیرة 
اإلعدادیة

ابراھیم   ایت 
لحسن

368239

مدیر إعدادیة بدون سكن 42 16/09/1982 1 أزیالل 26213S ثانویة النھضة االعدادیة 8430 أزیالل ثانویة تیلوكیت 
اإلعدادیة

محمد ماحوكان 143156

مدیر إعدادیة مستعمل 
كإدارة

42 16/09/1996 3 أزیالل 07287V ثانویة البحیرة اإلعدادیة 4718 أزیالل ثانویة تبانت 
اإلعدادیة

محمد أعمي 1045055

مدیر إعدادیة نعم 39 04/09/2002 6 أزیالل 26353U ثانویة موالي رشید 
اإلعدادیة

8417 أزیالل اعدادیة األطلس رشید زكي 1270194

مدیر إعدادیة في طور 
اإلنجاز

48 21/09/1987 1 بني مالل 26293D تانویة فم وودي 
 اإلعدادیة

8458 الفقیھ بنصالح ثانویة الوحدة 
اإلعدادیة

عبد الكریم 
السوداري

280202

مدیر إعدادیة نعم 45 16/09/1986 1 بني مالل 26294E ثانویة فریاطة اإلعدادیة 8471 أزیالل ثانویة تیفرت 
نایت حمزة 
 اإلعدادیة

محمد خالص 297139

مدیر إعدادیة بدون سكن 45 24/10/1986 1 بني مالل 07674R ثانویة عبد الكریم 
الخطابي اإلعدادیة

8440 بني مالل ثانویة الزیتون 
اإلعدادیة

المصطفى 
ضمیاطي

280152

مدیر إعدادیة نعم 42 16/09/1980 1 بني مالل 24305T ثانویة أوالد یوسف 
اإلعدادیة

4749 الفقیھ بنصالح ثانویة یوسف بن 
تاشفین اإلعدادیة

البشیر 
المعطاوي

687901

مدیر إعدادیة بدون سكن 42 17/09/1984 1 بني مالل 26436J ثانویة عباد المجاطي 
 اإلعدادیة

8449 بني مالل ثانویة أوالد 
یوسف اإلعدادیة

عبد القادر 
بطاحي

218000

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1989 3 بني مالل 26204G 8460 ثانویة التنمیة اإلعدادیة الفقیھ بنصالح ثانویة حمان 
الفطواكي 
اإلعدادیة

محمد بودیابة 348697

مدیر إعدادیة نعم 39 06/09/2000 5 بني مالل 21224U ثانویة الزیتون اإلعدادیة 4748 أزیالل ثانویة ایت اقبلي 
االعدادیة

سعید دركال 1177886
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مكناس تافیاللت  13    جھة التعیین     :      
مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  رمزھا مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب رقم التأجیر

مدیر إعدادیة نعم 42 05/09/2003 1 الحاجب 04231Y ابن اجروم 8535 الحسیمة إعدادیة كتامة بنعیاد ربیع 1270865

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1986 1 الحاجب 26220Z ثانویة لقصیر2 اإلعدادیة 8538 افران عبد العزیز  اعدادیة االمل
صدیق

298639

مدیر إعدادیة نعم 39 06/09/2001 6 الحاجب 19893X یوسف ابن تاشفین 4860 شفشاون الثانویة االعدادیة 
أحمد الزرقطوني

زاید بلحداوي 1242065

مدیر إعدادیة نعم 36 16/09/1982 6 الحاجب 04229W عبد الكریم الخطابي 4857 مكناس ادریس األول محمد ساعیدي 143688

مدیر إعدادیة في طور 
اإلنجاز

54 16/09/1986 1 الرشیدیة 24749A عالل الفاسي 8563 الرشیدیة النخیل عبدهللا جامعي 289325

مدیر إعدادیة نعم 48 15/09/1988 1 الرشیدیة 26198A اعدادیة اوالد الحاج 8541 الرشیدیة اوالد شاكر التقي موالي 
المصطفى

280333

مدیر إعدادیة نعم 43 16/09/1988 1 الرشیدیة 26311Y اعدادیة حمان الفطواكي 8543 میدلت یوسف بن 
تاشفین

محمد تغالوي 341818

مدیر إعدادیة بدون سكن 42 16/09/1998 1 خنیفرة 26225E أنوال 8608 خنیفرة الخوارزمي محمد اكساس 1124345

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1998 2 خنیفرة 11972M ابن الخطیب 4938 خنیفرة الحسن االول عبدالسالم 
المدرسة

1124504

مدیر إعدادیة بدون سكن 39 16/09/1997 1 خنیفرة 11964D بدر 8606 خنیفرة ابن الخطیب مصطفى بوستة 1052031

مدیر إعدادیة نعم 52 16/09/1985 1 مكناس 03927T موالي حفیظ 8508 مكناس الیاسمین خلیل تمون 279997

مدیر إعدادیة نعم 46 16/09/1987 1 مكناس 24763R الیاسمین 4829 مكناس الھناء ادریس لھبیل 260314

مدیر إعدادیة نعم 45 17/09/1990 2 مكناس 23881G الھناء 4842 الحاجب عبد الكریم 
الخطابي

عبد القادر 
شریاط

374097

مدیر إعدادیة نعم 43 16/09/1988 1 مكناس 04088T 8512 ابن حمدون الكرتیلي مكناس خیبر وفاء عواد 331530

مدیر إعدادیة بدون سكن 40 16/09/1995 1 مكناس 04076E األزھر 8507 الخمیسات الجاحظ ادریس الزمامطة 92554

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1978 5 مكناس 04097C اإلمام مالك 8501 تازة جابر بن حیان بلحاج محمد 647438

مدیر إعدادیة بدون سكن 39 16/09/1989 4 مكناس 26186M سیدي بوزكري 8499 الحاجب یوسف ابن 
تاشفین

لحسن الیوبي 363028

مدیر إعدادیة غیر صالح 39 05/09/2008 9 مكناس 03938E خیبر 4824 وزان ثانویة الحسن 
الثاني االعدادیة

بندریس خالد 1504834
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مكناس تافیاللت  13    جھة التعیین     :      
مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  رمزھا مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب رقم التأجیر

مدیر إعدادیة نعم 39 20/09/1983 1 میدلت 25497N یوسف بن تاشفین 4947 میدلت املشیل كسي لحسن 178046

مدیر إعدادیة في طور 
اإلنجاز

39 16/09/1982 1 میدلت 26397S ملویة 8659 میدلت احمد الحنصالي  الفاضیلي  سیدي 
محمد

152081

مدیر إعدادیة نعم 39 06/09/2001 1 میدلت 11966F موالي یوسف 8639 الرشیدیة الحنصالي عقا احمد 1240935
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فاس - بولمان  14    جھة التعیین     :      
مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  رمزھا مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب رقم التأجیر

مدیر إعدادیة نعم 48 16/09/1989 2 صفرو 24837W اعدادیة  اغبالو اقورار 8739 سیدي البرنوصي الریحاني عزیز بریش 369365

مدیر إعدادیة نعم 47 16/09/1986 1 صفرو 26075S إعدادیة صنھاجة 8740 صفرو عائشة أم 
المؤمنین

محمد معنوي 298727

مدیر إعدادیة بدون سكن 44 16/09/1985 3 صفرو 25572V عائشة أم المؤمنین 5066 فاس النصر نعیمة قرشي 
علوي

874848

مدیر إعدادیة نعم 39 06/09/2001 10 صفرو 20024P اعدلدیة 6 نونبر  8733 وزان ثانویة ازغیرة 
االعدادیة

البخشوش حافیظ 1233016

مدیر إعدادیة نعم 53 21/09/1987 1 فاس 22678Z واد المخازن 8698 فاس حي السالم عبد العالي 
صباني

325318

مدیر إعدادیة نعم 48 16/09/1995 4 فاس 02245P حي السالم 5039 تاونات ثانویة  
بوعروس 
اإلعدادیة

عبدالرزاق 
الحیاني

90284

مدیر إعدادیة نعم 39 06/09/2001 6 فاس 02063S قاسم أمین 5021 الحسیمة اكاون العمراني كریمة 1232994

مدیر إعدادیة نعم 36 16/09/1996 2 فاس 25575Y النصر 5001 الحسیمة تمساوت زكریاء  جامعي 1048316

مدیر إعدادیة نعم 51 16/09/1989 1 موالي یعقوب 02253Y الثانویة االعدادیة عین 
هللا

8747 تاونات ثانویة 2 مارس 
اإلعدادیة

عبد االلھ مداح 363800
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تازة - تاونات - الحسیمة 15    جھة التعیین     :      
مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  رمزھا مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب رقم التأجیر

مدیر إعدادیة نعم 63 21/09/1987 1 الحسیمة 26221A ثانویة حي الربیع 
 اإلعدادیة

8759 الحسیمة الثانویة اإلعدادیة 
آیت یوسف 
وعلي

محمد ازكاغ 310797

مدیر إعدادیة نعم 51 16/09/1986 1 الحسیمة 06813E إعدادیة عمر ابن 
الخطاب

8754 الحسیمة إعدادیة سیدي 
عابد

احمد الغلبزوري 304634

مدیر إعدادیة نعم 45 16/09/1991 2 الحسیمة 23420F محمد الطرھوشي 6821 الحسیمة اربعاء تاوریرت شعیب بنسعلي 398388

مدیر إعدادیة نعم 45 16/09/1986 3 الحسیمة 06820M الثانویة اإلعدادیة آیت 
یوسف وعلي

5096 الحسیمة محمد 
الطرھوشي

عبد المنعم 
أزرقان

298615

مدیر إعدادیة نعم 42 16/09/1999 3 الحسیمة 06811C إعدادیة سیدي عابد 5086 الحسیمة تبرانت فارس سعید 1153140

مدیر إعدادیة نعم 36 01/01/2002 1 الحسیمة 06819L إعدادیة بني حذیفة 8775 الحسیمة إعدادیة بني 
بونصار

محمد مكوار 1283399

مدیر إعدادیة نعم 51 16/09/1988 1 تازة 16658F اإلمام مالك 8827 تازة أحد امسیلة عبد الرحیم 
زطیم

347179

مدیر إعدادیة نعم 43 16/09/1981 2 تازة 16659G عبد الكریم الخطابي 8826 تازة الثانویة اإلعدادیة 
    ابن المـقــفـــع

 

الحوسین 
الیوسفي

121629

مدیر إعدادیة بدون سكن 42 16/09/1992 3 تازة 16657E السالم 8828 تاونات ثانویة عالل 
الفاسي اإلعدادیة

مصطفى 
حموشي

789788

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1992 5 تازة 23555C الثانویة اإلعدادیة ابن 
     المـقــفـــع

5186 تازة 20غشت امین البریھي 55529

مدیر إعدادیة نعم 39 30/05/2003 6 تازة 16673X أحد امسیلة 5181 تازة الفرابي عمر العراف 1270624

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1993 1 تاونات 15941B ثانویة 2 مارس 
اإلعدادیة

5149 تاونات اوطابوعبان عبد الحمید 
السقسیقي

988689

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1988 1 تاونات 21903G ثانویة  بوعروس 
اإلعدادیة

5151 تاونات ثانویة راس الواد 
اإلعدادیة

محمد جویدي 331620
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طنجة - تطوان 16    جھة التعیین     :      
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مدیر إعدادیة نعم 33 16/09/1986 1 العرائش 05986F ثانویة العوامرة اإلعدادیة
 

8962 الصویرة تمنار عبد الحمید 
غرویط

297413

مدیر إعدادیة نعم 39 01/01/2002 3 الفحص أنجرة 25253Y الثانویة اإلعدادیة 
الجوامعة

5220 شفشاون الثانویة االعدادیة 
سجلما سة

عبداإللھ 
الھرموش

1282997

مدیر إعدادیة في طور 
اإلنجاز

51 16/09/1986 1 المضیق 
الفنیدق

26296G المسیرة الخضراء 9117 الناضور صبرا عالل بنعلي 304479

مدیر إعدادیة في طور 
اإلنجاز

43 17/09/2001 2 المضیق 
الفنیدق

26409E ابن رشد 9114 تطوان عبد هللا كنون أمجوض حمید 1241546

مدیر إعدادیة محتل 42 16/09/1988 4 المضیق 
الفنیدق

05672P اإلمام العزفي 9110 المضیق الفنیدق ابن زیدون عبد العزیز 
الغندور

346665

مدیر إعدادیة نعم 58 10/12/1982 1 تطوان 26398T ابن البیطار 9068 اشتوكة ایت باھا الثانویة اإلعدادیة 
 عبدهللا 
الشفشاوني

محمد  السرحاني 216244

مدیر إعدادیة بدون سكن 44 16/09/1989 1 تطوان 05658Z محمد الزرقطوني 9070 تطوان الفقیھ احمد 
بنتاویت

محمد نجیب 
المرابطي

367814

مدیر إعدادیة نعم 43 16/09/1988 2 تطوان 24054V عبد الرحیم بوعبید 9083 شفشاون الثانویة االعدادیة 
المشیشي

محمد بروحو 340278

مدیر إعدادیة بدون سكن 42 16/09/1988 1 تطوان 05667J الفقیھ أحمد الحداد 9072 تطوان محمد عابد 
الجابري

سعاد البكوري 891355

مدیر إعدادیة بدون سكن 39 16/09/1989 2 تطوان 19285L الفقیھ احمد بنتاویت 5303 تطوان السیدة الحرة أحمد بن عجیبة 365422

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1988 1 تطوان 26191T عزیز بالل 9103 تطوان أحمد الراضي 
السالوي

عبد السالم 
بوخزار

341738

مدیر إعدادیة نعم 39 17/09/1984 3 تطوان 26411G الزبیر بن العوام 9061 تازة المغرب العربي رفیق زالغي 213256

مدیر إعدادیة نعم 39 01/01/2002 1 شفشاون 26227G الثانویة االعدادیة 
كرانسیف

8873 شفشاون الثانویة التأھیلیة 
محمد 
الزرقطوني

الخلیل النعواش 1282936

مدیر إعدادیة نعم 57 23/10/1985 1 طنجة أصیال 15329L ابن األبار 9034 طنجة أصیال إدریس الثاني العباس حنین 267721

مدیر إعدادیة في طور 
اإلنجاز

48 16/09/1989 1 طنجة أصیال 26339D الزیاتن 9035 الدریوش ثا. تفرسیت محمد المساوي 362907
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مدیر إعدادیة نعم 44 16/09/1978 2 طنجة أصیال 15341Z إدریس الثاني 5269 طنجة أصیال الثانویة اإلعدادیة 
بدر

الرایس صالح 
الدین

648233

مدیر إعدادیة في طور 
اإلنجاز

43 16/09/1994 1 طنجة أصیال 26335Z ام البنین 9000 الفحص أنجرة الثانویة اإلعدادیة 
الجوامعة

محمد سعید 
اجبار

58741

مدیر إعدادیة نعم 42 16/09/1980 4 طنجة أصیال 23226V إع.عبد هللا كنون 9006 الفقیھ بنصالح ثانویة  اوالد 
ادریس اإلعدادیة

 

مصطفى 
بوحسیسین

694086

مدیر إعدادیة في طور 
اإلنجاز

42 16/09/1988 1 طنجة أصیال 26338C المغرب العربي 8985 طنجة أصیال النھضة شفیق االدریسي 343931

مدیر إعدادیة في طور 
اإلنجاز

42 20/09/1983 1 طنجة أصیال 26011X اعدادیة السانیة 9018 طنجة أصیال األطلس عبد القادر 
بوكدیم

180848

مدیر إعدادیة نعم 41 16/09/1986 6 طنجة أصیال 22565B األطلس 5272 العرائش ثانویة الزوادة  
 اإلعدادیة

محمد تاج الدین 
قباج

296257

مدیر إعدادیة بدون سكن 39 17/11/1983 2 طنجة أصیال 15351K إعدادیة محمد بن الحسن 
الوزاني

9020 طنجة أصیال المسیرة علي الوریاغلي 231782

مدیر إعدادیة في طور 
اإلنجاز

39 01/01/2002 2 طنجة أصیال 26223C عبد هللا ابن یاسین 9009 شفشاون الثانویة االعدادیة 
المھدي بن بركة

بكاري السعید 1283085

مدیر إعدادیة في طور 
اإلنجاز

39 01/01/2002 2 طنجة أصیال 25811E الثانویة اإلعدادیة بدر 5287 شفشاون الثانویة االعدادیة 
بواحمد

حسان الھبطي 1282870
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