
طنجة - تطوان - الحسیمة 01 جھة      :      
   التعیین

مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین تخصص  

المنصب المؤسسة األصلیة األصلیةالمدیریة االقلیمیة  اإلسم والنسب

مدیر ثانویة نعم 42 16/09/1989 1 إقلیم: العرائش الثانویة التأھیلیة عمر بن 
الخطاب

7406 الثانویة التأھیلیة 
وادي المخازن 
للتعلیم األصیل

إقلیم: العرائش محمد منیار

مدیر ثانویة نعم 60 17/09/1984 1 إقلیم: تطوان الثانویة التأھیلیة المھدي 
بنونة

7482 الثانویة التأھیلیة 
القرویین

عمالة: فاس فتاح الغزواني

مدیر ثانویة نعم 39 16/09/1997 4 إقلیم: تطوان الثانویة التأھیلیة االمام 
الغزالي

7483 ثانویة عین عائشة 
التأھیلیة

إقلیم: تاونات أمینة البوسعدني

مدیر ثانویة نعم 49 30/09/2004 1 عمالة: طنجة - 
أصیال

الثانویة التاھیلیة ابن 
زھر

9281 الثانویة االعدادیة 
ابن تومرت

عمالة: طنجة - 
أصیال

عبد الرحیم  
الزباخ

مدیر ثانویة نعم 45 16/09/1988 2 عمالة: طنجة - 
أصیال

الثانویة التأھیلیة اإلمام 
الغزالي

7450 الثانویة التأھیلیة 
الخوارزمي

عمالة: طنجة - 
أصیال

محمد الشدادي

مدیر ثانویة نعم 45 16/09/1986 1 عمالة: طنجة - 
أصیال

الثانویة التأھیلیة موالي 
یوسف التقنیة

7470 BTS حمان الفطواكي عمالة: الرباط العابدي علوي 
موالي ادریس

مدیر ثانویة نعم 40 16/09/1989 2 عمالة: طنجة - 
أصیال

الثانویة التأھیلیة عبد 
المومن الموحدي

7461 الثانویة  التأھیلیة 
ابن بطوطة

إقلیم: العرائش محمد بنیو
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الشرق 02 جھة      :      
   التعیین

مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین تخصص  

المنصب المؤسسة األصلیة األصلیةالمدیریة االقلیمیة  اإلسم والنسب

مدیر ثانویة محتل 39 16/09/1994 1 إقلیم: الناضور الثانویة التأھیلیة الناظور 7570 الثانویة التأھیلیة 
عثمان بن عفان

إقلیم: الناضور شكري الغازي

مدیر ثانویة محتل 36 16/09/1997 7 إقلیم: الناضور الثانویة التأھیلیة المطار 
التقنیة

7572 الثانویة التأھیلیة 
ابن سینا

إقلیم: الناضور عبد الحكیم 
شعیبي

مدیر ثانویة نعم 39 16/09/1992 1 إقلیم: بركان ملویة 7502 أبي الخیر إقلیم: بركان محمد العربي

مدیر ثانویة نعم 39 06/09/2001 5 إقلیم: بركان أبي الخیر 9355 حمان الفطواكي إقلیم: فجیج احمد الموفق

مدیر ثانویة نعم 33 06/09/2000 8 إقلیم: تاوریرت الثانویة التأھیلیة 
السعدیین

9492 الكندي إقلیم: جرادة بلقاسمي سلیمان

مدیر ثانویة نعم 39 16/09/1998 2 إقلیم: جرادة ثانویة القدس التأھیلیة 9403 ثانویة االمام علي 
التأھیلیة

إقلیم: جرادة بنعسو حسناء

مدیر ثانویة بدون سكن 54 16/09/1991 1 عمالة: وجدة - 
أنكاد

الثانویة التأھیلیة البستان 7602 ثا. عبد هللا العروي عمالة: وجدة - 
أنكاد

االحمادي محمد

مدیر ثانویة نعم 51 16/09/1999 2 عمالة: وجدة - 
أنكاد

ثا. عبد هللا العروي 9457 ثا. معاذ بن جبل عمالة: وجدة - 
أنكاد

سعید زروال

مدیر ثانویة بدون سكن 48 11/09/2000 3 عمالة: وجدة - 
أنكاد

الثانویة التأھیلیة العھد 
الجدید

7603 ثا. زیري بن عطیة عمالة: وجدة - 
أنكاد

بوتشیش عبد 
القادر

مدیر ثانویة نعم 45 17/09/1984 1 عمالة: وجدة - 
أنكاد

ثا. سیدي ادریس 7600 ثا. وادي الذھب عمالة: وجدة - 
أنكاد

سلیماني جمال

مدیر ثانویة نعم 43 16/09/1997 1 عمالة: وجدة - 
أنكاد

ثا. ابن الھیثم 7601 ثا. محمد السادس عمالة: وجدة - 
أنكاد

جلیبن محمد

مدیر ثانویة نعم 42 16/09/1988 4 عمالة: وجدة - 
أنكاد

ثا. وادي الذھب 9463 ثا. عبد المومن عمالة: وجدة - 
أنكاد

عبد العزیز 
روكي

مدیر ثانویة نعم 42 06/09/2006 1 عمالة: وجدة - 
أنكاد

ثا. زیري بن عطیة 9466 الثانویة التأھیلیة 
السعدیین

إقلیم: تاوریرت امین لشقر

مدیر ثانویة غیر صالح 39 16/09/1988 5 عمالة: وجدة - 
أنكاد

ثا. محمد السادس 9460 ثانویة ابن خلدون 
التأھیلیة

إقلیم: جرادة محمد   داھي
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الشرق 02 جھة      :      
   التعیین

مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین تخصص  

المنصب المؤسسة األصلیة األصلیةالمدیریة االقلیمیة  اإلسم والنسب

مدیر ثانویة بدون سكن 39 02/09/2010 4 عمالة: وجدة - 
أنكاد

ثا. معاذ بن جبل 9455 الثانویة التأھیلیة 
دبدو

إقلیم: تاوریرت عزاوي  عبد 
الفتاح
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فاس - مكناس 03 جھة      :      
   التعیین

مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین تخصص  

المنصب المؤسسة األصلیة األصلیةالمدیریة االقلیمیة  اإلسم والنسب

مدیر ثانویة نعم 39 16/09/1988 1 إقلیم: تازة الثانویة التأھیلیة عمر 
الخیام

9701 الثانویة التقنیة إقلیم: تازة عزوز بن عبو

مدیر ثانویة غیر صالح 39 16/09/1996 2 إقلیم: تازة الثانویة التقنیة 9699 BTS ثانویة یوسف بن 
تاشفین التأھیلیة

إقلیم: تازة احمد الحمومي

مدیر ثانویة نعم 36 16/09/1998 1 إقلیم: تازة ثانویة یوسف بن تاشفین 
التأھیلیة

9717 الثانویة االعدادیة 
سجلما سة

إقلیم: شفشاون سعید مساسي

مدیر ثانویة نعم 39 07/09/2005 5 إقلیم: صفرو ثانویة محمد السادس 
التأھیلیة

7745 الثانویة التأھیلیة 
أجدیر

إقلیم: تازة مصلح محمد

مدیر ثانویة بدون سكن 39 06/09/2006 3 إقلیم: موالي 
یعقوب

الثانویة التأھیلیة 11 
ینایر

9724 ثانویة الحوافات 
التأھیلیة

إقلیم: سیدي 
قاسم

محسین    
اعمجان

مدیر ثانویة نعم 39 02/01/2002 4 إقلیم: موالي 
یعقوب

الثانویة التأھیلیة 18 
نونبر

7823 الثانویة التأھیلیة 
المستقبل

إقلیم: موالي 
یعقوب

نور الدین 
الززون

مدیر ثانویة نعم 54 17/09/1984 1 عمالة: فاس الثانویة التأھیلیة إبن 
رشد

7695 الثانویة التاھیلیة 
ابن زھر

عمالة: طنجة - 
أصیال

جبارة الخمار

مدیر ثانویة نعم 52 10/09/2001 1 عمالة: فاس الثانویة التأھیلیة عبدهللا 
العروي

9633 الثانویة التأھیلیة 
ابن ھاني

عمالة: فاس ادریس ساللي

مدیر ثانویة نعم 51 16/09/1992 1 عمالة: فاس الثانویة التأھیلیة طارق 
بن زیاد

7725 الثانویة التأھیلیة 2 
أكتوبر

إقلیم: بولمان محمد موجب

مدیر ثانویة نعم 48 23/05/2005 2 عمالة: فاس الثانویة التأھیلیة ابن 
البیطار

7716 ثانویة الخوارزمي 
التأھیلیة

إقلیم: تاونات منصوري لیلة

مدیر ثانویة نعم 46 31/10/2001 5 عمالة: فاس الثانویة التأھیلیة األمیرة 
لال سلمى

7702 الثانویة التأھیلیة 
موالي رشید

عمالة: فاس الحسنیة 
ودغیري

مدیر ثانویة بدون سكن 39 16/09/1989 2 عمالة: فاس الثانویة التأھیلیة 
الخوارزمي

7715 الثانویة التأھیلیة 
عالل الودیي

عمالة: فاس عبد االلھ 
معزوزي

مدیر ثانویة نعم 39 16/09/1999 2 عمالة: فاس الثانویة التأھیلیة 
الھاشمي الفیاللي

7724 ثانویة 16 نونبر 
التأھیلیة

إقلیم: الحاجب البوبكري 
امبارك

مدیر ثانویة نعم 55 17/09/1984 1 عمالة: مكناس الثانویة التأھیلیة حمان 
الفطواكي

7638 الثانویة التأھیلیة 
عبدهللا العروي

عمالة: فاس عبد الرحیم 
عبید
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فاس - مكناس 03 جھة      :      
   التعیین

مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین تخصص  

المنصب المؤسسة األصلیة األصلیةالمدیریة االقلیمیة  اإلسم والنسب

مدیر ثانویة نعم 48 16/09/1985 1 عمالة: مكناس الثانویة التأھیلیة لال أمینة 10885 الثانویة التأھیلیة 
طارق بن زیاد

عمالة: مكناس العربي 
كركازي

مدیر ثانویة نعم 47 16/09/1992 2 عمالة: مكناس الثانویة التأھیلیة إبن 
البیطار

7637 الثانویة التأھیلیة 
سلمان الفارسي

عمالة: سال لوداري  فؤاد

مدیر ثانویة نعم 45 05/09/2007 1 عمالة: مكناس ملحقة الثانویة التأھیلیة 
أناسي

7664 ثانویة القدس 
التأھیلیة

إقلیم: جرادة الدلیمي جواد

مدیر ثانویة نعم 44 16/09/1992 3 عمالة: مكناس الثانویة التأھیلیة المسیرة 7635 الثانویة التأھیلیة 
عین كرمة

عمالة: مكناس بكراوي عبد 
الكریم

مدیر ثانویة بدون سكن 39 16/09/1993 1 عمالة: مكناس الثانویة التأھیلیة اإلمام 
علي

7636 ثانویة جحجوح 
التأھیلیة

إقلیم: الحاجب محمد وامبارك 
أسرار

مدیر ثانویة نعم 39 16/09/1996 5 عمالة: مكناس الثانویة التأھیلیة طارق 
بن زیاد

9509 الثانویة التأھیلیة 
تیزي وسلي

إقلیم: تازة عبد الوھاب 
الحداد
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الرباط - سال - القنیطرة 04 جھة      :      
   التعیین

مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین تخصص  

المنصب المؤسسة األصلیة األصلیةالمدیریة االقلیمیة  اإلسم والنسب

مدیر ثانویة نعم 39 16/09/1994 7 إقلیم: الخمیسات ادریس بنزكري 7889 ثانویة الكندي 
التأھیلیة

إقلیم: الدریوش كصى ادریس

مدیر ثانویة بدون سكن 42 16/09/1996 1 إقلیم: القنیطرة الثانویة التأھیلیة محمد 
الشرایبي

7831 الثانویة التأھیلیة 
الوفاق

إقلیم: القنیطرة الخمري  محمد

مدیر ثانویة بدون سكن 39 16/09/1998 3 إقلیم: القنیطرة الثانویة التأھیلیة الوفاق 9751 الثانویة التأھیلیة 
الحسین السالوي

عمالة: سال حفیظة بابا

مدیر ثانویة في طور 
اإلنجاز

33 16/09/1996 1 إقلیم: سیدي سلیمان الثانویة التأھیلیة 
المساعدة

8011 ثانویة المنصور 
الذھبي

إقلیم: سیدي 
قاسم

حسن بركان

مدیر ثانویة بدون سكن 51 16/09/1993 1 إقلیم: سیدي قاسم ثانویة أحد 7972 ثانویة زكوطة إقلیم: سیدي 
قاسم

خالید دوھبي

مدیر ثانویة محتل 42 16/09/1994 1 إقلیم: سیدي قاسم ثانویة المنصور الذھبي 9894 ثانویة محمد 
الزرقطوني

إقلیم: سیدي 
قاسم

رشید أشریط

مدیر ثانویة نعم 51 16/09/1999 1 عمالة: الرباط دار السالم 7921 الثانویة التأھیلیة 
والدة

عمالة: سال بدر البوداللي

مدیر ثانویة نعم 45 16/09/1988 1 عمالة: الرباط حمان الفطواكي 9830 مرس الخیر عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

حسن  رحالي

مدیر ثانویة نعم 42 18/10/1990 1 عمالة: الرباط أبي بكر الصدیق 7920 ثانویة الحسن 
الثاني التأھیلیة

إقلیم: بني مالل عبد الغاني 
وحیب

مدیر ثانویة بدون سكن 39 16/09/1988 2 عمالة: الرباط الشریف اإلدریسي 7918 الثانویة التأھیلیة 
الباتول الصبیحي

عمالة: سال ادریس سرسي

مدیر ثانویة نعم 57 16/09/1987 1 عمالة: الصخیرات 
 - تمارة

موالي علي الشریف 8028 الثانویة التأھیلیة 
محمد أجانا

عمالة: مكناس محمد فلیو

مدیر ثانویة نعم 46 07/09/2004 4 عمالة: الصخیرات 
 - تمارة

ابن رشد 8027 الموحدین إقلیم: الخمیسات محمد السكاكي

مدیر ثانویة نعم 39 23/12/1987 9 عمالة: الصخیرات 
 - تمارة

المھدي المنجرة 9934 الثانویة التأھیلیة 
عباس محمود 
العقاد

عمالة: سال عبد الحق 
المرتضي
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الرباط - سال - القنیطرة 04 جھة      :      
   التعیین

مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین تخصص  

المنصب المؤسسة األصلیة األصلیةالمدیریة االقلیمیة  اإلسم والنسب

مدیر ثانویة نعم 36 14/09/2001 4 عمالة: الصخیرات 
 - تمارة

خدیجة العوفیر 8019 محمد السادس إقلیم: الخمیسات عزیز زیدوح

مدیر ثانویة نعم 56 04/01/1992 1 عمالة: سال الثانویة التأھیلیة الفارابي 
 التقنیة

9837 BTS الثانویة التأھیلیة 
موحى أوحمو 
الزیاني

عمالة: سال عبد الھادي 
الشلي

مدیر ثانویة نعم 50 13/11/1992 1 عمالة: سال الثانویة التأھیلیة سلمان 
الفارسي

9842 CP الثانویة التأھیلیة 
الفارابي  التقنیة

عمالة: سال محمد الزرایدي

مدیر ثانویة نعم 39 16/09/1989 1 عمالة: سال الثانویة التأھیلیة موحى 
أوحمو الزیاني

9854 الثانویة التأھیلیة 
إبن ھاني

عمالة: سال ھشام طزنتي

مدیر ثانویة نعم 39 07/09/2004 1 عمالة: سال الثانویة التأھیلیة والدة 9868 ثانویة بطیط 
التأھیلیة

إقلیم: الحاجب محمد الخلفي
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بني مالل - خنیفرة 05 جھة      :      
   التعیین

مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین تخصص  

المنصب المؤسسة األصلیة األصلیةالمدیریة االقلیمیة  اإلسم والنسب

مدیر ثانویة نعم 50 07/07/1991 1 إقلیم: بني مالل ثانویة ابن العوام 
التأھیلیة

8091 ثانویة عالل بن 
عبد هللا التأھیلیة

إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

عبد المجید 
القرشي

مدیر ثانویة في طور 
اإلنجاز

42 06/09/2001 1 إقلیم: بني مالل ثانویة إكیك التأھیلیة 8079 ثانویة األطلس 
الـتأھیلیة

إقلیم: بني مالل محمد حفوض

مدیر ثانویة نعم 42 21/09/1987 1 إقلیم: خنیفرة الثانویة التأھیلیة فاطمة 
الزھراء

8138 التانویة التأھیلیة 
محمد السادس

إقلیم: خنیفرة خیاطي الحسین
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الدار البیضاء  - سطات 06 جھة      :      
   التعیین

مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین تخصص  

المنصب المؤسسة األصلیة األصلیةالمدیریة االقلیمیة  اإلسم والنسب

مدیر ثانویة نعم 57 16/09/1997 1 إقلیم: الجدیدة ثانویة القدس التأھیلیة 8485 ثانویة عقبة بن نافع 
التأھیلیة

إقلیم: الجدیدة المصطفى 
الحداوي

مدیر ثانویة في طور 
اإلنجاز

48 16/09/1988 1 إقلیم: النواصر الثانویة التأھیلیة طھ 
حسین

8581 الثانویة التأھیلیة 
ابن العربي

إقلیم: النواصر انفیسي محمد

مدیر ثانویة نعم 39 17/09/1984 2 إقلیم: النواصر الثانویة التأھیلیة الكندي 8580 الثانویة التأھیلیة 
المقدسي

عمالة مقاطعات 
موالي رشید

عبدااللھ الطویل

مدیر ثانویة في طور 
اإلنجاز

36 11/09/2000 3 إقلیم: النواصر الثانویة التأھیلیة ابن 
حزم

8579 الثانویة التأھیلیة 
ابن رشد

إقلیم: النواصر النرجسي        
   مراد

مدیر ثانویة نعم 39 16/09/1999 8 إقلیم: بنسلیمان الثانویة التأھیلیة 
المنصوریة

8213 تانویة القاضي 
عیاض التأھیلیة

إقلیم: أزیالل فؤاد بولمنازیل

مدیر ثانویة نعم 39 15/10/1991 1 إقلیم: سطات ثانویة عالل بن عبدهللا 
التأھیلیة

8636 ثانویة ابن الخطیب 
التاھیلیة

إقلیم: سطات العربي مریوة

مدیر ثانویة نعم 51 16/09/1991 1 عمالة مقاطعات 
سیدي البرنوصي

الثانویة التأھیلیة عثمان 
بن عفان

8436 الثانویة التأھیلیة 
المختار السوسي

عمالة مقاطعات 
سیدي 
البرنوصي

جافري ابراھیم

مدیر ثانویة نعم 42 16/09/1987 1 عمالة مقاطعات 
سیدي البرنوصي

الثانویة التأھیلیة األزھر 8455 الثانویة التأھیلیة 
عبد الخالق 
الطریس

عمالة مقاطعات 
سیدي 
البرنوصي

عبد المجید 
فاخوري

مدیر ثانویة نعم 39 16/09/1991 1 عمالة مقاطعات 
سیدي البرنوصي

الثانویة التأھیلیة فاطمة 
الفھریة

8454 الثانویة التأھیلیة 
الرازي

عمالة مقاطعات 
سیدي 
البرنوصي

كضیم عبد 
الرحمان

مدیر ثانویة نعم 39 17/09/1984 2 عمالة مقاطعات 
سیدي البرنوصي

الثانویة التأھیلیة محمد 
السادس

10149 عبد هللا العروي عمالة: المحمدیة الحسن بھادي

مدیر ثانویة نعم 39 16/09/1988 1 عمالة مقاطعات 
موالي رشید

الثانویة التأھیلیة موسى 
بن نصیر

8403 الثانویة التأھیلیة 
محمد السادس

عمالة مقاطعات 
سیدي 
البرنوصي

عبد المجید 
بریش

مدیر ثانویة نعم 42 16/09/1991 1 عمالة مقاطعة 
الحي الحسني

ابن الخطیب 8374 الثانویة التأھیلیة 
اوالد حریز الغربیة

إقلیم: برشید عبد الرحیم 
لعبولي
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الدار البیضاء  - سطات 06 جھة      :      
   التعیین

مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین تخصص  

المنصب المؤسسة األصلیة األصلیةالمدیریة االقلیمیة  اإلسم والنسب

مدیر ثانویة نعم 42 04/09/2002 1 عمالة مقاطعة 
الحي الحسني

إبن البناء المراكشي 8371 الثانویة التأھیلیة 
عمر الخیام

إقلیم: تازة طریق 
المختاري

مدیر ثانویة نعم 62 16/09/1992 1 عمالة: المحمدیة عبد الكریم الخطابي 8543 ثانویة األمل 
التأھیلیة

إقلیم: سطات المصطفى 
شكري
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مراكش - آسفي 07 جھة      :      
   التعیین

مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین تخصص  

المنصب المؤسسة األصلیة األصلیةالمدیریة االقلیمیة  اإلسم والنسب

مدیر ثانویة نعم 50 16/09/1989 1 إقلیم: آسفي الثانویة التأھیلیة موالي 
عبد هللا

8916 CP الثانویة التأھیلیة 
التفنیة الخوارزمي

إقلیم: آسفي خالد كیزاوي

مدیر ثانویة نعم 33 07/09/2000 5 إقلیم: آسفي الثانویة التأھیلیة التفنیة 
الخوارزمي

10398 BTS الثانویة التأھیلیة 
الھدایة اإلسالمیة

إقلیم: آسفي وضاف سفیان

مدیر ثانویة نعم 33 16/09/1997 3 إقلیم: آسفي الثانویة التأھیلیة صالح 
الدین االیوبي

8917 الثانویة التأھیلیة 
ابن خلدون

إقلیم: آسفي رشید عوبدة

مدیر ثانویة نعم 45 06/09/2001 2 إقلیم: الرحامنة الثانویة التأھیلیة الرازي 8897 الثانویة التأھیلیة 
موالي المھدي 
الصالحي

إقلیم: زاكورة عبد العزیز 
لعشیر

مدیر ثانویة نعم 39 05/09/2008 1 إقلیم: الیوسفیة الثانویة التأھیلیة االجتھاد 8944 ثانویة أوالد عمران 
التأھیلیة

إقلیم: سیدي 
بنور

امحید زكریاء

مدیر ثانویة نعم 53 16/09/1985 1 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

ثانویة یوسف بن تاشفین 
التأھیلیة

8754 الثانویة التأھیلیة 
عبد الكریم 
الخطابي

إقلیم: قلعة 
 السراغنة

محمد الطوسي

مدیر ثانویة نعم 47 01/05/1997 1 عمالة: مراكش الثانویة التأھیلیة القاضي 
عیاض

8830 الثانویة التأھیلیة 
المغرب العربي

عمالة: مراكش خلیفي الكتاني

مدیر ثانویة نعم 45 28/09/1987 2 عمالة: مراكش الثانویة التأھیلیة أبي 
العباس السبتي

8832 الثانویة التأھیلیة 
محمد السادس

عمالة: مراكش عبد الرزاق 
بنتركة

مدیر ثانویة نعم 45 06/09/2001 2 عمالة: مراكش الثانویة التأھیلیة المغرب 
العربي

10343 الثانویة التأھیلیة 
الرازي

إقلیم: زاكورة ایت امحمد 
لحسن

مدیر ثانویة نعم 42 16/09/1992 1 عمالة: مراكش الثانویة التأھیلیة 
تسلطانت

8888 الثانویة التأھیلیة 
راس العین

إقلیم: الرحامنة العباسي موالي 
عبد هللا

مدیر ثانویة محتل 39 16/09/1995 4 عمالة: مراكش الثانویة التأھیلیة الكتبیة 8842 الثانویة التأھیلیة 
االمام البخاري

إقلیم: الرحامنة عبد اللطیف 
التیداني

مدیر ثانویة نعم 39 16/09/1985 4 عمالة: مراكش الثانویة التأھیلیة ابن 
الھیثم

8885 الثانویة التأھیلیة 
الفراھیدي

إقلیم: الحوز وعزیز الحسین

مدیر ثانویة بدون سكن 39 01/01/2002 2 عمالة: مراكش الثانویة التأھیلیة زینب 
النفزاویة

8831 الثانویة التأھیلیة 
ابن الھیثم

إقلیم: شیشاوة رشید موافق
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درعة - تافیاللت 08 جھة      :      
   التعیین

مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین تخصص  

المنصب المؤسسة األصلیة األصلیةالمدیریة االقلیمیة  اإلسم والنسب

مدیر ثانویة نعم 39 06/09/2000 5 إقلیم: الرشیدیة الثانویة التأھیلیة 
الخوارزمي

8962 الثانویة التأھیلیة  
الشریف االدریسي

إقلیم: تنغیر حنا محمد
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سوس - ماسة 09 جھة      :      
   التعیین

مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین تخصص  

المنصب المؤسسة األصلیة األصلیةالمدیریة االقلیمیة  اإلسم والنسب

مدیر ثانویة نعم 62 16/09/1986 1 إقلیم: تارودانت الثانویة التأھیلیة 
المنصور الذھبي

9136 ثأ.الرازي إقلیم: تارودانت مبارك ابواحماد

مدیر ثانویة نعم 45 07/09/2004 6 إقلیم: تارودانت ثأ. عبد هللا الشفشاوني 9114 ثأ. موالي یوسف إقلیم: تارودانت عدنان یاسین

مدیر ثانویة نعم 42 21/09/1987 1 إقلیم: تارودانت ثأ. النھضة 9115 ثأ.المجد إقلیم: تارودانت عمر لكناوي

مدیر ثانویة نعم 39 08/10/2004 7 إقلیم: تارودانت ثأ. موالي یوسف 10658 الثانویة التأھیلیة 
الجاحظ

إقلیم: زاكورة عزالدین 
العباسي

مدیر ثانویة غیر صالح 39 21/11/2000 4 إقلیم: تارودانت ثأ.سیدي وسیدي 9120 ثأ.المعرفة إقلیم: تارودانت اسكو عبد 
الرحمان

مدیر ثانویة نعم 49 16/09/1985 1 إقلیم: تیزنیت الثانویة التقنیة ابن 
سلیمان الرسموكي

9151 الثانویة التاھیلیة 
الوحدة

إقلیم: تیزنیت اوزكري علي

مدیر ثانویة نعم 42 07/09/2004 1 إقلیم: تیزنیت الثانویة التأھیلیة أركان 9150 ثأ. العربي  البناي إقلیم: شتوكة 
آیت باھا

ایت باحمد عبد 
الفتاح

مدیر ثانویة نعم 41 01/05/1997 1 إقلیم: تیزنیت الثانویة التاھیلیة المھدي 
بن بركة

9158 الثانویة التأھیلیة 
ابن سینا

إقلیم: كلمیم اتواب محمد

مدیر ثانویة نعم 39 07/09/2005 3 إقلیم: تیزنیت الثانویة التاھیلیة الوحدة 10720 الثانویة التاھیلیة 
ابن خلدون

إقلیم: تیزنیت الحامدي موالي 
لحسن

مدیر ثانویة نعم 39 13/11/2000 5 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

ثأ. العربي  البناي 10622 الثانویة االعدادیة 
محمد الیزیدي

إقلیم: سیدي 
افني

ابراھیم العباسي

مدیر ثانویة في طور 
اإلنجاز

58 16/09/1989 1 عمالة: أكادیر  إدا 
وتنان

ثانویة 06 نونبر 
التأھیلیة

9066 الثانویة التاھیلیة 
التقنیة

إقلیم: تارودانت محمد سعید 
ھرماس

مدیر ثانویة نعم 56 01/05/1997 2 عمالة: أكادیر  إدا 
وتنان

ثانویة محمد عابد 
الجابري التأھیلیة

9065 ثانویة األمل 
التأھیلیة

عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

محمد 
بوغزرون

مدیر ثانویة نعم 51 11/02/2004 1 عمالة: أكادیر  إدا 
وتنان

ثانویة یوسف بن تاشفین 
التأھیلیة

9064 BTS ثانویة الجدیدة 
التاھیلیة

إقلیم: طاطا مبارك عمي

مدیر ثانویة نعم 43 01/05/1997 1 عمالة: أكادیر  إدا 
وتنان

ثانویة الرشاد التأھیلیة 9078 الثانویة التأھیلیة 
األمیر موالي 
رشید

إقلیم: الصویرة الحسین        
شتونو
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سوس - ماسة 09 جھة      :      
   التعیین

مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین تخصص  

المنصب المؤسسة األصلیة األصلیةالمدیریة االقلیمیة  اإلسم والنسب

مدیر ثانویة نعم 43 16/09/1989 3 عمالة: أكادیر  إدا 
وتنان

ثانویة لال مریم التأھیلیة 9063 ثأ. عقبة بن نافع إقلیم: شتوكة 
آیت باھا

احمد المقدم

مدیر ثانویة نعم 39 21/09/1987 2 عمالة: إنزكان ایت 
ملول

ثانویة المعري التأھیلیة 9105 الثانویة التاھیلیة 
محمد الجزولي

إقلیم: تیزنیت محمد كزطي
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كلمیم - واد نون 10 جھة      :      
   التعیین

مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین تخصص  

المنصب المؤسسة األصلیة األصلیةالمدیریة االقلیمیة  اإلسم والنسب

مدیر ثانویة في طور 
اإلنجاز

42 07/10/2003 1 إقلیم: سیدي افني الثانویة التأھیلیة تیغیرت 9181 ثأ.ایت اعزا إقلیم: تارودانت أحمد لخصاصي

مدیر ثانویة بدون سكن 39 08/10/2003 3 إقلیم: طانطان الثانویة التأھیلیة الشھید 
محمد  الزرقطوني

10793 ثانویة ابن خلدون 
التأھیلیة

إقلیم: طاطا المؤذن   عبد 
العزیز

مدیر ثانویة بدون سكن 49 28/11/2000 1 إقلیم: كلمیم الثانویة التأھیلیة تغمرت 9170 الثانویة التأھیلیة 
أفركط

إقلیم: كلمیم بوخیرة علي
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العیون -  الساقیة الحمراء 11 جھة      :      
   التعیین

مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین تخصص  

المنصب المؤسسة األصلیة األصلیةالمدیریة االقلیمیة  اإلسم والنسب

مدیر ثانویة نعم 72 07/11/1994 1 إقلیم: السمارة الثانویة التأھیلیة لحبیب 
ولد البالل

9189 الثانویة التأھیلیة 
وادي الساقیة 
الحمراء

إقلیم: السمارة عماري محمد 
فاضل

مدیر ثانویة نعم 37 09/10/2003 1 إقلیم: السمارة الثانویة التأھیلیة وادي 
الساقیة الحمراء

10815 الثانویة التأھیلیة 
سیدي محمد 
محمود بید هللا

إقلیم: السمارة الخلیفي 
المحجوب

مدیر ثانویة نعم 54 16/09/1988 1 إقلیم: العیون الثانویة التقنیة 9194 الثانویة التأھیلیة 
الشھید محمد  
الزرقطوني

إقلیم: طانطان أحمد معینطة

مدیر ثانویة نعم 48 14/12/2001 1 إقلیم: العیون الثانویة التأھیلیة حي 
القسم

9195 الثانویة التأھیلیة 
األمیر موالي 
رشید

إقلیم: السمارة الطاھري أنوار

مدیر ثانویة نعم 45 02/09/2009 2 إقلیم: العیون الثانویة التأھیلیة بابا 
احمد بن محمد یحظیھ

9196 الثانویة التأھیلیة 
المحامید الجدیدة

إقلیم: زاكورة الكنتاوي محمد 
امین

مدیر ثانویة نعم 51 17/09/1988 3 إقلیم: بوجدور الثانویة التاھیلیة جابر 
ابن حیان

9186 المھدي المنجرة عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

سعید الكرزي
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