
طنجة - تطوان - الحسیمة 01    جھة التعیین     :      

مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

مدیر إعدادیة نعم 58 16/09/1991 1 إقلیم: الحسیمة الثانویة اإلعدادیة آیت 
یوسف وعلي

3878 إقلیم: الحسیمة محمد الطرھوشي شعیب بنسعلي

مدیر إعدادیة نعم 51 16/09/1986 2 إقلیم: الحسیمة عقبة بن نافع 3873 إقلیم: الحسیمة اع. اربعاء تاوریرت الوافي الزغاري
مدیر إعدادیة في طور 

اإلنجاز
43 16/09/1989 1 إقلیم: العرائش الثانویة اإلعدادیة زینب 

النفزاویة
3921 إقلیم: العرائش الثانویة اإلعدادیة اإلمام 

مالك
محمد الزاھر

مدیر إعدادیة نعم 59 16/09/1989 1 إقلیم: تطوان الثانویة اإلعدادیة ابن 
سینا

3969 إقلیم: تطوان الثانویة اإلعدادیة محمد 
الزرقطوني

محمد نجیب المرابطي

مدیر إعدادیة بدون سكن 57 16/09/1995 1 إقلیم: تطوان الثانویة اإلعدادیة أحمد 
الراضي السالوي

5393 إقلیم: تطوان الثانویة اإلعدادیة االندلس مراد الفحول

مدیر إعدادیة بدون سكن 57 21/09/1987 2 إقلیم: تطوان الثانویة اإلعدادیة محمد 
الزرقطوني

5391 إقلیم: تطوان الثانویة اإلعدادیة موالي 
أحمد المنجرة

یونس التادلي

مدیر إعدادیة نعم 51 16/09/1994 1 إقلیم: تطوان الثانویة اإلعدادیة القدس 3968 عمالة: مكناس الثانویة اإلعدادیة األمل مخدش زاید
مدیر إعدادیة نعم 51 04/09/2002 4 إقلیم: تطوان الثانویة اإلعدادیة الفقیھ 

أحمد الحداد
3970 إقلیم: تطوان الثانویة اإلعدادیة أبو بكر 

القادري
اشرف امالي

مدیر إعدادیة نعم 51 16/09/1999 1 إقلیم: تطوان الثانویة اإلعدادیة موالي 
أحمد المنجرة

5433 إقلیم: تطوان الثانویة اإلعدادیة أحمد 
الراضي السالوي

اودیدن اناس

مدیر إعدادیة نعم 47 16/09/1992 3 إقلیم: تطوان الثانویة اإلعدادیة 20 
غشت

3971 إقلیم: تازة الثانویة اإلعدادیة اإلمام 
علي

مصطفى حموشي

مدیر إعدادیة نعم 45 06/09/2001 2 إقلیم: تطوان الثانویة اإلعدادیة أبو 
عبیدة بن الجراح

5424 إقلیم: وزان الثانویة اإلعدادیة خالد 
ابن الولید

محمد البدري

مدیر إعدادیة نعم 42 16/09/1997 10 إقلیم: تطوان الثانویة اإلعدادیة 
االندلس

5394 إقلیم: سیدي قاسم إعدادیة القاضي عیاض رشید ودغیري

مدیر إعدادیة نعم 58 17/09/2001 1 عمالة: المضیق 
- الفنیدق

ثانویة المسیرة الخضراء 
اإلعدادیة

3984 عمالة: المضیق - 
الفنیدق

ثانویة ابن رشد اإلعدادیة أمجوض حمید

مدیر إعدادیة نعم 57 16/09/1988 2 عمالة: المضیق 
- الفنیدق

ثانویة ابن سینا اإلعدادیة 3981 عمالة: المضیق - 
الفنیدق

ثانویة اإلمام العزفي 
اإلعدادیة

عبد العزیز الغندور

مدیر إعدادیة نعم 51 05/09/2003 3 عمالة: المضیق 
- الفنیدق

ثانویة ابن رشد اإلعدادیة 5443 عمالة: المضیق - 
الفنیدق

ثانویة محمد الزرقطوني 
اإلعدادیة

عبد السالم االغزاوي
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طنجة - تطوان - الحسیمة 01    جھة التعیین     :      

مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

مدیر إعدادیة نعم 45 06/09/2001 2 عمالة: المضیق 
- الفنیدق

ثانویة محمد الزرقطوني 
اإلعدادیة

5436 إقلیم: بركان ابن رشد طوماس رشید

مدیر إعدادیة بدون سكن 51 16/09/1986 1 عمالة: طنجة - 
أصیال

الثانویة االعدادیة طارق 
بن زیاد

3959 عمالة: طنجة - 
أصیال

الثانویة االعدادیة اجزنایة محمد اللغمیش

مدیر إعدادیة نعم 51 16/09/1996 4 عمالة: طنجة - 
أصیال

الثانویة االعدادیة مزیان 
بلفقیھ

3944 عمالة: المضیق - 
الفنیدق

ثانویة ابن زیدون 
اإلعدادیة

بربوش كمال

مدیر إعدادیة نعم 45 16/09/1999 1 عمالة: طنجة - 
أصیال

الثانویة االعدادیة 
الفارابي

3943 عمالة: طنجة - 
أصیال

الثانویة االعدادیة العوامة 
2

خونة  محمد

مدیر إعدادیة نعم 44 16/09/1992 7 عمالة: طنجة - 
أصیال

الثانویة االعدادیة ابن 
تومرت

5363 عمالة: فاس الثانویة اإلعدادیة بدر محمد طالب

مدیر إعدادیة نعم 42 22/03/1984 5 عمالة: طنجة - 
أصیال

الثانویة االعدادیة ابن 
الھیثم

3945 إقلیم: شفشاون الثانویة االعدادیة عمر 
الجیدي

میدي المصطفى

مدیر إعدادیة بدون سكن 42 04/09/2002 1 عمالة: طنجة - 
أصیال

الثانویة اإلعدادیة ابن 
البیطار

3960 إقلیم: شفشاون الثانویة االعدادیة أمتار الحسن محواذ

مدیر إعدادیة بدون سكن 39 16/09/1989 2 عمالة: طنجة - 
أصیال

الثانویة االعدادیة ابن 
طفیل

3958 عمالة: طنجة - 
أصیال

الثانویة االعدادیة  ابن 
النفیس

عبداللطیف الغماط

مدیر إعدادیة بدون سكن 39 17/02/1987 2 عمالة: طنجة - 
أصیال

الثانویة االعدادیة 
المسیرة

3942 عمالة: طنجة - 
أصیال

الثانویة االعدادیة آسیة 
الودیع

عبد الوھاب فتوح
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الشرق 02    جھة التعیین     :      

مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

مدیر إعدادیة نعم 50 16/09/1986 1 إقلیم: الدریوش إع. ادریس االول 4008 إقلیم: الدریوش اعدادیة افرني عبد الصمد البلعیزي
مدیر إعدادیة بدون سكن 58 16/09/1985 1 إقلیم: الناضور الثانویة اإلعدادیة سلوان 4057 إقلیم: الناضور الثانویة اإلعدادیة اوالد 

ستوت
قوبع محمد

مدیر إعدادیة نعم 51 16/09/1989 1 إقلیم: الناضور الثانویة اإلعدادیة ایكسان 4064 إقلیم: الناضور الثانویة اإلعدادیة خدیجة 
ام المؤمنین

الشریف  محمد

مدیر إعدادیة نعم 45 16/09/1992 1 إقلیم: الناضور الثانویة اإلعدادیة المھدي 
المنجرة

4038 إقلیم: الناضور الثانویة اإلعدادیة العروي 
2

حمدیوي محمد

مدیر إعدادیة في طور 
اإلنجاز

39 16/09/1994 1 إقلیم: الناضور الثانویة اإلعدادیة جابر 
بن حیان

4060 إقلیم: الناضور الثانویة اإلعدادیة بني 
انصار

عادل جبران

مدیر إعدادیة نعم 39 06/09/2006 6 إقلیم: الناضور الثانویة اإلعدادیة خدیجة 
ام المؤمنین

5535 إقلیم: الحسیمة اع تیزي تشین رشید العاشوري

مدیر إعدادیة بدون سكن 39 06/09/2001 3 إقلیم: الناضور الثانویة اإلعدادیة اوالد 
ستوت

5555 إقلیم: الناضور الثانویة اإلعدادیة صبرا قرواش محمد

مدیر إعدادیة نعم 49 16/09/1989 1 إقلیم: بركان بن عبد هللا وكوتي 3997 إقلیم: بركان أنس بن مالك سعید  كبداني
مدیر إعدادیة نعم 45 16/09/1999 1 إقلیم: بركان الخوارزمي 3988 إقلیم: بركان الثانویة االعدادیة فزوان عبد القادر   یعقوبي
مدیر إعدادیة نعم 39 07/09/2004 8 إقلیم: بركان ابن رشد 5464 إقلیم: الدریوش ثانویة اتروكوت 

اإلعدادیة
حسن المریني

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1998 1 إقلیم: بركان أنس بن مالك 5474 إقلیم: فجیج ابن خلدون دحماني الحسن
مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1998 10 إقلیم: بركان سیدي محمد بن عبد 

الرحمن
5460 إقلیم: بركان الشویحیة خیري سمیر

مدیر إعدادیة نعم 42 04/09/2002 2 إقلیم: تاوریرت الثانویة اإلعدادیة محمد 
السادس

4082 إقلیم: تاوریرت الثانویة اإلعدادیة ابن 
سینا

عادلي عبد الرحیم

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1994 9 إقلیم: جرسیف الثانویة اإلعدادیة 
الفارابي

4023 إقلیم: جرسیف الثانویة اإلعدادیة راس 
لقصر

البوراحي حمید

مدیر إعدادیة بدون سكن 54 16/09/1989 1 عمالة: وجدة - 
أنكاد

الثانویة اإلعدادیة الفرح 4070 عمالة: وجدة - 
أنكاد

إع. ابن رشد خدیجة عروف
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الشرق 02    جھة التعیین     :      

مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

مدیر إعدادیة نعم 51 16/09/1989 1 عمالة: وجدة - 
أنكاد

إع. محمد مسكین 4068 عمالة: وجدة - 
أنكاد

المدیریة اإلقلیمیة وجدة 
أنكاد

جمال حیمري

مدیر إعدادیة نعم 51 05/09/2003 4 عمالة: وجدة - 
أنكاد

إع. المكي الناصري 4069 إقلیم: جرادة ثانویة عمر بن جلون 
االعدادیة

رزاقي ادریس

مدیر إعدادیة بدون سكن 48 16/09/1998 1 عمالة: وجدة - 
أنكاد

إع. ابن رشد 5568 عمالة: وجدة - 
أنكاد

إع. محمد بن عمارة مجید محمد

مدیر إعدادیة بدون سكن 39 16/09/1986 5 عمالة: وجدة - 
أنكاد

إع. محمد بن عمارة 5560 إقلیم: بركان سیدي محمد بن عبد 
الرحمن

ملحاوي یحي
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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  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

مدیر إعدادیة نعم 45 16/09/1988 1 إقلیم: إفران ثانویة االطلس االعدادیة 4174 إقلیم: إفران ثانویة ابن سینا االعدادیة أبركي أحمد
مدیر إعدادیة نعم 51 16/09/1995 1 إقلیم: الحاجب الثانویة اإلعدادیة القدس 4125 إقلیم: الرشیدیة بئر أنزران عبد الكبیر برزوق
مدیر إعدادیة نعم 42 06/09/2001 1 إقلیم: بولمان الثانویة اإلعدادیة 

القاضي عیاض
4109 إقلیم: بولمان الثانویة اإلعدادیة سیدي 

بوطیب
حسان امھارش

مدیر إعدادیة غیر صالح 39 05/09/2003 10 إقلیم: بولمان الثانویة اإلعدادیة محمد 
السادس

4113 إقلیم: بولمان الثانویة اإلعدادیة السالم محمد المكاوي

مدیر إعدادیة نعم 47 17/09/1990 1 إقلیم: تازة الثانویة اإلعدادیة عالل 
الفاسي

4220 إقلیم: تازة الثانویة اإلعدادیة باب 
مرزوقة

بنعیسى بلقاضي

مدیر إعدادیة غیر صالح 46 16/09/1994 3 إقلیم: تازة الثانویة اإلعدادیة باب 
مرزوقة

5883 إقلیم: تازة الثانویة اإلعدادیة 20 
غشت

امین البریھي

مدیر إعدادیة بدون سكن 45 16/09/1999 2 إقلیم: تازة الثانویة اإلعدادیة اإلمام 
علي

5857 إقلیم: تازة الثانویة اإلعدادیة ابن 
حزم

مصطفى العمراني

مدیر إعدادیة بدون سكن 42 06/09/2001 10 إقلیم: تازة الثانویة اإلعدادیة ابن 
البناء المراكشي

4217 إقلیم: صفرو ثانویة الدار الحمراء 
اإلعدادیة

فرید   اعیوني

مدیر إعدادیة غیر صالح 39 17/09/1984 1 إقلیم: تاونات ثانویة 11 ینایر 
اإلعدادیة

4196 إقلیم: تاونات ثانویة المسیرة اإلعدادیة عبد العالي الحمومي

مدیر إعدادیة غیر صالح 39 01/01/2002 1 إقلیم: تاونات ثانویة لال مریم اإلعدادیة 4194 إقلیم: تاونات ثانویة عالل الفاسي 
اإلعدادیة

عبدالحق الطالب

مدیر إعدادیة نعم 49 16/09/1985 1 إقلیم: صفرو ثانویة الرفایف اإلعدادیة 4187 إقلیم: صفرو ثانویة وادي الذھب 
اإلعدادیة

محمد الزجاري

مدیر إعدادیة نعم 49 16/09/1999 1 إقلیم: صفرو ثانویة سیدي بومدین 
اإلعدادیة

5789 إقلیم: صفرو ثانویة بنصفار اإلعدادیة محمد فنان

مدیر إعدادیة نعم 42 21/09/1987 4 إقلیم: صفرو ثانویة وادي الذھب 
اإلعدادیة

5790 إقلیم: بولمان الثانویة اإلعدادیة بدر احمد الزھراوي

مدیر إعدادیة نعم 39 06/09/2001 1 إقلیم: صفرو ثانویة عین الشكاك 
اإلعدادیة

5802 إقلیم: تاونات ثانویة كالز اإلعدادیة یوسف البقالي

مدیر إعدادیة نعم 36 16/09/1994 8 إقلیم: صفرو ثانویة بنصفار اإلعدادیة 5787 إقلیم: تازة الثانویة اإلعدادیة مغراوة عزوز زروق
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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  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

مدیر إعدادیة نعم 58 16/09/1994 1 إقلیم: موالي 
یعقوب

الثانویة اإلعدادیة أحمد 
الحنصالي

4232 إقلیم: موالي یعقوب الثانویة التأھیلیة 11 
ینایر

أحمد العبوبي

مدیر إعدادیة نعم 46 04/09/2002 2 إقلیم: موالي 
یعقوب

الثانویة اإلعدادیة الحسین 
ابن علي

4231 إقلیم: تاونات ثانویة البیبان اإلعدادیة السعیدي نبیل

مدیر إعدادیة بدون سكن 54 16/09/1988 1 عمالة: فاس الثانویة اإلعدادیة عمر 
المختار

4132 عمالة: فاس الثانویة اإلعدادیة الحسن 
بنشقرون

محمد البقالي

مدیر إعدادیة بدون سكن 53 16/09/1989 1 عمالة: فاس الثانویة اإلعدادیة عبد 
الھادي التازي

4129 إقلیم: الحاجب الثانویة اإلعدادیة 
بویسمساد

بوعطیة محمد

مدیر إعدادیة نعم 52 16/09/1993 1 عمالة: فاس الثانویة اإلعدادیة عزیز 
أمین

4139 إقلیم: صفرو ثانویة عین الشكاك 
اإلعدادیة

العیاشي العابدي

مدیر إعدادیة نعم 49 16/09/1988 1 عمالة: فاس الثانویة اإلعدادیة ابن 
طفیل

4133 عمالة: فاس الثانویة اإلعدادیة إبن 
أجروم

عبدالواحد العسري

مدیر إعدادیة بدون سكن 46 06/09/2001 3 عمالة: فاس الثانویة اإلعدادیة الحسن 
بنشقرون

5719 عمالة: فاس الثانویة اإلعدادیة عالل 
بن عبدهللا

حسن شفیق

مدیر إعدادیة نعم 45 16/09/1994 4 عمالة: فاس الثانویة اإلعدادیة الفرح 4160 إقلیم: صفرو ثانویة سیدي بومدین 
اإلعدادیة

حامد أمھاج

مدیر إعدادیة بدون سكن 45 06/09/2000 2 عمالة: فاس الثانویة اإلعدادیة سیدي 
محمد بن عبد الرحمان

4140 عمالة: فاس الثانویة اإلعدادیة المختار 
السوسي

المكاوي المھدي

مدیر إعدادیة نعم 44 16/09/1989 3 عمالة: فاس الثانویة اإلعدادیة أبو 
عبیدة بن الجراح

4158 عمالة: فاس الثانویة اإلعدادیة لسان 
الدین بن الخطیب

عبد العلي الغریسي

مدیر إعدادیة بدون سكن 43 16/09/1996 3 عمالة: فاس الثانویة اإلعدادیة إبن 
أجروم

5714 عمالة: فاس الثانویة اإلعدادیة جابر 
بن حیان

مراد المنصوري

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1994 2 عمالة: فاس الثانویة اإلعدادیة عالل 
بن عبدهللا

5726 إقلیم: تاونات ثانویة بوھودة اإلعدادیة عزیز الختیر

مدیر إعدادیة بدون سكن 37 06/09/2001 8 عمالة: فاس الثانویة اإلعدادیة لسان 
الدین بن الخطیب

5745 إقلیم: تاونات ثانویة عبد العزیز 
الفشتالي اإلعدادیة

أسیا الفائز

مدیر إعدادیة نعم 72 16/09/1986 1 عمالة: مكناس الثانویة اإلعدادیة الداخلة 4089 إقلیم: الحاجب الثانویة اإلعدادیة طارق 
ابن زیاد

أحمد رزوق
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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  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

مدیر إعدادیة نعم 54 16/09/1989 1 عمالة: مكناس الثانویة اإلعدادیة طھ 
حسین

4090 عمالة: مكناس الثانویة اإلعدادیة سیدي 
بوزكري

لحسن الیوبي

مدیر إعدادیة نعم 54 16/09/1986 1 عمالة: مكناس الثانویة اإلعدادیة إبن 
طفیل

4091 عمالة: مكناس الثانویة اإلعدادیة الرازي صري محمد

مدیر إعدادیة نعم 54 05/09/2003 3 عمالة: مكناس الثانویة اإلعدادیة إبن 
المناصف

4092 إقلیم: الحاجب الثانویة اإلعدادیة ابن 
اجروم

بنعیاد ربیع

مدیر إعدادیة نعم 54 06/09/2001 1 عمالة: مكناس الثانویة اإلعدادیة 
الفشتالي

4088 إقلیم: الحاجب الثانویة اإلعدادیة یوسف 
ابن تاشفین

زاید بلحداوي

مدیر إعدادیة نعم 52 21/09/1987 4 عمالة: مكناس الثانویة اإلعدادیة موالي 
حفیظ

4093 عمالة: مكناس الثانویة اإلعدادیة محمد 
عبده

المصطفى ابو عبید

مدیر إعدادیة نعم 42 06/09/2001 6 عمالة: مكناس الثانویة اإلعدادیة الرازي 5630 إقلیم: تازة الثانویة اإلعدادیة األمل عبد الرحمان عقیل
مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1998 9 عمالة: مكناس الثانویة اإلعدادیة سیدي 

بوزكري
5619 عمالة: مكناس الثانویة اإلعدادیة إدریس 

األول
رشید المرنیسي
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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  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

مدیر إعدادیة نعم 51 12/10/1994 1 إقلیم: الخمیسات الخمیسات 4308 إقلیم: الخمیسات المسیرة مولود القنبي
مدیر إعدادیة نعم 39 01/10/1983 1 إقلیم: الخمیسات یوسف بن تاشفین 4332 إقلیم: الخمیسات عبد هللا بن یاسین محمد منصوري
مدیر إعدادیة نعم 39 02/09/2009 1 إقلیم: الخمیسات الزیتون 4307 إقلیم: الرشیدیة محمد السادس أیت عمر امبارك
مدیر إعدادیة نعم 33 03/09/2013 6 إقلیم: الخمیسات الجاحظ 4319 إقلیم: بني مالل ثانویة بوتفردة اإلعدادیة عیا حمید
مدیر إعدادیة محتل 72 16/09/1987 1 إقلیم: القنیطرة الثانویة االعدادیة ابن 

حزم
4243 إقلیم: القنیطرة الثانویة االعدادیة معاذ 

بن جبل
شعیب المصطفى

مدیر إعدادیة نعم 57 16/09/1992 1 إقلیم: القنیطرة الثانویة االعدادیة وادي 
الدھب

4242 عمالة: سال الثانویة اإلعدادیة محمد 
الزرقطوني

الورضي سعید

مدیر إعدادیة بدون سكن 50 16/09/1989 1 إقلیم: القنیطرة الثانویة االعدادیة ام 
البنین

4244 إقلیم: القنیطرة الثانویة االعدادیة ابن 
یاسین

   حموا رشید

مدیر إعدادیة نعم 48 16/09/1997 1 إقلیم: القنیطرة الثانویة االعدادیة 
الخوارزمي

5926 إقلیم: القنیطرة الثانویة االعدادیة 
الحریري

عبد الرحیم سند

مدیر إعدادیة نعم 46 16/09/1995 3 إقلیم: القنیطرة الثانویة االعدادیة النھضة 4269 إقلیم: القنیطرة الثانویة االعدادیة المتنبي بیة بوسلھام
مدیر إعدادیة غیر صالح 45 06/09/2000 10 إقلیم: القنیطرة الثانویة االعدادیة 

الحریري
5924 إقلیم: سیدي سلیمان جابر بن حیان عبد المجید   بوزیان

مدیر إعدادیة نعم 42 16/09/1999 1 إقلیم: القنیطرة الثانویة االعدادیة ابن 
یاسین

5951 إقلیم: سیدي سلیمان ابن  یاسین الصغیر رشید

مدیر إعدادیة بدون سكن 39 06/09/2001 9 إقلیم: القنیطرة الثانویة االعدادیة المتنبي 5959 إقلیم: القنیطرة الثانویة اإلعدادیة أبي 
حامد الغزالي

روصي محمد

مدیر إعدادیة نعم 33 16/09/1999 6 إقلیم: القنیطرة الثانویة اإلعدادیة أبي 
حامد الغزالي

5950 إقلیم: القنیطرة الثانویة اإلعدادیة المرجة 
الزرقاء

عبد الحكیم العلمي

مدیر إعدادیة نعم 61 16/09/1992 1 إقلیم: سیدي 
سلیمان

الیاسمین 4383 إقلیم: سیدي سلیمان السالم محمد حلي

مدیر إعدادیة غیر صالح 45 16/09/1988 1 إقلیم: سیدي قاسم إعدادیة القاضي عیاض 6099 إقلیم: سیدي قاسم إعدادیة أنوال أحمد غاللي
مدیر إعدادیة نعم 42 05/09/2007 1 إقلیم: سیدي قاسم إعدادیة النویرات 4374 إقلیم: سیدي قاسم إعدادیة دار العسلوجي  حمزة بلدي
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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  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

مدیر إعدادیة نعم 42 16/09/1996 1 إقلیم: سیدي قاسم إعدادیة أنوال 6100 إقلیم: سیدي قاسم ثانویة بیر الطالب 
اإعدادیة

الفایق عبد النبي

مدیر إعدادیة نعم 64 16/09/1985 1 عمالة: الرباط المغرب الكبیر 4343 عمالة: الصخیرات 
 - تمارة

معاذ بن جبل صالـــــح   حرفـــي

مدیر إعدادیة نعم 63 20/11/2001 2 عمالة: الرباط اإلمام البخاري 4336 إقلیم: تطوان الثانویة اإلعدادیة أبو 
عبیدة بن الجراح

مونا جمل الدین

مدیر إعدادیة نعم 57 21/09/1987 1 عمالة: الرباط ابن زیدون 4339 عمالة: الرباط الخوارزمي كمال السبیتي
مدیر إعدادیة نعم 52 04/08/1992 1 عمالة: الرباط معاد بن جبل 4335 عمالة: الصخیرات 

 - تمارة
الزیتون السعدیة ھشام

مدیر إعدادیة نعم 39 06/09/2001 1 عمالة: الرباط سیدي المدني بلحسني 6027 إقلیم: تاوریرت الثانویة اإلعدادیة عالل 
بن عبد هللا

محمد بونیف

مدیر إعدادیة نعم 55 16/09/1989 1 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

أحمدالنجاعي 4417 عمالة: الرباط سیدي المدني بلحسني عبد هللا أیت عبد الرفیع

مدیر إعدادیة نعم 48 16/09/1988 2 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

موالي ادریس األزھر 4425 عمالة: الرباط ابي  ھریرة البطیوي أمینة

مدیر إعدادیة نعم 48 06/09/2000 3 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

معاذ بن جبل 6175 إقلیم: النواصر الثانویة اإلعدادیة خالد بن 
الولید

خطاب حنان

مدیر إعدادیة نعم 39 06/09/2006 2 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

المجد 4412 إقلیم: تاوریرت الثانویة اإلعدادیة یوسف 
بن تاشفین

رشید  العیسوي

مدیر إعدادیة نعم 57 16/09/1997 2 عمالة: سال الثانویة اإلعدادیة الجاحظ 4350 إقلیم: تنغیر ثإ الموحدین بنسكري عبد الرؤوف
مدیر إعدادیة نعم 51 21/09/1987 2 عمالة: سال الثانویة اإلعدادیة عبد هللا 

كنون
4352 عمالة: سال الثانویة اإلعدادیة 

المنصور الذھبي
أبو الضاویة عبد العزیز

مدیر إعدادیة نعم 51 21/09/1987 6 عمالة: سال الثانویة اإلعدادیة 
السمارة

4360 عمالة: سال الثانویة اإلعدادیة البستان التاقي لیلى
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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  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

مدیر إعدادیة نعم 40 06/09/2000 1 عمالة: سال الثانویة اإلعدادیة أنوال 4347 عمالة: سال الثانویة اإلعدادیة المجد محمد  الكلثومي
مدیر إعدادیة نعم 39 06/09/2006 1 عمالة: سال الثانویة اإلعدادیة وادي 

الذھب
4356 إقلیم: تنغیر الثانویة االعدادیة ابن 

خلدون
بوحا مصطفى
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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  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

مدیر إعدادیة نعم 50 16/09/1988 1 إقلیم: أزیالل ثانویة اإلمام علي 
اإلعدادیة

4469 إقلیم: أزیالل ثانویة موالي یوسف 
اإلعدادیة

حسن ابو الفتح

مدیر إعدادیة بدون سكن 40 01/01/2002 1 إقلیم: أزیالل ثانویة جابر بن حیان 
اإلعدادیة

6186 إقلیم: أزیالل ثانویة أیت امحمد 
اإلعادیة

حدو ایت خویا علي

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1999 2 إقلیم: أزیالل ثانویة موالي یوسف 
اإلعدادیة

6192 إقلیم: أزیالل ثانویة المختار السوسي 
االعدادیة

بن یحیا سعید

مدیر إعدادیة نعم 62 16/09/1993 1 إقلیم: بني مالل ثانویة داي اإلعدادیة 4474 إقلیم: أزیالل ثانویة جابر بن حیان 
اإلعدادیة

احمد الیزمي

مدیر إعدادیة في طور 
اإلنجاز

51 06/09/2001 1 إقلیم: بني مالل الثانویة اإلعدادیة أغبالة 4479 إقلیم: بني مالل ثانویة ناوور اإلعدادیة حمو تحسیس

مدیر إعدادیة بدون سكن 50 16/09/1999 2 إقلیم: بني مالل ثانویة المحمدیة اإلعدادیة 4475 إقلیم: بني مالل ثانویة معاد بن جبل 
اإلعدادیة

محمد سدرة

مدیر إعدادیة نعم 48 06/09/2001 3 إقلیم: بني مالل ثانویة معاد بن جبل 
اإلعدادیة

6223 إقلیم: خنیفرة الثانویة اإلعدادیة واومنة مساوي              علي

مدیر إعدادیة نعم 45 16/09/1992 1 إقلیم: بني مالل ثانویة كطایة اإلعدادیة 4483 إقلیم: خریبكة الثانویة االعدادیة القادسیة صالح صنیبا ت
مدیر إعدادیة نعم 45 16/09/1997 1 إقلیم: بني مالل ثانویة سمكث اإلعدادیة 4485 إقلیم: سطات ثانویة مجمع الخیر 

اإلعدادیة
جمال                       

 رابح
مدیر إعدادیة في طور 

اإلنجاز
57 16/09/1998 1 إقلیم: خریبكة الثانویة االعدادیة عین 

قیشر
4531 إقلیم: خریبكة الثانویة االعدادیة اوالد 

عیسى
شعباني عبد اللطیف

مدیر إعدادیة نعم 39 06/09/2000 5 إقلیم: خنیفرة الثانویة اإلعدادیة 
المقاومة

4508 إقلیم: أزیالل ثانویة شاعر الحمراء 
اإلعدادیة

علي مامو
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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  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

مدیر إعدادیة نعم 54 17/09/1984 1 إقلیم: الجدیدة ثانویة سیدي محمد بن 
عبد هللا االعدادیة

4722 إقلیم: الجدیدة ثانویة سیدي عابد 
االعدادیة

الشطاطبي بوشعیب

مدیر إعدادیة بدون سكن 54 16/09/1999 2 إقلیم: الجدیدة ثانویة محمد الحنصالي 
االعدادیة

4721 إقلیم: الجدیدة ثانویة البكري االعدادیة ادریس  الشافي

مدیر إعدادیة بدون سكن 45 06/09/2001 5 إقلیم: الجدیدة ثانویة ابن سینا اإلعدادیة 4730 إقلیم: سیدي بنور ثانویة الزیتونة اإلعدادیة نبیل التونسي 
مدیر إعدادیة نعم 42 16/09/1993 7 إقلیم: الجدیدة ثاتویة ابن طفیل 

االعدادیة
6474 إقلیم: الجدیدة ثانویة وادي الذھب 

االعدادیة
الجیاللي   الكسیري

مدیر إعدادیة بدون سكن 42 16/09/1994 7 إقلیم: الجدیدة ثانویة البكري االعدادیة 6440 إقلیم: الجدیدة ثاتویة ابن طفیل 
االعدادیة

بوشعیب وفقي

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1996 1 إقلیم: الجدیدة ثانویة خالد بن الولید 
االعدادیة

4735 إقلیم: شیشاوة الثانوي اإلعدادیة لال 
عزیزة

محمد العاطي هللا

مدیر إعدادیة نعم 33 04/09/2002 9 إقلیم: الجدیدة ثانویة سیدي عابد 
االعدادیة

6472 إقلیم: الجدیدة ثانویة الرشاد االعدادیة عبد العالي بكوس

مدیر إعدادیة نعم 48 04/09/2002 1 إقلیم: النواصر الثانویة اإلعدادیة خالد 
بن الولید

6519 إقلیم: سطات الثانویة اإلعدادیة دار 
الشافعي

عبد الھادي لیزول

مدیر إعدادیة في طور 
اإلنجاز

39 07/09/2004 8 إقلیم: النواصر الثانویة اإلعدادیة 
بوجدور

4816 إقلیم: ورزازات الثانویة اإلعدادیة ایمي 
نوالون

اعموم السعید

مدیر إعدادیة نعم 51 16/09/1996 1 إقلیم: برشید الثانویة اإلعدادیة أبو بكر 
الصدیق

4577 إقلیم: بوجدور الثانویة االعدادیة عمر 
بن الخطاب

عزیز  بوزیان

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1992 2 إقلیم: برشید الثانویة اإلعدادیة 
الشاطئ

4568 عمالة مقاطعات 
عین السبع الحي 
المحمد

ابن عبدون فاتي محمد

مدیر إعدادیة نعم 40 16/09/1999 1 إقلیم: سیدي بنور الثانویة اإلعدادیة ابن 
الخطیب

4861 إقلیم: الجدیدة الثانویة اإلعدادیة عمر 
بن الخطاب

لكناوي سعید

مدیر إعدادیة نعم 39 06/09/2006 1 إقلیم: مدیونة حلیمة السعدیة 4757 إقلیم: خریبكة الثانویة االعدادیة عمر 
بن الخطاب

عبد المولى   برني

مدیر إعدادیة نعم 39 06/09/2000 1 إقلیم: مدیونة عثمان بن عفان 4761 إقلیم: مدیونة عبدالقادر المازني نبیل مزیاني
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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  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

مدیر إعدادیة نعم 45 06/09/2001 6 عمالة مقاطعات 
الدار البیضاء أنفا

الوفاء 4584 إقلیم: شیشاوة الثانویة اإلعدادیة یوسف 
بن تاشفین

بومیا احمد

مدیر إعدادیة محتل 39 16/09/1989 1 عمالة مقاطعات 
الفداء مرس 
السلطان

الثانویة اإلعدادیة العیون 4594 عمالة مقاطعات 
الفداء مرس 
السلطان

الثانویة اإلعدادیة الجاحظ بوسلھام الحسن

مدیر إعدادیة نعم 52 29/09/1994 1 عمالة مقاطعات 
عین السبع الحي 
المحمد

اإلمام الشافعي 4601 إقلیم: النواصر الثانویة اإلعدادیة حمان 
الفطواكي

مصطفى ملكت

مدیر إعدادیة نعم 45 16/09/1985 2 عمالة مقاطعات 
عین السبع الحي 
المحمد

یوسف بن تاشفین 4596 عمالة مقاطعات 
عین السبع الحي 
المحمد

حمان الفطواكي عبد اللطیف   جدوي

مدیر إعدادیة نعم 39 07/09/2004 1 عمالة مقاطعات 
موالي رشید

الثانویة اإلعدادیة لال 
مریم

4671 عمالة مقاطعات 
موالي رشید

الثانویة اإلعدادیة 
الفارابي

حجاجي حمید

مدیر إعدادیة نعم 51 16/09/1981 1 عمالة مقاطعة 
الحي الحسني

عبد هللا بن مسعود 4625 إقلیم: النواصر الثانویة اإلعدادیة محمد 
جودار

قاسي نورالدین

مدیر إعدادیة نعم 45 27/09/2004 6 عمالة مقاطعة 
الحي الحسني

األمل 4623 إقلیم: النواصر الثانویة اإلعدادیة ابن 
البناء المراكشي

رشید بوقدیر

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1997 1 عمالة مقاطعة 
الحي الحسني

عمر بن الخطاب 4626 إقلیم: برشید الثانویة اإلعدادیة عالل 
الفاسي

بنكاسم فتاح

مدیر إعدادیة نعم 45 16/09/1985 1 عمالة: المحمدیة ابن الھیتم اإلعدادیة 4779 عمالة: المحمدیة أوالد مومن العوني عبد اللطیف
مدیر إعدادیة بدون سكن 42 21/09/1987 1 عمالة: المحمدیة المحمدیة 4767 عمالة: المحمدیة نازك المالئكة محمد جمال بن لملیح
مدیر إعدادیة نعم 39 04/09/2002 1 عمالة: المحمدیة المختار السوسي 4778 إقلیم: الصویرة الثانویة االعدادیة سمیمو حسن عروشي
مدیر إعدادیة نعم 39 04/09/2002 1 عمالة: المحمدیة إعدادیة سیدي موسى بن 

علي
4786 إقلیم: برشید الثانویة اإلعدادیة سیدي 

بنحمدون
حسن تامدة

مدیر إعدادیة نعم 39 13/09/2000 1 عمالة: المحمدیة أوالد مومن 6512 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

ثانویة عمر ابن عبد 
العزیز االعدادیة

صالح       الصاط

مدیر إعدادیة غیر صالح 39 06/09/2000 1 عمالة: المحمدیة فلسطین 4766 عمالة: المحمدیة الجوالن جمال    بنیعكوب
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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  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

مدیر إعدادیة نعم 55 21/09/1987 1 إقلیم: آسفي الثانویة اإلعدادیة ھارون 
الرشید

5064 إقلیم: آسفي الثانویة اإلعدادیة ابن 
حنبل

منتصر عزیز

مدیر إعدادیة نعم 47 16/09/1993 1 إقلیم: آسفي الثانویة اإلعدادیة موالي 
یوسف

5050 إقلیم: آسفي المدیریة اإلقلیمیة بأسفي الحسن مجوط

مدیر إعدادیة بدون سكن 44 21/09/1987 1 إقلیم: آسفي الثانویة اإلعدادیة ابن 
الخطیب

5052 إقلیم: آسفي الثانویة اإلعدادیة 
البحتري

البخاري رشید

مدیر إعدادیة نعم 43 16/09/1998 3 إقلیم: آسفي الثانویة اإلعدادیة وادي 
الذھب

5051 إقلیم: آسفي الثانویة اإلعدادیة 
المنصور الذھبي

مصطفى نور الدین

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1988 3 إقلیم: آسفي الثانویة اإلعدادیة أحمد 
أمین

5061 إقلیم: آسفي الثانویة اإلعدادیة اإلمام 
الشافعي

حسن مربوحي

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1984 1 إقلیم: آسفي الثانویة اإلعدادیة اوالد 
سلمان

5065 إقلیم: آسفي الثانویة اإلعدادیة ابن 
زھر

عبد الوھاب روصافي

مدیر إعدادیة نعم 39 04/09/2002 1 إقلیم: آسفي الثانویة اإلعدادیة 
المنصور الذھبي

6864 إقلیم: آسفي الثانویة اإلعدادیة ابن 
زیدون

توفیق قدوري

مدیر إعدادیة نعم 47 16/09/1996 1 إقلیم: الحوز الثانویة اإلعدادیة عثمان 
بن عفان

4889 إقلیم: الحوز ثانویة الرازي اإلعدادیة  سیمحي سعید

مدیر إعدادیة نعم 45 27/09/1999 7 إقلیم: الحوز ثانویة الرازي اإلعدادیة 6592 إقلیم: تنغیر ثإ. ایت اوزین محمد بردوزي
مدیر إعدادیة نعم 39 06/09/2001 7 إقلیم: الحوز الثانویة اإلعدادیةا یت 

سیدي داود
6595 إقلیم: ورزازات ثإ االعدادیة الشھید 

المدني شفیق
موالي عبد العزیز قاسم

مدیر إعدادیة نعم 48 06/09/2001 1 إقلیم: شیشاوة ثانویة أھدیل اإلعدادیة 4915 إقلیم: شیشاوة الثانویة االعدادیة اوالد 
مومنة

سعید مسكیني

مدیر إعدادیة نعم 39 06/09/2001 2 إقلیم: شیشاوة الثانویة اإلعدادیة القدس 4917 إقلیم: شیشاوة الثانویة اإلعدادیة سیدي 
المختار

الحسن الشواش

مدیر إعدادیة نعم 38 06/09/2000 3 إقلیم: شیشاوة الثانویة اإلعدادیة ابن 
سینا

4916 إقلیم: شیشاوة الثانویة اإلعدادیة الحسن 
الثاني

عبد  هللا  أیت إیشو

مدیر إعدادیة بدون سكن 66 16/09/1991 1 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

ثانویة ابن الھیثم 
اإلعدادیة

6649 إقلیم: الرحامنة الثانویة اإلعدادیة النھضة رشید ابو سعد
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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  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

مدیر إعدادیة نعم 60 16/09/1989 1 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

ثانویة   محمد عابد 
الجابري االعدادیة

4931 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

ثانویة الجبیل االعدادیة محمد شكري

مدیر إعدادیة نعم 42 06/09/2001 1 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

ثانویة اوالد عراض 
اإلعدادیة

6666 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

ثانویة اوالد خلوف 
االعدادیة

عنفار عبد العزیز

مدیر إعدادیة نعم 39 06/09/2001 2 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

ثانویة الجبیل االعدادیة 6672 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

ثانویة ابن الھیثم 
اإلعدادیة

الحسن بلفاسي

مدیر إعدادیة نعم 66 16/09/1996 1 عمالة: مراكش الثانویة اإلعدادیة المجد 4989 إقلیم: الحوز الثانویة اإلعدادیةا یت 
سیدي داود

عبد الھادي التوراري

مدیر إعدادیة نعم 56 16/09/1989 1 عمالة: مراكش الثانویة اإلعدادیة اللیمون 4990 عمالة: أكادیر  إدا 
وتنان

ثانویة 11 ینایر اإلعدادیة علي جرجوب

مدیر إعدادیة نعم 55 16/09/1995 4 عمالة: مراكش الثانویة اإلعدادیة 
الفارابي

4992 إقلیم: برشید الثانویة اإلعدادیة 
المنصور الذھبي

متیمین عبد الرحیم

مدیر إعدادیة نعم 51 20/09/1983 2 عمالة: مراكش الثانویة اإلعدادیة شاعر 
الحمراء

4988 إقلیم: الصویرة الثانویة اإلعدادیة عمر 
بن جلون

عزالدین بوسان

مدیر إعدادیة نعم 48 16/09/1995 1 عمالة: مراكش الثانویة اإلعدادیة 
المنصوریة

5022 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

ثانویة اوالد عراض 
اإلعدادیة

نور الدین لخوادرة

مدیر إعدادیة نعم 46 16/09/1989 2 عمالة: مراكش الثانویة اإلعدادیة احمد 
شوقي

4991 عمالة: مراكش الثانویة اإلعدادیة الحسنى عبد العزیز بوشھبون

مدیر إعدادیة نعم 45 04/09/2002 5 عمالة: مراكش الثانویة اإلعدادیة الكندي 5036 إقلیم: الصویرة الثانویة اإلعدادیة حد 
الدرى

یمین ابراھیم

مدیر إعدادیة بدون سكن 39 16/09/1992 9 عمالة: مراكش الثانویة اإلعدادیة الحسنى 6766 عمالة: مراكش الثانویة اإلعدادیة 
الماوردي

كریم حدوش

مدیر إعدادیة بدون سكن 39 06/09/2001 2 عمالة: مراكش الثانویة اإلعدادیة الكواسم 5037 إقلیم: شیشاوة الثانویة اإلعدادیة محمد 
الخامس

محمد عالوي
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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  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

مدیر إعدادیة نعم 54 16/09/1988 1 إقلیم: الرشیدیة اعدادیة اوالد الحاج 5081 إقلیم: الرشیدیة الزیتون اتغبیت احمد
مدیر إعدادیة نعم 45 16/09/1989 2 إقلیم: الرشیدیة الزیتون 6916 إقلیم: الرشیدیة الغرفة العیرجي الطیب
مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1988 1 إقلیم: الرشیدیة ثانویة الزاویة االعدادیة 5095 إقلیم: الرشیدیة ثانویة موالي رشید 

االعدادیة
عسناوي محمد

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1997 1 إقلیم: الرشیدیة الوحدة 5102 إقلیم: الرشیدیة المختار السوسي خویا محمد
مدیر إعدادیة نعم 54 16/09/1985 1 إقلیم: تنغیر ثإ ایت بوالل 5129 إقلیم: تنغیر ثإ. زاویة البئر بواس میمون
مدیر إعدادیة نعم 39 01/01/2012 1 إقلیم: تنغیر ثإ. زاویة البئر 7010 إقلیم: میدلت املشیل علمي سعید
مدیر إعدادیة نعم 39 05/09/2008 5 إقلیم: تنغیر ثإ. ایت اوزین 7009 إقلیم: تنغیر ثإ. ایت توخسین بوینشى امحمد
مدیر إعدادیة نعم 39 06/09/2001 1 إقلیم: تنغیر ثإ الموحدین 6988 إقلیم: تنغیر اثإ. ایت علي ویكو المصطفى رفقي
مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1997 1 إقلیم: تنغیر ثإ.إعدادیة الوفاء 5130 إقلیم: تنغیر ثإ تصویت ایت موت احساین
مدیر إعدادیة في طور 

اإلنجاز
39 06/09/2001 1 إقلیم: زاكورة الثانویة اإلعدادیة عبد هللا 

بن یاسین
5138 إقلیم: زاكورة الثانویة اإلعدادیة 

مزكیطة
ایت تغاط حسن

مدیر إعدادیة نعم 39 06/09/2000 1 إقلیم: زاكورة الثانویة اإلعدادیة موسى 
بن نصیر

5137 إقلیم: زاكورة الثانویة اإلعدادیة أیت 
بوداود

الخلفاوي لحسن
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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  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

مدیر إعدادیة نعم 43 06/09/2001 1 إقلیم: تارودانت الثانویة اإلعدادیة 
الخوارزمي

5193 إقلیم: تارودانت ثإ.النور احمد اعبان

مدیر إعدادیة نعم 42 06/09/2001 1 إقلیم: تارودانت ثإ.ایكلي 5200 إقلیم: تارودانت ثإ. أوناین الحسین بورزي
مدیر إعدادیة نعم 39 06/09/2001 5 إقلیم: تارودانت ثإ.النور 7227 إقلیم: تارودانت الثانویة التأھیلیة أحد عمر أبوطاس
مدیر إعدادیة نعم 45 16/09/1999 1 إقلیم: شتوكة آیت 

باھا
ثإ. الحریة 7125 إقلیم: شتوكة آیت 

باھا
ثإ. تسكدلت الحسن الرایس

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1994 7 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

ثإ. عبدهللا الشفشاوني 7130 إقلیم: سیدي افني الثانویة اإلعدادیة إبضر عمر بوكایر

مدیر إعدادیة نعم 67 16/09/1988 1 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

الثانویة اإلعدادیة عثمان 
بن عفان

5143 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

ثإ. الحریة مبارك  عزیزي

مدیر إعدادیة نعم 61 17/09/1984 1 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

ثانویة نابلس اإلعدادیة 5163 إقلیم: تارودانت ثإ. أساكي اسماعیل اد احمد اعلي

مدیر إعدادیة نعم 52 28/09/1987 1 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

ثانویة عبد هللا ابن 
العباس اإلعدادیة

5159 إقلیم: النواصر الثانویة اإلعدادیة عبد 
المالك السعدي

الحسین فاللي

مدیر إعدادیة محتل 47 16/09/1994 1 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

ثانویة عبد العالي 
بنشقرون اإلعدادیة

5142 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

ثإ. عبدهللا الشفشاوني الطیب تلعنین

مدیر إعدادیة نعم 46 06/09/2001 8 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

ثانویة 11 ینایر 
اإلعدادیة

7066 عمالة: أكادیر  إدا 
وتنان

ثانویة تكادیرت نعبادو 
اإلعدادیة

ربیع المغراوي

مدیر إعدادیة نعم 39 06/09/2001 10 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

ثانویة الریاض اإلعدادیة 5161 إقلیم: تیزنیت الثانویة االعدادیة االطلس الخماعي احمد

مدیر إعدادیة نعم 60 06/09/2001 1 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

ثإ.ابو فراس الحمداني 5177 إقلیم: كلمیم الثانویة اإلعدادیة ابن 
خلدون

اوشن جامع

مدیر إعدادیة في طور 
اإلنجاز

51 04/09/2002 2 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

ثانویة ابن بطوطة 5176 إقلیم: أسا - الزاك الثانویة اإلعدادیة ابن 
سینا

زرھوني حسن

مدیر إعدادیة نعم 39 06/09/2000 6 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

ثانویة المنفلوطي 
اإلعدادیة

5187 إقلیم: تارودانت ثإ.تفنوت عبد اللطیف اكبیري
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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  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1999 9 إقلیم: أسا - 
الزاك

الثانویة اإلعدادیة عالل 
الفاسي

7262 إقلیم: أسا - الزاك الثانویة اإلعدادیة النصر بجدید مبارك

مدیر إعدادیة نعم 42 06/09/2001 3 إقلیم: كلمیم الثانویة اإلعدادیة ابن 
خلدون

7279 إقلیم: سیدي افني الثانویة اإلعدادیة تیوغزة العرفاوي احمد

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1993 3 إقلیم: كلمیم الثانویة اإلعدادیة عمر 
بن الخطاب

5222 إقلیم: سیدي افني الثانویة اإلعدادیة أنفك حجور  عبد العزیز

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1988 1 إقلیم: كلمیم الثانویة اإلعدادیة امام 
مالك

5230 إقلیم: سیدي افني الثانویة اإلعدادیة الحسن 
بن محمد الدكیك

بن الشارف عبد الحكیم
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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  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

مدیر إعدادیة نعم 51 16/09/1997 1 إقلیم: السمارة الثانویة اإلعدادیة موالي 
سویلیكي بوسعید

7321 إقلیم: السمارة الثانویة االعدادیة المسیرة 
الخضراء

العلوي بوبكر

مدیر إعدادیة نعم 45 06/09/2000 3 إقلیم: السمارة الثانویة االعدادیة 
المسیرة الخضراء

7319 إقلیم: السمارة الثانویة اإلعدادیة المجاھد 
ناضل الھاشمي

طالبي محمد

مدیر إعدادیة نعم 49 16/09/1993 1 إقلیم: العیون الثانویة اإلعدادیة عثمان 
بن عفان

5246 إقلیم: السمارة الثانویة اإلعدادیة موالي 
سویلیكي بوسعید

حمادي المطاطي

مدیر إعدادیة نعم 43 16/09/1999 1 إقلیم: بوجدور الثانویة اإلعدادیة حفصة 
بنت عمر

5239 إقلیم: سطات الثانویة اإلعدادیة 
العروسیة

ھشام    مطالبي

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1996 2 إقلیم: بوجدور الثانویة اإلعدادیة بابي 5240 إقلیم: أسا - الزاك الثانویة اإلعدادیة عالل 
الفاسي

شیاخ شرقاوي
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الداخلة - وادي الذھب 12    جھة التعیین     :      

مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف المدیریة االقلیمیة  
للتعیین مؤسسة التعیین  منصب التعیین  األصلیةالمدیریة االقلیمیة  المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

مدیر إعدادیة نعم 69 17/09/1990 1 إقلیم: وادي 
الذھب

ثانویة النصر اإلعدادیة 5251 إقلیم: القنیطرة الثانویة االعدادیة 
الخوارزمي

بعوي الحسن
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