
المناصب الشاغرة الخاصة بأطر التوجیھ بالقطاعات المدرسیة 
العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء الجھة : 

الجماعة رقم القطاع المؤسسة رقم المنصب النیابة

العیون الثانویة اإلعدادیة الرازي 5/2 1 العیون

العیون الثانویة التأھیلیة المصلى 5/2 1 العیون

العیون الثانویة التأھیلیة معارك تكل 9/2 2 العیون

العیون الثانویة اإلعدادیة الحسن األول 9/2 2 العیون

العیون الثانویة التأھیلیة بابا احمد بن محمد یحظیھ 2/2 3 العیون

العیون الثانویة اإلعدادیة إبن خلدون 2/2 3 العیون
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المناصب الشاغرة الخاصة بأطر التوجیھ بالقطاعات المدرسیة 
كلمیم - السمارة الجھة : 

الجماعة رقم القطاع المؤسسة رقم المنصب النیابة

كلمیم ثانویة التمیزالتأھیلیة 14/9 4 كلمیم

كلمیم ثانویة امحیریش االعدادیة 14/9 4 كلمیم

افركط ثانویة افركط التأھیلیة 14/9 4 كلمیم

كلمیم الثانویة الجدیدة اإلعدادیة 15/9 5 كلمیم

كلمیم ثانویة التعلیم األصیل  15/9 5 كلمیم

كلمیم ثانویة إبن سینا التأھیلیة 15/9 5 كلمیم
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المناصب الشاغرة الخاصة بأطر التوجیھ بالقطاعات المدرسیة 
سوس-ماسة-درعة الجھة : 

الجماعة رقم القطاع المؤسسة رقم المنصب النیابة

أكادیر ثانویة انوال 16/5 6 أكادیر إدا أوتنان

أكادیر اعدادیة احمد شوقي 16/5 6 أكادیر إدا أوتنان

أكادیر ثانویة محمد  الدرفوفي  16/5 6 أكادیر إدا أوتنان

انشادن الثانویة التأھیلیة األمویین 13/62 7 اشتوكة ایت باھا

بلفاع بلفاع 13/62 7 اشتوكة ایت باھا

سیدي بیبي الثانویة اإلعدادیة العربي الشابي 13/62 7 اشتوكة ایت باھا

لقلیعة الحنصالي 14/61 8 انزكان ایت ملول

لقلیعة الخوارزمي 14/61 8 انزكان ایت ملول

لقلیعة البیروني 14/61 8 انزكان ایت ملول

اسن إسن 18/6 9 تارودانت

أوالد تایمة ثانویة ھوارة التأھیلیة 18/6 9 تارودانت

الكردان بئر أنزران 18/6 9 تارودانت

تارودانت الثانویة التاھیلیة التقنیة 16/6 10 تارودانت

ایموالس الثانویة االعدادیة ایموالس 16/6 10 تارودانت

تملوكت ثانویة النور اإلعدادیة 16/6 10 تارودانت

تیزنیت الثانویة االعدادیة ابن ماجة 3/10 11 تیزنیت

تیزنیت الثانویة التأھیلیة أركان 3/10 11 تیزنیت

تیزنیت الثانویة التاھیلیة الحسن الثاني 3/10 11 تیزنیت

تیزنیت الثانویة التاھیلیة الوحدة 1/10 12 تیزنیت

تیزنیت الثانویة اإلعدادیة النور 1/10 12 تیزنیت

تیزنیت الثانویة االعدادیة االمام مالك 1/10 12 تیزنیت

تنزولین الرازي 5/67 13 زاكورة

تنزولین اإلمام مالك 5/67 13 زاكورة

ایت سدرات السھل 
االشرقیة

اعدادیة تصویت  15/70 14 تنغیر

اغیل نومكون المدون 15/70 14 تنغیر

ایت سدرات  
السھل الغربیة

طارق إبن زیاد 15/70 14 تنغیر
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المناصب الشاغرة الخاصة بأطر التوجیھ بالقطاعات المدرسیة 
الغرب - شراردة - بني حسین  الجھة : 

الجماعة رقم القطاع المؤسسة رقم المنصب النیابة

القنیطرة موالي علي الشریف 4/27 15 القنیطرة

القنیطرة طھ حسین 4/27 15 القنیطرة

القنیطرة ابن حزم 9/27 16 القنیطرة

القنیطرة عبد المالك السعدي 9/27 16 القنیطرة

المكرن الوحدة 25/27 17 القنیطرة

عامر السفلیة االخوة 25/27 17 القنیطرة

سیدي قاسم األمیر موالي عبد هللا 6/28 18 سیدي قاسم

سیدي قاسم المھدي ابن تومرت 6/28 18 سیدي قاسم

سیدي سلیمان األمیر موالي عبد هللا 12/27 19 سیدي سلیمان

سیدي سلیمان عبد الخالق الطریس 12/27 19 سیدي سلیمان

اوالد احسین اللعبیات 21/27 20 سیدي سلیمان

القصیبیة الحسن  الثاني 21/27 20 سیدي سلیمان
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المناصب الشاغرة الخاصة بأطر التوجیھ بالقطاعات المدرسیة 
الشاویة - وردیغة  الجھة : 

الجماعة رقم القطاع المؤسسة رقم المنصب النیابة

سیدي بطاش الثانویة اإلعدادیة ابن باجة 3/21 21 بن سلیمان

بنسلیمان الثانویة التأھیلیة الشریف االدریسي 3/21 21 بن سلیمان

الزیایدة 3/21 الثانویة اإلعدادیة الزیایدة 21 بن سلیمان

ابي الجعد بوعبید  الشرقي 8/19 22 خریبكة

ابي الجعد ابن  رشد 8/19 22 خریبكة

وادي زم المختار   السوسي 6/19 23 خریبكة

وادي زم سیدي  عبد  العزیز 6/19 23 خریبكة

سطات الثانویة اإلعدادیة العروسیة 28/20 24 سطات

سطات 28/20 ثانویة ابن الخطیب التاھیلیة 24 سطات

سطات األمل 28/20 24 سطات

بني یاكرین القاضي عیاض 28/20 24 سطات

الساحل اوالد 
حریز

حمان الفطواكي 31/20 25 برشید

اوالد عبو الثانویة التأھیلیة حسان بن تابث 31/20 25 برشید

لغنیمیین الثانویة التأھیلیة الغنیمیین 31/20 25 برشید
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المناصب الشاغرة الخاصة بأطر التوجیھ بالقطاعات المدرسیة 
مراكش - تانسیفت - الحوز الجھة : 

الجماعة رقم القطاع المؤسسة رقم المنصب النیابة

تحناوت الثانویة التأھیلیة بئر انزران 13/53 26 الحوز

موالي ابراھیم الثانویة االعدادیة موالي ابراھیم 13/53 26 الحوز

قلعة السراغنة ثانویة سیدي عبد الرحمان االعدادیة 5/15 27 قلعة السراغنة

قلعة السراغنة ثانویة  تساوت التأھیلیة 5/15 27 قلعة السراغنة

العطاویة ثانویة الحسن الثاني االعدادیة 3/15 28 قلعة السراغنة

العطاویة ثانویة الرحالي الفاروق التأھیلیة 3/15 28 قلعة السراغنة

تكاط المھدي بن بركة 9/14 29 الصویرة

حد الدرا أحد الدرى 9/14 29 الصویرة

حد الدرا الثانویة التاھیلیة الخوارزمي 9/14 29 الصویرة

الكریمات عبد الرحیم بوعبید 8/14 30 الصویرة

بیزضاض ابن سینا 8/14 30 الصویرة

اوناغة محمد الزرقطوني 8/14 30 الصویرة

مراكش ابن تومرت 29/12 31 مراكش

مراكش سیدي عبدالرحمان 29/12 31 مراكش

مراكش الحسن الثاني 4/12 32 مراكش

مراكش المجد 4/12 32 مراكش

مراكش األمیرة لالمریم 4/12 32 مراكش

بوشان بوشان 20/15 33 الرحامنة

لبریكیین لبریكیین 20/15 33 الرحامنة

بوشان المركب التربوي المندمج بوشان 20/15 33 الرحامنة
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المناصب الشاغرة الخاصة بأطر التوجیھ بالقطاعات المدرسیة 
الشرقیة  الجھة : 

الجماعة رقم القطاع المؤسسة رقم المنصب النیابة

أحفیر سیدي محمد بن عبد الرحمن 4/64 34 بركان

عین الركادة الخوارزمي 4/64 34 بركان

اغبال أغبال 4/64 34 بركان

سیدي سلیمان 
الشراعة

عمر بن الخطاب 9/64 35 بركان

زكزل زكزل 9/64 35 بركان

بوعرفة ثانویة محمد عابد الجابري التقنیة 7/40 36 فیكیك

بوعنان الثانویة التأھیلیة الجدیدة 7/40 36 فیكیك

بوعنان أبي عنان 7/40 36 فیكیك

الناضور الكندي 3/41 37 الناضور

الناضور الناظور 3/41 37 الناضور

سلوان سلوان 20/41 38 الناضور

سلوان الثانویة االعدادیة سلوان الجدیدة 20/41 38 الناضور

سلوان سلوان الحساني 20/41 38 الناضور

وجدة ثا. إسلي 6/39 39 وجدة انجاد

وجدة إع. محمد الدرفوفي 6/39 39 وجدة انجاد

وجدة إع. عالل الفاسي 8/39 40 وجدة انجاد

وجدة ثا. زیري بن عطیة 8/39 40 وجدة انجاد

وجدة إع. ابن رشد 12/39 41 وجدة انجاد

وجدة ثا. محمد السادس 12/39 41 وجدة انجاد

العیون سیدي ملوك الزیتون 4/66 42 تاوریرت

العیون سیدي ملوك إدریس األول 4/66 42 تاوریرت

الدریوش إع. موالي یوسف 21/41 43 الدریوش

عین الزھرة إع عین الزھرة 21/41 43 الدریوش
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المناصب الشاغرة الخاصة بأطر التوجیھ بالقطاعات المدرسیة 
الدار البیضاء الكبرى  الجھة : 

الجماعة رقم القطاع المؤسسة رقم المنصب النیابة

عین السبع ابن ھانئ 8/25 44 عین السبع الحي المحمدي

الحي المحمدي الحسین بن علي 8/25 44 عین السبع الحي المحمدي

عین السبع ابن األثیر 6/25 45 عین السبع الحي المحمدي

الحي المحمدي حمان الفطواكي 6/25 45 عین السبع الحي المحمدي

الصخور السوداء فاقي السطاتي 6/25 45 عین السبع الحي المحمدي

الحي الحسني ابن خلدون 17/22 46 الحي الحسني

الحي الحسني یوسف بن تاشفین 17/22 46 الحي الحسني

سباتة موالي سلیمان 9/24 47 بن امسیك

سباتة اإلمام الغزالي 9/24 47 بن امسیك

سیدي عثمان المكي الناصري 14/59 48 موالي رشید سیدي عثمان

سیدي عثمان عبد هللا كنون 14/59 48 موالي رشید سیدي عثمان

سیدي عثمان ثریا السقاط 14/59 48 موالي رشید سیدي عثمان

سیدي عثمان الزالقة 11/59 49 موالي رشید سیدي عثمان

سیدي عثمان المختار السوسي 11/59 49 موالي رشید سیدي عثمان

سیدي مومن موالي یوسف 19/60 50 سیدي البرنوصي

سیدي مومن أمنة بنت وھب 19/60 50 سیدي البرنوصي

سیدي مومن عبد هللا إبراھیم 19/60 50 سیدي البرنوصي

الھراویین المختار السوسي 4/51 51 مدیونة

الھراویین یوسف ابن تاشفین 4/51 51 مدیونة

الھراویین علي ابن أبي طالب 4/51 51 مدیونة

الشالالت الثانویة التأھیلیة الخوارزمي 14/26 52 المحمدیة

سیدي موسى بن 
علي

سیدي موسى بن علي 14/26 52 المحمدیة

سیدي موسى 
المجدوب

الثانویة التأھیلیة عمر المختار 14/26 52 المحمدیة

دار بوعزة حسان بن ثابث 3/50 53 النواصر

دار بوعزة دار بوعزة 3/50 53 النواصر
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المناصب الشاغرة الخاصة بأطر التوجیھ بالقطاعات المدرسیة 
الرباط - سال - زمور - زعایر الجھة : 

الجماعة رقم القطاع المؤسسة رقم المنصب النیابة

ایت یدین االطلس 13/29 54 الخمیسات

الكنزرة محمد القري 13/29 54 الخمیسات

ایت یدین 20غشت 13/29 54 الخمیسات

حصین حلیمة السعدیة 19/47 55 سال

حصین ثا, المنظر الجمیل 19/47 55 سال

تمارة العربي الدغمي 1/46 56 الصخیرات تمارة

تمارة ابن خلدون 1/46 56 الصخیرات تمارة
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المناصب الشاغرة الخاصة بأطر التوجیھ بالقطاعات المدرسیة 
دكالة - عبدة الجھة : 

الجماعة رقم القطاع المؤسسة رقم المنصب النیابة

لبیر الجدید عقبة بن نافع 25/18 57 الجدیدة

لبیر الجدید الساحل 25/18 57 الجدیدة

لبیر الجدید عالل الفاسي 25/18 57 الجدیدة

سیدي بنور ثانویة 30 یولیوز التأھیلیة 11/71 58 سیدي بنور

بني ھالل ثانویة البارودي اإلعدادیة 11/71 58 سیدي بنور

لمشرك 11/71 ثانویة الزیتونة اإلعدادیة 58 سیدي بنور

سانیة بركیك 12/71 ثانویة القسطالني اإلعدادیة 59 سیدي بنور

زمامرة ثانویة النصر التأھیلیة 12/71 59 سیدي بنور

الغنادرة 12/71 ثانویة ابن عباد اإلعدادیة 59 سیدي بنور

ایغود الثانویة اإلعدادیة البیروني  7/73 60 الیوسفیة

سیدي شیكر الثانویة اإلعدادیة ابن المعتز  7/73 60 الیوسفیة

الیوسفیة الثانویة التأھیلیة االجتھاد 7/73 60 الیوسفیة
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المناصب الشاغرة الخاصة بأطر التوجیھ بالقطاعات المدرسیة 
تادلة - أزیالل  الجھة : 

الجماعة رقم القطاع المؤسسة رقم المنصب النیابة

بني مالل ثانویة العامریة التأھیلیة 11/16 61 بني مالل

بني مالل ثانویة عبد الكریم الخطابي اإلعدادیة 11/16 61 بني مالل

الفقیھ بن صالح ثانویة 2 مارس اإلعدادیة 5/16 62 الفقیھ بنصالح

الفقیھ بن صالح ثانویة الكندي التأھیلیة 5/16 62 الفقیھ بنصالح

سیدي عیسى بن 
علي

ثانویة عالل بن عبد هللا التأھیلیة 13/16 63 الفقیھ بنصالح

اوالد زمام ثانویة عبد المالك السعدي اإلعدادیة 13/16 63 الفقیھ بنصالح
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المناصب الشاغرة الخاصة بأطر التوجیھ بالقطاعات المدرسیة 
مكناس تافیاللت  الجھة : 

الجماعة رقم القطاع المؤسسة رقم المنصب النیابة

اإلسماعیلیة محمد المكناسي 9/57 64 مكناس

اإلسماعیلیة األزھر 9/57 64 مكناس

اإلسماعیلیة الداخلة 22/57 65 مكناس

اإلسماعیلیة ابن طفیل 22/57 65 مكناس

اإلسماعیلیة الزرقطوني 22/57 65 مكناس

اإلسماعیلیة اإلمام علي 15/57 66 مكناس

اإلسماعیلیة الفشتالي 15/57 66 مكناس

اإلسماعیلیة الزھراوي 15/57 66 مكناس

واد الجدیدة أحمد بن شقرون 20/57 67 مكناس

الدخیسة الزیتون 20/57 67 مكناس

المھایة لحسن بن محمد بن مبارك 20/57 67 مكناس

نزالة بني عمار أحمد بن إدریس ملولي 21/57 68 مكناس

المغاصیین أمشیوط سالم بن بوشتى 21/57 68 مكناس

عرب صباح زیز النھضة 3/45 69 الرشیدیة

ارفود موالي رشید 3/45 69 الرشیدیة

موالي علي 
الشریف

االمیرة لال سلمى 22/45 70 الرشیدیة

السفالت ابو بكر الصدیق 22/45 70 الرشیدیة

موالي علي 
الشریف

بئر أنزران 22/45 70 الرشیدیة

اوفوس الحسن االول اوفوس 10/45 71 الرشیدیة

الرتب موالي اسماعیل 10/45 71 الرشیدیة

الرتب الــدویرة 10/45 71 الرشیدیة

اوفوس اوالد شاكر 10/45 71 الرشیدیة

خنیفرة ابن عبدون 7/44 72 خنیفرة

خنیفرة طارق 7/44 72 خنیفرة

الریش یوسف بن تاشفین 5/45 73 میدلت

الریش ابي سلیم العیاشي 5/45 73 میدلت

تونفیت احمد الحنصالي  22/44 74 میدلت

تونفیت عبد المومن 22/44 74 میدلت
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المناصب الشاغرة الخاصة بأطر التوجیھ بالقطاعات المدرسیة 
فاس - بولمان  الجھة : 

الجماعة رقم القطاع المؤسسة رقم المنصب النیابة

اوطاط الحاج محمد السادس 8/35 75 بولمان

اوطاط الحاج الفتح 8/35 75 بولمان

المشور فاس الجدید أبي العباس السبتي 8/34 76 فاس

المشور فاس الجدید عالل الفاسي 8/34 76 فاس

صفرو إعدادیة الرفایف 11/56 77 صفرو

صفرو ثانویة محمد بن عبد الكریم الخطابي 11/56 77 صفرو

سیدي یوسف بن 
احمد

إعدادیة صنھاجة 11/56 77 صفرو

عین الشقف إعدادیة الحسن األول  4/55 78 موالي یعقوب

عین الشقف الثانویة التأھیلیة التقدم 4/55 78 موالي یعقوب

عین الشقف الثانویة التأھیلیة البساتین 4/55 78 موالي یعقوب
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المناصب الشاغرة الخاصة بأطر التوجیھ بالقطاعات المدرسیة 
تازة - تاونات - الحسیمة الجھة : 

الجماعة رقم القطاع المؤسسة رقم المنصب النیابة

الحسیمة اإلمام مالك 4/38 79 الحسیمة

الحسیمة اإلعدادیة الجدیدة 4/38 79 الحسیمة

موالي احمد 
الشریف

11/38 تیزي تشین 80 الحسیمة

اساكن الفارابي 11/38 80 الحسیمة

بوھودة ثانویة بوھودة اإلعدادیة 18/36 81 تاونات

بوھودة ثانویة الخوارزمي التأھیلیة 18/36 81 تاونات

فناسة باب الحیط ثانویة فناسة اإلعدادیة 18/36 81 تاونات

مطماطة یوسف بن تاشفین 12/37 82 تازة

ایت سغروشن المغرب العربي 12/37 82 تازة

اوالد ازبایر الزیتون 13/37 83 تازة

بني فراسن بني فراسن 13/37 83 تازة
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المناصب الشاغرة الخاصة بأطر التوجیھ بالقطاعات المدرسیة 
طنجة - تطوان الجھة : 

الجماعة رقم القطاع المؤسسة رقم المنصب النیابة

انجرة یوسف بن تاشفین 2/54 84 الفحص أنجرة

انجرة إع.خمیس أنجرة 2/54 84 الفحص أنجرة

تغرامت إع.تاغرامت 2/54 84 الفحص أنجرة

العرائش ثانویة المغرب الجدید اإلعدادیة 12/49 85 العرائش

العرائش الثانویة التقنیة 12/49 85 العرائش

صدینة أبو عبیدة بن الجراح 9/32 86 تطوان

جبل الحبیب معاذ بن جبل 9/32 86 تطوان

السحتریین عبد هللا كنون 9/32 86 تطوان

المضیق عبد الرحیم بوعبید 5/68 87 المضیق الفنیدق

المضیق حمان الفطواكي 5/68 87 المضیق الفنیدق

سیدي احمد 
الشریف

ثانویة سیدي احمد الشریف االعدادیة 17/33 88 وزان

سیدي بوصبر ثانویة سیدي بوصبر التاھیلیة 17/33 88 وزان

سیدي بوصبر ثانویة 11ینایر االعدادیة 17/33 88 وزان

15 / 93



المناصب الشاغرة الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
كلمیم - السمارة الجھة : 

رقم المنصب المؤسسة النیابة

نیابة كلمیم 449 كلمیم
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المناصب الشاغرة الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
سوس-ماسة-درعة الجھة : 

رقم المنصب المؤسسة النیابة

نیابة وزارة التربیة الوطنیة بتیزنیت 450 تیزنیت
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المناصب الشاغرة الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
مكناس تافیاللت  الجھة : 

رقم المنصب المؤسسة النیابة

نیابة الرشیدیة 451 الرشیدیة
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المناصب الشاغرة الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
تازة - تاونات - الحسیمة الجھة : 

رقم المنصب المؤسسة النیابة

عبد الكریم الخطابي 452 تاونات
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المناصب الشاغرة الخاصة بأطر التخطیط التربوي 
العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء الجھة : 

رقم المنصب المؤسسة النیابة

النیابة اإلقلیمیة لوزارة التربیة الوطنیة العیون 506 العیون
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المناصب الشاغرة الخاصة بأطر التخطیط التربوي 
سوس-ماسة-درعة الجھة : 

رقم المنصب المؤسسة النیابة

نیابة ورزازات 507 ورززات
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المناصب الشاغرة الخاصة بأطر التخطیط التربوي 
الشاویة - وردیغة  الجھة : 

رقم المنصب المؤسسة النیابة

نیابة خریبكة 508 خریبكة
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المناصب الشاغرة الخاصة بأطر التخطیط التربوي 
مراكش - تانسیفت - الحوز الجھة : 

رقم المنصب المؤسسة النیابة

نیابة الحوز 509 الحوز
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المناصب الشاغرة الخاصة بأطر التخطیط التربوي 
الشرقیة  الجھة : 

رقم المنصب المؤسسة النیابة

نیابة الناظور 510 الناضور
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المناصب الشاغرة الخاصة بأطر التخطیط التربوي 
تادلة - أزیالل  الجھة : 

رقم المنصب المؤسسة النیابة

نیابة أزیالل 511 أزیالل
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المناصب الشاغرة الخاصة بأطر التخطیط التربوي 
مكناس تافیاللت  الجھة : 

رقم المنصب المؤسسة النیابة

نیابة خنیفرة 512 خنیفرة
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المناصب الشاغرة الخاصة بأطر التخطیط التربوي 
فاس - بولمان  الجھة : 

رقم المنصب المؤسسة النیابة

نیابة صفرو 513 صفرو
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المناصب الشاغرة الخاصة بأطر التخطیط التربوي 
تازة - تاونات - الحسیمة الجھة : 

رقم المنصب المؤسسة النیابة

األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین تازة - الحسیمة 
تاونات

514 الحسیمة
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المناصب الشاغرة الخاصة بأطر التخطیط التربوي 
طنجة - تطوان الجھة : 

رقم المنصب المؤسسة النیابة

النیابة االقلیمیة وزان 515 وزان
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ بالقطاعات المدرسیة 
وادي الذھب - لكویرة الجھة : 

اإلسم و النسب الجماعة رقم القطاع المؤسسة رقم المنصب النیابة

عمر البقالي 
الطاھري

الداخلة ثانویة النصر اإلعدادیة 01/01 89 وادي الذھب

عمر البقالي 
الطاھري

الداخلة ثانویةاإلمام مالك التأھیلیة 01/01 89 وادي الذھب

عمر البقالي 
الطاھري

الداخلة ثانویةالفتح التأھیلیة 01/01 89 وادي الذھب

حبیبي الحسین الداخلة الثانویة المرجعیة لال خدیجة 01/05 90 وادي الذھب

حبیبي الحسین الداخلة اعدادیة الحي الجدید 01/05 90 وادي الذھب

حبیبي الحسین الداخلة ابن طفیل 01/05 90 وادي الذھب

أحمد كراد الداخلة الفرابي 04/01 91 وادي الذھب

أحمد كراد الداخلة اعدادیة وادي الدھب 04/01 91 وادي الذھب

أحمد كراد الداخلة إبن رشد 04/01 91 وادي الذھب

30 / 93



المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ بالقطاعات المدرسیة 
العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء الجھة : 

اإلسم و النسب الجماعة رقم القطاع المؤسسة رقم المنصب النیابة

رشید ورد بوجدور إعدادیة الوحدة 1/4 92 بوجدور

رشید ورد بوجدور ثانویة عمر بن الخطاب االعدادیة 1/4 92 بوجدور

رشید ورد بوجدور ثانویة احمد بن محمد الراشدي التأھیلیة  1/4 92 بوجدور

عبد الحكیم العلمي العیون الثانویة اإلعدادیة حلیمة السعدیة 8/2 93 العیون

محمد عادل 
منصوري

طرفایة ابن تومرت 08/02 94 طرفایة

محمد عادل 
منصوري

طرفایة طرفایة 08/02 94 طرفایة
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ بالقطاعات المدرسیة 
كلمیم - السمارة الجھة : 

اإلسم و النسب الجماعة رقم القطاع المؤسسة رقم المنصب النیابة

العربي حیداوي أسا المسیرة الخضراء 1/65 95 أسا الزاك

العربي حیداوي أسا عقبة بن نافع 1/65 95 أسا الزاك

امین العبودي الزاك النصر 2/65 96 أسا الزاك

امین العبودي الزاك ارغیوة 2/65 96 أسا الزاك

الصدیق سعید عوینة یغمان ثانویة عوینة ایغمان اإلعدادیة 4/65 97 أسا الزاك

الصدیق سعید عوینة لھنا 4/65 ثانویة عوینة لھنا اإلعدادیة 97 أسا الزاك

الوطاسي اناس السمارة األمیر موالي رشید 2/3 98 السمارة

الوطاسي اناس السمارة 2/3 المغرب العربي 98 السمارة

ابراھیم ابو ریشة السمارة وادي الساقیة الحمراء 1/3 99 السمارة

ابراھیم ابو ریشة السمارة ابن الھیثم 1/3 99 السمارة

ابراھیم ابو ریشة السمارة المسیرة الخضراء 1/3 99 السمارة

رشید المرنیسي بویزكارن محمد الشیخ 13/9 100 كلمیم

رشید المرنیسي تكانت الثانویة االعدادیة  تكانت 13/9 100 كلمیم

رشید المرنیسي تیموالي ثانویة تیموالي  االعدادیة 13/9 100 كلمیم

اسماعیل بن بیھي كلمیم الحضرمي 5/9 101 كلمیم

اسماعیل بن بیھي كلمیم البنات / الصداقة 5/9 101 كلمیم

عبد الكبیر سني كلمیم باب الصحراء 1/9 102 كلمیم

عبد الكبیر سني كلمیم عمر بن الخطاب 1/9 102 كلمیم

محمد متوكل كلمیم تكنا 12/9 103 كلمیم

لشھب محمد كلمیم 3/9 ثانویة موالي الرشید التأھیلیة 104 كلمیم

لشھب محمد كلمیم وادنون 3/9 104 كلمیم

صالح الدین 
البساني

كلمیم محمد السادس 9/9 105 كلمیم

صالح الدین 
البساني

كلمیم الوحدة 9/9 105 كلمیم

أحمد الھابوز كلمیم عبدالكریم الخطابي 04/09 106 كلمیم

أحمد الھابوز كلمیم لال مریم 04/09 106 كلمیم

ھنوف محي الدین كلمیم الخوارزمي 8/9 107 كلمیم

ھنوف محي الدین كلمیم حي الفالحة 8/9 107 كلمیم

سعاد الحلیمي تغجیجت العرفان 6/9 108 كلمیم

سعاد الحلیمي اداي ثانویة اداي التأھیلیة 6/9 108 كلمیم

سعاد الحلیمي تغجیجت النخیل 6/9 108 كلمیم

عبد هللا حسیني افران أطلس 
الصغیر

الثانویة االعدادیة أمسرا 10/9 109 كلمیم

عبد هللا حسیني افران أطلس 
الصغیر

بئر إنزران 10/9 109 كلمیم

عبد النبي   الكریني لقصابي تكوست ابن خلدون 11/9 110 كلمیم

عبد النبي   الكریني لقصابي تكوست األمل 11/9 110 كلمیم

عبد النبي   الكریني اباینو ثانویة إیكیسل                           
           اإلعدادیة

11/9 110 كلمیم
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ بالقطاعات المدرسیة 
كلمیم - السمارة الجھة : 

اإلسم و النسب الجماعة رقم القطاع المؤسسة رقم المنصب النیابة

موحى حفضي اسریر امام مالك 7/9 111 كلمیم

موحى حفضي اسریر ثانویة الفضیلة التأھیلیة 7/9 111 كلمیم

موحى حفضي اسریر الثاننویة التاھیلیة تغمرت 7/9 111 كلمیم

موحى حفضي فاصك 7/9         ثانویة طارق ابن زیاد التأھیلیة 111 كلمیم

الحسین عنبر طانطان القدس 4/7 112 طنطان

الحسین عنبر طانطان المسیرة الخضراء 4/7 112 طنطان

لطفي عادل طانطان السالم 2/7 113 طنطان

لطفي عادل طانطان الفتح 2/7 113 طنطان

لطفي عادل طانطان ثانویة ولي العھد موالي الحسن اإلعدادیة 2/7 113 طنطان

معریر لحسن طانطان النھضة 1/7 114 طنطان

معریر لحسن طانطان محمد الخامس 1/7 114 طنطان

عبدالكریم  موفاق طانطان المنصور الذھبي 3/7 115 طنطان

عبدالكریم  موفاق طانطان الشھید محمد  الزرقطوني 3/7 115 طنطان

أحمد بیھ اقا اقا 2/8 116 طاطا

أمل فرح فم الحصن باني 06/08 117 طاطا

أمل فرح فم الحصن السالم 06/08 117 طاطا

احماد احسیسو فم زكید فم زكید 3/8 118 طاطا

احماد احسیسو فم زكید ابن خلدون 3/8 118 طاطا

زكریاء فراج طاطا الثانویة الجدیدة 01/08 119 طاطا

محمد نجي طاطا عالل بن عبد هللا 04/08 120 طاطا

اكراید میلود ادیس ابن الھیثم 07/08 121 طاطا

اكراید میلود طاطا اإلمام البخاري 07/08 121 طاطا

تباري خلیل تیسینت القدس 05/08 122 طاطا

تباري خلیل تیسینت االمل 05/08 122 طاطا
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ بالقطاعات المدرسیة 
سوس-ماسة-درعة الجھة : 

اإلسم و النسب الجماعة رقم القطاع المؤسسة رقم المنصب النیابة

عبد هللا اوبنیحیى أكادیر اعدادیة ابو فراس الحمداني 05/09 123 أكادیر إدا أوتنان

عبد هللا اوبنیحیى أكادیر اعدادیة ادریس الحریزي 05/09 123 أكادیر إدا أوتنان

الحسین قھیوة تامري اعدادیة الزیتون 10/05 124 أكادیر إدا أوتنان

صانبا أحمد بیوكرى الثانویة اإلعدادیة  العربي الشتوكي 03/62 125 اشتوكة ایت باھا

صانبا أحمد بیوكرى الثانویة التأھیلیة  الجوالن 03/62 125 اشتوكة ایت باھا

لعبوب حسن ایت میلك الثانویة اإلعدادیة  سیدي خلیل 09/62 126 اشتوكة ایت باھا

موالي الوافي 
الفاللي

واد الصفاء الفضیلة 10/62 127 اشتوكة ایت باھا

موالي الوافي 
الفاللي

امي مقورن 10/62 الثانویة اإلعدادیة  إمي مقورن 127 اشتوكة ایت باھا

عبد الجبار  
بوحسون

سیدي بیبي الثانویة التأھیلیة  سیدي الحاج الحبیب 7/62 128 اشتوكة ایت باھا

عبد الجبار  
بوحسون

سیدي بیبي الثانویة اإلعدادیة  عبدهللا الشفشاوني 7/62 128 اشتوكة ایت باھا

حفالي عبد الھادي آیت ملول ثانویة الھدایة اإلعدادیة 61/10 129 انزكان ایت ملول

حفالي عبد الھادي آیت ملول الیاسمین 61/10 129 انزكان ایت ملول

عبد هللا بنسبیھ آیت ملول السعادة 7/61 130 انزكان ایت ملول

نعیمة فاضل إنزكان احمد المنصور الذھبي 1/61 131 انزكان ایت ملول

نعیمة فاضل إنزكان عبد هللا بن یاسین 1/61 131 انزكان ایت ملول

محمد رضوان تازناخت الرازي 11/10 132 ورززات

محمد رضوان تازناخت ابن العربي الحاتمي 11/10 132 ورززات

اعبیل اسماعیل الكدیة البیضاء المجد 08/06 133 تارودانت

اعبیل اسماعیل الكردان العرفان 08/06 133 تارودانت

خالد حینجي إیغرم األرك 10/06 134 تارودانت

خالد حینجي ایت عبد هللا ایت عبد هللا 10/06 134 تارودانت

كریم إدریسي اوالد عیسى المعرفة 15/06 135 تارودانت

كریم إدریسي أوالد برحیل موالي یوسف 15/06 135 تارودانت

آیت القاضي ملیكة أوالد برحیل الداخلة 07/06 136 تارودانت

مصطفى شكران لكفیفات الطبري 02/06 137 تارودانت

مصطفى شكران أوالد تایمة محمد الدرفوفي 02/06 137 تارودانت

الشقروني یونس أوالد تایمة اإلنبعاث 13/06 138 تارودانت

ایت داود الحسن أوالد تایمة أنوال 06/06 139 تارودانت

ایت داود الحسن أوالد تایمة النھضة 06/06 139 تارودانت

ادریس الحاتمي تالوین ابن ماجة 09/06 140 تارودانت

ادریس الحاتمي تالوین محمد السادس 09/06 140 تارودانت

عبد الرحیم ایت 
السوسي

تارودانت الثانویة االعدادیة الزراوي 5/6 141 تارودانت

عبد الرحیم ایت 
السوسي

تارودانت ابن سلیمان الروداني 5/6 141 تارودانت

الشین رشید اولوز ثانویة أولوز التأھیلیة 11/06 142 تارودانت
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ بالقطاعات المدرسیة 
سوس-ماسة-درعة الجھة : 

اإلسم و النسب الجماعة رقم القطاع المؤسسة رقم المنصب النیابة

الشین رشید اولوز أولوز 11/06 142 تارودانت

باعال عبد العزیز ارزن الرازي 06/22 143 تارودانت

باعال عبد العزیز الفیض السعادة 06/22 143 تارودانت

احنوش ابراھیم تزمورت تازمورت 12/06 144 تارودانت

احنوش ابراھیم مشرع العین الشابي 12/06 144 تارودانت

محمد دودوز سیدي احساین أحد 14/06 145 تارودانت

محمد دودوز اسكاون أسكاون 14/06 145 تارودانت

الحسن بارودي تیزنیت الثانویة التقنیة ابن سلیمان الرسموكي 04/10 146 تیزنیت

الحسن بارودي تیزنیت الثانویة االعدادیة موالي رشید 04/10 146 تیزنیت

الغوال أحمد اثنین أكلو الثانویة التاھیلیة سیدي وكاك 13/10 147 تیزنیت

الغوال أحمد تیزنیت الثانویة االعدادیة موالي سلیمان 13/10 147 تیزنیت

اولحوس الحسن تیزنیت الثانویة التأھیلیة المسیرة الخضراء 6/10 148 تیزنیت

اولحوس الحسن وجان الثانویة االعدادیة عمر بن شمسي 6/10 148 تیزنیت

بشار عبد الرحیم تافراوت الثانویة التاھیلیة الجدیدة 09/10 149 تیزنیت

بشار عبد الرحیم تافراوت الثانویة االعدادیة االطلس 09/10 149 تیزنیت

مھیر عبد الكبیر ایت وافقا الثانویة االعدادیة ادریس الثاني 14/10 150 تیزنیت

مھیر عبد الكبیر تیزغران الثانویة اإلعدادیة محمد البقالي 14/10 150 تیزنیت

ابراھیم لحویج انزي الثانویة التاھیلیة  محمد الجزولي 8/10 151 تیزنیت

ابراھیم لحویج تیغمي الثانویة االعدادیة الرازي 8/10 151 تیزنیت

مصطفى أیت 
لحسین

زاكورة یوسف ابن تاشفین 11/67 152 زاكورة

مصطفى أیت 
لحسین

زاكورة درعة 11/67 152 زاكورة

شبیب خدیجة تازارین سیدي عمرو 10/67 153 زاكورة

شبیب خدیجة تغبالت تغبالت 10/67 153 زاكورة

شبیب خدیجة ایت بوداود ایت بوداود 10/67 153 زاكورة

الركراكي 
عبدالھادي

مزكیطة مزكیطة 12/67 154 زاكورة

الركراكي 
عبدالھادي

مزكیطة ابن سینا 12/67 154 زاكورة

بیل مسري بني زولي ابن المھدي الجراري 7/67 155 زاكورة

بیل مسري بني زولي تنكامت 7/67 155 زاكورة

عزیزي محمد امحامید الغزالن ثانویة الغزالن 14/67 156 زاكورة

عزیزي محمد امحامید الغزالن المحامید الجدیدة 14/67 156 زاكورة

عبد اللطیف حمادي تاكونیت سیدي صالح 3/67 157 زاكورة

عبد اللطیف حمادي تاكونیت عثمان بن عفان 3/67 157 زاكورة

لمیاء أوزال سیدي إفني الثانویة االعدادیة 30 یونیو  02/69 158 سیدي إفني

لمیاء أوزال سیدي إفني الثانویة التاھیلیة موالي عبد هللا 02/69 158 سیدي إفني

نور الدین بوقفة سیدي إفني الثانویة التاھیلیة موالي ادریس 01/69 159 سیدي إفني
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ بالقطاعات المدرسیة 
سوس-ماسة-درعة الجھة : 

اإلسم و النسب الجماعة رقم القطاع المؤسسة رقم المنصب النیابة

نور الدین بوقفة سیدي إفني الثانویة التاھیلیة الحسن االول 01/69 159 سیدي إفني

خالد المتحمس اربعاء ایت عبد هللا 06/69 ملحقة اعدادیة تیوغزة 2 160 سیدي إفني

خالد المتحمس األخصاص الثانویة التاھیلیة سیدي احساین 06/69 160 سیدي إفني

سعید جوھر میر اللفت الثانویة التاھیلیة یوسف بن تاشفین 07/69 161 سیدي إفني

سعید جوھر مستي الثانویة االعدادیة المغرب العربي 07/69 161 سیدي إفني

عبد الخالق  
الخطري

تیوغزة الثانویة التاھیلیة ایت بعمران 03/69 162 سیدي إفني

عبد الخالق  
الخطري

تیوغزة الثانویة االعدادیة تیوغزة 03/69 162 سیدي إفني

علي فضل 
المصطفى

سیدي حساین 
اوعلي

االثانویة االعدادیة المرغیتي 69/04 163 سیدي إفني

علي فضل 
المصطفى

سبت النابور الثانویة اإلعدادیة الحسن بن محمد الدكیك 69/04 163 سیدي إفني

صالح الدین مصلح ایت الرخا التانویة االعدادیة عبدهللا بن الیزید السعدي 05/69 164 سیدي إفني

صالح الدین مصلح تغیرت الثانویة االعدادیة محمد الیزیدي 05/69 164 سیدي إفني

سعید اشكوك تنغیر س,م,بن عبد هللا  05/11 165 تنغیر

سعید اشكوك تنغیر 05/11  ابراھیم بن االدھم 165 تنغیر

بن یوسف محمد تنغیر زاید احماد 14/11 166 تنغیر

بن یوسف محمد واكلیم إعدادیة واكلیم 14/11 166 تنغیر

فاطمة الزھراء 
بدھادف

بومالن دادس الثانویة التأھیلیة بومالن دادس 2/11 167 تنغیر

ابراھیم  ایت قاسي سوق الخمیس 
دادس

سیدي بویحیى 12/11 168 تنغیر

ابراھیم  ایت قاسي سوق الخمیس 
دادس

زاویة البئر 12/11 168 تنغیر

السایسي منیر اكنیون عسو باسالم 12/70 169 تنغیر

السایسي منیر اكنیون ملحقة انغسلن 12/70 169 تنغیر

السایسي منیر اكنیون اغرم امزدار 12/70 169 تنغیر

الطیبي الحسن تلمي الثانویة االعدادیة تلمي 17/11 170 تنغیر

الطیبي الحسن امسمریر یوسف بن تاشفین 17/11 170 تنغیر

ال الشیخ العلوي 
موالي سلیمان

تغزوت نایت عطى م,عبد هللا بن حساین 9/11 171 تنغیر

ال الشیخ العلوي 
موالي سلیمان

تغزوت نایت عطى ابو ذر الغفاري 9/11 171 تنغیر

حمداني محمد مصیسي ابن خلدون  17/11 172 تنغیر

حمداني محمد حصیا األمل  17/11 172 تنغیر

حمداني محمد النیف 172 17/11  معركة وادي المخازن تنغیر
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ بالقطاعات المدرسیة 
الغرب - شراردة - بني حسین  الجھة : 

اإلسم و النسب الجماعة رقم القطاع المؤسسة رقم المنصب النیابة

ابراھیم نواس القنیطرة عبد الرحمان الناصر 2/27 173 القنیطرة

ابراھیم نواس القنیطرة وادي الدھب 2/27 173 القنیطرة

الصحراوي الدكالي 
جواد

القنیطرة التقدم 5/27 174 القنیطرة

الصحراوي الدكالي 
جواد

القنیطرة الشھید محمد الدیوري 5/27 174 القنیطرة

عبد الرحیم لوزاوي القنیطرة عالل بن عبد هللا 16/27 175 القنیطرة

عبد الرحیم لوزاوي القنیطرة المسیرة الخضراء 16/27 175 القنیطرة

اعناوي عبد العزیز القنیطرة ام البنین 7/27 176 القنیطرة

اعناوي عبد العزیز القنیطرة محمد الخامس 7/27 176 القنیطرة

اربوحات العیاشي القنیطرة الثانویة التأھلیة ابن سسینا التقنیة 3/27 177 القنیطرة

اربوحات العیاشي القنیطرة ابن عباد 3/27 177 القنیطرة

حفیظي حسن القنیطرة ثانویة ابن بطوطة التأھیلیة 14/27 178 القنیطرة

حفیظي حسن القنیطرة المھدي بن تومرت 14/27 178 القنیطرة

قبلو الھاشمي لال میمونة مصطفى المعاني 17/27 179 القنیطرة

قبلو الھاشمي سوق االربعاء الثانویة اإلعدادیة الغرب 17/27 179 القنیطرة

ركیوك حلیمة بنمنصور الجاحض 19/27 180 القنیطرة

ركیوك حلیمة سیدي عالل التازي ثانویة عالل التازي التأھیلیة 19/27 180 القنیطرة

الصفریوي عادل عرباوة الشریف الرضي 20/27 181 القنیطرة

الصفریوي عادل عرباوة ابن األثیر 20/27 181 القنیطرة

سیدي قاسم جمال نور الدین جوھرة 23/28 182 سیدي قاسم

زیرارة جمال نور الدین ابن باجة 23/28 182 سیدي قاسم

زیرارة جمال نور الدین ثانویة عبد هللا إبراھیم 23/28 182 سیدي قاسم

الحلیب باسو سیدي قاسم أحد 11/28 183 سیدي قاسم

الحلیب باسو سیدي قاسم ابن سینا 11/28 183 سیدي قاسم

موحتي سكا جرف الملحة 21/28 ثانویة فلسطین 184 سیدي قاسم

الحسن العلوي 
االسماعلي

جرف الملحة عبد المالك السعدي 14/28 185 سیدي قاسم

الحسن العلوي 
االسماعلي

جرف الملحة ثانوي محمد الزرقطوني 14/28 185 سیدي قاسم

بوساعة الزھراء جرف الملحة جرف الملحة 15/28 186 سیدي قاسم

بوساعة الزھراء جرف الملحة عمر ابن الخطاب 15/28 186 سیدي قاسم

توفیق عزوز عین الدفالي المتنبي 22/28 187 سیدي قاسم

توفیق عزوز عین الدفالي اإلمام البخاري 22/28 187 سیدي قاسم

حیاة بوزبیبة الخنیشات جابر ابن حیان 12/28 188 سیدي قاسم

حیاة بوزبیبة اوالد نوال الوحدة 12/28 188 سیدي قاسم

رشید الغاشي سیدي الكامل ثانویة الوفاء 17/28 189 سیدي قاسم

رشید الغاشي سیدي الكامل الكندي 17/28 189 سیدي قاسم

عثمان بنصحري زكوطة زكوطة 19/28 190 سیدي قاسم
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ بالقطاعات المدرسیة 
الغرب - شراردة - بني حسین  الجھة : 

اإلسم و النسب الجماعة رقم القطاع المؤسسة رقم المنصب النیابة

عثمان بنصحري زكوطة الداخلة 19/28 190 سیدي قاسم

المشرق المصطفى سیدي سلیمان زینب النفزاویة 18/27 191 سیدي سلیمان

المشرق المصطفى سیدي سلیمان عمر بن الخطاب 18/27 191 سیدي سلیمان

حسن الطاھري سیدي سلیمان الفارابي 22/27 192 سیدي سلیمان

حسن الطاھري اوالد بن حمادي الوفاق 22/27 192 سیدي سلیمان

حسن الطاھري دار بلعامري اشبال الجو 22/27 192 سیدي سلیمان

رشید لحداحدة سیدي یحیى الغرب جابر بن حیان 10/27 193 سیدي سلیمان

رشید لحداحدة سیدي یحیى الغرب ابن  یاسین 10/27 193 سیدي سلیمان

رشید لحداحدة سیدي یحیى الغرب ابن زیدون 10/27 193 سیدي سلیمان
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ بالقطاعات المدرسیة 
الشاویة - وردیغة  الجھة : 

اإلسم و النسب الجماعة رقم القطاع المؤسسة رقم المنصب النیابة

محمد المحمدي خریبكة المسیرة 14/19 194 خریبكة

محمد المحمدي خریبكة بن یاسین  14/19 194 خریبكة

احمد بولیل خریبكة االمام  مالك 01/19 195 خریبكة

احمد بولیل خریبكة ابن  عبدون 01/19 195 خریبكة

عبد القادر فطاح خریبكة بدر 2/19 196 خریبكة

عبد القادر فطاح خریبكة الخنساء 2/19 196 خریبكة

عبد الكبیر ھیاضي خریبكة موالي  رشید 11/19 197 خریبكة

عبد الكبیر ھیاضي خریبكة الموحدین 11/19 197 خریبكة

جبیرة بوعبید قصبة الطرش الشھید اعمربالحاج 21/19 198 خریبكة

جبیرة بوعبید بني سمیر بني سمیر 21/19 198 خریبكة

جبیرة بوعبید وادي زم ثا. الشھید صالح ورداني االعدادیة 21/19 198 خریبكة

الحسین بوسلھام بني بتاو ثانویة الشھید محمد العنصري االعدادیة 20/19 199 خریبكة

الحسین بوسلھام بوخریص الشھید محمد كدامة 20/19 199 خریبكة

الحسین بوسلھام الشكران القادیسیة  20/19 199 خریبكة

الحسین بوسلھام بني زرنتل أحمد أمین 20/19 199 خریبكة

الحسین بوسلھام تشرافت ثانویة تاشرافت التأھیلیة 20/19 199 خریبكة

محمد الشھداوي بئر مزوي ثانویة  وردیغة 16/19 200 خریبكة

محمد الشھداوي لكفاف ابن  تومرت 16/19 200 خریبكة

نور الدین مشتري سطات الثانویة التقنیة 14/20 201 سطات

نور الدین مشتري سیدي محمد بن 
رحال

الثانویة الثأھیلیة سیدي محمد بن رحال 14/20 201 سطات

نور الدین مشتري سیدي محمد بن 
رحال

البحتري 14/20 201 سطات

الذھبي عبد اللطیف اوالد مراح الثانویة التأھیلیة سیدي حجاج 9/20 202 سطات

الذھبي عبد اللطیف اوالد مراح الثانویة اإلعدادیة بئر انزران 9/20 202 سطات

عزیز قمري بني خلوك الثانویة اإلعدادیة بني خلوك 10/20 203 سطات

عزیز قمري البروج الثانویة التأھیلیة رحال المسكني 10/20 203 سطات

عزیز قمري البروج الثانویة التأھیلیة البروج 10/20 203 سطات

حسن المدیوني اوالد فریحة أوالد فریحة 19/20 204 سطات

حسن المدیوني دار الشافعي الثانویة اإلعدادیة دار الشافعي 19/20 204 سطات

حسن المدیوني لقراقرة 19/20 ثانویة األدارسة اإلعدادیة 204 سطات

المصطفى باللي كدانة 16/20 ثانویة الفاروق عمر بن الخطاب اإلعدادیة 205 سطات

المصطفى باللي اوالد سعید الثانویة ةالتأھیلیة اوالد سعید 16/20 205 سطات

مومن أحمد برشید الثانویة اإلعدادیة بن خلدون 03/20 206 برشید

مومن أحمد برشید ثانویة الجدیدة التأھیلیة 03/20 206 برشید

مومن أحمد برشید زینب النفزاویة 03/20 206 برشید

لمیاء بلفقیھ الكارة الثانویة التأھیلیة عثمان بن عفان 15/20 207 برشید

لمیاء بلفقیھ الكارة ملحقة ثانویة عثمان بن عفان 15/20 207 برشید

39 / 93



المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ بالقطاعات المدرسیة 
الشاویة - وردیغة  الجھة : 

اإلسم و النسب الجماعة رقم القطاع المؤسسة رقم المنصب النیابة

لمیاء بلفقیھ الكارة الثانویة اإلعدادیة الساقیة الحمراء 15/20 207 برشید

لمیاء بلفقیھ الكارة الثانویة اإلعدادیة ابن الخطیب 15/20 207 برشید

ادبرام یوسف اوالد عبو الثانویة اإلعدادیة عمر بن عبد العزیز 7/20 208 برشید

ادبرام یوسف اوالد عبو الثانویة التأھیلیة خالد بن الولید 7/20 208 برشید

العربي الطالبي السوالم الثانویة التأھیلیة المغرب العربي 17/20 209 برشید

العربي الطالبي السوالم الثانویة االعدادیة السوالم 17/20 209 برشید
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ بالقطاعات المدرسیة 
مراكش - تانسیفت - الحوز الجھة : 

اإلسم و النسب الجماعة رقم القطاع المؤسسة رقم المنصب النیابة

ایت ابریك سعید تحناوت الثانویة اإلعدادیة إعدادیة المجد 6/53 210 الحوز

ایت ابریك سعید تحناوت الثانویة التأھیلیة توبقال 6/53 210 الحوز

المختار متوكیل شیشاوة الثانویة اإلعدادیة الحي الحسني 2/52 211 شیشاوة

المختار متوكیل شیشاوة الثانویة التأھیلیة اإلمام البخاري 2/52 211 شیشاوة

محسین كریمي شیشاوة الثانویة التأھیلیة ابن العربي 7/52 212 شیشاوة

محسین كریمي لمزوضیة الثانویة اإلعدادیة القدس 7/52 212 شیشاوة

محسین كریمي لمزوضیة الثانویة التأھیلیة لمزوضیة 7/52 212 شیشاوة

الحسین بوطالب شیشاوة الثانویة التقنیة شیشاوة 3/52 213 شیشاوة

الحسین بوطالب سیدي المختار الثانویة اإلعدادیة سیدي المختار 3/52 213 شیشاوة

الحسین بوطالب سیدي المختار الثانویة التأھیلیة ابن رشد 3/52 213 شیشاوة

سعید بوحتوش امنتانوت الثانویة اإلعدادیة الغزالي 01/52 214 شیشاوة

سعید بوحتوش امنتانوت الثانویة التأھیلیة ابن الھیثم 01/52 214 شیشاوة

حسن متوكیل سیدي بوزید 
الركراكي

ثانویة الفارابي التأھیلیة 52/05 215 شیشاوة

حسن متوكیل ایت ھادي الثانویة اإلعدادیة ابن سینا 52/05 215 شیشاوة

حسن متوكیل ایت ھادي الثانویة التأھیلیة ایت ھادي 52/05 215 شیشاوة

ایت رقوش الحسین اسیف المال الثانویة اإلعدادیة أسیف المال 4/52 216 شیشاوة

ایت رقوش الحسین مجاط الثانویة التأھیلیة الخوارزمي 4/52 216 شیشاوة

ایت رقوش الحسین مجاط الثانویة اإلعدادیة أنس بن مالك 4/52 216 شیشاوة

ایت رقوش الحسین كماسة الثانویة اإلعدادیة كماسة 4/52 216 شیشاوة

امریود عبدااللھ قلعة السراغنة ثانویة ابو بكر القادري االعدادیة 1/15 217 قلعة السراغنة

امریود عبدااللھ قلعة السراغنة ثانویة موالي اسماعیل التأھیلیة 1/15 217 قلعة السراغنة

امریود عبدااللھ قلعة السراغنة ثانویة القدس اإلعدادیة 1/15 217 قلعة السراغنة

حسن بوقبوشة قلعة السراغنة ثانویة   محمد عابد الجابري االعدادیة 15/12 218 قلعة السراغنة

حسن بوقبوشة المربوح ثانویة المربوح االعدادیة 15/12 218 قلعة السراغنة

حسن بوقبوشة اوالد زراد ثانویة اوالد زراد التأھیلیة 15/12 218 قلعة السراغنة

واحمان عز الدین سیدي رحال ثانویة  ابن الحجاج االعدادیة 7/15 219 قلعة السراغنة

واحمان عز الدین سیدي رحال اثانویة  سیدي رحال التأھیلیة  7/15 219 قلعة السراغنة

عطیف خالد الجوالة ثانویة الجوالة االعدادیة 10/15 220 قلعة السراغنة

عطیف خالد تماللت ثانویة تماللت التأھیلیة 10/15 220 قلعة السراغنة

حنان جناتي الصھریج ثانویة ابن سینا التأھیلیة 11/15 221 قلعة السراغنة

حنان جناتي الصھریج ثانویة الصھریج االعدادیة 11/15 221 قلعة السراغنة

حنان جناتي فرایطة ثانویة الرازي التأھیلیة 11/15 221 قلعة السراغنة

أبوثابت بوعزة اوالد خلوف 13/15 ثانویة اوالد خلوف االعدادیة 222 قلعة السراغنة

أبوثابت بوعزة واركي ثانویة واركي االعدادیة 13/15 222 قلعة السراغنة

أبوثابت بوعزة مزم صنھاجة ثانویة لمزم االعدادیة 13/15 222 قلعة السراغنة

ابوفراس رشید العامریة ثانویة العامریة التأھیلیة 09/15 223 قلعة السراغنة

ابوفراس رشید الدشرة ثانویة اللدشرة االعدادیة 09/15 223 قلعة السراغنة
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ بالقطاعات المدرسیة 
مراكش - تانسیفت - الحوز الجھة : 

اإلسم و النسب الجماعة رقم القطاع المؤسسة رقم المنصب النیابة

عبد هللا ھموش الصویرة اعدادیة موالي عبد هللا 07/14 224 الصویرة

عبد هللا ھموش تدزي محمد عزیز الحبابي 07/14 224 الصویرة

عبد هللا ھموش سمیمو سمیمو 07/14 224 الصویرة

خیرور یوسف تالمست تالمست 05/14 225 الصویرة

خیرور یوسف زاویة ابن احمیدة عمر بن جلون 05/14 225 الصویرة

عبد هللا صبري سیدي احمد 
اومبارك

سیدي سعید بن عبدالنعیم 11/14 226 الصویرة

عبد هللا صبري سمیمو الثانویة التاھیلیة المجد 11/14 226 الصویرة

عبد هللا صبري تاركانت الثانویة االعدادیة محمد زفزاف 11/14 226 الصویرة

حفید محمد مراكش یعقوب المنصور 12/20 227 مراكش

حفید محمد مراكش فاطمة الفھریة 12/20 227 مراكش

الجیار خالد ابن جریر واد المخازن 02/15 228 الرحامنة

الجیار خالد ابن جریر الشھید صالح السرغیني 02/15 228 الرحامنة

بوشعیب الخوخ ابن جریر المسیرة 06/15 229 الرحامنة

بوشعیب الخوخ ابن جریر عبدهللا ابراھیم 06/15 229 الرحامنة

عبد الحكیم 
خرشوفي

انزالت العظم االمام البخاري 12/15 230 الرحامنة

عبد الحكیم 
خرشوفي

سیدي بوعثمان سیدي بوعثمان 12/15 230 الرحامنة

عبد الحكیم 
خرشوفي

انزالت العظم القاعدة العسكریة 12/15 230 الرحامنة

یوسف الغصاري اوالد حسون 
حمري

ثانویة اوالد حسون  االعدادیة 8/15 231 الرحامنة

یوسف الغصاري صخور الرحامنة الصخور 8/15 231 الرحامنة

عبد اللطیف بنزبیر
 

راس عین 
الرحامنة

راس العین 14/15 232 الرحامنة

عبد اللطیف بنزبیر
 

الجعیدات الشریف اإلدریسي 14/15 232 الرحامنة
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ بالقطاعات المدرسیة 
الشرقیة  الجھة : 

اإلسم و النسب الجماعة رقم القطاع المؤسسة رقم المنصب النیابة

بكراوي ابراھیم بركان الفھریة 7/64 233 بركان

بكراوي ابراھیم بركان أبي الخیر 7/64 233 بركان

یابس أحمد مداغ مارس 3 6/64 234 بركان

یابس أحمد السعیدیة أنس بن مالك 6/64 234 بركان

قاضي عبد الرزاق سیدي سلیمان 
الشراعة

خالد بن الولید 10/64 235 بركان

قاضي عبد الرزاق بوغریبة عثمان بن عفان 10/64 235 بركان

بوشالغم محمد تافوغالت تافوغالت 2/64 236 بركان

بوشالغم محمد سیدي بوھریة سیدي بوھریة 2/64 236 بركان

المصطفى السعدي بوعرفة الفتح 2/40 237 فیكیك

المصطفى السعدي بوعرفة القاضي عیاض 2/40 237 فیكیك

جحیلیلة محمد فجیج سیدي عبد الجبار 06/40 238 فیكیك

جحیلیلة محمد فجیج اإلمام البخاري 06/40 238 فیكیك

بلسو عبد هللا بني تادجیت موالي علي بن العابد 03/40 239 فیكیك

بلسو عبد هللا بني تادجیت ابن البناء المراكشي 03/40 239 فیكیك

قدار محمد تالسینت بدر 04/40 240 فیكیك

قدار محمد بومریم إعدادیة بومریم 04/40 240 فیكیك

المیلود احسیني تندرارة حمان الفطواكي 40/5 241 فیكیك

المیلود احسیني تندرارة ابن خلدون 40/5 241 فیكیك

درویش الحسن مریجة ثا الوحدة االعدادیة  3/63 242 جرادة

درویش الحسن عین بني مطھر ثانویة ابن خلدون التأھیلیة 3/63 242 جرادة

درویش الحسن عین بني مطھر إعدادیة عبد الكریم الخطابي 3/63 242 جرادة

درویش الحسن عین بني مطھر ثانویة عمر بن جلون االعدادیة 3/63 242 جرادة

جریر بوشرى جرادة ثانویة الزرقطوني التأھیلیة 1/63 243 جرادة

جریر بوشرى جرادة إعدادیة سیدي محمد بن عبدهللا 1/63 243 جرادة

رشید بلمقدم جرادة إعدادیة ابن الھیثم 6/63 244 جرادة

رشید بلمقدم جرادة 6/63 إعدادیة جرادة 244 جرادة

سعاد ربحیوي الناضور الشریف محمد أمزیان 1/41 245 الناضور

سعاد ربحیوي الناضور الخوارزمي 1/41 245 الناضور

فحشوش ابراھیم ازغنغان محمد الفاسي 41/9 246 الناضور

فحشوش ابراھیم ازغنغان ابن سینا 41/9 246 الناضور

رمضاني محمد ازغنغان طھ حسین 41/8 247 الناضور

رمضاني محمد ازغنغان الزرقطوني 41/8 247 الناضور

محمد براھمي العروي ابن الھیثم 41/13 248 الناضور

محمد براھمي العروي العروي2 41/13 248 الناضور

محمد براھمي العروي الثانویة اإلعدادیة النجاح 41/13 248 الناضور

خلید بوخریص زایو عالل الفاسي 1 41/15 249 الناضور

خلید بوخریص زایو حسان بن ثابت 41/15 249 الناضور
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ بالقطاعات المدرسیة 
الشرقیة  الجھة : 

اإلسم و النسب الجماعة رقم القطاع المؤسسة رقم المنصب النیابة

حمو خلید سلوان تاوریرت بوستة 16/41 250 الناضور

حمو خلید اركمان مقدم بوزیان 16/41 250 الناضور

محمد ازداد تاوریرت المغرب العربي 1/66 251 تاوریرت

محمد ازداد تاوریرت عالل بن عبد هللا االعدادیة 1/66 251 تاوریرت

جمال ختالة تاوریرت واد زا 3/66 252 تاوریرت

جمال ختالة تاوریرت صالح الدین االیوبي 3/66 252 تاوریرت

بوكنانة ادریس تاوریرت لثانویة التاھیلیة المرینیین 6/66 253 تاوریرت

بوكنانة ادریس تاوریرت ابن سینا 6/66 253 تاوریرت

بوراسي عمر الدریوش إع. عزیز امین 12/41 254 الدریوش

بوراسي عمر الدریوش ثا. موالي اسماعیل 12/41 254 الدریوش

مصطفى الحداوي بني الطیب ثا. محمد السادس 17/41 255 الدریوش

مصطفى الحداوي بني الطیب إع. ابن الطیب 2 17/41 255 الدریوش

بوزبیبة عبد الحمید بني الطیب إع. ابن الطیب 15/41 256 الدریوش

بوزبیبة عبد الحمید دار الكبداني ثانویة الفرابي االعدادیة 15/41 256 الدریوش

جوھرة اجدید میضار ثا. االمل 10/41 257 الدریوش

جوھرة اجدید میضار إع. ادریس االول 10/41 257 الدریوش

منیر رزین تفریست ثا. تفرسیت 14/41 258 الدریوش

منیر رزین اتسافت الثانویة التأھیلیة قسیطة 14/41 258 الدریوش

مقور حسن تمسمان ثا. تمسمان 11/41 259 الدریوش

مقور حسن تمسمان إع. ابن بطوطة 11/41 259 الدریوش

مقور حسن بودینار ثا. بودینار 11/41 259 الدریوش
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ بالقطاعات المدرسیة 
الدار البیضاء الكبرى  الجھة : 

اإلسم و النسب الجماعة رقم القطاع المؤسسة رقم المنصب النیابة

بومشكة أحمد سیدي بلیوط شوقي 10/23 260 أنفا

الضریضي مینة مرس السلطان التحدي 10/48 261 الفداء مرس السلطان

الضریضي مینة الفداء الثانویة التأھیلیة محمد السادس  10/48 261 الفداء مرس السلطان

ادجارن نعیمة عین السبع جمال الدین القفطي 2/25 262 عین السبع الحي المحمدي

ادجارن نعیمة عین السبع البارودي 2/25 262 عین السبع الحي المحمدي

بدیعة  سعدون الصخور السوداء عقبة بن نافع 14/25 263 عین السبع الحي المحمدي

بدیعة  سعدون الحي المحمدي المستقبل 14/25 263 عین السبع الحي المحمدي

لطیفة زنیدي  الصخور السوداء المتنبي 13/25 264 عین السبع الحي المحمدي

لطیفة زنیدي  الحي المحمدي البحتري 13/25 264 عین السبع الحي المحمدي

المصباحي   منانة الحي المحمدي مصطفى المعاني 3/25 265 عین السبع الحي المحمدي

المصباحي   منانة الحي المحمدي زیري بن عطیة 3/25 265 عین السبع الحي المحمدي

حستاء االسھب عین الشق الثانویة التأھیلیة التقنیة أنوال 09/42 266 عین الشق

زیدان محمد عین الشق ابن زیدون 3/42 267 عین الشق

زیدان محمد عین الشق الحسنى 3/42 267 عین الشق

أحمد لعزیز حسناء عین الشق عثمان ابن عفان 6/42 268 عین الشق

محوش محمد عین الشق ابن ماجة 4/42 269 عین الشق

سراي  محمد الحي الحسني عبد العزیز الفشتالي 5/22 270 الحي الحسني

سراي  محمد الحي الحسني اإلمام الجزولي 5/22 270 الحي الحسني

وھبي امحلة الحي الحسني ابن الیاسمین 5/24 271 الحي الحسني

وھبي امحلة الحي الحسني عبد هللا كنون 5/24 271 الحي الحسني

واشتو عبد هللا بن مسیك شاعر الحمراء 1/25 272 بن امسیك

واشتو عبد هللا بن مسیك ابن امسیك 1/25 272 بن امسیك

عبد الصمد سلیماني بن مسیك ابن حزم 3/24 273 بن امسیك

عبد الصمد سلیماني بن مسیك ابراھیم الروداني 3/24 273 بن امسیك

عبد الصمد سلیماني بن مسیك أبو شعیب الدكالي 3/24 273 بن امسیك

ھشام بومركود بن مسیك عالل الرحماني 2/24 274 بن امسیك

ھشام بومركود بن مسیك الشریف اإلدریسي 2/24 274 بن امسیك

بشرى األشعري سباتة أبو عنان 7/24 275 بن امسیك

بشرى األشعري سباتة محمد بلحسن الوزاني 7/24 275 بن امسیك

بشرى األشعري سباتة الكندي 7/24 275 بن امسیك

امجید عبد الرحیم موالي رشید جعفر الفاسي 1/59 276 موالي رشید سیدي عثمان

امجید عبد الرحیم موالي رشید عبد هللا بن یاسین 1/59 276 موالي رشید سیدي عثمان

یحیى حاجي موالي رشید 9/59 غشت 20  277 موالي رشید سیدي عثمان

یحیى حاجي موالي رشید أبي ذر الغفاري 9/59 277 موالي رشید سیدي عثمان

مھزول مینة سیدي عثمان عالل بن عبد هللا 4/59 278 موالي رشید سیدي عثمان

مھزول مینة سیدي عثمان عبد الرحمان بلقرشي 4/59 278 موالي رشید سیدي عثمان

اجدال لحسن سیدي مومن أناسي 15/60 279 سیدي البرنوصي
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ بالقطاعات المدرسیة 
الدار البیضاء الكبرى  الجھة : 

اإلسم و النسب الجماعة رقم القطاع المؤسسة رقم المنصب النیابة

اجدال لحسن سیدي مومن محمد السادس أناسي 15/60 279 سیدي البرنوصي

الحدادي عبد المنعم سیدي مومن عالل بن عبد هللا 13/60 280 سیدي البرنوصي

الحدادي عبد المنعم سیدي مومن ابن سینا 13/60 280 سیدي البرنوصي

الحدادي عبد المنعم سیدي مومن ابن خلدون 13/60 280 سیدي البرنوصي

یوسف واحنودن سیدي مومن خدیجة أم المؤمنین 12/60 281 سیدي البرنوصي

یوسف واحنودن سیدي مومن موالي عبد الواحد العلوي 12/60 281 سیدي البرنوصي

اإلدریسي بحیاوي 
عبد الكبیر

سیدي مومن الشھید ادریس الحریزي 7/60 282 سیدي البرنوصي

اإلدریسي بحیاوي 
عبد الكبیر

سیدي مومن البحتري 7/60 282 سیدي البرنوصي

حیات  ناجي سیدي مومن ابن الھیثم 10/60 283 سیدي البرنوصي

حیات  ناجي سیدي مومن الفقیھ القري 10/60 283 سیدي البرنوصي

بوھدة عبد العزیز سیدي مومن الداخلة 16/60 284 سیدي البرنوصي

بوھدة عبد العزیز سیدي مومن الشھید حسن الصغیر 16/60 284 سیدي البرنوصي

محي الدین حاجي سیدي مومن الحنصالي 14/60 285 سیدي البرنوصي

محي الدین حاجي سیدي مومن األزھر 14/60 285 سیدي البرنوصي

عبد الكریم بحار مدیونة عبدالواحد المراكشي 2/51 286 مدیونة

عبد الكریم بحار مدیونة ابن بطوطة 2/51 286 مدیونة

ملوك  مصطفى تطملیل موالي یوسف 1/51 287 مدیونة

ملوك  مصطفى تطملیل تیط ملیل 1/51 287 مدیونة

عبد الرزاق فایق سیدي حجاج اوالد 
حصار

التحدي 6/51 288 مدیونة

عبد الرزاق فایق تطملیل بدر 6/51 288 مدیونة

المجبر فؤاد الھراویین المرحوم عبد هللا ابراھیم 7/51 289 مدیونة

المجبر فؤاد الھراویین عبدالقادر المازني 7/51 289 مدیونة

المجبر فؤاد الھراویین خدیجة أم المؤمنین 7/51 289 مدیونة

عمر الھو المحمدیة العقید العالم 1/26 290 المحمدیة

عمر الھو المحمدیة إبن رشیق 1/26 290 المحمدیة

عمر الھو المحمدیة الجوالن 1/26 290 المحمدیة

مصطفى االدریسي النواصر توفیق الحكیم 4/50 291 النواصر

مصطفى االدریسي النواصر توفیق الحكیم 4/50 291 النواصر

مكداني المھدي النواصر الداخلة 2/50 292 النواصر

مكداني المھدي النواصر عالل بن عبد هللا 2/50 292 النواصر
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ بالقطاعات المدرسیة 
الرباط - سال - زمور - زعایر الجھة : 

اإلسم و النسب الجماعة رقم القطاع المؤسسة رقم المنصب النیابة

قشموح الحسن الخمیسات االمام مالك 5/29 293 الخمیسات

قشموح الحسن الخمیسات محمد بلحسن الوزاني 5/29 293 الخمیسات

العمیم عبد المجید ایت اوریبل سجلماسة 06/29 294 الخمیسات

العمیم عبد المجید الخمیسات الیاسمین 06/29 294 الخمیسات

موحى باعدي الخمیسات المسیرة 1/29 295 الخمیسات

موحى باعدي الخمیسات موسى بن نصیر 1/29 295 الخمیسات

المصطفى بلغیتي تیفلت زینب النفزویة 03/29 296 الخمیسات

المصطفى بلغیتي تیفلت عبد الكریم الخطابي 03/29 296 الخمیسات

اعقیقب العرب خمیس سیدي یحیى البارودي 7/29 297 الخمیسات

اعقیقب العرب تیفلت واد الدھب 7/29 297 الخمیسات

سعید  ببح المعازیز ینایر 11 15/29 298 الخمیسات

سعید  ببح المعازیز المختار السوسي 15/29 298 الخمیسات

عبد الحق التدغوتي یعقوب المنصور ابن بسام 6/30 299 الرباط

عبد الحق التدغوتي یعقوب المنصور عبد الكریم الخطابي 6/30 299 الرباط

شعیبي سعید یعقوب المنصور أبي ذرالغفاري 28/30 300 الرباط

شعیبي سعید یعقوب المنصور ابي  ھریرة 28/30 300 الرباط

الشرغاوي محمد یعقوب المنصور عبد هللا كنون 24/30 301 الرباط

الشرغاوي محمد یعقوب المنصور سیدي المدني بلحسني 24/30 301 الرباط

نامق عادل یعقوب المنصور ابن رشد 22/30 302 الرباط

نامق عادل یعقوب المنصور حلیمة السعدیة 22/30 302 الرباط

احمد الحمداني العیایدة ثانویة أحمد شوقي 3/47 303 سال

احمد الحمداني العیایدة إعدادیة اإلمام البخاري 3/47 303 سال

اإلدریسي عبد 
المالك

تمارة الفردوس 07/46 304 الصخیرات تمارة

اإلدریسي عبد 
المالك

تمارة موالي علي الشریف 07/46 304 الصخیرات تمارة

جوان ملیكة تمارة المعطي بوعبید 12/46 305 الصخیرات تمارة

جوان ملیكة تمارة ابن بطوطة 12/46 305 الصخیرات تمارة

كداني جمال تمارة ابن رشد 02/46 306 الصخیرات تمارة

كداني جمال تمارة المعتمد بن عباد 02/46 306 الصخیرات تمارة
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ بالقطاعات المدرسیة 
دكالة - عبدة الجھة : 

اإلسم و النسب الجماعة رقم القطاع المؤسسة رقم المنصب النیابة

عزواني نعیمة الجدیدة ابن خلدون 2/18 307 الجدیدة

عزواني نعیمة الجدیدة لال مریم 2/18 307 الجدیدة

سھلي عبد اللطیف الجدیدة الثانویة التقنیة الرازي 4/18 308 الجدیدة

سھلي عبد اللطیف الجدیدة سیدي محمد بن عبد هللا 4/18 308 الجدیدة

حفیضي عبد هللا ازمور أم الربیع 6/18 309 الجدیدة

حفیضي عبد هللا ازمور المصب 6/18 309 الجدیدة

الحریري عبدالعالي موالي عبد هللا اإلمام مسلم 18/18 310 الجدیدة

الحریري عبدالعالي موالي عبد هللا شوقي 18/18 310 الجدیدة

الحریري عبدالعالي موالي عبد هللا موالي عبد هللا 18/18 310 الجدیدة

الحریري عبدالعالي اوالد احسین ابن باجة 18/18 310 الجدیدة

ادریدو حسن   اوالد فرج محمد السادس 18/24 311 الجدیدة

ادریدو حسن   اوالد فرج نونبر 6 18/24 311 الجدیدة

ادریدو حسن   اوالد حمدان الرشاد 18/24 311 الجدیدة

محمد الزراري اسفي وادي الذھب 8/13 312 اسفي

محمد الزراري اسفي المولى ادریس 2 8/13 312 اسفي

محمد القرفي اسفي االمام علي 4/13 313 اسفي

محمد القرفي اسفي الھدایة االسالمیة 4/13 313 اسفي

ادریس الدریسي اسفي الحنصالي 3/13 314 اسفي

ادریس الدریسي اسفي الحسن الثاني 3/13 314 اسفي

عبد هللا شھیل جمعة سحیم ابن عباد 5/13 315 اسفي

عبد هللا شھیل جمعة سحیم موالي رشید 5/13 315 اسفي

عبد هللا شھیل جمعة سحیم الثانویة الفالحیة 5/13 315 اسفي

عبد هللا شھیل جمعة سحیم ابن سینا 5/13 315 اسفي

زھور عزیز سیدي بنور ثانویة لال فاطمة الزھراء اإلعدادیة 5/18 316 سیدي بنور

زھور عزیز سیدي بنور ثانویة المختار السوسي اإلعدادیة 5/18 316 سیدي بنور

عبد الرزاق صدیق سیدي بنور ثانویة االمام الغزالي التأھیلیة  23/18 317 سیدي بنور

عبد الرزاق صدیق بوحمام ثانویة االطلس اإلعدادیة 23/18 317 سیدي بنور

صقراوي محمد لعكاكشة 20/18 ثانویة الطاووس اإلعدادیة 318 سیدي بنور

صقراوي محمد زمامرة ثانویة یوسف بن تاشفین اإلعدادیة 20/18 318 سیدي بنور

فضیل بكاني لعونات ثانویة أربعاء العونات اإلعدادیة 14/18 319 سیدي بنور

فضیل بكاني لعونات ثانویة دكالة االتأھیلیة 14/18 319 سیدي بنور

المكاوي عزیز كردید 19/18 ثانویة الفضیلة اإلعدادیة 320 سیدي بنور

المكاوي عزیز اوالد عمران ثانویة أوالد عمران التأھیلیة 19/18 320 سیدي بنور

حنان لمریق اوالد سبیطة 10/71 ثانویة ابن سینا اإلعدادیة 321 سیدي بنور

حنان لمریق الغربیة 10/71 ثانویة ابن عربي التأھیلیة 321 سیدي بنور

زینب وردي الیوسفیة الثانویة اإلعدادیة االمیرة لال عائشة 11/13 322 الیوسفیة

زینب وردي الیوسفیة الثانویة التأھیلیة جابر ابن حیان 11/13 322 الیوسفیة
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ بالقطاعات المدرسیة 
دكالة - عبدة الجھة : 

اإلسم و النسب الجماعة رقم القطاع المؤسسة رقم المنصب النیابة

نادیة شربي الشماعیة 7/13 الثانویة التأھیلیة القدس 323 الیوسفیة

نادیة شربي الشماعیة الثانویة اإلعدادیة السلطان موالي الحسن  7/13 323 الیوسفیة

عبد الوافي الحنافي الكنتور الثانویة اإلعدادیة ابو بكر الصدیق  17/13 324 الیوسفیة

عبد الوافي الحنافي الكنتور 17/13 الثانویة التأھیلیة االندلس 324 الیوسفیة
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ بالقطاعات المدرسیة 
تادلة - أزیالل  الجھة : 

اإلسم و النسب الجماعة رقم القطاع المؤسسة رقم المنصب النیابة

نوال بلفقیھ ازیالل ثانویة أحمد الحنصالي اإلعدادیة 15/17 325 أزیالل

نوال بلفقیھ ازیالل ثانویة محمد السادس التقنیة 15/17 325 أزیالل

بوشرة ایتبراھیم ازیالل الثانویة اإلعدادیة الجدیدة 9/17 326 أزیالل

بوشرة ایتبراھیم ازیالل ثانویة ابن المقفع اإلعدادیة 9/17 326 أزیالل

بوشرة ایتبراھیم ازیالل ثانویة تشیبیت اإلعدادیة 9/17 326 أزیالل

عبد الرحیم 
السعداوي

ازیالل ثانویة المسیرة التاھیلیة 01/17 327 أزیالل

عبد الرحیم 
السعداوي

ازیالل ثانویة أزود التأھیلیة 01/17 327 أزیالل

عبد الرحیم 
السعداوي

ازیالل ثانویة جابر بن حیان اإلعدادیة 01/17 327 أزیالل

عادل بنخي دمنات ثانویة موالي یوسف اإلعدادیة 12/17 328 أزیالل

زكریاء محمد ایت تملیل اعدادیة األطلس 4/17 329 أزیالل

زكریاء محمد املیل ثانویة اإلمام علي اإلعدادیة 4/17 329 أزیالل

زكریاء محمد دمنات ثانویة دمنات التاھیلیة 4/17 329 أزیالل

مرشید عبد العزیز ایت امحمد ثانویة أیت امحمد التأھیلیة 11/17 330 أزیالل

ھشام      اجویدر بني عیاط ثانویة الحسن الثاني اإلعدادیة 10/17 331 أزیالل

ھشام      اجویدر بني عیاط إع محمد السادس تنفردة 10/17 331 أزیالل

ھشام      اجویدر بني عیاط ثانویة سیدي علي بن ابراھیم اإلعدادیة 10/17 331 أزیالل

لملیحي عبدالحلیم بزو ثانویة إمداحن اإلعدادیة 06/17 332 أزیالل

لملیحي عبدالحلیم بزو ثانویة اتیفاریتي التأھیلیة 06/17 332 أزیالل

مروان معموري تسقي ملحقة إع موالي عیسى بن ادریس بتسقي 05/17 333 أزیالل

مروان معموري موالي عیسى بن 
ادریس

ثانویة موالي عیسى بن ادریس اإلعدادیة 05/17 333 أزیالل

مروان معموري موالي عیسى بن 
ادریس

تانویة القاضي عیاض  الناھیلیة 05/17 333 أزیالل

نادیة یاتمي تنانت ثانویة تنانت االعدادیة 14/17 334 أزیالل

نادیة یاتمي تنانت ثانویة الزرقطوني التأھیلیة 14/17 334 أزیالل

نادیة یاتمي ایت ماجدن ثانویة ایت ماجطن اإلعدادیة 14/17 334 أزیالل

الناح كمال تاكلفت 8/17 ثانویة الحسن األول التأھیلیة 335 أزیالل

الناح كمال تیلوكیت ثانویة تیلوكیت اإلعدادیة 8/17 335 أزیالل

الناح كمال بین الویدان ثانویة البحیرة اإلعدادیة 8/17 335 أزیالل

زوركي عبد 
الرحمان

واویزغت ثانویة محمد السادس  اإلعدادیة بواویزغت 2/17 336 أزیالل

زوركي عبد 
الرحمان

واویزغت ثانویة  واویرغت التاھیلیة 2/17 336 أزیالل

ملیكة السیدي قصبة تادلة ثانویة موالي اسماعیل التأھیلیة 16/7 337 بني مالل

ملیكة السیدي قصبة تادلة ثانویة المسیرة اإلعدادیة 16/7 337 بني مالل

بنعبو عبدالعزیز القصیبة ثانویة طارق بن زیاد التأھیلیة 8/16 338 بني مالل

بنعبو عبدالعزیز القصیبة ثانویة موحا و سعید األعدادیة 8/16 338 بني مالل

محمد بالفالح اغبالة ثانویة سیدي اعمر أوحلي التأھیلیة 27/16 339 بني مالل
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ بالقطاعات المدرسیة 
تادلة - أزیالل  الجھة : 

اإلسم و النسب الجماعة رقم القطاع المؤسسة رقم المنصب النیابة

محمد بالفالح تیزي نیسلي ثانویة التفاح التأھیلیة 27/16 339 بني مالل

ھبتي منال تاغزیرت ثانویة تاكزیرت التأھیلیة 16/18 340 بني مالل

أفوكال خدیجة الفقیھ بن صالح ثانویة ابن خلدون اإلعدادیة 06/16 341 الفقیھ بنصالح

أفوكال خدیجة الفقیھ بن صالح ثانویة بئر انزران 06/16 341 الفقیھ بنصالح

جمیلة السبتي الفقیھ بن صالح ثانویة التغناري اإلعدادیة 25/16 342 الفقیھ بنصالح

جمیلة السبتي بني شكدال ثانویة عمر الخیام اإلعدادیة 25/16 342 الفقیھ بنصالح

جمیلة السبتي كریفات ثانویة اإلمام علي اإلعدادیة 25/16 342 الفقیھ بنصالح

احمد مفاتح سوق السبت ثانویة محمد السادس اإلعدادیة 24/16 343 الفقیھ بنصالح

احمد مفاتح سوق السبت ثانویة سیدي الحضري اإلعدادیة 24/16 343 الفقیھ بنصالح

عمر ایت احمد 
احسین

أوالد عیاد ثانویة الفارابي التأھیلیة 15/16 344 الفقیھ بنصالح

عمر ایت احمد 
احسین

أوالد عیاد ثانویة عبد هللا بن یاسین اإلعدادیة 15/16 344 الفقیھ بنصالح

عمر ایت احمد 
احسین

أوالد عیاد ثانویة اإلمام الغزالي اإلعدادیة 15/16 344 الفقیھ بنصالح

عبد الكریم 
اسلیماني

سیدي حمادي ثانویة الوحدة اإلعدادیة 16/23 345 الفقیھ بنصالح

عبد الكریم 
اسلیماني

اوالد بورحمون ثانویة حمان الفطواكي اإلعدادیة 16/23 345 الفقیھ بنصالح

عبد الكریم 
اسلیماني

سیدي عیسى بن 
علي

ثانویة عقبة بن نافع اإلعدادیة 16/23 345 الفقیھ بنصالح

لغزالي المصطفى برادیة ثانویة عمر بن الخطاب اإلعدادیة 16/16 346 الفقیھ بنصالح

لغزالي المصطفى برادیة ثانویة النصر 16/16 346 الفقیھ بنصالح

لمباركي حسن دار ولد زیدوح ثانویة ابن عباد  اإلعدادیة 17/16 347 الفقیھ بنصالح

لمباركي حسن دار ولد زیدوح ثانویة الحسن األول التأھیلیة 17/16 347 الفقیھ بنصالح
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ بالقطاعات المدرسیة 
مكناس تافیاللت  الجھة : 

اإلسم و النسب الجماعة رقم القطاع المؤسسة رقم المنصب النیابة

عبد اللطیف شعیب اإلسماعیلیة ابن عثمان المكناسي 12/57 348 مكناس

عبد اللطیف شعیب اإلسماعیلیة حمان الفطواكي 12/57 348 مكناس

الوكیلي عبد 
الوھاب

اإلسماعیلیة المولى اسماعیل 14/57 349 مكناس

الوكیلي عبد 
الوھاب

اإلسماعیلیة عالل بن عبد هللا 14/57 349 مكناس

لطفي االحمادي اإلسماعیلیة صھریج السواني 1/57 350 مكناس

لطفي االحمادي اإلسماعیلیة ابن الھیثم 1/57 350 مكناس

مصطفى زمرو اإلسماعیلیة ابن رشد 13/57 351 مكناس

مصطفى زمرو اإلسماعیلیة السعادة 13/57 351 مكناس

أحمد صفور اإلسماعیلیة اإلمام مالك 06/57 352 مكناس

أحمد صفور اإلسماعیلیة طھ حسین 06/57 352 مكناس

عبد العزیز 
الصنھاجي

اإلسماعیلیة عمر بن الخطاب 2/57 353 مكناس

عبد العزیز 
الصنھاجي

عین عرمة عین عرمة 2/57 353 مكناس

الزھوري محمد سیدي سلیمان مول 
الكیفان

بن عیسى الجرواني 19/57 354 مكناس

الزھوري محمد بوفكران مالكة الفاسي 19/57 354 مكناس

أسماء مجبار ویسالن زینب النفزاویة 27/57 355 مكناس

أسماء مجبار ویسالن واد المخازن 27/57 355 مكناس

ساعیدي الحسین الحاجب ابن خلدون 1/58 356 الحاجب

ساعیدي الحسین الحاجب ابن الخطیب 1/58 356 الحاجب

جمال زعمون ایت بوبیدمان یوسف ابن تاشفین 06/58 357 الحاجب

داود علي كلمیمة الثانویة اإلعدادیة األمیر موالي رشید 4/45 358 الرشیدیة

داود علي كلمیمة محمد الخامس 4/45 358 الرشیدیة

ملھوني حسن بني امحمد 
سجلماسة

بني امحمد 18/45 359 الرشیدیة

ملھوني حسن بني امحمد 
سجلماسة

الغرفة 18/45 359 الرشیدیة

ملھوني حسن موالي علي 
الشریف

الحسن 2 الریصاني 18/45 359 الرشیدیة

جعكو أحمد تنجداد الحسن الثاني تنجداد 24/45 360 الرشیدیة

جعكو أحمد فركلة  السفلى االمام الھواري 24/45 360 الرشیدیة

جعكو أحمد تنجداد ادریس المحمدي 24/45 360 الرشیدیة

ناصي عزیز ملعب اكلي 14/45 361 الرشیدیة

ناصي عزیز ملعب یوسف أزواوي 14/45 361 الرشیدیة

ناصي عزیز ملعب حماد او باحدو 14/45 361 الرشیدیة

ناصي عزیز ملعب المختار السوسي 14/45 361 الرشیدیة

خدیجة ابكارة ضایة عوا ضایة عوا 6/43 362 افران

خدیجة ابكارة ایفران األرز 6/43 362 افران
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ بالقطاعات المدرسیة 
مكناس تافیاللت  الجھة : 

اإلسم و النسب الجماعة رقم القطاع المؤسسة رقم المنصب النیابة

الشافعي ھشام عین اللوح أبي بكر الصدیق 4/43 363 افران

الشافعي ھشام عین اللوح الحسن الثاني 4/43 363 افران

فؤاد مبروكي ام الربیع ابراھیم الراجي  14/44 364 خنیفرة

فؤاد مبروكي مریرت ام الربیع 14/44 364 خنیفرة

فؤاد مبروكي الحمام ینایر 11 14/44 364 خنیفرة

نورالدین زرھنون كروشن غشت 20 9/44 365 خنیفرة

نورالدین زرھنون القباب تازیزاوت 9/44 365 خنیفرة

بن الطھیر موالي   
  ھاشم

تیغسالین القدس 16/44 366 خنیفرة

بن الطھیر موالي   
  ھاشم

سیدي یحیى 
اوساعد

سیدي یحیى وسعد 16/44 366 خنیفرة

بن الطھیر موالي   
  ھاشم

لھري نونبر 13 16/44 366 خنیفرة

باحقي اسماعیل اكلموس موالي رشید 12/44 367 خنیفرة

باحقي اسماعیل اكلموس الخوارزمي 12/44 367 خنیفرة

فكري    محمد موالي بوعزة المنصور الدھبي 11/44 368 خنیفرة

فكري    محمد سبت ایت رحو الحسن االول 11/44 368 خنیفرة

بالل موحى میدلت االمیر موالي رشید 5/44 369 میدلت

بالل موحى میدلت العیاشي 5/44 369 میدلت

مریرود الحوساین كرامة طارق بن زیاد 16/45 370 میدلت

مریرود الحوساین كرامة اإلمام الغزالي 16/45 370 میدلت

بوكل سي لحبیب املشیل یونیو 18 23/44 371 میدلت

بوكل سي لحبیب املشیل املشیل 23/44 371 میدلت

بوكل سي لحبیب اموكر زیــز 23/44 371 میدلت
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ بالقطاعات المدرسیة 
فاس - بولمان  الجھة : 

اإلسم و النسب الجماعة رقم القطاع المؤسسة رقم المنصب النیابة

زروال  خالد بولمان عبد الكریم الخطابي 2/35 372 بولمان

زروال  خالد بولمان تیشوكت 2/35 372 بولمان

زروال  خالد بولمان بولمان المختلطة 2/35 372 بولمان

اسماعیل تورى إیموزار مرموشة 2اكتوبر 4/35 373 بولمان

محمد بوزیاني میسور المسیرة الخضراء 1/35 374 بولمان

محمد بوزیاني میسور میسور المختلطة 1/35 374 بولمان

رشید حاسین اوطاط الحاج الخوارزمي 3/35 375 بولمان

رشید حاسین اوطاط الحاج المرابطین 3/35 375 بولمان

زوبیدة  المسناوي انجیل موسى بن نصیر 10/35 376 بولمان

زوبیدة  المسناوي سكورة - مداز الشریف االدریسي 10/35 376 بولمان

لحسن  أجغو كیكو 3مارس 6/35 377 بولمان

لحسن  أجغو كیكو ابو بكر الرازي 6/35 377 بولمان

لحسن  أجغو كیكو ابن طفیل 6/35 377 بولمان

یاسین العمري افریطیسة ملویة 5/35 378 بولمان

یاسین العمري افریطیسة عمر بن الخطاب 5/35 378 بولمان

حمید السنوسي زواغة بدر 25/34 379 فاس

حمید السنوسي زواغة عبد هللا بن یاسین 25/34 379 فاس

حمید السنوسي زواغة اإلمام البخاري 25/34 379 فاس

عبدالرحمن 
الزروالي

زواغة أبو عبیدة بن الجراح 26/34 380 فاس

عبدالرحمن 
الزروالي

زواغة عبد الكریم الداودي 26/34 380 فاس

عبدالرحمن 
الزروالي

زواغة النسیم 26/34 380 فاس

محتال   محمد  
الفرحي

اوالد مكودو عین سبو 3/56 381 صفرو

محتال   محمد  
الفرحي

المنزل محمد الفاسي 3/56 381 صفرو

محتال   محمد  
الفرحي

المنزل ابن الیاسمین 3/56 381 صفرو

الحسین المرضي رباط الخیر اعدادیة  فاطمة الفھریة 6/56 382 صفرو

الحسین المرضي عین تمكناي اعدلدیة 6 نونبر  6/56 382 صفرو

الحسین المرضي رباط الخیر موالي ادریس األكبر 6/56 382 صفرو

یوسف نطاق صفرو لال سلمى 7/56 383 صفرو

یوسف نطاق صفرو عائشة أم المؤمنین 7/56 383 صفرو

یوسف نطاق صفرو بنصفار 7/56 383 صفرو

یوسف نطاق عزابة لال سكینة 7/56 383 صفرو

مصطفي العامري راس تابودة طارق بن زیاد 8/56 384 صفرو

مصطفي العامري بئر طم طم بئر طمطم 8/56 384 صفرو

عز الدین بنجلون موالي یعقوب الثانویة االعدادیة 11 ینایر 2/55 385 موالي یعقوب
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ بالقطاعات المدرسیة 
فاس - بولمان  الجھة : 

اإلسم و النسب الجماعة رقم القطاع المؤسسة رقم المنصب النیابة

عز الدین بنجلون سبع رواضي الثانویة التأھیلیة عباس العمراني 2/55 385 موالي یعقوب

عز الدین بنجلون سبع رواضي الثانویة االعدادیة عین هللا 2/55 385 موالي یعقوب

حنان زوھري عین قنصرة الثانویة االعدادیة أنوال 3/55 386 موالي یعقوب

حنان زوھري الوادین الثانویة االعدادیة عالل بن عبد هللا 3/55 386 موالي یعقوب

حنان زوھري الوادین الثانویة التأھیلیة المستقبل 3/55 386 موالي یعقوب
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ بالقطاعات المدرسیة 
تازة - تاونات - الحسیمة الجھة : 

اإلسم و النسب الجماعة رقم القطاع المؤسسة رقم المنصب النیابة

افضل كروض بني بوعیاش ابن رشد 12/38 387 الحسیمة

افضل كروض امرابطن الثانویة االعدادیة امرابطن 12/38 387 الحسیمة

عماد صالحي بني بوعیاش الخوارزمي 06/38 388 الحسیمة

عماد صالحي بني بوعیاش عقبة بن نافع 06/38 388 الحسیمة

قیسي زكریاء امزورن موالي اسماعیل 7/38 389 الحسیمة

قیسي زكریاء امزورن إعدادیة القدس 7/38 389 الحسیمة

المختار الرحاوي امزورن امزورن 3/38 390 الحسیمة

المختار الرحاوي امزورن إعدادیة محمد السادس 3/38 390 الحسیمة

محمد   الرمضاني تارجیست ثانویة ترجیست التأھیلیة 2/38 391 الحسیمة

محمد   الرمضاني تارجیست الحسن الثاني 2/38 391 الحسیمة

بدر عدو اجدیر الریف 14/38 392 الحسیمة

بدر عدو اجدیر الثانویة اإلعدادیة آیت یوسف وعلي 14/38 392 الحسیمة

بدر عدو ایت یوسف وعلي إعدادیة سیدي بوعفیف 14/38 392 الحسیمة

أحمد الدرقاوي ایت قمرة ایت قمرة 9/38 393 الحسیمة

أحمد الدرقاوي بني بوفراح بني بوفراح 9/38 393 الحسیمة

أحمد الدرقاوي ارواضي الرواضي 9/38 393 الحسیمة

بناعمارة جمال بني بونصار إعدادیة بني بونصار 8/38 394 الحسیمة

بناعمارة جمال بني عبد هللا بني عبد هللا 8/38 394 الحسیمة

بناعمارة جمال بني حدیفة إعدادیة بني حذیفة 8/38 394 الحسیمة

بناعمارة جمال بني عمارت ثانویة الھادي الطیب حمو 8/38 394 الحسیمة

بعزة محمد سیدي بوتمیم أعدادیة سیدي بوتمیم 15/38 395 الحسیمة

بعزة محمد بني حدیفة الشریف محمد امزیان 15/38 395 الحسیمة

الناضفي لیلى كتامة إعدادیة كتامة 10/38 396 الحسیمة

الناضفي لیلى عبد الغایة السواحل اكاون 10/38 396 الحسیمة

الناضفي لیلى تامساوت تمساوت 10/38 396 الحسیمة

الناضفي لیلى اساكن اساكن 10/38 396 الحسیمة

عبد القادر 
الصنھاجي

تافرانت ثانویة 16 نوفمبر اإلعدادیة 13/36 397 تاونات

عبد القادر 
الصنھاجي

تبودة ثانویة  تبودة  اإلعدادیة 13/36 397 تاونات

عبد القادر 
الصنھاجي

غفساي ثانویة 20 غشت اإلعدادیة   13/36 397 تاونات

عبداللطیف 
المھداوي

غفساي ثانویة اإلمام علي اإلعدادیة 2/36 398 تاونات

عبداللطیف 
المھداوي

غفساي ثانویة اإلمام الشطیبي التأھیلیة 2/36 398 تاونات

عبد السالم النسافي قریة با محمد ثانویة ابن خلدون التأھیلة 5/36 399 تاونات

عبد السالم النسافي قریة با محمد ثانویة القدس اإلعدادیة 5/36 399 تاونات

محمد  الفیاللي تاونات ثانویة النھضة اإلعدادیة 01/36 400 تاونات

محمد  الفیاللي تاونات ثا نویة الوحدة التأھیلیة 01/36 400 تاونات
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ بالقطاعات المدرسیة 
تازة - تاونات - الحسیمة الجھة : 

اإلسم و النسب الجماعة رقم القطاع المؤسسة رقم المنصب النیابة

عمر یزوغ تیسة ثانویة المسیرة اإلعدادیة 3/36 401 تاونات

عمر یزوغ تیسة ثانویة 11 ینایر اإلعدادیة 3/36 401 تاونات

عمر یزوغ تیسة ثانویة المنصور الذھبي التأھیلیة 3/36 401 تاونات

محمد عبد النور 
القرینعي

سیدي المخفي سیدي المخفي 12/36 402 تاونات

محمد عبد النور 
القرینعي

كالز ثانویة كالز اإلعدادیة 12/36 402 تاونات

سعاد خشان بني ولید ثانویة خالد بن الولید التأھیلیة 7/36 403 تاونات

سعاد خشان بني ولید ثانویة األمیر موالي رشید اإلعدایة 7/36 403 تاونات

بوشتى القبالي عین عائشة ثانویة المولى عبد العزیز اإلعدادیة 10/36 404 تاونات

بوشتى القبالي عین عائشة ثانویة عین عائشة التأھیلیة 10/36 404 تاونات

محمد اھشامي عین لكدح ثانویة 2 مارس اإلعدادیة 16/36 405 تاونات

محمد اھشامي اوالد عیاد ثانویة اوالد عیاد اإلعدادیة 16/36 405 تاونات

محمد اھشامي اوطا بوعبان اوطابوعبان 16/36 405 تاونات

أحمد الزروالي تازة التقنیة 10/37 406 تازة

أحمد الزروالي تازة عمر الخیام 10/37 406 تازة

عبد اللطیف لحالفي تازة علي بن بري 37/1 407 تازة

عبد اللطیف لحالفي تازة ابن خلدون 37/1 407 تازة

العلوي االمراني 
یوسف

تاھلة تاھلة 6/37 408 تازة

العلوي االمراني 
یوسف

تاھلة المجد 6/37 408 تازة

عبد الفتاح 
الكوماشي

الزراردة 15/37 الزراردة إعدادي  409 تازة

عبد الفتاح 
الكوماشي

تاھلة 15/37 تاھلة 409 تازة

العیدولي عبد 
الرحیم

تیزي وسلي تیزي وسلي 11/37 410 تازة

العیدولي عبد 
الرحیم

أجدیر أجدیر 11/37 410 تازة

العیدولي عبد 
الرحیم

اكنول اكتوبر 1955 2 11/37 410 تازة

ربیع بن الصغیر واداملیل الوحدة 9/37 411 تازة

ربیع بن الصغیر واداملیل وادي أملیل 9/37 411 تازة

زكریاء بوقیوع امسیلة ثانویة النصر التاھیلیة 20/37 412 تازة

زكریاء بوقیوع كاف الغار األمل 20/37 412 تازة

زكریاء بوقیوع تیناست الفرابي 20/37 412 تازة

العزیزي توفیق جرسیف 4/37 11ینایر       413 كرسیف

العزیزي توفیق جرسیف الحسن الداخل 4/37 413 كرسیف

العزیزي توفیق جرسیف ابن رشد 4/37 413 كرسیف

حسن بلعویدل مزكیتام بوسكور 25/37 414 كرسیف

حسن بلعویدل تادرت النھضة 25/37 414 كرسیف
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ بالقطاعات المدرسیة 
طنجة - تطوان الجھة : 

اإلسم و النسب الجماعة رقم القطاع المؤسسة رقم المنصب النیابة

عبد هللا الفرطوط شفشاون الثانویة االعدادیة موالي الحسن األول 3/33 415 شفشاون

الھام شھال شفشاون الثانویة االعدادیة أدرار 9/33 416 شفشاون

الھام شھال شفشاون الثانویة التأھیلیة أحمد اإلدریسي 9/33 416 شفشاون

زھراء بوریقي شفشاون الثانویة االعدادیة المشیشي 1/33 417 شفشاون

زھراء بوریقي شفشاون الثانویة التأھیلیة األمیر موالي رشید 1/33 417 شفشاون

موساوي المصطفى باب برد الثانویة اإلعدادیة ابن سینا 06/33 418 شفشاون

موساوي المصطفى باب برد الثانویة التأھیلیة عبد الكریم الخطابي 06/33 418 شفشاون

مداق عبدالحق اونان الثانویة االعدادیة أونان 16/33 419 شفشاون

مداق عبدالحق بني رزین الثانویة التأھیلیة محمد الزرقطوني 16/33 419 شفشاون

مداق عبدالحق تمورت الثانویة االعدادیة المھدي بن بركة 16/33 419 شفشاون

بن رمضان رشید ووزكان الثانویة االعدادیة أحمد الزرقطوني 8/33 420 شفشاون

بن رمضان رشید متیوة الثانویة االعدادیة الجبھة 8/33 420 شفشاون

بن رمضان رشید متیوة الثانویة التأھبلیة القاضي عیاض 8/33 420 شفشاون

ادریس بلعربي بني احمد الشرقیة الثانویة التأھیلیة الحاج محمد بن احساین  
الحضري

7/33 421 شفشاون

ادریس بلعربي واد ملحة الثانویة االعدادیة البحر االبیض المتوسط 7/33 421 شفشاون

ادریس بلعربي المنصورة الثانویة االعدادیة سجلما سة 7/33 421 شفشاون

المصطفى جامع باب تازة الثانویة التأھیلیة الوحدة اإلفریقیة 13/33 422 شفشاون

المصطفى جامع باب تازة الثانویة االعدادیة یوسف بن تاشفین 13/33 422 شفشاون

المصطفى جامع بني دركول الثانویة االعدادیة طارق بن زیاد 13/33 422 شفشاون

لزرك عبد السالم تنقوب الثانویة االعدادیة تنقوب 15/33 423 شفشاون

لزرك عبد السالم فیفي الثانویة  التأھیلیة محمد البقالي 15/33 423 شفشاون

لزرك عبد السالم بني فغلوم الثانویة االعدادیة بني فغلوم 15/33 423 شفشاون

لزرك عبد السالم لغدیر الثانویة االعدادیة محمد عبد الرحمان زیطان 15/33 423 شفشاون

كریم  الناصري البحراویین الثانویة اإلعدادیة موالي عبد هللا 1/52 424 الفحص أنجرة

كریم  الناصري القصر الصغیر ثانویة القصر الصغیر اإلعدادیة 1/52 424 الفحص أنجرة

القصر الكبیر حضرة سعید ثانویة المنصور الدھبي التأھیلیة 6/49 425 العرائش

القصر الكبیر حضرة سعید ثانویة عالل بن عبدهللا اإلعدادیة 6/49 425 العرائش

نعیمة اخنشوف القصر الكبیر الثانویة التأھیلیة المحمدیة 3/49 426 العرائش

نعیمة اخنشوف القصر الكبیر 3/49 أبي المحاسن 426 العرائش

عبد الرحمان ابن 
یوسف

بني كرفط ثانویة بني جرفط االعدادیة 11/49 427 العرائش

عبد الرحمان ابن 
یوسف

ریصانة الشمالیة ثانویة ریصانة اإلعدادیة 11/49 427 العرائش

توفیق خالدي سیدي الیمني إعدادیة سیدي الیماني 6/31 428 طنجة أصیال

توفیق خالدي أصیلة وادي الذھب 6/31 428 طنجة أصیال

توفیق خالدي أصیلة اإلمام األصیلي 6/31 428 طنجة أصیال

أحمد دریسي بني مكادة الزھراء 20/31 429 طنجة أصیال

أحمد دریسي بني مكادة ابن سینا 20/31 429 طنجة أصیال
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ بالقطاعات المدرسیة 
طنجة - تطوان الجھة : 

اإلسم و النسب الجماعة رقم القطاع المؤسسة رقم المنصب النیابة

عبد الحفیظ شتوان بني مكادة الخوارزمي 17/34 430 طنجة أصیال

عبد الحفیظ شتوان بني مكادة ابن الھیثم 17/34 430 طنجة أصیال

البقالي أحمد بني مكادة عالل الفاسي 14/31 431 طنجة أصیال

البقالي أحمد بني مكادة المسیرة 14/31 431 طنجة أصیال

طارق بودومة الشرف- مغوغة الملك فھد بن عبد العزیز 12/31 432 طنجة أصیال

طارق بودومة الشرف- مغوغة اعدادیة السانیة 12/31 432 طنجة أصیال

طارق بودومة الشرف- مغوغة إدریس الثاني 12/31 432 طنجة أصیال

شدین محمد نجیب الشرف- سواني أبو بكر الرازي 7/31 433 طنجة أصیال

شدین محمد نجیب الشرف- سواني محمد السادس 7/31 433 طنجة أصیال

المساوي محمد طنجة المدینة موالي یوسف 11/31 434 طنجة أصیال

المساوي محمد طنجة المدینة طارق بن زیاد 11/31 434 طنجة أصیال

ھیاللي خالد طنجة المدینة موالي سلیمان 25/31 435 طنجة أصیال

ھیاللي خالد طنجة المدینة ابن رشد 25/31 435 طنجة أصیال

ھیاللي خالد طنجة المدینة عمر بن عبد العزیز 25/31 435 طنجة أصیال

دامي سعاد واد لو مارس 3 13/32 436 تطوان

دامي سعاد واد لو عمر بن الخطاب 13/32 436 تطوان

مخلص السعدیة تطوان القدس 7/32 437 تطوان

مخلص السعدیة تطوان غشت 20 7/32 437 تطوان

مخلص السعدیة تطوان عبد الخالق الطریس 7/32 437 تطوان

حسن مزان الفنیدق عبد الكریم الخطابي 03/68 438 المضیق الفنیدق

حسن مزان الفنیدق محمد الزرقطوني 03/68 438 المضیق الفنیدق

جلول جعفر المضیق الفقیھ داود 01/68 439 المضیق الفنیدق

جلول جعفر المضیق ابن بطوطة 01/68 439 المضیق الفنیدق

عادل اللیتي وزان الثانویة التأھیلیة القرطبي للتعلیم األصیل 3/28 440 وزان

عادل اللیتي وزان ثانویة ابن زھر التاھیلیة 3/28 440 وزان

واحساین طارق وزان ثانویة موالي عبد هللا الشریف التاھیلیة 07/28 441 وزان

واحساین طارق وزان ثانویة موالي التھامي االعدادیة 07/28 441 وزان

بنحمیمو أحمد مصمودة 16/28 ثانویة عبد الخالق الطریس االعدادیة 442 وزان

بنحمیمو أحمد وزان ثانویة اإلمام مالك االعدادیة 16/28 442 وزان

اسماء المطامري سیدي رضوان ثانویة خالد ابن الولید االعدادیة 20/28 443 وزان

اسماء المطامري سیدي رضوان ثانویة القاضي الطیب الزواقي االعدادیة 20/28 443 وزان

اسماء المطامري سیدي رضوان ثانویة 3 مارس التاھیلیة  20/28 443 وزان

لمجاعرة محمد المالكي ثانویة أبي بكر الرازي اإلعدادیة  10/28 444 وزان

لمجاعرة محمد المالكي ثانویة معاد بن جبل التاھیلیة 10/28 444 وزان

طیوبي نور الدین تروال ثانویة عمر الخیام التاھیلیة 18/28 445 وزان

طیوبي نور الدین ازغیرة ثانویة ازغیرة االعدادیة 18/28 445 وزان

طیوبي نور الدین تروال ثانویة عمر ابن عبد العزیز االعدادیة 18/28 445 وزان

نجاة  دمني اسجن ثانویة إبن رشد التاھیلیة 5/33 446 وزان
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ بالقطاعات المدرسیة 
طنجة - تطوان الجھة : 

اإلسم و النسب الجماعة رقم القطاع المؤسسة رقم المنصب النیابة

نجاة  دمني ابریكشة ثانویة عالل الفاسي التاھیلیة 5/33 446 وزان

خالد طاھري مقریصات ثانویة مقریصات التاھیلیة 14/33 447 وزان

خالد طاھري مقریصات ثانویة محمد السادس االعدادیة 14/33 447 وزان

اعمر    كریما زومي ثانویة الحسن الثاني االعدادیة 2/33 448 وزان

اعمر    كریما زومي 2/33 ثانویة محمد الخامس التاھیلیة 448 وزان

اعمر    كریما زومي ثانویة الھباجین االعدادیة 2/33 448 وزان

61 / 93



المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
وادي الذھب - لكویرة الجھة : 

اإلسم و النسب رقم المنصب المؤسسة النیابة

أبا حسین  مصطفى نیابة وادي الدھب 453 وادي الذھب

بوعزة البوكري أكادیمیة جھة وادي الدھب - لكویرة 454 وادي الذھب
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء الجھة : 

اإلسم و النسب رقم المنصب المؤسسة النیابة

الحسین الھتاف النیابة اإلقلیمیة لوزارة التربیة الوطنیة العیون 455 العیون
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
كلمیم - السمارة الجھة : 

اإلسم و النسب رقم المنصب المؤسسة النیابة

مرجي فاطمة نیابة آسا - الزاك 456 أسا الزاك

مولي سلیمان 
إشطوحن

نیابة طاطا 457 طاطا
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
سوس-ماسة-درعة الجھة : 

اإلسم و النسب رقم المنصب المؤسسة النیابة

عبد المجید ولد 
الرامي

اكادیمیة سوس ماسة درعة 458 أكادیر إدا أوتنان

حموشة مونیر النیابة االقلیمیة اشتوكة ایت باھا 459 اشتوكة ایت باھا

محمد بكنزیز النیابة االقلیمیة اشتوكة ایت باھا 460 اشتوكة ایت باھا

عزیز بشكین نیابة ورزازات 461 ورززات

الخماعي احمد نیابة تارودانت 462 تارودانت

حابا عبد هللا نیابة زاكورة 463 زاكورة
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
الغرب - شراردة - بني حسین  الجھة : 

اإلسم و النسب رقم المنصب المؤسسة النیابة

فریدة  عـلوي 
االسماعـیلي

نیابة سیدي قاسم 464 سیدي قاسم

جواد الزاھر نیابة سیدي سلیمان 465 سیدي سلیمان
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
الشاویة - وردیغة  الجھة : 

اإلسم و النسب رقم المنصب المؤسسة النیابة

محمد براجع نیابة خریبكة 466 خریبكة

ایت اتودا الحسین نیابة خریبكة 467 خریبكة

المصطفى عروب نیابة سطات 468 سطات

عبد الرحیم زایز نیابة برشید 469 برشید
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
مراكش - تانسیفت - الحوز الجھة : 

اإلسم و النسب رقم المنصب المؤسسة النیابة

أیت لمین علي نیابة الحوز 470 الحوز

فتح هللا محمد نیابة شیشاوة 471 شیشاوة

الشكیري علي نیابة الصویرة 472 الصویرة

محمد الھاشمي نیابة إقلـیم الرحـامنة 473 الرحامنة
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
الشرقیة  الجھة : 

اإلسم و النسب رقم المنصب المؤسسة النیابة

الماحي  الحسن نیابة إقلیم فجیج 474 فیكیك

عبد العالي بولعالم النیابة االقلیمیة لوزارة التربیة الوطنیة بجرادة 475 جرادة

العلوي علي أكادیمیة الجھة الشرقیة 476 وجدة انجاد

دحموني علي نیابة تاوریرت 477 تاوریرت
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
الدار البیضاء الكبرى  الجھة : 

اإلسم و النسب رقم المنصب المؤسسة النیابة

أجدیرة  عز الدین نیابة الحي الحسني 478 الحي الحسني

بفتس مصطفى األكادیمیة الجھویة لجھة الدار البیضاء الكبرى 479 الحي الحسني

محمد یقلي نیابة المحمدیة 480 المحمدیة

حیون محمد 481 نیابة إقلیم النواصر النواصر
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
الرباط - سال - زمور - زعایر الجھة : 

اإلسم و النسب رقم المنصب المؤسسة النیابة

عبدالرزاق فقیر نیابة الصخیرات تمارة 482 الصخیرات تمارة
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
دكالة - عبدة الجھة : 

اإلسم و النسب رقم المنصب المؤسسة النیابة

عادل طویلي نیابة سیدي بنور 483 سیدي بنور

أمزیل محمد نیابة الیوسفیة 484 الیوسفیة
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
تادلة - أزیالل  الجھة : 

اإلسم و النسب رقم المنصب المؤسسة النیابة

مجیدیلة محمد نیابة الفقیھ بن صالح 485 الفقیھ بنصالح

شكري عبد القادر نیابة الفقیھ بن صالح 486 الفقیھ بنصالح
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
مكناس تافیاللت  الجھة : 

اإلسم و النسب رقم المنصب المؤسسة النیابة

محمد حاجي نیابة الحاجب 487 الحاجب

العمري العلوي 
 موالي  احمد

نیابة الحاجب 488 الحاجب

اكسس مبارك نیابة الرشیدیة 489 الرشیدیة

عبد الرزاق مالكي نیابة الرشیدیة 490 الرشیدیة

برطویس محمد نیابة الرشیدیة 491 الرشیدیة

اعتاني محمد نیابة خنیفرة 492 خنیفرة

رشید شیبي نیابة میدلت 493 میدلت
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
فاس - بولمان  الجھة : 

اإلسم و النسب رقم المنصب المؤسسة النیابة

حمید السبار نیابة اقلیم بولمان 494 بولمان

خالد ملھوني نیابة اقلیم بولمان 495 بولمان

عزالعرب حسباني األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین فاس بولمان 496 فاس

دیدي مصطفى نیابة صفرو 497 صفرو
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
تازة - تاونات - الحسیمة الجھة : 

اإلسم و النسب رقم المنصب المؤسسة النیابة

عبد الكریم مسیح نیابة الحسیمة 498 الحسیمة

عبدالعزیز الغرزاز النیابة اإلقلیمیة تاونات 499 تاونات

طارق كرومة نیابة تازة 500 تازة

ھشام الراضي نیابة تازة 501 تازة

محمد موحیا نیابة اقلیم جرسیف 502 كرسیف
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التوجیھ التربوي 
طنجة - تطوان الجھة : 

اإلسم و النسب رقم المنصب المؤسسة النیابة

المختار بنعطي نیابة العرائش 503 العرائش

خدیجة العیاط  نیابة طنجة أصیلة 504 طنجة أصیال

السمري احمد نیابة تطوان 505 تطوان
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التخطیط التربوي 
وادي الذھب - لكویرة الجھة : 

اإلسم و النسب رقم المنصب المؤسسة النیابة

مصطفى ربیعي نیابة أوسرد 516 أوسرد

لخریربي سعید نیابة وادي الدھب 517 وادي الذھب
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التخطیط التربوي 
العیون - بوجدور - الساقیة الحمراء الجھة : 

اإلسم و النسب رقم المنصب المؤسسة النیابة

عبد هللا بن العربي النیابة اإلقلیمیة لوزارة التربیة الوطنیة العیون 518 العیون

حمادة زكریاء النیابة اإلقلیمیة لوزارة التربیة الوطنیة العیون 519 العیون
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التخطیط التربوي 
كلمیم - السمارة الجھة : 

اإلسم و النسب رقم المنصب المؤسسة النیابة

ھشام فكمیر نیابة آسا - الزاك 520 أسا الزاك

محمد اقدیم نیابة كلمیم 521 كلمیم

عبد الصماد 
الویداني

اكادیمیة جھة كلمیم - السمارة 522 كلمیم

امبارك باقدیر اكادیمیة جھة كلمیم - السمارة 523 كلمیم

موالي عبد الحكیم 
سلمان

نیابة طاطا 524 طاطا

الكیري حسني نیابة طاطا 525 طاطا
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التخطیط التربوي 
سوس-ماسة-درعة الجھة : 

اإلسم و النسب رقم المنصب المؤسسة النیابة

حكیم                
جبار

نیابة أكادیر إدا وتنان 526 أكادیر إدا أوتنان

نور الدین غالمي النیابة االقلیمیة اشتوكة ایت باھا 527 اشتوكة ایت باھا

أزنكض الحسین نیابة تارودانت 528 تارودانت

میمون ایت الحاج  نیابة وزارة التربیة الوطنیة بتیزنیت 529 تیزنیت

السرتي  خلیل نیابة زاكورة 530 زاكورة

الحسین اعدجو نیابة تینغیر 531 تنغیر

العلوي موالي 
ھشام

نیابة تینغیر 532 تنغیر
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التخطیط التربوي 
الغرب - شراردة - بني حسین  الجھة : 

اإلسم و النسب رقم المنصب المؤسسة النیابة

رضواني عبدالسالم نیابة سیدي قاسم 533 سیدي قاسم

مخفي امبارك نیابة سیدي سلیمان 534 سیدي سلیمان
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التخطیط التربوي 
الشاویة - وردیغة  الجھة : 

اإلسم و النسب رقم المنصب المؤسسة النیابة

احمد المجدوب نیابة برشید 535 برشید

جمیلة الحیان نیابة برشید 536 برشید
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التخطیط التربوي 
مراكش - تانسیفت - الحوز الجھة : 

اإلسم و النسب رقم المنصب المؤسسة النیابة

فریدة  مورصي نیابة الصویرة 537 الصویرة
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التخطیط التربوي 
الشرقیة  الجھة : 

اإلسم و النسب رقم المنصب المؤسسة النیابة

عزیز لكحل نیابة بركان 538 بركان

عصام شریطي نیابة إقلیم فجیج 539 فیكیك

بودمین بن عمر نیابة إقلیم فجیج 540 فیكیك

عزوزي عبدالناجي نیابة تاوریرت 541 تاوریرت

عامر محمد نیابة الدریوش 542 الدریوش

85 / 93



المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التخطیط التربوي 
الدار البیضاء الكبرى  الجھة : 

اإلسم و النسب رقم المنصب المؤسسة النیابة

لغماري نورالدین نیابة موالي رشید سیدي عثمان 543 موالي رشید سیدي عثمان

المصطفى الغنضور نیابة مدیونة 544 مدیونة

الحمدوني القاسمي 545 نیابة إقلیم النواصر النواصر
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التخطیط التربوي 
الرباط - سال - زمور - زعایر الجھة : 

اإلسم و النسب رقم المنصب المؤسسة النیابة

عبدالعزیز 
بوتشكوشت

نیابة الخمیسات 546 الخمیسات
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التخطیط التربوي 
دكالة - عبدة الجھة : 

اإلسم و النسب رقم المنصب المؤسسة النیابة

مشرفي نبیل األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكون جھة دكالة عبدة 547 الجدیدة

شمراوي المصطفى نیابة سیدي بنور 548 سیدي بنور

محمد ابورؤوف نیابة الیوسفیة 549 الیوسفیة
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التخطیط التربوي 
تادلة - أزیالل  الجھة : 

اإلسم و النسب رقم المنصب المؤسسة النیابة

محمد امسكان نیابة أزیالل 550 أزیالل
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التخطیط التربوي 
مكناس تافیاللت  الجھة : 

اإلسم و النسب رقم المنصب المؤسسة النیابة

قدور اتغزاز إكادیمیة جھة مكناس  - تافیاللت 551 مكناس

ابكاري مبارك النیابة االقلیمیة  افران 552 افران

دیدي علوي یوسف النیابة االقلیمیة  افران 553 افران

الوكیلي صالح نیابة میدلت 554 میدلت

محمد  ستیتو نیابة میدلت 555 میدلت
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التخطیط التربوي 
فاس - بولمان  الجھة : 

اإلسم و النسب رقم المنصب المؤسسة النیابة

ملولي سعد نیابة اقلیم بولمان 556 بولمان

أحمد بال نیابة صفرو 557 صفرو

محمد  بقي نیابة موالي یعقوب 558 موالي یعقوب
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التخطیط التربوي 
تازة - تاونات - الحسیمة الجھة : 

اإلسم و النسب رقم المنصب المؤسسة النیابة

الغماري عبد الغني نیابة الحسیمة 559 الحسیمة

لعنایة نجیب األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین تازة - الحسیمة 
تاونات

560 الحسیمة

سمیة عبودة نیابة الحسیمة 561 الحسیمة

بختاوي نادیة النیابة اإلقلیمیة تاونات 562 تاونات

أختار عزیز النیابة اإلقلیمیة تاونات 563 تاونات
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المناصب المحتمل شغورھا الخاصة بأطر التخطیط التربوي 
طنجة - تطوان الجھة : 

اإلسم و النسب رقم المنصب المؤسسة النیابة

عبد الحلیم تمودن نیابة شفشاون 564 شفشاون

دیدي رشید نیابة شفشاون 565 شفشاون

كمال باغزا نیابة الفحص أنجرة 566 الفحص أنجرة

بن عالم فوزیة نیابة العرائش 567 العرائش
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