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ن1 أكادير اداوتنانماسة-سوسوادي الذهبالداخلة وادي الذهبالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1721593رشيد اوشطي 

بوجدورالساقية الحمراء-العيونوادي الذهبالداخلة وادي الذهبالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1724873المحجوب زازى2

العيونالساقية الحمراء-العيونوادي الذهبالداخلة وادي الذهبالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1725298فاطمتو اهل الغردك3

العيونالساقية الحمراء-العيونوادي الذهبالداخلة وادي الذهبالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1756851احمد زازا4

العيونالساقية الحمراء-العيونوادي الذهبالداخلة وادي الذهبالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1758123مسيعيدة بوسلهام5

كلميمواد نون-كلميموادي الذهبالداخلة وادي الذهب(ة)تربوي (ة)مترصف1591618عبد المجيد حبتا6

ي (ة)أستاذ1179179سعيدة حمز7
ي-مراكشالجديدةالدار البيضاءـــ سطاتالتعليم االبتدائ 

مراكشآسفن

ات تمارةالقنيطرة-سال-الرباطالجديدةالدار البيضاءـــ سطاتالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1679018مجيدة عميد8 الصخي 

يالدار البيضاءـــ سطاتالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1588267أمنة لمجون9
قالحي الحسنن أنجاد-وجدةالشر

يالدار البيضاءـــ سطاتالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ140564فيصل المتيوي10
ن السبع الحي المحمديالدار البيضاءـــ سطاتالحي الحسنن عي 

يالدار البيضاءـــ سطاتالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1725768رشيد اقزيير11
الجديدةالدار البيضاءـــ سطاتالحي الحسنن

ي12 بوي (ة)مستشار1282254امحلة وهنر ي التوجيه الير
ن
يالدار البيضاءـــ سطاتف

الجديدةالدار البيضاءـــ سطاتالحي الحسنن

قالدار البيضاء أنفاالدار البيضاءـــ سطاتالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ60673صالح الدين جباري13 أنجاد-وجدةالشر

أكادير اداوتنانماسة-سوسالدار البيضاء أنفاالدار البيضاءـــ سطاتالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1687833رضوان  القدري14

مكناسمكناس-فاسالفداء مرس السلطانالدار البيضاءـــ سطاتالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1758506عبد الرحمان فوزي15

ي (ة)أستاذ1239002رحمة اعريرم16
سالالقنيطرة-سال-الرباطالمحمديةالدار البيضاءـــ سطاتالتعليم االبتدائ 

بنسليمانالدار البيضاءـــ سطاتالمحمديةالدار البيضاءـــ سطاتالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1722497محسن االوراوي17

بوي (ة)مستشار1278442حسن الممساوي18 ي التوجيه الير
ن
ي مالل ـــ خنيفرةالمحمديةالدار البيضاءـــ سطاتف

خريبكةبنن

تازةمكناس-فاسالنوارصالدار البيضاءـــ سطاتالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1750737محمد الكحص19
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بنسليمانالدار البيضاءـــ سطاتبرشيدالدار البيضاءـــ سطاتالتعليم الثانوي (ة)أستاذ1963878عبد الباسط منادي إدريسي20

ي21
فاسمكناس-فاسبرشيدالدار البيضاءـــ سطاتالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1719482عواطف العمرائن

ي (ة)أستاذ1238222الحاج أحمد الوادي22
الخميساتالقنيطرة-سال-الرباطبنسليمانالدار البيضاءـــ سطاتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1158195عبد الرحيم أوهيب23
ي مالل ـــ خنيفرةسطاتالدار البيضاءـــ سطاتالتعليم االبتدائ 

خريبكةبنن

ي (ة)أستاذ1270039سعيدة الزلكامي24
ي مالل ـــ خنيفرةسطاتالدار البيضاءـــ سطاتالتعليم االبتدائ 

خريبكةبنن

ي (ة)أستاذ1307883عبد الرحمان مرس25
ي مالل ـــ خنيفرةسطاتالدار البيضاءـــ سطاتالتعليم االبتدائ 

خريبكةبنن

ي (ة)أستاذ1404847امينة خمليش26
ي مالل ـــ خنيفرةسطاتالدار البيضاءـــ سطاتالتعليم االبتدائ 

خريبكةبنن

ي (ة)أستاذ1718836مينة ندير27
الجديدةالدار البيضاءـــ سطاتسطاتالدار البيضاءـــ سطاتالتعليم االبتدائ 

نوصيالدار البيضاءـــ سطاتالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1408038هشام يشي28 القنيطرةالقنيطرة-سال-الرباطسيدي الير

نوصيالدار البيضاءـــ سطاتالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1587260ابراهيم شعراوي29 ن السبع الحي المحمديالدار البيضاءـــ سطاتسيدي الير عي 

ن السبع الحي المحمديالدار البيضاءـــ سطاتسيدي بنورالدار البيضاءـــ سطاتالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ2153408إقبال لعموم30 عي 

تازةمكناس-فاسسيدي بنورالدار البيضاءـــ سطاتالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1722317زكرياء بطاهر31

يم32 ي-مراكشسيدي بنورالدار البيضاءـــ سطاتالتعليم الثانوي (ة)تربوي  (ة)مفتش1114801عبد الفتاح لير
مراكشآسفن

ي (ة)أستاذ769164فولوس رشيدة33
ن السبع الحي المحمديالدار البيضاءـــ سطاتالتعليم االبتدائ  بنسليمانالدار البيضاءـــ سطاتعي 

ي34
ن الشقالدار البيضاءـــ سطاتالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1905040محمد يوسفن قعي  أنجاد-وجدةالشر

ي (ة)أستاذ1236977محمد فخاري35
ي-مراكشمديونةالدار البيضاءـــ سطاتالتعليم االبتدائ 

مراكشآسفن

ي (ة)أستاذ1406864إلهام العرج36
ي-مراكشمديونةالدار البيضاءـــ سطاتالتعليم االبتدائ 

مراكشآسفن

ة زعيطر37 ي (ة)أستاذ1407594زهي 
أكادير اداوتنانماسة-سوسمديونةالدار البيضاءـــ سطاتالتعليم االبتدائ 

أنفاالدار البيضاءـــ سطاتمديونةالدار البيضاءـــ سطاتالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1367114إيمان الرخيص38
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ي خارصن39 ي مالل ـــ خنيفرةمديونةالدار البيضاءـــ سطات(ة)تربوي (ة)مترصف1267647عبد الننر
خريبكةبنن

ي (ة)أستاذ852777فتيحة منار40
أكادير اداوتنانماسة-سوسموالي رشيدالدار البيضاءـــ سطاتالتعليم االبتدائ 

القنيطرةالقنيطرة-سال-الرباطالخميساتالقنيطرة-سال-الرباطالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1693035وفاء بلويزة41

مكناسمكناس-فاسالخميساتالقنيطرة-سال-الرباطالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1679502يونس الطاهري42

ي43 فاسمكناس-فاسالخميساتالقنيطرة-سال-الرباطالتعليم الثانوي (ة)تربوي  (ة)مفتش745059عزيز الدهنر

ي44 ات القنيطرة-سال-الرباطالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ2124331هدى جبي  الرباطالقنيطرة-سال-الرباطتمارة- الصخي 

ي (ة)أستاذ1406476لالخديجة بن لحبيب45
ات تمارةالقنيطرة-سال-الرباطالقنيطرةالقنيطرة-سال-الرباطالتعليم االبتدائ  الصخي 

ي (ة)أستاذ1717142نادية بنموىس46
تطوانالحسيمة-تطوان-طنجةالقنيطرةالقنيطرة-سال-الرباطالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ2123212أمينة القرفة47
سالالقنيطرة-سال-الرباطالقنيطرةالقنيطرة-سال-الرباطالتعليم االبتدائ 

مكناسمكناس-فاسالقنيطرةالقنيطرة-سال-الرباطالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ202388سعيد غفولي48

ي (ة)أستاذ1582419الحسنية العايدي49
القنيطرةالقنيطرة-سال-الرباطسالالقنيطرة-سال-الرباطالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ718049حسن الزاكي50
القنيطرةالقنيطرة-سال-الرباطسيدي سليمانالقنيطرة-سال-الرباطالتعليم االبتدائ 

ي51
ي (ة)أستاذ1264816وئام بوكرينن

القنيطرةالقنيطرة-سال-الرباطسيدي سليمانالقنيطرة-سال-الرباطالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1306450نسيمة الشليحي52
القنيطرةالقنيطرة-سال-الرباطسيدي سليمانالقنيطرة-سال-الرباطالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1721514نجوى نقاش53
القنيطرةالقنيطرة-سال-الرباطسيدي سليمانالقنيطرة-سال-الرباطالتعليم االبتدائ 

قسيدي سليمانالقنيطرة-سال-الرباطالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1123526رصن بنحميدة54 أنجاد-وجدةالشر

مكناسمكناس-فاسسيدي سليمانالقنيطرة-سال-الرباطالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1179189هشام حرشاوي55

مكناسمكناس-فاسسيدي سليمانالقنيطرة-سال-الرباطالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1503650أيوب بنحايدة56

القنيطرةالقنيطرة-سال-الرباطسيدي سليمانالقنيطرة-سال-الرباط(ة)مترصف1592703سهام كومي57
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ي (ة)أستاذ1550058سعاد ابراهيمي58
مكناسمكناس-فاسسيدي قاسمالقنيطرة-سال-الرباطالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ2024726وجدان المزداري59
الرباطالقنيطرة-سال-الرباطسيدي قاسمالقنيطرة-سال-الرباطالتعليم االبتدائ 

بوي (ة)مستشار1124888فريدة االسماعيلي علوي60 ي التوجيه الير
ن
مكناسمكناس-فاسسيدي قاسمالقنيطرة-سال-الرباطف

بوي (ة)مستشار1278215حياة بوزبيبة61 ي التوجيه الير
ن
ات تمارةالقنيطرة-سال-الرباطسيدي قاسمالقنيطرة-سال-الرباطف الصخي 

ي (ة)أستاذ1234907نوال بن هداج62
قالتعليم االبتدائ  قالدريوشالشر أنجاد-وجدةالشر

ي (ة)أستاذ1238335محمد منصوري63
قالتعليم االبتدائ  قالدريوشالشر أنجاد-وجدةالشر

ي64
ي (ة)أستاذ1266285أمال المخفن

قالتعليم االبتدائ  قالدريوشالشر أنجاد-وجدةالشر

ي (ة)أستاذ1268167حياة محييوي65
قالتعليم االبتدائ  قالدريوشالشر أنجاد-وجدةالشر

ي (ة)أستاذ1399278إكرام أزكاغ66
قالتعليم االبتدائ  قالدريوشالشر أنجاد-وجدةالشر

ي (ة)أستاذ1404750خديجة الصالحي67
قالتعليم االبتدائ  قالدريوشالشر أنجاد-وجدةالشر

ي (ة)أستاذ1405475ابتسام مباركي68
قالتعليم االبتدائ  قالدريوشالشر أنجاد-وجدةالشر

ي (ة)أستاذ1981921حسنة بالحي69
قالتعليم االبتدائ  قالدريوشالشر أنجاد-وجدةالشر

ي (ة)أستاذ1982040وداد الهواري70
قالتعليم االبتدائ  قالدريوشالشر أنجاد-وجدةالشر

ي (ة)أستاذ1982173أنس بوحمدي71
قالتعليم االبتدائ  قالدريوشالشر أنجاد-وجدةالشر

ي (ة)أستاذ2034132محمد موحو72
قالتعليم االبتدائ  قالدريوشالشر الناضورالشر

ي (ة)أستاذ2117780إكرام بنهرو73
قالتعليم االبتدائ  قالدريوشالشر أنجاد-وجدةالشر

قالتعليم الثانوي (ة)أستاذ1983130محمد اللبازي74 قالدريوشالشر أنجاد-وجدةالشر

قالتعليم الثانوي (ة)أستاذ2056347رشيد كريم75 قالدريوشالشر أنجاد-وجدةالشر

قالتعليم الثانوي (ة)أستاذ2056540كوثر شعايب76 قالدريوشالشر أنجاد-وجدةالشر
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قالتعليم الثانوي (ة)أستاذ2056543هاجر السباعي77 قالدريوشالشر أنجاد-وجدةالشر

قالتعليم الثانوي (ة)أستاذ2118880إيمان اعبابو78 قالدريوشالشر الناضورالشر

قالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ90603حسن آيت ورساح79 قالدريوشالشر أنجاد-وجدةالشر

قالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ90939سمي  بن زيد80 قالدريوشالشر أنجاد-وجدةالشر

قالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1176559محمد الدخيسي81 قالدريوشالشر أنجاد-وجدةالشر

قالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1278230ناجم فكروش82 قالدريوشالشر أنجاد-وجدةالشر

قالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1686837زكرياء مداح83 قالدريوشالشر بركانالشر

قالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1686971لطيفة بنعبو84 قالدريوشالشر أنجاد-وجدةالشر

قالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1722139شكيب حساين85 العرائشالحسيمة-تطوان-طنجةالدريوشالشر

بوي (ة)مستشار1233431عبد العزيز مقران86 ي التوجيه الير
ن
قف قالدريوشالشر أنجاد-وجدةالشر

قاالقتصاد واإلدارة (ة)ملحق1581808نجاة بلدي87 قالدريوشالشر أنجاد-وجدةالشر

ق(ة)تربوي (ة)ملحق1590336جميلة بسحابة88 قالدريوشالشر تاوريرتالشر

ي (ة)أستاذ1305620اسماعيل عيساوي89
قالتعليم االبتدائ  قالناظورالشر أنجاد-وجدةالشر

ي (ة)أستاذ1548337موالي امحمد بوزكراوي علوي90
قالتعليم االبتدائ  الرشيديةتافياللت-درعةالناظورالشر

ي (ة)أستاذ1911661عمرو الفاطمي91
قالتعليم االبتدائ  قالناظورالشر أنجاد-وجدةالشر

قالتعليم الثانوي (ة)أستاذ1983470محمد ورشان92 قالناظورالشر أنجاد-وجدةالشر

ي93 قالتعليم الثانوي (ة)أستاذ1983629مريم ناصي  قالناظورالشر جر سيفالشر

ي94
قالتعليم الثانوي (ة)أستاذ2034768كريم ميموئن قالناظورالشر جرادةالشر

قالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ90935يحن  معروف95 قالناظورالشر أنجاد-وجدةالشر
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قالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ341748يحن  ابريك96 قالناظورالشر أنجاد-وجدةالشر

قالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1050650وفاء الفرح97 قالناظورالشر أنجاد-وجدةالشر

قالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1176541عبد العزيز بازي98 قالناظورالشر بركانالشر

ي99
قالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1176725حنان المديوئن قالناظورالشر أنجاد-وجدةالشر

قالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1261293جليلة بن احمد100 قالناظورالشر أنجاد-وجدةالشر

قالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1448267هشام هيال101 قالناظورالشر أنجاد-وجدةالشر

ي102
قالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1545167وفاء رحموئن قالناظورالشر أنجاد-وجدةالشر

قالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1265826محمد الفرح103 قالناظورالشر أنجاد-وجدةالشر

قالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1445220محمد بوالديوان104 قالناظورالشر أنجاد-وجدةالشر

قالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1545908عبد الرفيع حجاري105 قالناظورالشر أنجاد-وجدةالشر

ي106
قالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1587012الهام التيجينن قالناظورالشر أنجاد-وجدةالشر

قالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1725566وليد بنعمرو107 قالناظورالشر أنجاد-وجدةالشر

قالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1906675ايمان كزري108 قالناظورالشر أنجاد-وجدةالشر

ي (ة)أستاذ55578بنيونس لست109
قالتعليم االبتدائ  قبركانالشر أنجاد-وجدةالشر

ي (ة)أستاذ56322خالد جفجاف110
قالتعليم االبتدائ  قبركانالشر أنجاد-وجدةالشر

ي (ة)أستاذ734930ميمون محمدي111
قالتعليم االبتدائ  قبركانالشر أنجاد-وجدةالشر

ي (ة)أستاذ1237455بدر الدين هواري112
قالتعليم االبتدائ  قبركانالشر أنجاد-وجدةالشر

ي (ة)أستاذ1266056عائشة اإلدريسي113
قالتعليم االبتدائ  قبركانالشر أنجاد-وجدةالشر

ي (ة)أستاذ1269397خولة سقال114
قالتعليم االبتدائ  قبركانالشر أنجاد-وجدةالشر
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ي (ة)أستاذ1399708دفيلي حفيظة115
قالتعليم االبتدائ  قبركانالشر أنجاد-وجدةالشر

ي (ة)أستاذ1400247محمد هورير116
قالتعليم االبتدائ  قبركانالشر أنجاد-وجدةالشر

ي (ة)أستاذ1405124نادية عصمان117
قالتعليم االبتدائ  قبركانالشر أنجاد-وجدةالشر

ي (ة)أستاذ1682237فاطمة بودربلة118
قالتعليم االبتدائ  قبركانالشر أنجاد-وجدةالشر

ي (ة)أستاذ1719965مليكة بركوىسي119
قالتعليم االبتدائ  قبركانالشر أنجاد-وجدةالشر

ي (ة)أستاذ1752425زبيدة شحالل120
قالتعليم االبتدائ  قبركانالشر أنجاد-وجدةالشر

ي121
ي (ة)أستاذ1982363محمد الغزوائن

قالتعليم االبتدائ  قبركانالشر أنجاد-وجدةالشر

ي (ة)أستاذ2034056ليل العتيكي122
قالتعليم االبتدائ  قبركانالشر أنجاد-وجدةالشر

ي (ة)أستاذ2056683جهاد بوستة123
قالتعليم االبتدائ  قبركانالشر أنجاد-وجدةالشر

قالتعليم الثانوي (ة)أستاذ1796293حنان الكرماط124 قبركانالشر أنجاد-وجدةالشر

قالتعليم الثانوي (ة)أستاذ1947968صابرين لحفاوي125 قبركانالشر أنجاد-وجدةالشر

ي126
قالتعليم الثانوي (ة)أستاذ1983224حسناء تجينن قبركانالشر أنجاد-وجدةالشر

ي127
قالتعليم الثانوي (ة)أستاذ2035100غزالن جلنر قبركانالشر أنجاد-وجدةالشر

ي128
قالتعليم الثانوي (ة)أستاذ2056469سناء الزرهوئن قبركانالشر أنجاد-وجدةالشر

قالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1152145سهام حفيان129 قبركانالشر أنجاد-وجدةالشر

ي130
قالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1152195المصطفن جرنينر قبركانالشر أنجاد-وجدةالشر

قالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1545235رشيد بنداهر131 قبركانالشر أنجاد-وجدةالشر

قالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1589184عبد المجيد بلعبدي132 قبركانالشر أنجاد-وجدةالشر

قالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ398580عبد هللا الراشدي133 قبركانالشر أنجاد-وجدةالشر
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قالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1591340رحمة هللا الغزاوي134 قبركانالشر أنجاد-وجدةالشر

ي زمهوط135
ر
قالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1757517شوف قبركانالشر أنجاد-وجدةالشر

ي136
بوي (ة)مستشار1124292عبد الرزاق قاصن ي التوجيه الير

ن
قف قبركانالشر أنجاد-وجدةالشر

قاالقتصاد واإلدارة (ة)ملحق58495محمد خرباش137 قبركانالشر أنجاد-وجدةالشر

ي138
ي (ة)أستاذ1113791محمد عثمائن

قالتعليم االبتدائ  قتاوريرتالشر أنجاد-وجدةالشر

ي (ة)أستاذ1115086فتيحة شينوف139
قالتعليم االبتدائ  قتاوريرتالشر أنجاد-وجدةالشر

ي (ة)أستاذ1120106مالكة رحاوي140
قالتعليم االبتدائ  قتاوريرتالشر أنجاد-وجدةالشر

ي (ة)أستاذ1155161عبد الوحيد صايم141
قالتعليم االبتدائ  قتاوريرتالشر أنجاد-وجدةالشر

ي (ة)أستاذ1585090فطيمة عالي142
قالتعليم االبتدائ  قتاوريرتالشر أنجاد-وجدةالشر

ي (ة)أستاذ1681404بديعة مغاري143
قالتعليم االبتدائ  قتاوريرتالشر أنجاد-وجدةالشر

ي (ة)أستاذ1752086الياس عياد144
قالتعليم االبتدائ  قتاوريرتالشر أنجاد-وجدةالشر

ي (ة)أستاذ1982346رشيدة عدلي145
قالتعليم االبتدائ  قتاوريرتالشر أنجاد-وجدةالشر

ي (ة)أستاذ2034422عبد الرزاق بلعادل146
قالتعليم االبتدائ  قتاوريرتالشر أنجاد-وجدةالشر

ي (ة)أستاذ2035224يحي العمري147
قالتعليم االبتدائ  قتاوريرتالشر أنجاد-وجدةالشر

ي (ة)أستاذ2118307حسناء بعكاك148
قالتعليم االبتدائ  قتاوريرتالشر أنجاد-وجدةالشر

ي149
ي (ة)أستاذ2118314نادية شتوائن

قالتعليم االبتدائ  قتاوريرتالشر أنجاد-وجدةالشر

قالتعليم الثانوي (ة)أستاذ1983432اسماعيل حاىسي150 قتاوريرتالشر جر سيفالشر

قالتعليم الثانوي (ة)أستاذ2035014كريمة مشارك151 قتاوريرتالشر أنجاد-وجدةالشر

قالتعليم الثانوي (ة)أستاذ2035094راضية بلعزيز152 قتاوريرتالشر أنجاد-وجدةالشر
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قالتعليم الثانوي (ة)أستاذ2035113نجيمة مباركي153 قتاوريرتالشر أنجاد-وجدةالشر

ي154
قالتعليم الثانوي (ة)أستاذ2056292صفاء تهائن قتاوريرتالشر أنجاد-وجدةالشر

يف155 قالتعليم الثانوي (ة)أستاذ2118603اسماء الشر قتاوريرتالشر أنجاد-وجدةالشر

قالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ745131عبد الوهاب الفرح156 قتاوريرتالشر أنجاد-وجدةالشر

قالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1050659غزالن محتم157 قتاوريرتالشر أنجاد-وجدةالشر

قالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1262075نوال رايس158 قتاوريرتالشر أنجاد-وجدةالشر

قالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1686822زهي  لمدور159 قتاوريرتالشر أنجاد-وجدةالشر

قالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1750701مينة غلوط160 مكناسمكناس-فاستاوريرتالشر

قالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1751710فاطمة زايدي161 قتاوريرتالشر أنجاد-وجدةالشر

قالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1910202ملعب اكرام162 قتاوريرتالشر أنجاد-وجدةالشر

قالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1264062براهيم بعصي163 قتاوريرتالشر أنجاد-وجدةالشر

قالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1592398فاطمة بوعنونو164 قتاوريرتالشر أنجاد-وجدةالشر

ي165 قالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1678750عائشة الطينر قتاوريرتالشر أنجاد-وجدةالشر

ي لصفر166
ر
قالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1679186شوف قتاوريرتالشر أنجاد-وجدةالشر

قالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1722008عبد العالي قجيع167 قتاوريرتالشر أنجاد-وجدةالشر

ن محمد168 ي (ة)أستاذ92063بوحبة امي 
قالتعليم االبتدائ  قجرادةالشر أنجاد-وجدةالشر

ي محمد169
ي (ة)أستاذ92348جداينن

قالتعليم االبتدائ  قجرادةالشر أنجاد-وجدةالشر

ي (ة)أستاذ1044571بوبكري عبداالاله170
قالتعليم االبتدائ  قجرادةالشر أنجاد-وجدةالشر

ي171 ي (ة)أستاذ1115017نعيمة ودغي 
قالتعليم االبتدائ  قجرادةالشر أنجاد-وجدةالشر

9/31 بية و التكوين األصلية؛: ملحوظة  بتقديمهم لطلبات التخلي عن المهام باألكاديمية الجهوية للير
ن بوية أو بمهام التسيي  المادي و المالي للمؤسسات التعليمية رهي 

يبفر انتقال األطر المكلفة بمهام اإلدارة الير



Nنالمديرية اإلقليمية األصليةاألكاديمية األصليةاإلطاررقم التأجيراإلسم و النسب نأكاديمية التعيير المديرية اإلقليمية للتعيير

 2021الئحة المستفيدات و المستفيدين من االنتقال بعد معالجة طلبات اإلنتقال ألسباب مرضية لسنة 

ي172 ي (ة)أستاذ1266994محمد حاحر
قالتعليم االبتدائ  قجرادةالشر أنجاد-وجدةالشر

ي سهام173 ي (ة)أستاذ1407576طورئر
قالتعليم االبتدائ  قجرادةالشر أنجاد-وجدةالشر

ي (ة)أستاذ1581283رضوان النوالي174
قالتعليم االبتدائ  قجرادةالشر أنجاد-وجدةالشر

ي (ة)أستاذ2034529سليمة حموش175
قالتعليم االبتدائ  قجرادةالشر أنجاد-وجدةالشر

ي (ة)أستاذ2056985بلخضي    فاطمة الزهراء176
قالتعليم االبتدائ  قجرادةالشر أنجاد-وجدةالشر

قالتعليم الثانوي (ة)أستاذ2034784لطيفة المحب177 قجرادةالشر أنجاد-وجدةالشر

قالتعليم الثانوي (ة)أستاذ2056178محمود إدريس178 قجرادةالشر أنجاد-وجدةالشر

قالتعليم الثانوي (ة)أستاذ2118455زينب بوهرية179 قجرادةالشر أنجاد-وجدةالشر

قالتعليم الثانوي (ة)أستاذ2118878كوثر رحاوي180 قجرادةالشر أنجاد-وجدةالشر

قالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ789685زكراري أحمد181 قجرادةالشر أنجاد-وجدةالشر

قالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1124825غولة ليل182 قجرادةالشر أنجاد-وجدةالشر

قالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1278069عشار السعدية183 قجرادةالشر أنجاد-وجدةالشر

قالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1588281مجيد هالل184 قجرادةالشر تاوريرتالشر

قالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1722271صالحي محمد185 قجرادةالشر أنجاد-وجدةالشر

قالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1724817حدو مني 186 قجرادةالشر أنجاد-وجدةالشر

بوي (ة)مستشار1124704الصديق عبد الرحيم187 ي التوجيه الير
ن
قف قجرادةالشر أنجاد-وجدةالشر

ي188 ي (ة)أستاذ720938محمد اليعكوئر
قالتعليم االبتدائ  تازةمكناس-فاسجرسيفالشر

قالتعليم الثانوي (ة)أستاذ2118742تورية بوخانة189 قجرسيفالشر أنجاد-وجدةالشر

ي190 قالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1240499سعيدة محجوئر تازةمكناس-فاسجرسيفالشر
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ي191 قالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1399610ريم هاجر شعي  تازةمكناس-فاسجرسيفالشر

قالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1591389عزيزة عباد192 تازةمكناس-فاسجرسيفالشر

قالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1679025محمد الكومة193 تازةمكناس-فاسجرسيفالشر

قالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1723267ياسن شيبوب194 تازةمكناس-فاسجرسيفالشر

قالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1723269رشيد عباش195 تازةمكناس-فاسجرسيفالشر

بوي (ة)مستشار1176579شفيق كريم196 ي التوجيه الير
ن
قف قجرسيفالشر أنجاد-وجدةالشر

ي (ة)أستاذ1155413حفيظة المجدوب197
قالتعليم االبتدائ  قفجيج ببوعرفةالشر أنجاد-وجدةالشر

ي198
ي (ة)أستاذ1982918أسامة عمرائن

قالتعليم االبتدائ  قفجيج ببوعرفةالشر أنجاد-وجدةالشر

ي (ة)أستاذ1983113حورية بندحو199
قالتعليم االبتدائ  قفجيج ببوعرفةالشر أنجاد-وجدةالشر

ي200
ي (ة)أستاذ2118355راضية بلمدائن

قالتعليم االبتدائ  قفجيج ببوعرفةالشر أنجاد-وجدةالشر

ي (ة)أستاذ2118442سليمة الشيخ201
قالتعليم االبتدائ  قفجيج ببوعرفةالشر أنجاد-وجدةالشر

ق(ة)اداري (ة)مساعد1440287بزة فاطمة الزهراء202 قفجيج ببوعرفةالشر أنجاد-وجدةالشر

ي (ة)مساعد1369388احمد عبو203
ق(ة)تقنن قفجيج ببوعرفةالشر أنجاد-وجدةالشر

قالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ91566أحمد فنان204 برشيدالدار البيضاءـــ سطاتوجدة انكادالشر

إنزكان أيت ملولماسة-سوسالسمارةالساقية الحمراء-العيونالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1688816محمد السعيد اومالل205

العيونالساقية الحمراء-العيونبوجدورالساقية الحمراء-العيونالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1546114يعقوب الليلي206

العيونالساقية الحمراء-العيونبوجدورالساقية الحمراء-العيونالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1546347عبد هللا ازلي207

العيونالساقية الحمراء-العيونبوجدورالساقية الحمراء-العيونالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ2009418محمد رحالي208

ي (ة)أستاذ1307344عواطف الحوزي209
ي مالل ـــ خنيفرةالتعليم االبتدائ 

ي مالل ـــ خنيفرةأزياللبنن
ي ماللبنن

بنن
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ي مالل ـــ خنيفرةالتعليم الثانوي (ة)أستاذ1959100صفاء ليمامي210
ي مالل ـــ خنيفرةأزياللبنن

ي ماللبنن
بنن

ي211
ائن بوي (ة)مستشار1153274قدور الخي  ي التوجيه الير

ن
ي مالل ـــ خنيفرةف

ي مالل ـــ خنيفرةأزياللبنن
خنيفرةبنن

ي (ة)تربوي (ة)مفتش1443708خالد قديري212
ي مالل ـــ خنيفرةللتعليم االبتدائ 

بنسليمانالدار البيضاءـــ سطاتأزياللبنن

ي (ة)أستاذ1178692نعيمة اللحيم213
ي مالل ـــ خنيفرةالتعليم االبتدائ 

ي مالل ـــ خنيفرةالفقيه بنصالحبنن
ي ماللبنن

بنن

ي (ة)أستاذ1236412فاتحة القرقوري214
ي مالل ـــ خنيفرةالتعليم االبتدائ 

ي مالل ـــ خنيفرةالفقيه بنصالحبنن
ي ماللبنن

بنن

ي (ة)أستاذ1368616حنان العشي 215
ي مالل ـــ خنيفرةالتعليم االبتدائ 

ي-مراكشالفقيه بنصالحبنن
مراكشآسفن

ي216
ي (ة)أستاذ1549525اللة غزالن حوسنن

ي مالل ـــ خنيفرةالتعليم االبتدائ 
ي مالل ـــ خنيفرةالفقيه بنصالحبنن

ي ماللبنن
بنن

ي (ة)أستاذ1550062الصالحة بزازو217
ي مالل ـــ خنيفرةالتعليم االبتدائ 

ي مالل ـــ خنيفرةالفقيه بنصالحبنن
ي ماللبنن

بنن

ي (ة)أستاذ1718324صباح هريم218
ي مالل ـــ خنيفرةالتعليم االبتدائ 

ي مالل ـــ خنيفرةالفقيه بنصالحبنن
ي ماللبنن

بنن

ي مريم219
ي (ة)أستاذ1958865الخلفن

ي مالل ـــ خنيفرةالتعليم االبتدائ 
ي مالل ـــ خنيفرةالفقيه بنصالحبنن

ي ماللبنن
بنن

ي (ة)أستاذ2005799رزيقة ماجدي220
ي مالل ـــ خنيفرةالتعليم االبتدائ 

ي مالل ـــ خنيفرةالفقيه بنصالحبنن
ي ماللبنن

بنن

ي مالل ـــ خنيفرةالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ2007086حورية العيدي221
ي مالل ـــ خنيفرةالفقيه بنصالحبنن

ي ماللبنن
بنن

ي مالل ـــ خنيفرةالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ2009671بن حسو فريد222
ي مالل ـــ خنيفرةالفقيه بنصالحبنن

ي ماللبنن
بنن

ي (ة)أستاذ2042649لبنن مصمودي223
ي مالل ـــ خنيفرةالتعليم االبتدائ 

ي ماللبنن
ي مالل ـــ خنيفرةبنن

الفقيه بن صالحبنن

ن224 ي (ة)أستاذ2112484يمينة واهني 
ي مالل ـــ خنيفرةالتعليم االبتدائ 

ي ماللبنن
ي مالل ـــ خنيفرةبنن

الفقيه بن صالحبنن

ي مالل ـــ خنيفرةالتعليم الثانوي (ة)أستاذ2151478انس ادجمري225
ي ماللبنن

ي مالل ـــ خنيفرةبنن
الفقيه بن صالحبنن

ت226 ي مالل ـــ خنيفرةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1307401خاليد حجي 
ي ماللبنن

ي مالل ـــ خنيفرةبنن
خنيفرةبنن

ي مالل ـــ خنيفرةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1174282سومية بو لحروف227
ي مالل ـــ خنيفرةخريبكةبنن

ي ماللبنن
بنن

ي (ة)أستاذ706698عبد الحميد النوري228
ي مالل ـــ خنيفرةالتعليم االبتدائ 

الرباطالقنيطرة-سال-الرباطخنيفرةبنن
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ي (ة)أستاذ1046681عزيز بن الزاوية229
ي مالل ـــ خنيفرةالتعليم االبتدائ 

ي مالل ـــ خنيفرةخنيفرةبنن
ي ماللبنن

بنن

ي مالل ـــ خنيفرةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1691487مجيد المحمدي230
صفرومكناس-فاسخنيفرةبنن

ي مالل ـــ خنيفرةالتعليم الثانوي (ة)تربوي  (ة)مفتش1114119محمد لخروطي231
فاسمكناس-فاسخنيفرةبنن

ي232
ي مالل ـــ خنيفرةالتعليم الثانوي (ة)تربوي  (ة)مفتش1151344عز الدين سليمائن

فاسمكناس-فاسخنيفرةبنن

ي مالل ـــ خنيفرة(ة)ممون1277088عبدالرزاق المالكي233
القنيطرةالقنيطرة-سال-الرباطخنيفرةبنن

ي مالل ـــ خنيفرة(ة)ممون1591873غفران اإلدريسي234
مكناسمكناس-فاسخنيفرةبنن

ي (ة)أستاذ1267351أحمد الزن235
ورزازاتتافياللت-درعةتنغي درعة تافياللتالتعليم االبتدائ 

أكادير اداوتنانماسة-سوستنغي درعة تافياللتالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1588865ادريس الحوزي236

ي-مراكشتنغي درعة تافياللت(ة)مترصف1582475زينب خياط237
مراكشآسفن

ي238
بوي (ة)مستشار340360عبد العزيز عبد الغائن ي التوجيه الير

ن
سالالقنيطرة-سال-الرباطتنغي درعة تافياللتف

الن أقرميم239 ن ي (ة)أستاذ1173143غي 
أكادير اداوتنانماسة-سوسزاكورةدرعة تافياللتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1753231سفيان خطاب240
الرشيديةتافياللت-درعةزاكورةدرعة تافياللتالتعليم االبتدائ 

ي241
أكادير اداوتنانماسة-سوسزاكورةدرعة تافياللتالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1725946محمد الكنوئن

ي (ة)تربوي (ة)مفتش1235485ميلود شادلي242
ي-مراكشزاكورةدرعة تافياللتللتعليم االبتدائ 

مراكشآسفن

ي (ة)أستاذ1122609محمد بنحدو243
الرشيديةتافياللت-درعةميدلتدرعة تافياللتالتعليم االبتدائ 

ة244 ي سمي  ي (ة)أستاذ1158755غرائر
الرشيديةتافياللت-درعةميدلتدرعة تافياللتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1158949هشام بنيكو245
ي مالل ـــ خنيفرةميدلتدرعة تافياللتالتعليم االبتدائ 

خنيفرةبنن

ي (ة)أستاذ1267730خويا موالي رضوان246
الرشيديةتافياللت-درعةميدلتدرعة تافياللتالتعليم االبتدائ 

ي يوسف247
ي (ة)أستاذ1307563كنن

مكناسمكناس-فاسميدلتدرعة تافياللتالتعليم االبتدائ 
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ي ابراهيم248 ي (ة)أستاذ1405102علوي طينر
الرشيديةتافياللت-درعةميدلتدرعة تافياللتالتعليم االبتدائ 

ة249 ن ي (ة)أستاذ1584612أعزيز كين
الرشيديةتافياللت-درعةميدلتدرعة تافياللتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1720965هاشمي صالح الدين250
قميدلتدرعة تافياللتالتعليم االبتدائ  أنجاد-وجدةالشر

ورزازاتتافياللت-درعةميدلتدرعة تافياللتالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1755580عبدالهادي بابا251

مكناسمكناس-فاسميدلتدرعة تافياللت(ة)تربوي (ة)مترصف1119627محمد مجيود252

ن الشقالدار البيضاءـــ سطاتميدلتدرعة تافياللتالتعليم الثانوي (ة)تربوي  (ة)مفتش893404الزوهرة درعي253 عي 

مكناسمكناس-فاسميدلتدرعة تافياللتاالقتصاد واإلدارة (ة)ملحق737923اولشبار زايد254

ي255
ر
ي (ة)أستاذ1239205وفاء رزف

سطاتالدار البيضاءـــ سطاتورزازاتدرعة تافياللتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1580185خديجة بورحيم256
إنزكان أيت ملولماسة-سوسورزازاتدرعة تافياللتالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ2017512نجيب أوبلحاج257
ورزازاتتافياللت-درعةتنغي تافياللت-درعةالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ2156371لال نزهة الطايع258
الرشيديةتافياللت-درعةتنغي تافياللت-درعةالتعليم االبتدائ 

ورزازاتتافياللت-درعةتنغي تافياللت-درعةالتعليم الثانوي (ة)أستاذ2052523نور الدين ايت ابراهيم259

ي (ة)أستاذ2053175خديجة الهاللي260
الرشيديةتافياللت-درعةزاكورةتافياللت-درعةالتعليم االبتدائ 

ي علوي261
ي (ة)أستاذ2156876مروى صديفر

الرشيديةتافياللت-درعةميدلتتافياللت-درعةالتعليم االبتدائ 

ي262
ي (ة)أستاذ2052788باهجة حافصن

الرشيديةتافياللت-درعةورزازاتتافياللت-درعةالتعليم االبتدائ 

ن مينة263 ي (ة)أستاذ1173040باسي 
أكادير اداوتنانماسة-سوساشتوكة أيت باهاماسة-سوسالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1177605األصفر المصطفن264
أكادير اداوتنانماسة-سوساشتوكة أيت باهاماسة-سوسالتعليم االبتدائ 

ة أسبان265 ي (ة)أستاذ1234464سمي 
أكادير اداوتنانماسة-سوساشتوكة أيت باهاماسة-سوسالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1266541عزالدين الرشيدي266
أكادير اداوتنانماسة-سوساشتوكة أيت باهاماسة-سوسالتعليم االبتدائ 
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ي (ة)أستاذ1306256هشام بوجنوي267
نيتماسة-سوساشتوكة أيت باهاماسة-سوسالتعليم االبتدائ  ن تي 

ي (ة)أستاذ1367290خديجة بورويص268
أكادير اداوتنانماسة-سوساشتوكة أيت باهاماسة-سوسالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1367533يوسف الجالوي269
أكادير اداوتنانماسة-سوساشتوكة أيت باهاماسة-سوسالتعليم االبتدائ 

ي270
وئن ي (ة)أستاذ1368509اسامة الجير

أكادير اداوتنانماسة-سوساشتوكة أيت باهاماسة-سوسالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1752300بيفالن نعيمة271
إنزكان أيت ملولماسة-سوساشتوكة أيت باهاماسة-سوسالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1911300بيدوكان فاطمة272
إنزكان أيت ملولماسة-سوساشتوكة أيت باهاماسة-سوسالتعليم االبتدائ 

و273 ن ي (ة)أستاذ1912353حسناء خي 
أكادير اداوتنانماسة-سوساشتوكة أيت باهاماسة-سوسالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ2013924هشام غريب274
أكادير اداوتنانماسة-سوساشتوكة أيت باهاماسة-سوسالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ2049744لطيفة امغار275
إنزكان أيت ملولماسة-سوساشتوكة أيت باهاماسة-سوسالتعليم االبتدائ 

إنزكان أيت ملولماسة-سوساشتوكة أيت باهاماسة-سوسالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1504526مونية ايت الشعي 276

تطوانالحسيمة-تطوان-طنجةاشتوكة أيت باهاماسة-سوسالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1285261سمية صوصي علوي277

أكادير اداوتنانماسة-سوساشتوكة أيت باهاماسة-سوسالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1750939احمد العالم278

العيونالساقية الحمراء-العيوناشتوكة أيت باهاماسة-سوس(ة)تربوي (ة)مترصف725029محمد مزعوريت279

ي الفاللي280
ن
بوي (ة)مستشار1233045موالي الواف ي التوجيه الير

ن
ي-مراكشاشتوكة أيت باهاماسة-سوسف

مراكشآسفن

أكادير اداوتنانماسة-سوساشتوكة أيت باهاماسة-سوسالتعليم الثانوي (ة)تربوي  (ة)مفتش1125241عبد اللطيف العمداوي281

ي282
ر
ف ي (ة)أستاذ1721586محمد أورسر

إنزكان أيت ملولماسة-سوسأكادير إداوتنانماسة-سوسالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1962099أم العيد الكبي 283
إنزكان أيت ملولماسة-سوسأكادير إداوتنانماسة-سوسالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1962453عبد القادر بلحيسن284
إنزكان أيت ملولماسة-سوسأكادير إداوتنانماسة-سوسالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ2013966صالح حداوي285
إنزكان أيت ملولماسة-سوسأكادير إداوتنانماسة-سوسالتعليم االبتدائ 

15/31 بية و التكوين األصلية؛: ملحوظة  بتقديمهم لطلبات التخلي عن المهام باألكاديمية الجهوية للير
ن بوية أو بمهام التسيي  المادي و المالي للمؤسسات التعليمية رهي 

يبفر انتقال األطر المكلفة بمهام اإلدارة الير
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ي (ة)أستاذ2049924رشيد لعوينة286
إنزكان أيت ملولماسة-سوسأكادير إداوتنانماسة-سوسالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ2049988مليكة إدار287
إنزكان أيت ملولماسة-سوسأكادير إداوتنانماسة-سوسالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ64621حسن الكريشة288
ي-مراكشإنزكان أيت ملولماسة-سوسالتعليم االبتدائ 

الصويرةآسفن

ي (ة)أستاذ1121018مريمة منعوم289
أكادير اداوتنانماسة-سوسإنزكان أيت ملولماسة-سوسالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1269846كريمة يخلف290
أكادير اداوتنانماسة-سوسإنزكان أيت ملولماسة-سوسالتعليم االبتدائ 

ات تمارةالقنيطرة-سال-الرباطإنزكان أيت ملولماسة-سوسالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1171184محمد حموىسر291 الصخي 

ي (ة)أستاذ1264571حليمة بن سالم292
أكادير اداوتنانماسة-سوستارودانتماسة-سوسالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1266169الزهرة الخوا293
أكادير اداوتنانماسة-سوستارودانتماسة-سوسالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1405487ليل مخليص294
أكادير اداوتنانماسة-سوستارودانتماسة-سوسالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1550131لمياء دغري295
إنزكان أيت ملولماسة-سوستارودانتماسة-سوسالتعليم االبتدائ 

ي296 ي (ة)أستاذ1962357هاجر العرحر
إنزكان أيت ملولماسة-سوستارودانتماسة-سوسالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ2049104مروان بولقباب297
أكادير اداوتنانماسة-سوستارودانتماسة-سوسالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ2116205مليكة اكرام298
إنزكان أيت ملولماسة-سوستارودانتماسة-سوسالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ2160065فكاك مريم299
أكادير اداوتنانماسة-سوستارودانتماسة-سوسالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ2160534بنعبايل خديجة300
إنزكان أيت ملولماسة-سوستارودانتماسة-سوسالتعليم االبتدائ 

نيتماسة-سوستارودانتماسة-سوسالتعليم الثانوي (ة)أستاذ2116177زريف عبد الصمد301 ن تي 

إنزكان أيت ملولماسة-سوستارودانتماسة-سوسالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1282301حسن ايت محمد302

ي303 السمارةالساقية الحمراء-العيونتارودانتماسة-سوسالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1754292رشيد لغفي 

ي (ة)أستاذ1121031آمنة أهمان304
نيتماسة-سوسالتعليم االبتدائ  ن أكادير اداوتنانماسة-سوستي 

16/31 بية و التكوين األصلية؛: ملحوظة  بتقديمهم لطلبات التخلي عن المهام باألكاديمية الجهوية للير
ن بوية أو بمهام التسيي  المادي و المالي للمؤسسات التعليمية رهي 

يبفر انتقال األطر المكلفة بمهام اإلدارة الير
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ي (ة)أستاذ1176168كريم العروي305
نيتماسة-سوسالتعليم االبتدائ  ن أكادير اداوتنانماسة-سوستي 

ي (ة)أستاذ2049262محمد أكليم306
نيتماسة-سوسالتعليم االبتدائ  ن اشتوكة ايت بهاماسة-سوستي 

ف الدين307 ي (ة)أستاذ1406640سناء رسر
كلميمواد نون-كلميمطاطاماسة-سوسالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1720341لبنن دحمان308
تطوانالحسيمة-تطوان-طنجةالحسيمةالحسيمة-تطوان-طنجةالتعليم االبتدائ 

فاسمكناس-فاسالحسيمةالحسيمة-تطوان-طنجةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1722927طارق المبكر309

ي سناء310 فاسمكناس-فاسالحسيمةالحسيمة-تطوان-طنجةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1907392اليعقوئر

ش311 قالحسيمةالحسيمة-تطوان-طنجة(ة)تربوي (ة)مترصف1266044سناء الحي  أنجاد-وجدةالشر

ي312
بوي (ة)مستشار90285محمد الرمضائن ي التوجيه الير

ن
قالحسيمةالحسيمة-تطوان-طنجةف أنجاد-وجدةالشر

تازةمكناس-فاسالحسيمةالحسيمة-تطوان-طنجةالتعليم الثانوي (ة)تربوي  (ة)مفتش720223محمد الحايل313

موالي يعقوبمكناس-فاسالحسيمةالحسيمة-تطوان-طنجةالتعليم الثانوي (ة)تربوي  (ة)مفتش1181476المهدي تجديد314

تازةمكناس-فاسالحسيمةالحسيمة-تطوان-طنجةالتعليم الثانوي (ة)تربوي  (ة)مفتش1269185المهدي رامي315

تازةمكناس-فاسالحسيمةالحسيمة-تطوان-طنجةالتعليم الثانوي (ة)تربوي  (ة)مفتش1305545عزيزعشعاش316

ي (ة)أستاذ2154678حرية حميمو317
أصيال-طنجة الحسيمة-تطوان-طنجةالعرائشالحسيمة-تطوان-طنجةالتعليم االبتدائ 

فاسمكناس-فاسالعرائشالحسيمة-تطوان-طنجةالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1407917فدوى منصوري318

مكناسمكناس-فاسالعرائشالحسيمة-تطوان-طنجةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1265525مراد العبدي319

ن320 بنسليمانالدار البيضاءـــ سطاتالعرائشالحسيمة-تطوان-طنجةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1591089سناء ياسي 

تطوانالحسيمة-تطوان-طنجةالعرائشالحسيمة-تطوان-طنجةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1906137خولة مصباح321

أصيال-طنجة الحسيمة-تطوان-طنجةالعرائشالحسيمة-تطوان-طنجة(ة)تربوي (ة)مترصف1161199عبد السالم الصلح322

ي (ة)أستاذ1968943يسمينة الفخار323
تطوانالحسيمة-تطوان-طنجةأنجرة-الفحصالحسيمة-تطوان-طنجةالتعليم االبتدائ 

17/31 بية و التكوين األصلية؛: ملحوظة  بتقديمهم لطلبات التخلي عن المهام باألكاديمية الجهوية للير
ن بوية أو بمهام التسيي  المادي و المالي للمؤسسات التعليمية رهي 

يبفر انتقال األطر المكلفة بمهام اإلدارة الير



Nنالمديرية اإلقليمية األصليةاألكاديمية األصليةاإلطاررقم التأجيراإلسم و النسب نأكاديمية التعيير المديرية اإلقليمية للتعيير

 2021الئحة المستفيدات و المستفيدين من االنتقال بعد معالجة طلبات اإلنتقال ألسباب مرضية لسنة 

تطوانالحسيمة-تطوان-طنجةأنجرة-الفحصالحسيمة-تطوان-طنجةالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1909639أنوار المريمار324

تطوانالحسيمة-تطوان-طنجةأنجرة-الفحصالحسيمة-تطوان-طنجةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1121745زكرياء أيت نارص325

ي326
ي (ة)أستاذ749928عبد العظيم العمارئر

تطوانالحسيمة-تطوان-طنجةالفنيدق-المضيقالحسيمة-تطوان-طنجةالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1966891فاتن العولة327
تطوانالحسيمة-تطوان-طنجةالفنيدق-المضيقالحسيمة-تطوان-طنجةالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ2110173أمال الدبدي328
تطوانالحسيمة-تطوان-طنجةالفنيدق-المضيقالحسيمة-تطوان-طنجةالتعليم االبتدائ 

تطوانالحسيمة-تطوان-طنجةالفنيدق-المضيقالحسيمة-تطوان-طنجةالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1586938سارة السعيدي329

تطوانالحسيمة-تطوان-طنجةالفنيدق-المضيقالحسيمة-تطوان-طنجةالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1755652محمد بنقدور330

تطوانالحسيمة-تطوان-طنجةالفنيدق-المضيقالحسيمة-تطوان-طنجةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1592157منية بوستة331

تطوانالحسيمة-تطوان-طنجةالفنيدق-المضيقالحسيمة-تطوان-طنجةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1689574اكرام حمحم332

ي (ة)أستاذ1966502نرص الدين الجوطي333
الفنيدق- المضيقالحسيمة-تطوان-طنجةتطوانالحسيمة-تطوان-طنجةالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ2047918أسماء الزكيك334
الفنيدق- المضيقالحسيمة-تطوان-طنجةتطوانالحسيمة-تطوان-طنجةالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ2110204محمد طجا335
الفنيدق- المضيقالحسيمة-تطوان-طنجةتطوانالحسيمة-تطوان-طنجةالتعليم االبتدائ 

الفنيدق- المضيقالحسيمة-تطوان-طنجةتطوانالحسيمة-تطوان-طنجةالتعليم الثانوي (ة)أستاذ2048982سفيان أوتحالت336

الحسيمةالحسيمة-تطوان-طنجةتطوانالحسيمة-تطوان-طنجةالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1544602عايدة لهيت337

الفنيدق- المضيقالحسيمة-تطوان-طنجةتطوانالحسيمة-تطوان-طنجةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1285066شكيب االسالمي338

ن السائح339 قتطوانالحسيمة-تطوان-طنجةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1724782نور اليقي  أنجاد-وجدةالشر

ي (ة)أستاذ1180675ربيعة مطبوع340
ن الشقالدار البيضاءـــ سطاتشفشاونالحسيمة-تطوان-طنجةالتعليم االبتدائ  عي 

ي (ة)أستاذ1683356انتصار حمانو341
تطوانالحسيمة-تطوان-طنجةشفشاونالحسيمة-تطوان-طنجةالتعليم االبتدائ 

ة أمعيطي342 ي (ة)أستاذ1716890سمي 
ي مالل ـــ خنيفرةشفشاونالحسيمة-تطوان-طنجةالتعليم االبتدائ 

خنيفرةبنن

18/31 بية و التكوين األصلية؛: ملحوظة  بتقديمهم لطلبات التخلي عن المهام باألكاديمية الجهوية للير
ن بوية أو بمهام التسيي  المادي و المالي للمؤسسات التعليمية رهي 

يبفر انتقال األطر المكلفة بمهام اإلدارة الير
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ي (ة)أستاذ1968616سعاد الجبيلي343
تطوانالحسيمة-تطوان-طنجةشفشاونالحسيمة-تطوان-طنجةالتعليم االبتدائ 

تطوانالحسيمة-تطوان-طنجةشفشاونالحسيمة-تطوان-طنجةالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1689591انتصار الحداد344

يف345 تطوانالحسيمة-تطوان-طنجةشفشاونالحسيمة-تطوان-طنجةالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ2110426منال رصن

تطوانالحسيمة-تطوان-طنجةشفشاونالحسيمة-تطوان-طنجةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1438981خديجة الكتامي346

ي347 تطوانالحسيمة-تطوان-طنجةشفشاونالحسيمة-تطوان-طنجةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1689571مريم الجير

تازةمكناس-فاسشفشاونالحسيمة-تطوان-طنجة(ة)تربوي (ة)مترصف740798محمد ينتور348

أصيال-طنجة الحسيمة-تطوان-طنجةشفشاونالحسيمة-تطوان-طنجة(ة)تربوي (ة)مترصف1721432محمد محمدي349

ي350
الفنيدق- المضيقالحسيمة-تطوان-طنجةشفشاونالحسيمة-تطوان-طنجةالتعليم الثانوي (ة)تربوي  (ة)مفتش1545791عبد الحفيظ المروئن

مكناسمكناس-فاسشفشاونالحسيمة-تطوان-طنجةالمصالح المادية والمالية (ة)مفتش1589936محمدعلوي351

ي (ة)أستاذ1718813بدر منترص352
مكناسمكناس-فاسأصيلة-طنجةالحسيمة-تطوان-طنجةالتعليم االبتدائ 

ة بن يعقوب353 تطوانالحسيمة-تطوان-طنجةأصيلة-طنجةالحسيمة-تطوان-طنجةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1592337سمي 

ي354
الفنيدق- المضيقالحسيمة-تطوان-طنجةأصيلة-طنجةالحسيمة-تطوان-طنجةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1906212خولة الحنفن

ي (ة)أستاذ1966868نادية الوكيلي355
تطوانالحسيمة-تطوان-طنجةوزانالحسيمة-تطوان-طنجةالتعليم االبتدائ 

تطوانالحسيمة-تطوان-طنجةوزانالحسيمة-تطوان-طنجةالتعليم الثانوي (ة)أستاذ1591128سناء بن حمزة356

عي357
تطوانالحسيمة-تطوان-طنجةوزانالحسيمة-تطوان-طنجةالتعليم الثانوي (ة)أستاذ1691343أيمن المزكلدي الشر

تطوانالحسيمة-تطوان-طنجةوزانالحسيمة-تطوان-طنجةالتعليم الثانوي (ة)أستاذ2111081سمية مكداد358

تطوانالحسيمة-تطوان-طنجةوزانالحسيمة-تطوان-طنجةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1591124حسناء البنكي359

تطوانالحسيمة-تطوان-طنجةوزانالحسيمة-تطوان-طنجةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1598887هدى أنقار360

فاسمكناس-فاسوزانالحسيمة-تطوان-طنجةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1904498فاطمة المستاري361

19/31 بية و التكوين األصلية؛: ملحوظة  بتقديمهم لطلبات التخلي عن المهام باألكاديمية الجهوية للير
ن بوية أو بمهام التسيي  المادي و المالي للمؤسسات التعليمية رهي 

يبفر انتقال األطر المكلفة بمهام اإلدارة الير
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فاسمكناس-فاسوزانالحسيمة-تطوان-طنجةالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1904513خديجة علمي مجاطي362

ان363 أصيال-طنجة الحسيمة-تطوان-طنجةوزانالحسيمة-تطوان-طنجة(ة)مترصف390154عز الدين بنكي 

بوي (ة)مستشار1270770رشيد أوزال364 ي التوجيه الير
ن
سالالقنيطرة-سال-الرباطوزانالحسيمة-تطوان-طنجةف

ي365
ن الريفن ي (ة)أستاذ1684231ياسي 

مكناسمكناس-فاسإفرانمكناس-فاسالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ2036791فاطمة الهاللي366
فاسمكناس-فاسإفرانمكناس-فاسالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ2104785جيهان أوالد بوعاللة367
مكناسمكناس-فاسإفرانمكناس-فاسالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ2104800ابتسام ادريسي وكيلي368
فاسمكناس-فاسإفرانمكناس-فاسالتعليم االبتدائ 

مكناسمكناس-فاسإفرانمكناس-فاسالتعليم الثانوي (ة)أستاذ2036698محمد قريش369

فاسمكناس-فاسإفرانمكناس-فاسالتعليم الثانوي (ة)أستاذ2105991زكرياء نبيه370

مكناسمكناس-فاسإفرانمكناس-فاسالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1410038بن عدو عبد الرحمان371

مكناسمكناس-فاسإفرانمكناس-فاسالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1679507ربيع الهيشو372

مكناسمكناس-فاسإفرانمكناس-فاسالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1689819أسامة إبراهيم373

مكناسمكناس-فاسإفرانمكناس-فاسالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1904730مرابطي مونية374

ي (ة)أستاذ60226ادريس كريزي375
مكناسمكناس-فاسالحاجبمكناس-فاسالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ725242المصطفن فنان376
مكناسمكناس-فاسالحاجبمكناس-فاسالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1044582عادل بنعبو377
مكناسمكناس-فاسالحاجبمكناس-فاسالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1123098سمي  السهاب378
مكناسمكناس-فاسالحاجبمكناس-فاسالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1178740الحو الساهل379
مكناسمكناس-فاسالحاجبمكناس-فاسالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1237056عثمان الفياللي380
مكناسمكناس-فاسالحاجبمكناس-فاسالتعليم االبتدائ 
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ي (ة)أستاذ1267473موالي الحسن جلول381
مكناسمكناس-فاسالحاجبمكناس-فاسالتعليم االبتدائ 

ى اركوب382 ي (ة)أستاذ1367115بشر
مكناسمكناس-فاسالحاجبمكناس-فاسالتعليم االبتدائ 

ي383
ي (ة)أستاذ1583505جهان الحرىسر

مكناسمكناس-فاسالحاجبمكناس-فاسالتعليم االبتدائ 

ي384
ي (ة)أستاذ1752764سناء المرصن

مكناسمكناس-فاسالحاجبمكناس-فاسالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1992955فاطمة الزهراء كاوزي385
مكناسمكناس-فاسالحاجبمكناس-فاسالتعليم االبتدائ 

تازةمكناس-فاسالحاجبمكناس-فاسالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1686342جمال االدريسي386

فاسمكناس-فاسالحاجبمكناس-فاسالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1306876فاطمة الزهراء الكركوري387

ي388
مكناسمكناس-فاسالحاجبمكناس-فاسالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1308271جواد الريحائن

فاسمكناس-فاسالحاجبمكناس-فاسالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1542590عبد المجيد الينبعي389

ي390
مكناسمكناس-فاسالحاجبمكناس-فاسالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1592544هدى لمرائن

ي391 سطاتالدار البيضاءـــ سطاتالحاجبمكناس-فاسالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1725465فاطمة الزهراء كسائر

مكناسمكناس-فاسالحاجبمكناس-فاسالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1944268حاتم البهالوي392

ي393 مكناسمكناس-فاسبولمانمكناس-فاسالتعليم الثانوي (ة)أستاذ2036359عبد الواحد الناصي 

مكناسمكناس-فاسبولمانمكناس-فاسالتعليم الثانوي (ة)أستاذ2036363فاطمة الزهراء بن حدوش394

فاسمكناس-فاسبولمانمكناس-فاسالتعليم الثانوي (ة)أستاذ2105694حاتم العلمي395

صفرومكناس-فاسبولمانمكناس-فاسالتعليم الثانوي (ة)أستاذ2106085جمال زرداوي396

فاسمكناس-فاسبولمانمكناس-فاسالتعليم الثانوي (ة)أستاذ2150331أيوب المنور397

فاسمكناس-فاسبولمانمكناس-فاسالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1590960وفاء الزكاري398

مكناسمكناس-فاسبولمانمكناس-فاسالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1592096مصطفن بن عطية399
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فاسمكناس-فاسبولمانمكناس-فاسالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1592118عبد االاله الدرعاوي400

فاسمكناس-فاسبولمانمكناس-فاسالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1690381نجية ابقال401

ي-مراكشبولمانمكناس-فاسالتعليم الثانوي (ة)تربوي  (ة)مفتش1268492أسماء محب402
يآسفن

آسفن

ي (ة)أستاذ1368324سهام الغاز403
فاسمكناس-فاستازةمكناس-فاسالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1400204عواطف حادي404
الرباطالقنيطرة-سال-الرباطتازةمكناس-فاسالتعليم االبتدائ 

و405 ن ي (ة)أستاذ1550487فتيحة أمين
القنيطرةالقنيطرة-سال-الرباطتازةمكناس-فاسالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1683750حنان المنيعي406
مكناسمكناس-فاستازةمكناس-فاسالتعليم االبتدائ 

ي407
ي (ة)أستاذ1721018هشام حمائن

فاسمكناس-فاستازةمكناس-فاسالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ2149299منية الفارىسي408
فاسمكناس-فاستازةمكناس-فاسالتعليم االبتدائ 

مكناسمكناس-فاستازةمكناس-فاسالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1409015إبراهيم زين العابدين409

ي410
ي (ة)أستاذ1306280مريم بولمائن

فاسمكناس-فاستاوناتمكناس-فاسالتعليم االبتدائ 

ي411
ي حسنن

ي (ة)أستاذ1308433اسليمائن
فاسمكناس-فاستاوناتمكناس-فاسالتعليم االبتدائ 

ي412
ي (ة)أستاذ1399936أمل المالفر

فاسمكناس-فاستاوناتمكناس-فاسالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1401860لبنن قسال413
فاسمكناس-فاستاوناتمكناس-فاسالتعليم االبتدائ 

ي محمد414
ي (ة)أستاذ1684575لعمرائن

فاسمكناس-فاستاوناتمكناس-فاسالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1718975حنان أوقسو415
صفرومكناس-فاستاوناتمكناس-فاسالتعليم االبتدائ 

ي هناء416 ي (ة)أستاذ1720579الحجاحر
مكناسمكناس-فاستاوناتمكناس-فاسالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1911736إسماعيل المغراوي417
شفشاونالحسيمة-تطوان-طنجةتاوناتمكناس-فاسالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1911878فاطمة الحمداوي418
مكناسمكناس-فاستاوناتمكناس-فاسالتعليم االبتدائ 
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ي (ة)أستاذ1944579سفيان عزامي419
فاسمكناس-فاستاوناتمكناس-فاسالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1944625حسنة غرب420
مكناسمكناس-فاستاوناتمكناس-فاسالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1993273إيمان الغركاكي421
فاسمكناس-فاستاوناتمكناس-فاسالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ2037182عبد العزيز منار422
فاسمكناس-فاستاوناتمكناس-فاسالتعليم االبتدائ 

ي423
ي (ة)أستاذ2037358رضوان حمائن

فاسمكناس-فاستاوناتمكناس-فاسالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ2037382لطيفة أوشباب424
فاسمكناس-فاستاوناتمكناس-فاسالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ2037441عبد الحق بنكرون425
مكناسمكناس-فاستاوناتمكناس-فاسالتعليم االبتدائ 

ن426 ي (ة)أستاذ2037458عبد الشفيع بوعي 
فاسمكناس-فاستاوناتمكناس-فاسالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ2037594حكيمة شهاب427
فاسمكناس-فاستاوناتمكناس-فاسالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ2037694رجاء جبار428
فاسمكناس-فاستاوناتمكناس-فاسالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ2037739رجاء بوشفرة429
فاسمكناس-فاستاوناتمكناس-فاسالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ2105158حسناء المسعودي430
فاسمكناس-فاستاوناتمكناس-فاسالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ2105310نورالدين شيكر431
فاسمكناس-فاستاوناتمكناس-فاسالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ2105320فاطمة الزهراء جباري432
فاسمكناس-فاستاوناتمكناس-فاسالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ2149410غزالن النجاري433
فاسمكناس-فاستاوناتمكناس-فاسالتعليم االبتدائ 

ي434
ي الزريفن

ي (ة)أستاذ2149462خديجة العمرائن
فاسمكناس-فاستاوناتمكناس-فاسالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ2149487قمر  بوعاللة435
فاسمكناس-فاستاوناتمكناس-فاسالتعليم االبتدائ 

ش436 ي (ة)أستاذ2149820عبد النارص الحي 
صفرومكناس-فاستاوناتمكناس-فاسالتعليم االبتدائ 

ن أولحاج437 ي (ة)أستاذ2149885أمي 
مكناسمكناس-فاستاوناتمكناس-فاسالتعليم االبتدائ 
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ي438
قتاوناتمكناس-فاسالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1598499محمد سليمائن أنجاد-وجدةالشر

فاسمكناس-فاستاوناتمكناس-فاسالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1693179كريمة البقال439

قتاوناتمكناس-فاسالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1750911حكيمة اإلدريسي البوزيدي440 أنجاد-وجدةالشر

فاسمكناس-فاستاوناتمكناس-فاسالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ2105871لوكيلي محمد441

فاسمكناس-فاستاوناتمكناس-فاسالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1114039رجاء غباري442

ي443
ر
فاسمكناس-فاستاوناتمكناس-فاسالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1119180محمد خلوف

ي إلياس444
ر
فاسمكناس-فاستاوناتمكناس-فاسالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1368833زقاف

فاسمكناس-فاستاوناتمكناس-فاسالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1407003فارح رضوان445

ي446
مكناسمكناس-فاستاوناتمكناس-فاسالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1410660نورالدين العثمائن

فاسمكناس-فاستاوناتمكناس-فاسالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1445475هايب  كمال447

فاسمكناس-فاستاوناتمكناس-فاسالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1543354زهي  شاطر448

فاسمكناس-فاستاوناتمكناس-فاسالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1592238أسماء بن عبوا449

فاسمكناس-فاستاوناتمكناس-فاسالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1690060الجامعي أديب خولة450

ي451
ر
فاسمكناس-فاستاوناتمكناس-فاسالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1720275دنيا شوف

فاسمكناس-فاستاوناتمكناس-فاسالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1723661ابراهيم العلمي452

الرباطالقنيطرة-سال-الرباطتاوناتمكناس-فاسالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1724564أحالم عباىسي453

ن454 فاسمكناس-فاستاوناتمكناس-فاسالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1725827إحسان مستعي 

مكناسمكناس-فاستاوناتمكناس-فاسالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1945418راغيب أنوار455

فاسمكناس-فاستاوناتمكناس-فاسالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ2036684غزالن المنكاد456
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مكناسمكناس-فاستاوناتمكناس-فاسالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ2150122أسامة الصباري457

فاسمكناس-فاستاوناتمكناس-فاس(ة)مترصف1439548اعطيطر عبد المجيد458

مكناسمكناس-فاستاوناتمكناس-فاسالتعليم الثانوي (ة)تربوي  (ة)مفتش743806أبردان رشيد459

ي460
فاسمكناس-فاستاوناتمكناس-فاسالمصالح المادية والمالية (ة)مفتش1071457محمد الخليفن

ي (ة)تربوي (ة)مفتش1234376حميد امزيان461
صفرومكناس-فاستاوناتمكناس-فاسللتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ55974محمد كداح462
القنيطرةالقنيطرة-سال-الرباطصفرومكناس-فاسالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1405630أمينة بلمفضل علوي463
القنيطرةالقنيطرة-سال-الرباطصفرومكناس-فاسالتعليم االبتدائ 

ي464
ي (ة)أستاذ1585281عائشة كرئر

فاسمكناس-فاسصفرومكناس-فاسالتعليم االبتدائ 

فاسمكناس-فاسصفرومكناس-فاسالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1261827قريمش كريم465

فاسمكناس-فاسصفرومكناس-فاساالقتصاد واإلدارة (ة)ملحق847307جمال المحمودي466

ي467
ي (ة)أستاذ1680931خديجة بائر

فاسمكناس-فاسمكناسمكناس-فاسالتعليم االبتدائ 

فاسمكناس-فاسمكناسمكناس-فاسالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1049931سعد علمي468

ي (ة)أستاذ324256عزيز سحنون469
فاسمكناس-فاسموالي يعقوبمكناس-فاسالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1721460أسماء محوش470
فاسمكناس-فاسموالي يعقوبمكناس-فاسالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1945018ادريسية البشاري471
فاسمكناس-فاسموالي يعقوبمكناس-فاسالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ1994457نعم السيحي472
فاسمكناس-فاسموالي يعقوبمكناس-فاسالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ2037317حادة أوعسو473
فاسمكناس-فاسموالي يعقوبمكناس-فاسالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ2037356هجر مخربش474
فاسمكناس-فاسموالي يعقوبمكناس-فاسالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ2037491حبيبة رسحان475
فاسمكناس-فاسموالي يعقوبمكناس-فاسالتعليم االبتدائ 
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ي (ة)أستاذ2037736كطباوي نعيمة476
فاسمكناس-فاسموالي يعقوبمكناس-فاسالتعليم االبتدائ 

ي (ة)أستاذ2105026الشادلي بهية477
فاسمكناس-فاسموالي يعقوبمكناس-فاسالتعليم االبتدائ 

ي478
فاسمكناس-فاسموالي يعقوبمكناس-فاسالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1405006مليكة سليمائن

بوي (ة)مستشار1233744حنان زوهري479 ي التوجيه الير
ن
مكناسمكناس-فاسموالي يعقوبمكناس-فاسف

كلميمواد نون-كلميمالزاك-اساواد نون-كلميم(ة)تربوي (ة)مترصف1266760سعاد فكراش480

ي (ة)تربوي (ة)مفتش1159169فؤاد بوسيف481
ي-مراكشالزاك-اساواد نون-كلميمللتعليم االبتدائ 

مراكشآسفن

ي (ة)أستاذ1157249فاطمة بحسن482
يواد نون-كلميمالتعليم االبتدائ 

نيتماسة-سوسسيدي إفنن ن تي 

ي (ة)أستاذ1235347زينب   بورحيم483
يواد نون-كلميمالتعليم االبتدائ 

نيتماسة-سوسسيدي إفنن ن تي 

ي (ة)أستاذ1264811السعدية بكون484
يواد نون-كلميمالتعليم االبتدائ 

نيتماسة-سوسسيدي إفنن ن تي 

ي (ة)أستاذ1267297ادالمقدم راضية485
يواد نون-كلميمالتعليم االبتدائ 

نيتماسة-سوسسيدي إفنن ن تي 

ي (ة)أستاذ1405409جمال ايدوش486
يواد نون-كلميمالتعليم االبتدائ 

نيتماسة-سوسسيدي إفنن ن تي 

ي (ة)أستاذ1581294اوعزي مريم487
يواد نون-كلميمالتعليم االبتدائ 

نيتماسة-سوسسيدي إفنن ن تي 

ي (ة)أستاذ1682846عائشة الجراي488
يواد نون-كلميمالتعليم االبتدائ 

نيتماسة-سوسسيدي إفنن ن تي 

ي (ة)أستاذ1752994مليكة كفران489
يواد نون-كلميمالتعليم االبتدائ 

أكادير اداوتنانماسة-سوسسيدي إفنن

ي490 ي (ة)أستاذ2117109سمية درئر
يواد نون-كلميمالتعليم االبتدائ 

كلميمواد نون-كلميمسيدي إفنن

قطانطانواد نون-كلميمالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1151692نور الدين العطري491 أنجاد-وجدةالشر

أكادير اداوتنانماسة-سوسطانطانواد نون-كلميمالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1261430سعيدة ضامو492

العيونالساقية الحمراء-العيونطانطانواد نون-كلميمالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1542981سكينة خليل493

العيونالساقية الحمراء-العيونطانطانواد نون-كلميم(ة)تربوي (ة)مترصف1237745لعروصي كماش494
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ي (ة)أستاذ1582907حسناء أسديو495
ي-مراكشكلميمواد نون-كلميمالتعليم االبتدائ 

شيشاوةآسفن

ن496 طانطانواد نون-كلميمكلميمواد نون-كلميمالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1723989محمد اجريفي 

بوي (ة)مستشار1262223علي زعيم497 ي التوجيه الير
ن
إنزكان أيت ملولماسة-سوسكلميمواد نون-كلميمف

ي (ة)تربوي (ة)مفتش1157451محمد رجدالي498
نيتماسة-سوسكلميمواد نون-كلميمللتعليم االبتدائ  ن تي 

ي499
ي (ة)أستاذ1961011مريم رتينن

ي-مراكشالتعليم االبتدائ 
يآسفن

ي-مراكشآسفن
مراكشآسفن

ن االنسي500 ي (ة)أستاذ739170ياسي 
ي-مراكشالتعليم االبتدائ 

ي-مراكشالحوزآسفن
مراكشآسفن

ي (ة)أستاذ1046431يونس الزهراوي501
ي-مراكشالتعليم االبتدائ 

ي-مراكشالحوزآسفن
مراكشآسفن

ي (ة)أستاذ1155018فاطمة الزهراء رسامو502
ي-مراكشالتعليم االبتدائ 

ي-مراكشالحوزآسفن
مراكشآسفن

ي503
ن
ي (ة)أستاذ1177784سهام الراف

ي-مراكشالتعليم االبتدائ 
ي-مراكشالحوزآسفن

مراكشآسفن

ي504
ي (ة)أستاذ1234250موالي بوبكر علوي بلغينر

ي-مراكشالتعليم االبتدائ 
ي-مراكشالحوزآسفن

مراكشآسفن

ي505 ي (ة)أستاذ1266798كلثوم فوالنحر
ي-مراكشالتعليم االبتدائ 

ي-مراكشالحوزآسفن
مراكشآسفن

ي (ة)أستاذ1307113سمية الصولي506
ي-مراكشالتعليم االبتدائ 

ي-مراكشالحوزآسفن
مراكشآسفن

ي507
ي (ة)أستاذ1368437سمي  حنسر

ي-مراكشالتعليم االبتدائ 
ي-مراكشالحوزآسفن

مراكشآسفن

ي508
ي (ة)أستاذ1399833حنان الفزئن

ي-مراكشالتعليم االبتدائ 
ي-مراكشالحوزآسفن

مراكشآسفن

ي (ة)أستاذ1399849وصال الكوراري509
ي-مراكشالتعليم االبتدائ 

ي-مراكشالحوزآسفن
مراكشآسفن

ي لال مريم510 ي (ة)أستاذ1681490السعائر
ي-مراكشالتعليم االبتدائ 

ي-مراكشالحوزآسفن
مراكشآسفن

ي (ة)أستاذ1719735عبد الحكيم ايت الحسن511
ي-مراكشالتعليم االبتدائ 

ي-مراكشالحوزآسفن
مراكشآسفن

ي (ة)أستاذ1959706سعيدة نايت اوبيهي512
ي-مراكشالتعليم االبتدائ 

ي-مراكشالحوزآسفن
مراكشآسفن

ة الشتاوي513 ي (ة)أستاذ1959815سمي 
ي-مراكشالتعليم االبتدائ 

ي-مراكشالحوزآسفن
مراكشآسفن
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ي (ة)أستاذ1989393خولة الوادي514
ي-مراكشالتعليم االبتدائ 

ي-مراكشالحوزآسفن
مراكشآسفن

ي (ة)أستاذ1989636فاطمة بوسعيد515
ي-مراكشالتعليم االبتدائ 

ي-مراكشالحوزآسفن
مراكشآسفن

ي (ة)أستاذ1991483سلم ابو مالح516
ي-مراكشالتعليم االبتدائ 

ي-مراكشالحوزآسفن
مراكشآسفن

ي (ة)أستاذ2043218سفيان الحاتمي517
ي-مراكشالتعليم االبتدائ 

ي-مراكشالحوزآسفن
مراكشآسفن

ي (ة)أستاذ2043219عبد الوهاب الحاتمي518
ي-مراكشالتعليم االبتدائ 

ي-مراكشالحوزآسفن
مراكشآسفن

ي (ة)أستاذ2043222نجاة الحجامي519
ي-مراكشالتعليم االبتدائ 

ي-مراكشالحوزآسفن
مراكشآسفن

ي (ة)أستاذ2043475نجاة خموش520
ي-مراكشالتعليم االبتدائ 

ي-مراكشالحوزآسفن
مراكشآسفن

ي (ة)أستاذ2043495شيماء زغلول521
ي-مراكشالتعليم االبتدائ 

ي-مراكشالحوزآسفن
يآسفن

آسفن

ي (ة)أستاذ2044365فدوى ايت مامون522
ي-مراكشالتعليم االبتدائ 

ي-مراكشالحوزآسفن
مراكشآسفن

ي (ة)أستاذ2108533فاطمة الزهراء مهموز523
ي-مراكشالتعليم االبتدائ 

ي-مراكشالحوزآسفن
مراكشآسفن

ي (ة)أستاذ2108639سعيدة حنيف524
ي-مراكشالتعليم االبتدائ 

ي-مراكشالحوزآسفن
مراكشآسفن

ي (ة)أستاذ2108726صورية باشيخ525
ي-مراكشالتعليم االبتدائ 

ي-مراكشالحوزآسفن
مراكشآسفن

ف أزناك526 ي-مراكشالتعليم الثانوي (ة)أستاذ2045914رسر
ي-مراكشالحوزآسفن

مراكشآسفن

ي-مراكشالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ2109785سناء سطيطيح527
ي-مراكشالحوزآسفن

مراكشآسفن

ن أكرشيح528 ي-مراكش(ة)تربوي (ة)مترصف55772الحسي 
أكادير اداوتنانماسة-سوسالحوزآسفن

ي-مراكش(ة)تربوي (ة)مترصف1049441حسن ايت نارص529
ي-مراكشالحوزآسفن

مراكشآسفن

ي530
ن
ي-مراكش(ة)تربوي (ة)مترصف1154868محمد مخلوف

ي-مراكشالحوزآسفن
مراكشآسفن

ي (ة)تربوي (ة)مفتش1264325محمد بلكراوي531
ي-مراكشللتعليم االبتدائ 

سطاتالدار البيضاءـــ سطاتالحوزآسفن

ي (ة)أستاذ1046156سومية صليحي532
ي-مراكشالتعليم االبتدائ 

الرباطالقنيطرة-سال-الرباطالرحامنةآسفن
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ي (ة)أستاذ1404782سعاد هدروش533
ي-مراكشالتعليم االبتدائ 

ي-مراكشالرحامنةآسفن
مراكشآسفن

ي (ة)أستاذ1549769عائشة فاضل534
ي-مراكشالتعليم االبتدائ 

ي-مراكشالرحامنةآسفن
مراكشآسفن

ي (ة)أستاذ1580381فاطمة العموري535
ي-مراكشالتعليم االبتدائ 

ي-مراكشالرحامنةآسفن
مراكشآسفن

ي (ة)أستاذ2043890المالح عبد الكريم536
ي-مراكشالتعليم االبتدائ 

ي-مراكشالرحامنةآسفن
مراكشآسفن

ي (ة)أستاذ2043943بايو فاتحة537
ي-مراكشالتعليم االبتدائ 

ي-مراكشالرحامنةآسفن
مراكشآسفن

ي-مراكشالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1284823مالكة موزون538
ي-مراكشالرحامنةآسفن

مراكشآسفن

ي-مراكشالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ2109151حمزة  األسعد539
ي-مراكشالرحامنةآسفن

مراكشآسفن

ي540
ي-مراكشالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1757636ايوب الخرىسر

ي-مراكشالرحامنةآسفن
مراكشآسفن

ي-مراكش(ة)مترصف1680578نادية بنيوسف541
ي-مراكشالرحامنةآسفن

مراكشآسفن

ي (ة)أستاذ1961201انوار الزوهري542
ي-مراكشالتعليم االبتدائ 

ي-مراكشالصويرةآسفن
يآسفن

آسفن

ي (ة)أستاذ1991303دنيا كاينوا543
ي-مراكشالتعليم االبتدائ 

ي-مراكشالصويرةآسفن
شيشاوةآسفن

ي (ة)أستاذ1992520يوسف أبو الدهب544
ي-مراكشالتعليم االبتدائ 

ي-مراكشالصويرةآسفن
مراكشآسفن

ي (ة)أستاذ2158483شيماء القشاش545
ي-مراكشالتعليم االبتدائ 

ي-مراكشالصويرةآسفن
يآسفن

آسفن

ي-مراكشالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1751472خديجة بن ابريك546
نيتماسة-سوسالصويرةآسفن ن تي 

ي-مراكشالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ2158764عبد الرزاق الشكوري547
ي-مراكشالصويرةآسفن

مراكشآسفن

ي الجباري548
ي-مراكشالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1758651حمزة الغيائر

أصيال-طنجة الحسيمة-تطوان-طنجةالصويرةآسفن

ي-مراكشالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1904277كريمة يونس549
النوارصالدار البيضاءـــ سطاتالصويرةآسفن

ي-مراكشالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1905332طارق خراط550
تطوانالحسيمة-تطوان-طنجةالصويرةآسفن

ي551
ي-مراكشالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ2158747عبد الكريم اسليمائن

ي-مراكشالصويرةآسفن
مراكشآسفن
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ي-مراكشالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ2158819نادية بن عطوش552
ي-مراكشالصويرةآسفن

مراكشآسفن

ي (ة)أستاذ1401058حنان التوري553
ي-مراكشالتعليم االبتدائ 

ي-مراكشاليوسفيةآسفن
يآسفن

آسفن

ي (ة)أستاذ1718011مريم الخولي554
ي-مراكشالتعليم االبتدائ 

الجديدةالدار البيضاءـــ سطاتاليوسفيةآسفن

ي (ة)أستاذ2043292جمعة المسعودي555
ي-مراكشالتعليم االبتدائ 

ي-مراكشاليوسفيةآسفن
مراكشآسفن

ي (ة)أستاذ2043293ثورية المسعودي556
ي-مراكشالتعليم االبتدائ 

ي-مراكشاليوسفيةآسفن
مراكشآسفن

ي (ة)أستاذ2044524فاطمة الزهراء لعباد557
ي-مراكشالتعليم االبتدائ 

ي-مراكشاليوسفيةآسفن
مراكشآسفن

ي558
ي-مراكشالتعليم الثانوي اإلعدادي (ة)أستاذ1409754مروة القروائن

ي-مراكشاليوسفيةآسفن
يآسفن

آسفن

ي-مراكشالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1518309محمد بكار559
الجديدةالدار البيضاءـــ سطاتاليوسفيةآسفن

ي (ة)أستاذ397857نعيمة بشكاتة560
ي-مراكشالتعليم االبتدائ 

ي-مراكششيشاوةآسفن
مراكشآسفن

ن561 ي (ة)أستاذ1046535عزيز حني 
ي-مراكشالتعليم االبتدائ 

ي-مراكششيشاوةآسفن
مراكشآسفن

ي562
ي (ة)أستاذ1236288سليمة الخرىسر

ي-مراكشالتعليم االبتدائ 
ي-مراكششيشاوةآسفن

مراكشآسفن

ي (ة)أستاذ1399499أمال بودشيش563
ي-مراكشالتعليم االبتدائ 

ي-مراكششيشاوةآسفن
مراكشآسفن

ي (ة)أستاذ1406458خديجة بنطالب564
ي-مراكشالتعليم االبتدائ 

ي-مراكششيشاوةآسفن
مراكشآسفن

ن واصف565 ي (ة)أستاذ2044281حسي 
ي-مراكشالتعليم االبتدائ 

ي-مراكششيشاوةآسفن
مراكشآسفن

ي (ة)أستاذ2044830هند جواد566
ي-مراكشالتعليم االبتدائ 

ي-مراكششيشاوةآسفن
مراكشآسفن

ي (ة)أستاذ2044881وفاء شاكر567
ي-مراكشالتعليم االبتدائ 

ي-مراكششيشاوةآسفن
مراكشآسفن

ي (ة)أستاذ2044958محمد غسان ايت سوسان568
ي-مراكشالتعليم االبتدائ 

ي-مراكششيشاوةآسفن
مراكشآسفن

ي569 ي (ة)أستاذ2108423هيبة الوهائر
ي-مراكشالتعليم االبتدائ 

ي-مراكششيشاوةآسفن
مراكشآسفن

ف الطاهري570 ي (ة)أستاذ2108606أرسر
ي-مراكشالتعليم االبتدائ 

ي-مراكششيشاوةآسفن
مراكشآسفن
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ي (ة)أستاذ2109443سمية سماط571
ي-مراكشالتعليم االبتدائ 

ي-مراكششيشاوةآسفن
مراكشآسفن

ي572
ي-مراكشالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1725563فاطمة الزهراء أحسينن

ي-مراكششيشاوةآسفن
مراكشآسفن

ي-مراكشالتعليم الثانوي (ة)تربوي  (ة)مفتش1125293رشيد الموجاهيد573
الرباطالقنيطرة-سال-الرباطشيشاوةآسفن

ي (ة)أستاذ1114591ليل أوسوس574
ي-مراكشالتعليم االبتدائ 

ي-مراكشقلعة الشاغنةآسفن
مراكشآسفن

ي (ة)أستاذ1580352إيمان القاهري575
ي-مراكشالتعليم االبتدائ 

ي-مراكشقلعة الشاغنةآسفن
مراكشآسفن

ي576
ن
ى التاف ي (ة)أستاذ2045323بشر

ي-مراكشالتعليم االبتدائ 
ي-مراكشقلعة الشاغنةآسفن

مراكشآسفن

ي-مراكشالتعليم الثانوي (ة)أستاذ2046110سهام الكدي577
ي-مراكشقلعة الشاغنةآسفن

مراكشآسفن

ي-مراكشالتعليم الثانوي (ة)أستاذ2159403أنس الناواوي578
ي-مراكشقلعة الشاغنةآسفن

مراكشآسفن

ي-مراكشالتعليم الثانوي التأهيلي (ة)أستاذ1689506محمد خليد579
ي مالل ـــ خنيفرةقلعة الشاغنةآسفن

خنيفرةبنن

ي-مراكشالمصالح المادية والمالية (ة)مفتش93084أمينة الكباص580
ي-مراكشقلعة الشاغنةآسفن

مراكشآسفن
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