
طنجة - تطوان - الحسیمة 01 الجھة األصلیة     :      
   

مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

مدیر إعدادیة نعم 54 06/09/2001 1 إقلیم: الحسیمة إعدادیة انوال 3748 إقلیم: الحسیمة بني بوفراح المخوخي عبد السالم

مدیر إعدادیة بدون سكن 45 01/09/2010 1 إقلیم: 
الخمیسات

الجوھرة 2967 إقلیم: العرائش الثانویة اإلعدادیة الساحل
  

عادل العیساوي

مدیر إعدادیة بدون سكن 39 06/09/2001 1 إقلیم: 
الناضور

المدرسة االبتدائیة یعقوب 
المنصور

2725 إقلیم: تطوان الثانویة اإلعدادیة أبو 
العالء المعري

دھبي محمد

مدیر إعدادیة غیر صالح 48 16/09/1988 1 إقلیم: تطوان الثانویة اإلعدادیة الفقیھ 
أحمد الحداد

2659 إقلیم: تطوان الثانویة اإلعدادیة عزیز 
بالل

عبد السالم بوخزار

مدیر إعدادیة نعم 42 16/09/1998 9 إقلیم: تطوان الثانویة اإلعدادیة عزیز 
بالل

3912 إقلیم: فحص - 
انجرة

ثانویة القصر الصغیر 
التأھیلیة

احمد البیاط

مدیر إعدادیة بدون سكن 42 04/09/2002 1 إقلیم: شفشاون الثانویة اإلعدادیة لوبار 2556 إقلیم: شفشاون الثانویة التأھلیة بني فغلوم محمد الصامد

مدیر إعدادیة نعم 45 01/01/2002 9 إقلیم: فحص - 
انجرة

ثانویة عبد الكریم 
الخطابي اإلعدادیة

2580 إقلیم: فحص - 
انجرة

ثانویة یوسف بن تاشفین 
اإلعدادیة

محمد رشدي

مدیر إعدادیة نعم 45 01/09/2010 2 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

ابي الحسن المریني 3058 إقلیم: العرائش الثانویة اإلعدادیة عزیز 
  بالل

بلعید العالوي

مدیر إعدادیة نعم 66 16/09/1988 1 عمالة: طنجة 
- أصیال

الثانویة االعدادیة ابن 
باجة

2648 إقلیم: الحسیمة إعدادیة انوال نجاة الفائزي

مدیر إعدادیة بدون سكن 48 01/01/2002 2 عمالة: طنجة 
- أصیال

الثانویة االعدادیة ماء 
العینین

2647 عمالة: طنجة - 
أصیال

الثانویة اإلعدادیة بدر حسان الھبطي

مدیر إعدادیة نعم 45 16/09/1988 1 عمالة: طنجة 
- أصیال

االنبعاث 2619 إقلیم: العرائش الثانویة اإلعدادیة قصر 
بجیر

عبد السالم المصباحي

مدیر إعدادیة بدون سكن 45 06/09/2000 7 عمالة: طنجة 
- أصیال

الثانویة االعدادیة القصبة 2645 عمالة: طنجة - 
أصیال

الثانویة االعدادیة مغوغة 
الصغیرة

الفرناني شفیق

مدیر إعدادیة في طور 
اإلنجاز

45 16/09/1997 5 عمالة: طنجة 
- أصیال

الثانویة االعدادیة 
المغرب العربي

2616 إقلیم: العرائش الثانویة اإلعدادیة 
 ریصانة

الیحیاوي رشید

مدیر إعدادیة بدون سكن 39 06/04/2009 1 عمالة: فاس محمد الفاسي 4224 إقلیم: الحسیمة اع تیزي تشین ادریس ابن یاسین

مدیر إعدادیة بدون سكن 47 16/09/1995 4 عمالة: 
مراكش

الثانویة اإلعدادیة التقدم 5233 عمالة: المضیق - 
الفنیدق

الثانویة اإلعدادیة ریاض 
مرتیل

جمال بعشالي

مدیر إعدادیة بدون سكن 45 04/09/2002 9 عمالة: مكناس 2783 أوالد سلیم إقلیم: وزان ثانویة  ابن سینا محمد كزغار

1 / 13

نتیجة الحركة اإلنتقالیة لمدیري مؤسسات التعلیم الثانوي اإلعدادي لسنة 2019 



الشرق 02 الجھة األصلیة     :      
   

مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1996 6 إقلیم: الحاجب الثانویة اإلعدادیة یعقوب 
المنصور

4178 إقلیم: فجیج بدر بوسنینة ادریس

مدیر إعدادیة نعم 60 16/09/1982 2 إقلیم: القنیطرة الثانویة االعدادیة اوالد  
اوجیھ

2880 عمالة: وجدة - 
أنكاد

إع. أبي یوسف الكندي عبد اللطیف دحمان

مدیر إعدادیة بدون سكن 54 16/09/1994 1 إقلیم: 
الناضور

الثانویة اإلعدادیة بوعرك 2746 إقلیم: الناضور الثانویة اإلعدادیة محمد 
الفاسي

عادل امباركي

مدیر إعدادیة بدون سكن 42 06/09/2001 5 إقلیم: 
الناضور

الثانویة اإلعدادیة 
تاوریرت بوستة

2743 إقلیم: الناضور الثانویة اإلعدادیة 
الخوارزمي

عبد الخالق حمامي

مدیر إعدادیة نعم 45 16/09/1991 1 إقلیم: بركان أغبال 2687 إقلیم: فجیج تفاریتي بنعو الطاھر

مدیر إعدادیة بدون سكن 39 06/09/2001 1 إقلیم: بركان طارق بن زیاد 2683 إقلیم: الدریوش إع. ابن بطوطة عبد الغاني بنمسعود

مدیر إعدادیة نعم 54 17/09/1990 2 إقلیم: جرادة ثانویة االمل االعدادیة 2720 إقلیم: جرادة إعدادیة اإلمام البخاري عبد القادرراشدي

مدیر إعدادیة نعم 41 06/09/2001 4 إقلیم: جرادة إعدادیة عمر بن الخطاب 4023 إقلیم: الناضور الثانویة اإلعدادیة راس 
الماء

اصویلحة أحمد

مدیر إعدادیة نعم 48 16/09/1993 1 إقلیم: 
جرسیف

التقدم 2712 إقلیم: جرسیف ثانویة الجاحظ اإلعدادیة أحمد بوزكاوي 

مدیر إعدادیة في طور 
اإلنجاز

45 16/09/1999 2 عمالة: 
المضیق - 
الفنیدق

ثانویة االمام مالك 
االعدادیة

2678 إقلیم: الدریوش إع. عزیز امین كواش محمد

مدیر إعدادیة بدون سكن 51 16/09/1988 1 عمالة: وجدة 
- أنكاد

إع. الوحدة 2754 إقلیم: جرادة إعدادیة ابن الھیثم بختاوي احمد

مدیر إعدادیة نعم 46 16/09/1992 1 عمالة: وجدة 
- أنكاد

إع. عبد المالك السعدي 2757 إقلیم: جرادة إعدادیة عبد الكریم 
الخطابي

الصنھاجي حسن

مدیر إعدادیة بدون سكن 45 16/09/1988 1 عمالة: وجدة 
- أنكاد

إع. أبي یوسف الكندي 4055 إقلیم: تاوریرت الثانویة اإلعدادیة إدریس 
األول

لحسن  مكروم

مدیر إعدادیة بدون سكن 45 21/09/1987 2 عمالة: وجدة 
- أنكاد

إع. عبد الرحمان بن 
عوف

2755 إقلیم: جرادة إعدادیة عمر بن الخطاب سیداین عبد الرحمان

مدیر إعدادیة نعم 45 16/09/1997 1 عمالة: وجدة 
- أنكاد

إع. موالي سلیمان 2752 إقلیم: تاوریرت الثانویة اإلعدادیة 
الشریف أمزیان

میموني محمد

مدیر إعدادیة نعم 45 16/09/1997 1 عمالة: وجدة 
- أنكاد

إع. ابن القاضي 2756 إقلیم: الناضور الثانویة اإلعدادیة عالل 
الفاسي 1

جعفر الیزید

مدیر إعدادیة نعم 43 17/09/1984 7 عمالة: وجدة 
- أنكاد

إع. موالي اسماعیل 2753 إقلیم: بركان الحسن الثاني محمد حیمي
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فاس - مكناس 03 الجھة األصلیة     :      
   

مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

مدیر إعدادیة نعم 45 30/09/2002 5 إقلیم: العرائش الثانویة اإلعدادیة طارق 
بن زیاد

2582 إقلیم: الحاجب الثانویة اإلعدادیة یعقوب 
المنصور

ھشام بومحر

مدیر إعدادیة نعم 48 16/09/1994 1 إقلیم: تازة نوفمبر 6 4363 إقلیم: تازة ثانویة الصنوبرالتأھیلیة الطیب لمرق

مدیر إعدادیة نعم 48 16/09/1989 4 إقلیم: صفرو ثانویة اغبالو اقورار 
اإلعدادیة

4305 إقلیم: صفرو ثانویة موحى وحمو 
الزیاني اإلعدادیة

رشید  أفسي

مدیر إعدادیة نعم 37 15/02/1995 1 إقلیم: صفرو ثانویة 6 نونبر  
اإلعدادیة

2824 إقلیم: صفرو ثانویة ابن الیاسمین 
اإلعدادیة

محمد سنیھجي

مدیر إعدادیة نعم 33 16/09/1995 6 إقلیم: صفرو ثانویة موحى وحمو 
الزیاني اإلعدادیة

4307 إقلیم: بولمان الثانویة اإلعدادیة صالح 
الدین األیوبي

رشید الشرقي

مدیر إعدادیة نعم 54 16/09/1986 2 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

المنفلوطي 4660 إقلیم: تازة نوفمبر 6 حماد اعیوني

مدیر إعدادیة نعم 48 06/09/2001 1 عمالة: 
المضیق - 
الفنیدق

الثانویة اإلعدادیة ریاض 
مرتیل

3929 إقلیم: تاونات ثانویة خاللفة اإلعدادیة مصطفى الطالب

مدیر إعدادیة نعم 45 17/09/2001 2 عمالة: سال الثانویة اإلعدادیة  
المحیط

2997 إقلیم: تاونات ثانویة راس الواد 
اإلعدادیة

فاطمة الذھبي

مدیر إعدادیة نعم 60 16/09/1989 2 عمالة: طنجة 
- أصیال

الثانویة االعدادیة الزیاتن 2646 عمالة: فاس محمد بالعربي العلوي محمد إبن األكحال

مدیر إعدادیة في طور 
اإلنجاز

48 16/09/1993 1 عمالة: طنجة 
- أصیال

ابو القاسم الشابي 2638 عمالة: فاس محمود درویش رشید ناشط

مدیر إعدادیة نعم 66 21/09/1987 1 عمالة: فاس الفرح 2808 عمالة: فاس النسیم عبد العزیز بلھادي

مدیر إعدادیة بدون سكن 51 16/09/1989 2 عمالة: فاس عمر المختار 2797 إقلیم: صفرو ثانویة اغبالو اقورار 
اإلعدادیة

عزیز بریش

مدیر إعدادیة نعم 48 16/09/1988 2 عمالة: فاس محمد بن الحسن الوزاني 2798 عمالة: فاس محمد الفاسي عبداللطیف فیاللي مورید

مدیر إعدادیة نعم 42 16/09/1998 3 عمالة: فاس الھدى 2807 إقلیم: تاونات ثانویة بوعادل اإلعدادیة بیدیر جمال

مدیر إعدادیة نعم 39 27/10/1984 7 عمالة: فاس النسیم 4259 إقلیم: موالي یعقوب الثانویة االعدادیة عالل 
بن عبد هللا

بنعیسى بلحاج

مدیر إعدادیة نعم 37 05/09/2003 6 عمالة: فاس محمد بالعربي العلوي 4231 عمالة: فاس عبد القادر الفاسي الفالقي اإلدریسي محمد

مدیر إعدادیة نعم 45 16/09/1985 2 عمالة: مكناس الثانویة اإلعدادیة محمد 
بن عبد هللا

2774 إقلیم: تازة محمد بن احمیدو بني فراسن
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الرباط - سال - القنیطرة 04 الجھة األصلیة     :      
   

مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

مدیر إعدادیة بدون سكن 36 16/09/1994 1 إقلیم: 
الخمیسات

أیت سیبرن 2948 إقلیم: الخمیسات 20غشت محمد اوعلو

مدیر إعدادیة نعم 63 16/09/1988 1 إقلیم: القنیطرة الثانویة االعدادیة 
 المعمورة

2881 عمالة: الصخیرات 
 - تمارة

مرس الخیر أیت خي عبد الخالق

مدیر إعدادیة نعم 45 04/09/2002 3 إقلیم: القنیطرة الثانویة االعدادیة محمد 
الطوبي

2903 إقلیم: القنیطرة الثانویة االعدادیة الزھور الرویضي الغالي

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1996 6 إقلیم: القنیطرة الثانویة االعدادیة الفتح  2911 إقلیم: سیدي سلیمان الحسن  الثاني المحجوب الحونیة

مدیر إعدادیة نعم 48 16/09/1999 1 إقلیم: سیدي 
سلیمان

الوفاق 3032 إقلیم: سیدي سلیمان اللعبیات محمد بوطیب

مدیر إعدادیة نعم 42 18/02/1987 1 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

ثانویة  اوالد یعقوب 
االعدادیة

3470 عمالة: سال الثانویة اإلعدادیة  
الریحان

المصطفى الحیمر

مدیر إعدادیة نعم 58 16/09/1989 2 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

عبد هللا كنون 3049 عمالة: الصخیرات 
 - تمارة

المنفلوطي غزاوي امبارك

مدیر إعدادیة نعم 57 16/09/1993 3 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

ینایر 11 3050 إقلیم: الخمیسات موالي ادریس أغبال الزھاوي عبد الفتاح

مدیر إعدادیة نعم 45 30/09/1991 2 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

البطحاء 3037 إقلیم: سیدي قاسم إعدادیة سیدي عزوز بوشتى مومني

مدیر إعدادیة بدون سكن 39 16/09/1988 5 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

عمار بن یاسر 3035 إقلیم: القنیطرة الثانویة االعدادیة محمد 
حجي

بنصر سیدي محمد

مدیر إعدادیة نعم 48 16/09/1989 2 عمالة: سال الثانویة اإلعدادیة عبد 
العزیز بن شقرون

2975 عمالة: سال الثانویة اإلعدادیة الشھید 
الحسین بن علي

عبد العزیز خلیلي

مدیر إعدادیة غیر صالح 42 06/09/2000 7 عمالة: مكناس الثانویة اإلعدادیة خیبر 2781 إقلیم: الخمیسات احمد الحنصالي دیدي علوي یوسف
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بني مالل - خنیفرة 05 الجھة األصلیة     :      
   

مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

مدیر إعدادیة نعم 42 01/01/2002 1 إقلیم: أزیالل ثانویة أیت امحمد 
 اإلعادیة

3063 إقلیم: أزیالل ثانویة زاویة احنصال 
االعدادیة

حدو ایت خویا علي

مدیر إعدادیة بدون سكن 42 06/09/2001 1 إقلیم: أزیالل ثانویة البحیرة اإلعدادیة 4720 إقلیم: أزیالل ثانویة بني حسان 
اإلعدادیة

عزیز لعریف

مدیر إعدادیة نعم 45 16/09/1995 1 إقلیم: الفقیھ 
بن صالح

ثانویة ابن الخطیب 
اإلعدادیة

4771 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

ثانویة عمر الخیام 
اإلعدادیة

أحمد شریف

مدیر إعدادیة بدون سكن 45 06/09/2001 3 إقلیم: الفقیھ 
بن صالح

إعدادیة عثمان بن عفان 4770 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

ثانویة المختار السوسي 
اإلعدادیة

عبد اللطیف جعفري

مدیر إعدادیة نعم 45 16/09/1999 1 إقلیم: الفقیھ 
بن صالح

ثانویة المنصور الذھبي 
اإلعدادیة

3108 إقلیم: خریبكة الثانویة االعدادیة اوالد 
فنان

موالي إدریس   توفیق

مدیر إعدادیة بدون سكن 45 16/09/1992 3 إقلیم: بني 
مالل

ثانویة أوالد یوسف 
اإلعدادیة

3100 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

ثانویة  اوالد ادریس 
 التأھیلیة

محمـــد   المعطــاوي

مدیر إعدادیة محتل 39 16/09/1997 6 إقلیم: بني 
مالل

ثانویة المسیرة اإلعدادیة 3093 إقلیم: خریبكة الثانویة االعدادیة الشھید 
محمد كدامة

خلیفة حكیم

مدیر إعدادیة نعم 45 06/09/2000 1 إقلیم: خریبكة الثانویة االعدادیة أحمد 
أمین

3140 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

ثانویة أبو تمام اإلعدادیة احمد فالحي

مدیر إعدادیة نعم 39 07/09/2005 4 إقلیم: خریبكة الثانویة االعدادیة الساقیة 
الحمراء

3144 إقلیم: بني مالل ثانویة بوتفردة اإلعدادیة السعدي علي

مدیر إعدادیة نعم 39 06/09/2000 4 إقلیم: خریبكة الثانویة االعدادیة اوالد 
فنان

4850 إقلیم: خریبكة الثانویة االعدادیة 
الزرقطوني

برحیل العربي

مدیر إعدادیة نعم 42 16/09/1999 10 إقلیم: خنیفرة الثانویة اإلعدادیة 11  
ینایر

3126 إقلیم: خنیفرة غشت 20  لال فاطمة   الطیوبي

مدیر إعدادیة نعم 49 16/09/1996 2 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

ابن سیناء 3048 إقلیم: أزیالل ثانویة البحیرة اإلعدادیة محمد أعمي

مدیر إعدادیة نعم 61 20/10/1986 2 عمالة: 
المحمدیة

عبد الرحمان شناف 3318 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

ثانویة ابن الخطیب 
اإلعدادیة

الغزالني رشید

مدیر إعدادیة بدون سكن 48 16/09/1985 1 عمالة: 
المحمدیة

صالح الدین األیوبي 3325 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

إعدادیة عثمان بن عفان محمد امجوض
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الدار البیضاء  - سطات 06 الجھة األصلیة     :      
   

مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

مدیر إعدادیة في طور 
اإلنجاز

48 21/09/1987 1 إقلیم: الجدیدة ثانویة أنوال االعدادیة 3289 إقلیم: الجدیدة ثانویة موالي الحسن 
  اإلعدادیة

عبد اللطیف طیبوش

مدیر إعدادیة نعم 38 16/09/1999 9 إقلیم: الجدیدة ثانویة االمام علي  
االعدادیة

3291 إقلیم: سیدي بنور ثانویة النصر اإلعدادیة لكناوي سعید

مدیر إعدادیة نعم 44 16/09/1981 1 إقلیم: 
بنسلیمان

الثانویة اإلعدادیة محمد 
السادس

3151 إقلیم: بنسلیمان الثانویة اإلعدادیة ولي 
العھد موالي الحسن

رضوان المصطفى

مدیر إعدادیة نعم 43 16/09/1997 1 إقلیم: سطات ثانویة المسیرة الخضراء 
 اإلعدادیة

5066 إقلیم: سطات ثانویة  امزورة اإلعدادیة سعید    سریسي  

مدیر إعدادیة غیر صالح 40 16/09/1988 1 إقلیم: سیدي 
بنور

ثانویة القسطالني 
 اإلعدادیة

5110 إقلیم: سیدي بنور ثانویة موالي إسماعیل 
اإلعدادیة

عبد الرحیم سكین

مدیر إعدادیة نعم 42 13/11/2001 2 إقلیم: مدیونة اإلمام الشاطبي 5030 إقلیم: مدیونة آسیة الودیع فكار المصطفى

مدیر إعدادیة بدون سكن 39 17/09/1979 1 إقلیم: مدیونة أحمد ابن حنبل 3305 إقلیم: مدیونة عبدالواحد المراكشي شاكر عبد هللا

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1998 1 إقلیم: مدیونة التحدي 3310 عمالة مقاطعات 
موالي رشید

الثانویة اإلعدادیة إفریقیا ملیكة حمام

مدیر إعدادیة نعم 36 16/09/1985 1 إقلیم: مدیونة المھدي المنجرة 3304 عمالة مقاطعات ابن 
مسیك

الثانویة اإلعدادیة موالي 
سلیمان

عبداللطیف الكوبري

مدیر إعدادیة محتل 32 16/09/1998 1 عمالة 
مقاطعات 
الدار البیضاء 
أنفا

انفا 3181 إقلیم: سیدي بنور ثانویة القسطالني 
 اإلعدادیة

الغضبان مصطفى

مدیر إعدادیة نعم 52 16/09/1989 1 عمالة 
مقاطعات 
سیدي 
البرنوصي

الثانویة اإلعدادیة صفي 
الدین الحلي

3258 عمالة مقاطعات 
سیدي البرنوصي

الثانویة االعدادیة عبد هللا 
إبراھیم

عبد العزیز القدسي

مدیر إعدادیة نعم 51 21/09/1987 1 عمالة 
مقاطعات 
سیدي 
البرنوصي

لثانویة االعدادیة سكني 3262 عمالة مقاطعات 
سیدي البرنوصي

الثانویة االعدادیة طرفة  
بن العبد

ربیعة عالوي

مدیر إعدادیة نعم 45 16/09/1994 1 عمالة 
مقاطعات 
سیدي 
البرنوصي

الثانویة االعدادیة عبد 
الكریم الخطابي

3259 عمالة مقاطعات 
سیدي البرنوصي

الثانویة االعدادیة الفقیھ 
القري

نزھة ابكارة

6 / 13

نتیجة الحركة اإلنتقالیة لمدیري مؤسسات التعلیم الثانوي اإلعدادي لسنة 2019 



الدار البیضاء  - سطات 06 الجھة األصلیة     :      
   

مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

مدیر إعدادیة نعم 45 16/09/1989 4 عمالة 
مقاطعات 
سیدي 
البرنوصي

الثانویة االعدادیة عبد هللا 
إبراھیم

4963 عمالة مقاطعات 
سیدي البرنوصي

الثانویة االعدادیة ملیكة 
الفاسي

سعید ساكت

مدیر إعدادیة نعم 49 16/09/1992 2 عمالة مقاطعة 
الحي الحسني

أبو ذر الغفاري 3235 إقلیم: سیدي بنور ثانویة حمان الفطواكي 
اإلعدادیة

المصطفى الكموني

مدیر إعدادیة نعم 43 07/09/2004 2 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

االدریسي 3044 إقلیم: سیدي بنور ثانویة أربعاء العونات 
اإلعدادیة

محمد الرماش

مدیر إعدادیة نعم 66 21/09/1987 1 عمالة: 
المحمدیة

المغرب العربي 3319 عمالة: المحمدیة المعتمد بن عباد محمد بل عرمیة

مدیر إعدادیة نعم 60 16/09/1997 1 عمالة: 
المحمدیة

المسیرة الخضراء 3328 إقلیم: مدیونة اإلمام الشاطبي جباح حمید

مدیر إعدادیة نعم 47 27/09/1995 3 عمالة: طنجة 
- أصیال

الثانویة االعدادیة ابن 
الھیثم

2620 إقلیم: سطات ثانویة المسیرة الخضراء 
 اإلعدادیة

الشام مفتاح
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مراكش - آسفي 07 الجھة األصلیة     :      
   

مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

مدیر إعدادیة بدون سكن 45 16/09/1995 1 إقلیم: آسفي الثانویة اإلعدادیة عقبة 
بن نافع

3540 إقلیم: آسفي الثانویة اإلعدادیة الفقیھ 
الجزولي

عدادي  عزیز

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1994 1 إقلیم: آسفي الثانویة اإلعدادیة عبد 
الرحمان شناف

3537 إقلیم: آسفي الثانویة اإلعدادیة اإلمام 
علي

عمر وھاب

مدیر إعدادیة بدون سكن 39 06/09/2000 1 إقلیم: آسفي الثانویة اإلعدادیة المولى 
ادریس الثاني

3539 إقلیم: آسفي الثانویة اإلعدادیة قاسم 
أمین

العبسي محمد

مدیر إعدادیة نعم 42 16/02/1987 4 إقلیم: الحوز الثانویة االعدادیة حمان 
الفطواكي

3436 إقلیم: شیشاوة الثانویة اإلعدادیة ابن 
تومرت

السقري حسن

مدیر إعدادیة بدون سكن 39 16/09/1981 2 إقلیم: الحوز الثانویة االعدادیة ابن 
الجوزي

3431 إقلیم: الحوز الثانویة اإلعدادیة ویركان فالحي  عبد الرزاق

مدیر إعدادیة غیر صالح 43 17/09/1984 2 إقلیم: العرائش الثانویة اإلعدادیة الزوادة
   

2589 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

ثانویة المربوح االعدادیة عبد الرزاق الحالي

مدیر إعدادیة نعم 42 16/09/1988 1 إقلیم: الیوسفیة الثانویة اإلعدادیة 
الشروق

3564 إقلیم: آسفي الثانویة اإلعدادیة الرازي عبدالصمد الوریاشي

مدیر إعدادیة نعم 45 04/09/2002 1 إقلیم: برشید الثانویة اإلعدادیة اوالد 
زیان

3165 إقلیم: الصویرة الثانویة اإلعدادیة تمنار سعید بوكعفار

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1997 1 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

ثانویة القدس اإلعدادیة 3456 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

الثانویة التأھیلیة الھیادنة عبد الحكیم المترجي

مدیر إعدادیة نعم 53 21/09/1987 1 إقلیم: وادي 
الذھب

3741 ثانویة المنار اإلعدادیة عمالة: مراكش الثانویة اإلعدادیة التقدم علي سلیماني

مدیر إعدادیة نعم 54 16/09/1997 1 عمالة: سال الثانویة اإلعدادیة ابن 
رشد

2983 إقلیم: الحوز الثانویة اإلعدادیة سیدي 
عبد هللا غیات

عبد الحكیم  الحمریطي

مدیر إعدادیة بدون سكن 57 16/09/1984 1 عمالة: 
مراكش

الثانویة اإلعدادیة ریاض 
المسك

3520 عمالة: مراكش الثانویة االعدادیة عالل 
بن عبد هللا

لحسن مرتفع

مدیر إعدادیة نعم 51 16/09/1988 1 عمالة: 
مراكش

الثانویة اإلعدادیة 
البیروني

3504 إقلیم: الرحامنة الثانویة اإلعدادیة 
الشریف اإلدریسي

عبد الصادق الجكاني

مدیر إعدادیة نعم 51 16/09/1996 2 عمالة: 
مراكش

ثانویة ازلي االعدادیة 3506 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

ثانویة  بویا عمر 
االعدادیة

عبد المجید بن عطوش

مدیر إعدادیة نعم 48 06/09/2001 3 عمالة: 
مراكش

الثانویة االعدادیة السعادة 3525 إقلیم: الحوز الثانویة اإلعدادیة التوامة رشید بویكروان
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درعة - تافیاللت 08 الجھة األصلیة     :      
   

مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

مدیر إعدادیة نعم 45 16/09/1996 2 إقلیم: إفران ثانویة ادریس األول 
االعدادیة

2816 إقلیم: میدلت بناوي محمد الثانویة التأھیلیة العیاشي

مدیر إعدادیة نعم 45 16/09/1996 7 إقلیم: الحوز الثانویة اإلعدادیة سیدي 
عبد هللا غیات

5119 إقلیم: ورزازات الثانویة االعدادیة ادریس 
االول

حسن مسیر

مدیر إعدادیة نعم 45 04/09/2002 10 إقلیم: 
الخمیسات

المنصور الدھبي 2936 إقلیم: میدلت ثانویة ابي سلیم العیاشي 
اإلعدادیة

خرضي عزیز

مدیر إعدادیة نعم 44 21/09/1987 1 إقلیم: 
الرشیدیة

ثانویة ابن سیناء 
االعدادیة

3573 إقلیم: میدلت مزیزل أحمد   الھیاللي

مدیر إعدادیة محتل 63 07/11/1983 3 إقلیم: 
تارودانت

ثإ.الشھید علي بن الطاھر 3683 إقلیم: ورزازات الثانویة اإلعدادیة بن 
تومرت

محمد راغب

مدیر إعدادیة نعم 45 16/09/1996 1 إقلیم: 
تارودانت

الثانویة االعدادیة التقدم 3685 إقلیم: زاكورة الثانویة اإلعدادیة أفالندرا
 

محماد البوني

مدیر إعدادیة نعم 39 06/09/2001 3 إقلیم: شتوكة 
آیت باھا

ثإ. األركان 3653 إقلیم: تنغیر ثإ. تلمي احنصال محمد

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

ثانویة الشعراء االعدادیة 3475 إقلیم: الرشیدیة بادو  موالي عبد العزیز 
العلوي

مدیر إعدادیة نعم 39 06/09/2000 1 إقلیم: میدلت ثانویة یوسف بن تاشفین 
 اإلعدادیة

5440 إقلیم: میدلت ایت عتو فركاني مبارك

مدیر إعدادیة نعم 39 06/09/2000 2 إقلیم: 
ورزازات

الثانویة اإلعدادیة  
الغزالي

5453 إقلیم: ورزازات الثانویة اإلعدادیة المختار 
السوسي

عبد الوھاب شحور

مدیر إعدادیة نعم 64 16/09/1986 1 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

ابن بسام 3047 إقلیم: ورزازات الثانویة اإلعدادیة  
الغزالي

لحسن عیشي

مدیر إعدادیة نعم 46 16/09/1988 1 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

ثإ.یوسف بن تاشفین 5665 إقلیم: ورزازات الثانویة اإلعدادیة تیشكا الحسن وھبي

مدیر إعدادیة نعم 48 20/09/1983 1 عمالة: مكناس الثانویة اإلعدادیة 
الیاسمین

2782 إقلیم: میدلت ثانویة یوسف بن تاشفین 
 اإلعدادیة

كسي لحسن
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سوس - ماسة 09 الجھة األصلیة     :      
   

مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

مدیر إعدادیة نعم 42 16/09/1998 1 إقلیم: 
تارودانت

الثانویة اإلعدادیة الدیر 3697 إقلیم: تارودانت ثإ.ایكدي  عبد هللا ابو الحسن

مدیر إعدادیة نعم 39 01/01/2002 2 إقلیم: 
تارودانت

اعدادیة تزي نتاست 3695 إقلیم: طاطا اإلمام الغزالي محمد فالحي

مدیر إعدادیة بدون سكن 47 16/09/1985 4 إقلیم: تیزنیت الثانویة االعدادیة موالي 
سلیمان

5730 عمالة: إنزكان ایت 
ملول

ثإ.البیروني بن ابراھیم أحمد

مدیر إعدادیة نعم 51 16/09/1985 1 إقلیم: شتوكة 
آیت باھا

ثإ. سیدي بوسحاب 5618 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

ثإ. الطاھر اإلفراني ادریس  دھبي

مدیر إعدادیة نعم 45 16/09/1993 1 إقلیم: شتوكة 
آیت باھا

ثإ. بلفاع 5603 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

ثإ. الموحدین سلیمان الببوري

مدیر إعدادیة بدون سكن 39 06/09/2001 1 إقلیم: طاطا الثانویة اإلعدادیة الفرابي 3705 إقلیم: طاطا الوحدة بوبكر محمد

مدیر إعدادیة نعم 43 17/10/1991 9 إقلیم: كلمیم الثانویة اإلعدادیة الوحدة 3714 عمالة: إنزكان ایت 
ملول

ثإ.الحنصالي الطیب ازكیض

مدیر إعدادیة نعم 72 16/09/1985 1 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

ثانویة عبد هللا ابن 
العباس اإلعدادیة

3638 إقلیم: تیزنیت الثانویة االعدادیة موالي 
سلیمان

الصابر الحسین

مدیر إعدادیة نعم 62 03/11/1980 1 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

ثانویة الفضیة اإلعدادیة 5543 عمالة: إنزكان ایت 
ملول

ثإ.ابن حنبل الحسین الجاموض

مدیر إعدادیة نعم 60 22/10/1979 1 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

ثانویة نابلس اإلعدادیة  3641 عمالة: أكادیر  إدا 
وتنان

ثانویة الفضیة اإلعدادیة حاریم محمد

مدیر إعدادیة نعم 47 16/09/1984 1 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

ثانویة الریاض اإلعدادیة 3639 عمالة: إنزكان ایت 
ملول

ثإ . جمال الدین األفغاني الحسین ایمستان

مدیر إعدادیة نعم 46 16/09/1994 5 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

التنمیة 3034 عمالة: إنزكان ایت 
ملول

ثإ.األنوار بكریش مبارك

مدیر إعدادیة نعم 69 16/09/1989 1 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

ثإ اكادیر الكبیر 3660 عمالة: إنزكان ایت 
ملول

ثإ.عالل الفاسي امین موالى عبد القادر

مدیر إعدادیة نعم 57 16/09/1993 7 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

ثإ.عالل الفاسي 5635 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

ثإ. سیدي بوسحاب الحسن  یززان

مدیر إعدادیة في طور 
اإلنجاز

54 18/09/1982 1 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

ثانویة الطبري    
اإلعدادیة

3658 عمالة: إنزكان ایت 
ملول

ثإ.یوسف بن تاشفین أزضان محمد

مدیر إعدادیة نعم 42 06/09/2000 1 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

ثإ.األنوار 5666 إقلیم: طاطا المختار السوسي الحسین الكعوش
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سوس - ماسة 09 الجھة األصلیة     :      
   

مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

مدیر إعدادیة بدون سكن 42 16/09/1998 4 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

ثإ.الرازي 3659 إقلیم: تیزنیت الثانویة اللتأھیلیة الرازي رشید   اسماعیلي

مدیر إعدادیة نعم 39 16/09/1995 10 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

ثإ.ابن حنبل 5646 إقلیم: تارودانت ثإ.نیرس  عبد هللا بوجضاض

مدیر إعدادیة نعم 51 17/09/1990 1 عمالة: 
مراكش

الثانویة االعدادیة عالل 
بن عبد هللا

5288 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

ثإ. بلفاع محمد مزاني 
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كلمیم - واد نون 10 الجھة األصلیة     :      
   

مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

مدیر إعدادیة نعم 39 07/09/2004 1 إقلیم: كلمیم الثانویة اإلعدادیة حي 
الفالحة

3715 إقلیم: سیدي افني الثانویة اإلعدادیة آیت 
عبد هللا

فاتح سلیمان

مدیر إعدادیة نعم 36 16/09/1994 3 إقلیم: كلمیم الثانویة اإلعدادیة 
بویزكارن

3713 إقلیم: أسا - الزاك الثانویة اإلعدادیة المسیرة 
الخضراء

طریف  لحسن

مدیر إعدادیة نعم 37 07/09/2004 5 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

ثإ.الحنصالي 5656 إقلیم: كلمیم الثانویة اإلعدادیة النخیل مبارك صابر

12 / 13

نتیجة الحركة اإلنتقالیة لمدیري مؤسسات التعلیم الثانوي اإلعدادي لسنة 2019 



العیون -  الساقیة الحمراء 11 الجھة األصلیة     :      
   

مھمة التعیین السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

مدیر إعدادیة نعم 42 16/09/1997 1 إقلیم: وادي 
الذھب

ثانویة الرازي االعدادیة 3742 إقلیم: السمارة الثانویة اإلعدادیة سیدي 
العالم االدریسي

الزیادني عبد الجلیل
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