
المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الرباط- سل- زمور - زعير01

تاريخ التوظيفت الختيارالنيابة المطلوبةالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة الدارية لسناد منصب مدير ومنصب مدير الدراسة 

بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي لسنة 2012

نقطة

 المقابلة
المهمة المطلوبة ملحظاتالمهمة الحالية

1

01

الـــرباطثا.ابن رشد7180الـــرباطثا. عمر الخيامأسامة المحمدي 323162116/09/1987 100مديــرمديــر الدراسة

ســـلثا. ابي شعيب الدكالي7210ســـلثا. العقادمحمد  لعزيري 209939116/09/1984 80مديــرناظر

الصخيرات تمارةثا. أحمد البوعناني7260الصخيرات تمارةثا. بلل بن رباحكتاب حسن 398369116/09/1991 70مديــرناظر

الخميساتثا. وادي  الذهب7281الخميساتثا. وادي  الذهبهزار أحمد 655067116/09/1978 100مديــرناظر

الخميساتثا. عبدال كنون )ت.أ(7279الخميساتثا. الياسمينبعزيري نعيمة 926883119/09/1974 100مديــرناظر

الخميساتثا. الياسمين7278الخميساتثا. موسى بن نصيردهمان عبدالسلم 202299222/10/1984 95مديــرناظر
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الدار البيضاء الكبرى02
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نقطة

 المقابلة
المهمة المطلوبة ملحظاتالمهمة الحالية

2

02

بن مسيكثا. فاطمة الفهرية7385عين الشقثا. عبد الكريم الخطابيرشيد اميقن 988486119/06/1993 86مديــرناظر

سيدي البرنوصيثا . حسان بن ثابت7358سيدي البرنوصيثا. خديجة ام المؤمنينمتزكي عبد ال 280379116/09/1985 93مديــرحارس عام للخارجية

النواصرثا. محمد الكغاط7459سيدي البرنوصيثا.ابن المنظوراجحا المصطفى 149783216/09/1982 91مديــرحارس عام للخارجية

المحمديةثا. جابر بن حيان8671سيدي البرنوصيثا.المختار السوسيتقوي نورالدين 121955220/09/1983 70مديــرحارس عام للخارجية

سيدي البرنوصيثا. ابن شهيد7354سيدي البرنوصيثا.ابن المنظورواشن محمد 152658105/12/1980 70مديــرحارس عام للخارجية

المحمديةثا. عين  حرودة7400المحمديةثا. جابر بن حيانشفيق محمد الطاهر 122098116/09/1981 101مديــرحارس عام للخارجية

مديونةثا. ابن خلدون7424مديونةثا.مولي يوسفمحمد موروان 217779107/11/1983 82مديــرناظر

مديونةثا. زينب النفزاوية7427مديونةثا.ابن بطوطةفرجان محمد 667075117/09/1979 81مديــرحارس عام للخارجية

مديونةثا. الطلس7423مديونةثا.ابن بطوطة منات محمد 663802117/09/1979 70مديــرناظر

القنيطرةثا. لل خديجة التاهيلية7500الحي الحسنيثا. ابن الياسمينالمعروفي حسان 1152244116/09/1999 85مديــرحارس عام للخارجية

الحي الحسنيثا.ابن رشد7441الحي الحسنيثا.ابن رشدشكير عبد العزيز 154010111/11/1980 70مديــرناظر
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الغـرب - شراردة - بني حسن03
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3

03

القنيطرةثا.عبد المالك السعدى7513القنيطرةثا. ابن بطوطةالصالح عبد ال 143307116/09/1985 72مديــر الدراسةحارس عام للخارجية

سيدي سليمانثا.زينب النفزوية8759سيدي قاسمثا. أحـدمحمد عزوزي 178882120/09/1983 72مديــرناظر
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مكناس - تافيللت04

تاريخ التوظيفت الختيارالنيابة المطلوبةالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب
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بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي لسنة 2012

نقطة

 المقابلة
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4

04

مكناسثا. محمد اجانا7556مكناسثا . ابن الروميمحمد فليو 306936116/09/1987 96مديــرناظر

الحاجبثا. 16 نونبر7581مكناسثا. لحسن بن محمد بن مباركلحسن امهدة 398934116/09/1991 85مديــرناظر

مكناسثا. محمد الخامس7558مكناسثا. إبن الهيثمبنرحو الحسن 389481224/12/1989 76مديــرناظر

الرشيديةثا. الميرة لل سلمى7604الرشيديةثا. الميرة لل سلمىالسراج محمد 838423119/11/1993 98مديــرناظر

إيفرنثا. أبي بكر الصديق7620إيفرنثا. طارق بن زيادأحمد لمسيح 770485216/09/1991 79مديــرحارس عام للداخلية

خنيفرةثا. التأهيلية المجد7630خنيفرةثا. ام الربيعالمصطفى اوقاس 128831116/09/1981 83مديــرحارس عام للخارجية
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فـــــــــاس - بولمان05

تاريخ التوظيفت الختيارالنيابة المطلوبةالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة الدارية لسناد منصب مدير ومنصب مدير الدراسة 

بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي لسنة 2012
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 المقابلة
المهمة المطلوبة ملحظاتالمهمة الحالية

5

05

صفروثا. محمد القري9023فاسثا. إبن سـودةالعربي بوقريتي 202377116/09/1986 80مديــرحارس عام للخارجية
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طنـــجة - تطوان06

تاريخ التوظيفت الختيارالنيابة المطلوبةالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب
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 المقابلة
المهمة المطلوبة ملحظاتالمهمة الحالية

6

06

شفشاونثا. التقنية الخوارزمي7727شفشاونثا. احمد الدريسيمحمد ايدي 154851115/10/1980 80مديــر الدراسةناظر

سيدي قاسمثا. المتنبي8771وزانثا.القرطبي ت.أمصطفى سداس 685281116/09/1982 71مديــرحارس عام للداخلية

وزانثا.القرطبي ت.أ7731وزانثا.القرطبي ت.أعبد القادر بويبان 178991123/10/1981 70مديــرناظر

طنجة أصيـلةثا. مولي يوسف )التقنية(9112طنجة أصيـلةثا. مولي يوسف )التقنية(مصطفى الدهدوه 373821117/09/1990 93مديــرمديــر الدراسة

طنجة أصيـلةثا. مولي يوسف )التقنية(9141طنجة أصيـلةثا. الحسن 2فوزية مغلغل 859646217/09/1984 89مديــر الدراسةناظر

طنجة أصيـلةثا. مولي سليمان)مزدوج (9113طنجة أصيـلةثا.زينب النفزاويةمحمد المسفوتي 154127101/10/1980 70مديــرناظر
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تازة- الحسيمة- تاونات07

تاريخ التوظيفت الختيارالنيابة المطلوبةالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة الدارية لسناد منصب مدير ومنصب مدير الدراسة 

بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي لسنة 2012

نقطة

 المقابلة
المهمة المطلوبة ملحظاتالمهمة الحالية

7

07

طنجة أصيـلةثا.إبن الخطيب9114الحسيمةثا.مولي علي الشريفعبد الجليل  صديق 244820217/09/1984 75مديــرناظر

تازةثا. القاضي عياض )تعليم اص7868تازةثا. التقنيـــــةشطيبي منير 341059116/09/1988 105مديــرحارس عام للخارجية
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الشـــــــرقية08

تاريخ التوظيفت الختيارالنيابة المطلوبةالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة الدارية لسناد منصب مدير ومنصب مدير الدراسة 

بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي لسنة 2012

نقطة

 المقابلة
المهمة المطلوبة ملحظاتالمهمة الحالية

8

08

بركــانثا.. ابن سيناء7961بركــانثا. خالد بن الوليد التأهيليةمحمد صديقي 395915116/09/1991 100مديــرناظر
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وادي الذهب - الكويرة09

تاريخ التوظيفت الختيارالنيابة المطلوبةالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة الدارية لسناد منصب مدير ومنصب مدير الدراسة 
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نقطة

 المقابلة
المهمة المطلوبة ملحظاتالمهمة الحالية

9

09

وادي الدهبثا. المــام مـالك9380وادي الدهبثا. المــام مـالكمصطفى العجوري 1118571116/09/1998 119مديــرناظر

أوسردثا. تيرس7987وادي الدهبثا. للة خديجة المرجعيةحميد البو 1171058101/09/2000 109مديــرناظر
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العيون -بوجدور-الساقية الحمراء10

تاريخ التوظيفت الختيارالنيابة المطلوبةالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة الدارية لسناد منصب مدير ومنصب مدير الدراسة 
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نقطة

 المقابلة
المهمة المطلوبة ملحظاتالمهمة الحالية

10

10

كلميمثا. باب الصحراء والملحقة9438العيونثا.لسان الدين ابن الخطيباخزان احمد 1043864116/09/1996 109مديــرمديــر الدراسة

العيونثا. ابن زهر9394العيونثا. الحسـن الثانيعبد المجيد   الجعفري 664601121/09/1979 99مديــرناظر

العيونثا. موسى بن نصير8006العيونثا.محمد الخامسأحمد  صيل 297621117/09/1988 97,5مديــرناظر

العيونثا.لسان الدين ابن الخطيب9425العيونثا.محمد الخامسرشيد   فقداوي 209729117/09/1984 96مديــر الدراسةاستاذ مبرز

العيونثا. مارس 939325العيونثا. المرسىعبد العالي الصاط 93237112/03/1996 89مديــرناظر

بوجدورثا. النصر9386العيوننيابة العيونعبد السلم رقبي 296964416/09/1986 79مديــرمفتش في التوجيه التر

العرائشثا. عبد العالي بن شقرون7753العيونثا. الرازيعبد ال  القزيني 331199216/09/1988 76مديــرناظر
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كلميم - السمارة11
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11

11

سطاتثا. سيدي العايدي8348السمارةثا. انس بن مالكعبد العزيز بلمدني 1125532116/09/1998 75مديــرناظر

كلميمثا. تغمرت9439كلميمثا. مولي رشيد التقنيةاحمد ابن الحراث 151236104/12/1980 104مديــرناظر

كلميمثا. الفضيلة9440كلميمثا. محمد الخامس التأهيليةمحمد اوبركى 376346225/09/1990 88مديــرناظر

الصويرةثا. محمد الخامس9909كلميماع. بئر انزرانعبد الرحيم صابر 315668116/09/1987 70مديــرناظر

كلميمثا. المختار السوسي8027طاطاثا السلمدربال الحسين 1171288407/12/2000 86مديــرناظر
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سوس- ماسة- درعة12

تاريخ التوظيفت الختيارالنيابة المطلوبةالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة الدارية لسناد منصب مدير ومنصب مدير الدراسة 
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نقطة

 المقابلة
المهمة المطلوبة ملحظاتالمهمة الحالية

12

12

اكادير اداوتنـانثا. يوسف بن تاشفين7995اكادير اداوتنـانثا. يوسف بن تاشفينبنعشير بوخريص 745098116/09/1993 124مديــر الدراسةحارس عام للخارجية

ورززاتثا.محمد السادس9540ورززاتثا.محمد السادسنور الدين بورجى 325082128/09/1987 120مديــرحارس عام للداخلية

ورززاتثا.ابي القاسم8064ورززاتثا.سيدي داودعبد المجيد بومليك 177592116/09/1985 116مديــرحارس عام للخارجية

تارودانتثا. إبن سليمان الروداني8069تارودانتثا. الشابينور الدين صادق 340870116/09/1988 125مديــرناظر

تارودانتثا. اولوز9578تارودانتثا. الداخلةامحمد المهراوي 77428108/11/1994 92مديــرناظر

تارودانتثا.المعرفة9576تارودانتثا. ايت ايعزةتويجر عمر 121655117/09/1984 83مديــرناظر

تيزنيتثا. ابن خلدون9624تيزنيتثا.الحسن الثاني   ت.اابراهيم بوكرا 398953111/11/1991 101مديــرناظر

سيدي إيفنيثا. عبد ال بن اليزيد السعد8109تيزنيتثا. ابراهيم واخزانعلي اوزكري 241883116/09/1985 95مديــرناظر

الحوزثا. ابن ماجة9863تيزنيتثا. التاهيلية الجدييدةالمصطفى أمريقم 363009116/09/1989 85مديــرناظر

تارودانتثا. مولي يوسف9573شتـوكة ايــت بـهاءاع. حمادي بن مباركحماجي الحسن 375728118/10/1990 93مديــرناظر

تينغيرثا. طارق بن زياد8141زاكورةثا. عثمان بن عفانمولي المصطفى طه 315667101/09/1987 102مديــرناظر
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مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش- تانسيفت - الحوز13

تاريخ التوظيفت الختيارالنيابة المطلوبةالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة الدارية لسناد منصب مدير ومنصب مدير الدراسة 
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نقطة

 المقابلة
المهمة المطلوبة ملحظاتالمهمة الحالية

13

13

الحوزثا. تمصلوحت8203مراكشثا.  الشرفاءمولي الطيب  ايت  الشريف 368323116/09/1989 110مديــرناظر

جرسيفثا. ابن سينا7836مراكشثا . سيدي عبد الرحمانمحمد  الشرادي 244919116/09/1984 104مديــرحارس عام للخارجية

الفقيه بن صالحثا. 30 يوليوز8393مراكشثا. الخوارزمي 2عبد ال  كحمان 398375126/10/1991 100مديــرناظر

قلعة السراغنةثا. الخوارزمي8234قلعة السراغنةثا. الرحالي الفاروقيمحمد  الطوسي 170447116/09/1985 100مديــرناظر

قلعة السراغنةثا.تمللت8233قلعة السراغنةثا.القدسعبد السلم الزراري 668268116/09/1978 82مديــرناظر

مراكشثا.عودة السعدية9799الصويرةثا. محمد الخامسرشيد الوردي 310672122/09/1987 103مديــرناظر



المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

دكالة- عبدة14

تاريخ التوظيفت الختيارالنيابة المطلوبةالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة الدارية لسناد منصب مدير ومنصب مدير الدراسة 

بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي لسنة 2012

نقطة

 المقابلة
المهمة المطلوبة ملحظاتالمهمة الحالية

14

14

الجديدةثا.القاضي عياض ت أ8259الجديدةثا.ابي شعيب الدكاليعبدالكريم مجدي 218646108/11/1984 108مديــرناظر

الجديدةثا.ابي شعيب الدكالي9920الجديدةثا.ابن خلدونعبدالمجيد رضوان 682673116/09/1982 106مديــرناظر

شيشاوةثا.المام البخاري8181الجديدةنيابة الجديدةبوسليهيم الهاشمي 143655116/09/1982 100مديــر***

سيدي بنورثا.دكالـة9958سيدي بنورثا. المام الغزاليهشام بندادة 89802116/09/1995 118مديــرحارس عام للخارجية

سيدي بنورثا. النصر8279سيدي بنورثا.عمربن عبدالعزيزالمصطفى لبدوي 178630121/09/1983 90مديــرناظر

اليوسفيةثا. الجتهاد8297اليوسفيةثا. التأهيلية جابر بن حيانع.ال شرقي 121673116/09/1984 110مديــرناظر

اسفيثا.الدريسي )التقنية(والملح8306اسفيثا.صلح الدين اليوبيمحمد الغول 219547101/12/1982 96مديــرناظر

اسفيثا. ابن خلدون8307اسفيثا. ابن خلدونادريس الرميقى 215445101/12/1981 90مديــرحارس عام للخارجية

اسفيثا.الهداية السلمية8305اسفيثا.الدريسي )التقنية(والملحقةمحمد الرفاس 640992316/09/1978 86مديــرحارس عام للخارجية



المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشاوية- ورديغة15

تاريخ التوظيفت الختيارالنيابة المطلوبةالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة الدارية لسناد منصب مدير ومنصب مدير الدراسة 

بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي لسنة 2012

نقطة

 المقابلة
المهمة المطلوبة ملحظاتالمهمة الحالية

15

15

ســـلثا. العقاد8474بنسليمانثا . محمد بن عبد الكريم الخطالعربي المباركي 372838116/09/1990 96مديــرناظر

سطاتثا. العيون8347سطاتثا. العيونبوعبيد لحفيظي 339611116/09/1988 80مديــرناظر

الجديدةثا. عقبة بن نافع8261برشيدثا. حسان بن تابتالمصطفى الحداوي 1051800116/09/1997 112مديــرناظر

برشيدثا. عثمان بن عفان10084برشيدثا. الحسن الثانيعبد الكريم هدورة 363638116/09/1989 85مديــرحارس عام للخارجية

برشيد  ثا. عمر الخيام التأهيلية10082برشيدثا. اولد حريزالشتوي عمرو 154554113/10/1980 70مديــرناظر



المؤسسة الصلية
المنصب

 المطلوب

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تادلة- ازيلل16

تاريخ التوظيفت الختيارالنيابة المطلوبةالمؤسسة المطلوبةالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة الدارية لسناد منصب مدير ومنصب مدير الدراسة 

بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي لسنة 2012

نقطة

 المقابلة
المهمة المطلوبة ملحظاتالمهمة الحالية

16

16

ســـلثا. الفقيه محمد الحمداوي8475ازيللثا. محمد السادس التقنيةبديعة كاسوس 871285316/09/1984 95مديــرناظر

ازيللثا. دمنات8405ازيللثا. دمناتعبد المالك شوقي 147636115/09/1984 70مديــرحارس عام للخارجية


