
السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

الرباط- سل- زمور - زعيرالجهة :  01

المناصب الدارية الشاغرة بمؤسسات التعليم 

الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تاريخ المفعول الجماعة
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 51المهمة : 

لسـل ـ تابريكتاع. المجد4362 مختلطســـل

لسـل ـ تابريكتاع. المجد4363 مختلط

لسـل ـ العيايدةم.اع.المنصور الدهبي4364 مختلط

لسـل ـ العيايدةاع. الهناء4365 مختلط

لعامراع. الياسمين4366 مختلط

لسـل ـ باب المريسةاع. الكتبية5349 مختلط

لسـل ـ العيايدةاع.علي بن محمد الدكالي5371 مختلط

لحصيناع. رضى السلوي5390 مختلط

لتمارةاع. الخوارزمي والملحقة4371 مختلطالصخيرات تمارة

لالصخيراتاع.الدريسي و الملحقة4372 مختلط

لعين العودةاع. عمار بن ياسير4373 مختلط

لتمارةاع. ابن سيناء5410 مختلط

لتمارةاع.ابن بطوطة5416 مختلط

لعين العودةاع. البطحاء10500 مختلط

لالهرهورةاع. يعقوب المنصور10503 مختلط

لالخميساتاع. مولى اسماعيل4382 مختلطالخميسات

لالخميساتاع. مولى اسماعيل4383 مختلط

لالخميساتاع.المام مالك4384 مختلط

01/01/2012نعمالخميساتإع. المنصور الذهبى4385 مختلط

لالخميساتإع. المسيرة4386 مختلط

لتيفلتاع. ابن حزم10505 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

الدار البيضاء الكبرىالجهة :  02

المناصب الدارية الشاغرة بمؤسسات التعليم 

الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تاريخ المفعول الجماعة
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 52المهمة : 

لسيدي بليوطاع.حليمة4393 مختلطالدار البيضاء أنفا

لالمعاريفاع. خديجة ام المؤمنين4394 مختلط

01/01/2012نعمالمعاريفاع.النصر4395 مختلط

لالمعاريفاع.غاندي5489 مختلط

لالفـداءإع.السـمارة4401 مختلطالفداء درب السلطان

لمرس السلطانإع.رابعة العدوية5514 مختلط

لالحي المحمدياع الساقية الحمراء4408 مختلطعين السبع الحي المحمدي

01/01/2012لعين السبعاع. ابن الثير4409 مختلط

لعين السبعاع. ابن الثير5546 مختلط

لعين الشقاع. فاطمة التهامي4414 مختلطعين الشق

لعين الشقاع. فاطمة التهامي4415 مختلط

01/01/2012لعين الشقإع. عبد المالك السعدي4416 مختلط

1نعمعين الشقاع.لحسن ويدار4417 مختلط

لعين الشقإع. الطلس5560 مختلط

لعين الشقاع. الشهيد  محمد بن المكي5562 مختلط

نعمسيدي البرنوصيإع.طرفة بن العبد4422 مختلطسيدي البرنوصي

لسيدي مومناع. سكني4423 مختلط

01/01/2012لسيدي مومناع. ابن خلدون4424 مختلط

لسيدي مومناع. التشارك4425 مختلط

01/01/2012لسيدي مومناع.انـــاسي4426 مختلط

لسباتةاع.ابي عنان4432 مختلطبن مسيك

01/01/2012لسباتةاع.ابن المعتز4433 مختلط

لابن امسيكاع.ابن خلدون4434 مختلط

01/01/2012نعمابن امسيكاع.ابن خلدون4435 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

الدار البيضاء الكبرىالجهة :  02

المناصب الدارية الشاغرة بمؤسسات التعليم 

الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تاريخ المفعول الجماعة
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 53المهمة : 

لالمحمديةإع.إبن رشيق4441 مختلطالمحمدية

01/01/2012لالمحمديةإع. المغرب العربى4442 مختلط

01/01/2012لالمحمديةإع.عبد الرحمان شناف4443 مختلط

17/12/2011لالمحمديةإع.علل بن عبد ال4444 مختلط

01/01/2012لالمحمديةإع.علل بن عبد ال4445 مختلط

01/01/2012لعين حرودةاع. عين حرودة4446 مختلط

01/01/2012لالشللتإع. البراهمة4447 مختلط

لالمحمديةاع.المحمدية  بنات5629 مختلط

نعمسيدي موسى بن عليإع . سيدي موسى بن علي5630 مختلط

لمديونةاع.عبد الواحد المراكشي4454 مختلطمديونة

لمديونةاع.المام الشاطبي4455 مختلط

01/01/2012لتيط مليلاع. بدر4456 مختلط

للهراوييـــناع. علي بن ابي طالب4457 مختلط

للهراوييـــناع. يوسف بن تاشفين4458 مختلط

للهراوييـــناع. عبد ال ابراهيم4459 مختلط

لمديونةاع.عبد الواحد المراكشي5643 مختلط

لالحي الحسنياع. يوسف بن تاشفين4466 مختلطالحي الحسني

لالحي الحسنياع. يوسف بن تاشفين4467 مختلط

لالحي الحسنياع. عبد العزيز مزيان بلفقيه4468 مختلط

لالحي الحسنياع. عبد العزيز مزيان بلفقيه4469 مختلط

لالحي الحسنياع. ابن زهر4470 مختلط

01/01/2012لالحي الحسنياع. المختار السوسي4471 مختلط

لالحي الحسنياع. انس ابن مالك4472 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

الدار البيضاء الكبرىالجهة :  02

المناصب الدارية الشاغرة بمؤسسات التعليم 

الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تاريخ المفعول الجماعة
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 54المهمة : 

لبوسكورةاع. مولي ادريس الول4480 مختلطالنواصر

لبوسكورةإع. بوسكورة4481 مختلط

لدار بوعزةاع. عبد ال الحداوي4482 مختلط

لدار بوعزةاع. المنصور الذهبي4483 مختلط

لدار بوعزةاع. دار بوعزة4484 مختلط

لدار بوعزةاع. المنصور الذهبي4485 مختلط

لدار بوعزةإع. المام مسلم4486 مختلط

لدار بوعزةاع. خديجة ام المؤمنين4487 مختلط

01/01/2012لمولي رشيداع. العقيد العلم4493 مختلطم.رشــــيد س. عثمــان

لمولي رشيداع. رحال المسكيني4494 مختلط

29/11/2011لمولي رشيداع. القاضي عياض4495 مختلط

01/01/2012لمولي رشيدإع. 20 غشت4496 مختلط

لمولي رشيداع.الفـرابي4497 مختلط

لمولي رشيداع. افريقيا4498 مختلط

01/01/2012لمولي رشيداع. الحسن اليوسي4499 مختلط

لمولي رشيداع. الحسن اليوسي4500 مختلط

لمولي رشيداع.عبدالرحيم بوعبيد4501 مختلط

01/01/2012لسيدي عثماناع. عبد الخالق الطريس4502 مختلط

01/01/2012لسيدي عثماناع.علل الفاسي4503 مختلط

لمولي رشيداع. الرشيد5695 مختلط

لمولي رشيداع عبد ال بن ياسين5696 مختلط

لسيدي عثماناع.علل الفاسي5701 مختلط

لسيدي عثماناع. لل مريم5702 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

الغـرب - شراردة - بني حسنالجهة :  03

المناصب الدارية الشاغرة بمؤسسات التعليم 

الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تاريخ المفعول الجماعة
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 55المهمة : 

لالقنيطرةاع. لل مريم4518 مختلطالقنيطرة

لالقنيطرةاع. 20غشت4519 مختلط

لالقنيطرة اع. عبد ال كنون4520 مختلط

01/01/2012لالقنيطرةإع.ابن حزم4521 مختلط

لسوق الربعاءاع. الغرب4522 مختلط

01/01/2012لسوق الربعاءاع. معاد بن جبل4523 مختلط

لالمناصرةاع. المتنبي4524 مختلط

لسيدي الطيبياع. التسامح4525 مختلط

لسيدي الطيبيإع. المشاتل4526 مختلط

لسيدي الطيبيإع. المشاتل4527 مختلط

لعامرالسفليةاع. الخوة4528 مختلط

لأولد سلمةاع. النهضة4529 مختلط

لوادي المخازناع. يعقوب المنصور الذهبي4530 مختلط

لبحارة أولد عياداع. السعادة4531 مختلط

لللميمونةاع. الزهور4532 مختلط

لالمكرنإع.الوحدة5750 مختلط

لسيدي محمد بن منصوراع. القصبة5758 مختلط

لسيدي سليماناع. السلم4543 مختلطسيدي سليمان

لسيدي يحيى الغرباع. جابر بن حيان4544 مختلط

لدار بلعامرياع. 11 يناير4545 مختلط

لمساعدةاع. الصفصاف4546 مختلط

لمساعدةاع. الصفصاف4547 مختلط

نعمسيدي سليماناع. السلم5768 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

الغـرب - شراردة - بني حسنالجهة :  03

المناصب الدارية الشاغرة بمؤسسات التعليم 

الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تاريخ المفعول الجماعة
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 56المهمة : 

نعمسيدي قاسماع. انوال4559 مختلطسيدي قاسم

لسيدي قاسماع. الخوارزمى4560 مختلط

لسيدي قاسماع. الخوارزمى4561 مختلط

لالمرابيحاع. الزيتون4562 مختلط

لالحوافاتإع . عمر الخيام4563 مختلط

نعمالصفصافاع.يوسف ابن تاشفين4564 مختلط

لزيرارةاع.ابن باجة4565 مختلط

لسيدي قاسماع. ابن سينا5792 مختلط

نعممشرع بلقصرياع. ابن بصال5799 مختلط

لسيدي عمر الحاضياع. سيدي عمر الحاضي5806 مختلط

لتاوغيلتاع.توغيلت5807 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

مكناس - تافيللتالجهة :  04

المناصب الدارية الشاغرة بمؤسسات التعليم 

الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تاريخ المفعول الجماعة
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 57المهمة : 

لمكناساع. المنصور4579 مختلطمكناس

نعممكناساع.البساتين4580 مختلط

01/01/2012لويسلنإع.البيروني4581 مختلط

لبوفكراناع. بوفكران4582 مختلط

لالدخيسةإع. الزيتون4583 مختلط

لسيدى سليمان مول الكيفاناع. الهناء4584 مختلط

لمكناسإع. الرياض5863 مختلط

1نعمعين عرمةإع. عين عرمة5883 مختلط

لاقداراع. اقدر4590 مختلطالحاجب

لسبع عيونإع. إبن رشد5898 مختلط

01/01/2012لميدلتاع. العياشي4602 مختلطميدلت

3نعمالريشاع. يوسف بن تاشفين4603 مختلط

3نعمبوزمواع. بوزمو4604 مختلط

3نعمأمزيزلاع. امزيزل4605 مختلط

لالرشيديةاع. ابن سينا4618 مختلطالرشيدية

نعمكولميمةاع .المير مولي رشيد4619 مختلط

لتنجداداع.فركلة4620 مختلط

لبني امحمد سجلماسةإع.الغرفة4621 مختلط

نعمتاديغوستإع.تاذيغـــــوست4622 مختلط

نعمالريصانيإع. بئرانزران5946 مختلط

لفركلة السفلىإع. المام الهواري5958 مختلط

لازروإع. صخر4633 مختلطإيفرن

لازروإع. صخر4634 مختلط

لتيزكيتإع. المل4635 مختلط

لبن صميمإع. ابن صميم4636 مختلط

نعمسيدي المخفيإع. ابن سينا4637 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

مكناس - تافيللتالجهة :  04

المناصب الدارية الشاغرة بمؤسسات التعليم 

الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تاريخ المفعول الجماعة
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 58المهمة : 

لأجلموساع. الخوارزمي4646 مختلطخنيفرة

لأحد  بوحسوسناع. أحد بوحسوسن4647 مختلط

لام الربيعاع. تانفنيت4648 مختلط

نعمالحماماع. 11 يناير4649 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

فـــــــــاس - بولمانالجهة :  05

المناصب الدارية الشاغرة بمؤسسات التعليم 

الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تاريخ المفعول الجماعة
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 59المهمة : 

01/01/2012لاكدالإع. عمر الخيام4660 مختلطفاس

لسايساع. النصر4661 مختلط

لسايساع. لحسن اليوسي4662 مختلط

01/01/2012لجنان الوردإع. قاسم أمين4663 مختلط

لجنان الوردإع. عبد المالك السعدي4664 مختلط

01/01/2012ل زواغةإع. الدارسة4665 مختلط

3نعم زواغةإع.ابن عاشر4666 مختلط

ل زواغةإع.ابن عاشر4668 مختلط

لالمرينيينإع. إبــن زيدون4669 مختلط

لالمرينيينإع. إبــن زيدون4670 مختلط

لالمرينييناع. محمد بن عبد الكريم الحطابي4671 مختلط

لبلدية صفرواع. عائشة ام البنين4680 مختلطصفرو

01/01/2012لبلدية صفرواع. وادي الذهب4681 مختلط

لالمنزلاع. ابن الياسمين4682 مختلط

لرباط الخيراع. فاطمة الفهرية4683 مختلط

لإغزراناع. عمر بن الخطاب6110 مختلط

لميسوراع. القاضي عياض4691 مختلطبولمان

لانجيل اع موسى بن نصير4692 مختلط

لميسوراع.المسيرة الخضراء6125 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

طنـــجة - تطوانالجهة :  06

المناصب الدارية الشاغرة بمؤسسات التعليم 

الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تاريخ المفعول الجماعة
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 510المهمة : 

لبلدية شفشاوناع. ادرار4706 مختلطشفشاون

نعمباب برداع. باب برد4707 مختلط

لمتيوةاع. الجبهة4708 مختلط

نعمبني بوزرةاع. بواحمد4709 مختلط

نعمبني رزيناع. محمد الزرقطوني6151 مختلط

01/01/2012ل سيدي رضوانإع. خالد بن الوليد4723 مختلطوزان

نعمزومي اع.الحسن الثاني4724 مختلط

نعمتروالإع.عمر ابن عبد العزيز6181 مختلط

لبلدية العرائشاع. الوفاء4730 مختلطالعرائش

لطنجة المدينةاع.إبن رشد4741 مختلططنجة أصيـلة

لبني مكادةإع. مولي عبد الرحمان4742 مختلط

لبني مكادةاع. يعقوب المنصور4743 مختلط

لبني مكادةإع. ابن الهيثم6245 مختلط

لبني مكادةإع. مولي عبد الرحمان6251 مختلط

لتطواناع. سيدي طلحة4758 مختلطتطوان

لتطواناع. 6 نوفمبر 47592 مختلط

لتطواناع.القـــــدس4760 مختلط

لتطوانإع . الفقيه المرير4761 مختلط

لتطواناع. ابي بكر الرازي 47622 مختلط

نعمجبل لحبيباع. جبل الحبيب4763 مختلط

3نعمصدينةاع. صدينة4764 مختلط

3نعمالسحترييناع. سبيرادا4765 مختلط

لالزيتوناع. احمد المنجرة4766 مختلط

لتطواناع. سيدي طلحة6286 مختلط

لالقصر الصغيراع. القصر الصغير4778 مختلطالفحص انجرة

لالقصر الصغيراع. القصر الصغير4779 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

طنـــجة - تطوانالجهة :  06

المناصب الدارية الشاغرة بمؤسسات التعليم 

الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تاريخ المفعول الجماعة
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 511المهمة : 

لالفنيدقاع. ابن زيدون4787 مختلطامضيق الفنيدق

لالمضيقاع. الجبل4788 مختلط

لالعلييناع. عبد الخالق الطريس4789 مختلط

لمرتيلاع. طه حسين4790 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

تازة- الحسيمة- تاوناتالجهة :  07

المناصب الدارية الشاغرة بمؤسسات التعليم 

الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تاريخ المفعول الجماعة
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 512المهمة : 

لبني بوشيبتاع. تبرانت4797 مختلطالحسيمة

نعمتاغزوتاع. تغزوت4798 مختلط

نعمإمزورناع. القدس6341 مختلط

لبني حديفةإع. بني حذيفة6352 مختلط

لجرسيفاع. ابن الهيثم4804 مختلطجرسيف

لجرسيفاع. ابن الهيثم4805 مختلط

نعممزكيتامإع.بوسكور4806 مختلط

لجرسيفإع. 11 يناير6372 مختلط

لعين مديونةاع. عين مديونة4815 مختلطتاونات

نعمبوهودةاع. بوهودة4816 مختلط

نعمالزريزراع. الزريزر4817 مختلط

2نعمسيدي يحيى المخفيإع. سيدي المخفي6422 مختلط

01/01/2012لتاهلةإع. المجــــــــد4827 مختلطتازة

لتايناستاع. الفارابي4828 مختلط

لبني لنثإع . عقبة بن نافع6478 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

الشـــــــرقيةالجهة :  08

المناصب الدارية الشاغرة بمؤسسات التعليم 

الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تاريخ المفعول الجماعة
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 513المهمة : 

نعمميضارإع. إدريس الول6497 مختلطدريوش

لتازغين.اع.تازارين6504 مختلط

3نعمسلواناع. بدر4844 مختلطالناضور

01/01/2012لسلوانإع. سلوان الجديدة4845 مختلط

لالعروياع. العروي 65302 مختلط

لبني بويفرورإع. محمد الزرقطوني6534 مختلط

لوجدةاع. النجد4856 مختلطوجدة انجــاد

لوجدةاع. مولي سليمان4857 مختلط

لوجدةاع. عبد الرحمان بن عوف4858 مختلط

لوجدةاع. ابن رشد4859 مختلط

لوجدةإع. عقبة بن نافع4860 مختلط

01/01/2012لوجدةاع. الكندي4861 مختلط

لوجدةإع. الجاحظ6565 مختلط

01/01/2012لبركانإع. الفهرية4866 مختلطبركــان

لاحفيرإع.سيدي محمد  بن عبد الرحمان4867 مختلط

لزكزلإع. زكزل6616 مختلط

لجرادةإع.المام البخارى4872 مختلطجـــرادة

لكفايتم.اع.المام البخاري6637 مختلط

لدبدواع. عبد الكريم الخطابي4878 مختلطتاوريرت

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

وادي الذهب - الكويرةالجهة :  09

المناصب الدارية الشاغرة بمؤسسات التعليم 

الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تاريخ المفعول الجماعة
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 514المهمة : 

لالداخلةاع. الحي الجديد4887 مختلطوادي الدهب

لالداخلةاع. مولي رشيد4888 مختلط

لالداخلةاع. الفرابي4889 مختلط

لالداخلةاع. النصر6668 مختلط

نعمالداخلةاع. الفرابي6670 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

العيون -بوجدور-الساقية الحمراءالجهة :  10

المناصب الدارية الشاغرة بمؤسسات التعليم 

الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تاريخ المفعول الجماعة
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 515المهمة : 

لبوجدورإع.عمر بن الخطاب6678 مختلطبوجدور

لطرفايةاع. ابن تومرت العدادية4901 مختلططرفاية

لاخفنيراع. صلح الدين اليوبي4902 مختلط

3نعمالعيوناع. المغرب العربي4908 مختلطالعيون

نعمالعيونإع.الحسن الول6714 مختلط

لالعيونإع . الخنساء6715 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

كلميم - السمارةالجهة :  11

المناصب الدارية الشاغرة بمؤسسات التعليم 

الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تاريخ المفعول الجماعة
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 516المهمة : 

لعوينة لهنااع. عوينة لهنا10708 مختلطأسـا الزاك

لبلدية السمارةاع. لحبيب حبوها4917 مختلطالسمارة

لبلدية السمارةاع. 11 يناير6731 مختلط

نعمبلدية السمارةاع. المجاهد فاضل الهاشمي6732 مختلط

لبلدية السمارةإع.المغرب العربي والملحقة10622 مختلط

لكلميماع. امحيريش4923 مختلطكلميم

01/01/2012لكلميمإع .محمد  بن الحسن الحضرامي4924 مختلط

لبويزكارناع. بوزكارن4925 مختلط

نعمكلميمإع .محمد  بن الحسن الحضرامي6740 مختلط

لطانطانإع. ولي العهد4930 مختلططانطان

نعمطانطاناع علل بن عبدال6764 مختلط

لالوطيةاع. محمد بن عبد الكريم الخطابي6770 مختلط

لتكموتاع. الزيتون4935 مختلططاطا

لتليتاع. بدر4936 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

سوس- ماسة- درعةالجهة :  12

المناصب الدارية الشاغرة بمؤسسات التعليم 

الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تاريخ المفعول الجماعة
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 517المهمة : 

لاكاديراع. القدس4943 مختلطاكادير اداوتنـان

لاكادير اع. احمد شوقي والملحقة4944 مختلط

لاكاديراع. المهدي بن تومرت والملحقة4945 مختلط

لاكاديراع. سوس العالمة4946 مختلط

لالدراركةاع. تكاديرت نعبادو4947 مختلط

لاكاديرإع. عبدالعالي بنشقرون والملحقة6810 مختلط

لالدراركةاع.علي ابن ابي طالب10703 مختلط

3نعمورزازاتاع. المجد4957 مختلطورززات

لورزازاتاع. عبد الكريم الخطابي4958 مختلط

لورزازاتاع. عبد الكريم الخطابي4959 مختلط

لتازنختاع.ابن العربي الحاتمي4960 مختلط

نعمآيت زينبإع. ابن تومرت6847 مختلط

نعمسرواإع. أنزال6849 مختلط

لاولد تايمةإع. محمد الدرفوفي4965 مختلطتارودانت

لايت إيعزةاع.  السعديين4966 مختلط

لتوغمرتم. اع. السعادة4967 مختلط

لأولوزإع. أولـــوز4968 مختلط

لإيدأ وكوماضم.إع. أولـــوز4969 مختلط

نعماولد تايمةاع. النبعاث6882 مختلط

لاولد تايمةاع. النبعاث6885 مختلط

نعمتاملوكتاع. النور6899 مختلط

لتارسواطم. إع. الطلس 49761 مختلطتيزنيت

لتيزوغراناع. محمد البقالي4977 مختلط

لسيدي احمد اوموسىم. اع. الرازي4978 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

سوس- ماسة- درعةالجهة :  12

المناصب الدارية الشاغرة بمؤسسات التعليم 

الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تاريخ المفعول الجماعة
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 518المهمة : 

3نعمإنزكاناع. ابن حنبل4991 مختلطإنزكان ايت ملــول

1نعمإنزكاناع الطلس4992 مختلط

لإنزكانإع.ابن طفيل4993 مختلط

3نعمايت ملولاع . الزرقطوني4994 مختلط

لالدشيرة الجهاديةإع علل الفاسي4995 مختلط

1نعمتمسيةإع. المام الجزولي4996 مختلط

نعمتمسيةإع. المام الجزولي4997 مختلط

للقليعةاع. العلويين4998 مختلط

3نعملقليعةاع. ابن سينا4999 مختلط

لإنزكانإع.ابن طفيل6964 مختلط

لايت ملولاع. الهداية6979 مختلط

للقليعةاع. ابن سينا10700 مختلط

لإنزكاناع. ابن حنبل10701 مختلط

لايت ملولاع . الزرقطوني10702 مختلط

لسبت النابوراع. الحسين بن محمد الدكيك5003 مختلطسيدي إيفني

لاولد يحيى الكرايراع. اولد يحيى الكراير5010 مختلطزاكورة

لتاكونيتملحقة ثا.سيدي صالح5011 مختلط

لتمكروتاع. المام الشافعي5012 مختلط

نعمتمزموطإع. ابن رشد7025 مختلط

نعمافرااع. افرا7027 مختلط

لتنغيراع.زايد او حماد5023 مختلطتينغير

لبومالن دادسإع . ايت بوالل5024 مختلط

لايت هامياع. السلم5025 مختلط

لحصيااع.المل5026 مختلط

لالنيفاع.وادي المخازن5027 مختلط

نعمبومالن دادساع. الموحديين7056 مختلط

نعمالنيفاع.وادي المخازن7061 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

مراكش- تانسيفت - الحوزالجهة :  13

المناصب الدارية الشاغرة بمؤسسات التعليم 

الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تاريخ المفعول الجماعة
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 519المهمة : 

لالمنارةاع. الشريف الدريسي5043 مختلطمراكش

01/01/2012لالمنارةإع. طه حسين5045 مختلط

لالمنارةاع. النصر5046 مختلط

لالمنارةاع. التقدم5047 مختلط

01/01/2012لالمنارةإع. طه حسين5048 مختلط

لالمنارةاع. برج الزيتون5049 مختلط

لالمنارةاع. المسيرة 50503 مختلط

لالمنارةاع. العزوزية5051 مختلط

لسعادهإع.السعادة5052 مختلط

01/01/2012لسعادهإع.السعادة5053 مختلط

لسعادهاع. الفاق5054 مختلط

01/01/2012لجليزاع.شاعر الحمراء5055 مختلط

لجليزاع. عبد السلم المشاوي5056 مختلط

لحربيلاع. المنصورية5057 مختلط

لالويداناع. بين الويدان5058 مختلط

ل المدينةإع. الفارابي7122 مختلط

ل المدينةإع. عبد المومن7128 مختلط

ل المدينةإع. احمد شوقي7129 مختلط

لسيدي يوسف بن علياع. ابن العريف7141 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

مراكش- تانسيفت - الحوزالجهة :  13

المناصب الدارية الشاغرة بمؤسسات التعليم 

الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تاريخ المفعول الجماعة
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 520المهمة : 

نعمشيشاوةاع. الحي الحسني5071 مختلطشيشاوة

لإيمينتانوتإع. الغزالي5072 مختلط

01/01/2012لإيمينتانوتإع. الغزالي5073 مختلط

نعماولد مومنةاع. اولد مومنة5074 مختلط

نعمللعزيزةاع. لل لعزيزة5075 مختلط

نعمكماسةاع. كماسة5076 مختلط

لسبت امزوضةاع. ابن النفيس5077 مختلط

نعماسيف المالاع. اسيف المال5078 مختلط

لسيدي بوزيدإع. الفرابي7163 مختلط

نعمالزاوية النحليةاع. ابن تومرت7168 مختلط

01/01/2012نعمايت اوريرإع. مولي رشيد5095 مختلطالحوز

لتغدويناع. حمان الفطواكي5096 مختلط

لتيدلى مسفيوةم.إع.مولي رشيد7181 مختلط

لأغمـــاتاع. جمال الدين الفغاني7183 مختلط

نعمابن جريراع. النهضة5103 مختلطالرحامنة

لابن جريراع. احمد المنصور الدهبي5104 مختلط

نعمانزالت لعظمالمركب التربوي المندمج انزالت العظ5105 مختلط

لاولد حسون حمرياع. اولد حسون5106 مختلط

01/01/2012لبلدية القلعةاع .ابو بكر القادري5119 مختلطقلعة السراغنة

لبلدية القلعةاع.الزيتون5120 مختلط

3نعمتمللتاع. ابن بطوطة5121 مختلط

3نعمالهيادنةاع. الهيادنة5122 مختلط

3نعمالرافعيةاع. الرافعية5123 مختلط

3نعمالشطيبةاع. اشطيبة5124 مختلط

نعممزم صنهاجةإع. لمزم7232 مختلط

نعمسيدي موسىاع.سيدي موسى7237 مختلط

نعماولد اصبيحاع. اولد اصبيح10506 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

مراكش- تانسيفت - الحوزالجهة :  13

المناصب الدارية الشاغرة بمؤسسات التعليم 

الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تاريخ المفعول الجماعة
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 521المهمة : 

لالصويرةاع. مولي عبد ال5146 مختلطالصويرة

01/01/2012لالصويرةاع. العبدري5147 مختلط

لالكريماتاع. عبد الرحيم بوعبيد5148 مختلط

لتدزياع. محمد عزيز الحبابي5149 مختلط

نعمسميموإع. اسميمو5150 مختلط

نعمسميموإع. اسميمو5151 مختلط

لاحد الدرىإع.حد الدرا7254 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

دكالة- عبدةالجهة :  14

المناصب الدارية الشاغرة بمؤسسات التعليم 

الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تاريخ المفعول الجماعة
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 522المهمة : 

لازموراع.للحسناء5160 مختلطالجديدة

لازموراع . البكري5161 مختلط

لازموراع . البكري5162 مختلط

لازموراع. المصب5163 مختلط

لالجديدةاع.عبد الكريم الخطابي5164 مختلط

لالجديدةاع. 3 مارس5165 مختلط

لالجديدةإع. المنار5166 مختلط

لهشتوكةإع. الورد5167 مختلط

لاولد احسيناع. ابن باجة5168 مختلط

لاولد غانمإع. خالد بن الوليد5169 مختلط

نعماولد حمدانإع . الرشاد5170 مختلط

لسيدي علي بن حمدوشاع. المام علي7292 مختلط

لسيدي بنورإع. لل فاطمة الزهراء5176 مختلطسيدي بنور

لكرديداع. الفضيلة5177 مختلط

لسيدي بنورإع. لل فاطمة الزهراء7324 مختلط

نعمكدية بني دغوغإع. العرفان7330 مختلط

نعماليوسفيةاع. عـــلل الفــاسي5185 مختلطاليوسفية

01/01/2012لالشماعيةاع. 30 يوليوز5186 مختلط

لالجدوراع. يعقوب المنصور5187 مختلط

نعماليوسفيةإع. لل عــائشة7351 مختلط

لالشماعيةاع. مولي الحسن7355 مختلط

لالجدوراع. يعقوب المنصور7356 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

دكالة- عبدةالجهة :  14

المناصب الدارية الشاغرة بمؤسسات التعليم 

الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تاريخ المفعول الجماعة
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 523المهمة : 

01/01/2012لآسفياع. عقبة بن نافع5194 مختلطاسفي

لآسفياع. عبد الكريم الخطابي5195 مختلط

01/01/2012لآسفيإع. سيدي عبد الكريم5196 مختلط

01/01/2012نعمآسفيإع. سيدي عبد الكريم5197 مختلط

01/01/2012نعمبوكدرةإع. إبن رشد5198 مختلط

لمول البركىإع. عثمان بن عفان5199 مختلط

10/10/2011لدارسى عيسىاع. ابن منظور5200 مختلط

لالغياتإع. ابن طفيل5201 مختلط

لآسفيإع. وادي الذهب7402 مختلط

نعمبوكدرةإع. إبن رشد7406 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

الشاوية- ورديغةالجهة :  15

المناصب الدارية الشاغرة بمؤسسات التعليم 

الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تاريخ المفعول الجماعة
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 524المهمة : 

لبنسليماناع. الفلين5212 مختلطبنسليمان

لبنسليماناع. الفلين5213 مختلط

لموالين الوادإع . احد اولد زيان5214 مختلط

لعين تيزغةاع. ولي العهد مولي الحسن7432 مختلط

لالمنصوريةاع. المنصورية7433 مختلط

لخريبكةاع. القاضي عياض5224 مختلطخريبكة

لواد زماع. الشهيد بن داود5225 مختلط

لواد زمإع.الحسن الثاني5226 مختلط

01/01/2012نعمبوجنيبةاع.خالد ابن الوليد5227 مختلط

لبن زرنتلاع. احمد امين5228 مختلط

01/01/2012لالفقراءاع. الشهيد الجيللي بن لبصير5229 مختلط

للكناديزاع. محمد السادس5230 مختلط

لالبراكسةاع. البراكسة5231 مختلط

لواد زمإع. وادي الذهب7458 مختلط

نعمحطانإع. عثمان ابن عفــان7461 مختلط

لسطاتاع.العروسية5237 مختلطسطات

01/01/2012لسطاتاع.مولي اسماعيل5238 مختلط

01/01/2012نعمسطاتاع.مولي اسماعيل5239 مختلط

لأولد فارسإع. اولد فارس5240 مختلط

نعمأولد فارسإع. اولد فارس5241 مختلط

للقراقرةاع. لقراقرة5242 مختلط

نعمدار الشافعياع. دار الشافعي5243 مختلط

لسيدي العايديإع . سيدي العايدي5244 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

الشاوية- ورديغةالجهة :  15

المناصب الدارية الشاغرة بمؤسسات التعليم 

الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تاريخ المفعول الجماعة
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 525المهمة : 

لبرشيداع.الزرقطوني5251 مختلطبرشيد

لبرشيداع.الزرقطوني5252 مختلط

لبرشيداع. زينب النفزاوية5253 مختلط

لبرشيداع. زينب النفزاوية5254 مختلط

لبرشيداع. الشهيد المكي5255 مختلط

لسيدي رحال الشاطىءم.اع الشاطئ5256 مختلط

لبرشيداع.الزرقطوني7503 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

تادلة- ازيللالجهة :  16

المناصب الدارية الشاغرة بمؤسسات التعليم 

الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تاريخ المفعول الجماعة
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 526المهمة : 

لسوق السبت اولد النمةإع.محمد 52616 مختلطالفقيه بن صالح

01/01/2012لالفقيه بن صالحإع. 2 مارس5262 مختلط

لبن وكيلم. اع. التغناري5263 مختلط

01/01/2012لازيللاع. احمد الحنصالي5271 مختلطازيلل

3نعمدمناتاع. مولي اسماعيل5272 مختلط

نعمايت امحمدإع. ايت امحمد5273 مختلط

3نعمبزواع. ايمداحن5274 مختلط

لسيدى يعقوبإع. الخوارزمي5275 مختلط

لتيموليلتإع. عمر ابن عبد العزيز5276 مختلط

لايت اوقبلى اع. اربعاء اوقبلي5277 مختلط

لبنى مللاع. معاد بن جبل5284 مختلطبنى ملل

01/01/2012لبنى مللاع. ادريس  بنزكري5285 مختلط

01/01/2012لبنى مللإع.ابن المقفع5286 مختلط

لقصبة تادلةاع. المسيرة5287 مختلط

01/01/2012نعمدير القصيبةاع.ابن تومرت5288 مختلط

لاولد يوسفإع. اولد يوسف5289 مختلط

نعمبنى مللإع.الداي10704 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

الرباط- سل- زمور - زعيرالجهة :  01

المناصب الدارية الشاغرة بمؤسسات التعليم 

الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تاريخ المفعول الجماعة
رقم المنصب النيابة

حارس عام للداخلية 927المهمة : 

3نعمعين العودةاع. البطحاء10501 مختلطالصخيرات تمارة

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

الدار البيضاء الكبرىالجهة :  02

المناصب الدارية الشاغرة بمؤسسات التعليم 

الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تاريخ المفعول الجماعة
رقم المنصب النيابة

حارس عام للداخلية 928المهمة : 

نعمالفـداءاع.الندلس4402 إناثالفداء درب السلطان

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

الغـرب - شراردة - بني حسنالجهة :  03

المناصب الدارية الشاغرة بمؤسسات التعليم 

الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تاريخ المفعول الجماعة
رقم المنصب النيابة

حارس عام للداخلية 929المهمة : 

لالمناصرةاع. المتنبي4533 مختلطالقنيطرة

لأولد سلمةاع. النهضة4534 مختلط

لوادي المخازناع. يعقوب المنصور الذهبي4535 مختلط

لبحارة أولد عياداع. السعادة4536 مختلط

لللميمونةاع. الزهور4537 مختلط

لدار بلعامرياع. 11 يناير4548 مختلطسيدي سليمان

نعممساعدةاع. الصفصاف4549 مختلط

لالمرابيحاع. الزيتون4566 مختلطسيدي قاسم

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

مكناس - تافيللتالجهة :  04

المناصب الدارية الشاغرة بمؤسسات التعليم 

الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تاريخ المفعول الجماعة
رقم المنصب النيابة

حارس عام للداخلية 930المهمة : 

3نعمالريشاع. يوسف بن تاشفين4606 مختلطميدلت

3نعمبوزمواع. بوزمو4607 مختلط

3نعمأمزيزلاع. امزيزل4608 مختلط

لالطاوسإع.الكوام4623 مختلطالرشيدية

لاغبالو انكردوساع. بادو4624 مختلط

لاغبالو انكردوساع. افغ4625 مختلط

لتاديغوستإع.تاذيغـــــوست4626 مختلط

لالسفالتإع.ابو بكر الصديق5962 مختلط

نعمفركلة السفلىإع. المام الهواري5965 مختلط

لضايت عواإع. ضاية عوا4638 مختلطإيفرن

لسبت آيت رحواع. الحسن الول4650 مختلطخنيفرة

لام الربيعاع. تانفنيت4651 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

فـــــــــاس - بولمانالجهة :  05

المناصب الدارية الشاغرة بمؤسسات التعليم 

الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تاريخ المفعول الجماعة
رقم المنصب النيابة

حارس عام للداخلية 931المهمة : 

01/01/2012نعمبلدية صفرواع. مولي علي الشريف4685 إناثصفرو

لإغزراناع. عمر بن الخطاب4686 ذكور

لبولمانإع. بولمان المختلطة4693 إناثبولمان

لاوطاط الحاجاع.محمد 46946 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

طنـــجة - تطوانالجهة :  06

المناصب الدارية الشاغرة بمؤسسات التعليم 

الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تاريخ المفعول الجماعة
رقم المنصب النيابة

حارس عام للداخلية 932المهمة : 

للغديراع. محمد عبد الرحمان  زيطان4710 مختلطشفشاون

نعمبني بوزرةاع. بواحمد4711 مختلط

نعمالعوامرةاع. العوامرة4731 مختلطالعرائش

لبني جرفطاع.بني جرفط4732 مختلط

نعمجبل لحبيباع. جبل الحبيب4767 مختلطتطوان

3نعمصدينةاع. صدينة4768 مختلط

3نعمالسحترييناع. سبيرادا4769 مختلط

نعمانجرةاع خميس انجرة4780 مختلطالفحص انجرة

لملوسةاع. ملوسة6308 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

تازة- الحسيمة- تاوناتالجهة :  07

المناصب الدارية الشاغرة بمؤسسات التعليم 

الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تاريخ المفعول الجماعة
رقم المنصب النيابة

حارس عام للداخلية 933المهمة : 

نعمتيسةإع. المسيرة4818 إناثتاونات

3نعمكلزاع. كلز4819 مختلط

لتافرانتاع. 16 نونبـر4820 مختلط

لالطايفةإع . إبن حزم4829 مختلطتازة

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

الشـــــــرقيةالجهة :  08

المناصب الدارية الشاغرة بمؤسسات التعليم 

الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تاريخ المفعول الجماعة
رقم المنصب النيابة

حارس عام للداخلية 934المهمة : 

لتمسماناع.ابن بطوطة6507 مختلطدريوش

نعممريجةاع. الوحدة4873 مختلطجـــرادة

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

وادي الذهب - الكويرةالجهة :  09

المناصب الدارية الشاغرة بمؤسسات التعليم 

الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تاريخ المفعول الجماعة
رقم المنصب النيابة

حارس عام للداخلية 935المهمة : 

لالداخلةإع. الحسن الثاني4890 مختلطوادي الدهب

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

كلميم - السمارةالجهة :  11

المناصب الدارية الشاغرة بمؤسسات التعليم 

الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تاريخ المفعول الجماعة
رقم المنصب النيابة

حارس عام للداخلية 936المهمة : 

3نعمتليتاع. بدر4937 مختلططاطا

نعماقا إيغانإع. المسيرة6787 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

سوس- ماسة- درعةالجهة :  12

المناصب الدارية الشاغرة بمؤسسات التعليم 

الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تاريخ المفعول الجماعة
رقم المنصب النيابة

حارس عام للداخلية 937المهمة : 

لاكاديرإع. ابن خلدون4948 مختلطاكادير اداوتنـان

لتقيإع. الزبير بن العوام4949 مختلط

01/01/2012نعمتارودانتإع. رحال المسكينى4970 مختلطتارودانت

لاركانةاع. اركانة4971 مختلط

نعمسيدي عبد ال البوشوارياع. سيدي ع ال البوشواري4983 مختلطشتـوكة ايــت بـهاء

3نعمتمكروتاع. المام الشافعي5013 مختلطزاكورة

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

مراكش- تانسيفت - الحوزالجهة :  13

المناصب الدارية الشاغرة بمؤسسات التعليم 

الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تاريخ المفعول الجماعة
رقم المنصب النيابة

حارس عام للداخلية 938المهمة : 

لايت هادياع. ابن سينا5079 مختلطشيشاوة

لفرايطةاع.الرازي5125 مختلطقلعة السراغنة

لسيدي عيسى بن سليماناع. سيدي عيسى بن سلمان5126 مختلط

لسيدي موسىاع.سيدي موسى5127 مختلط

نعمسميموإع. اسميمو5152 مختلطالصويرة

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

دكالة- عبدةالجهة :  14

المناصب الدارية الشاغرة بمؤسسات التعليم 

الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تاريخ المفعول الجماعة
رقم المنصب النيابة

حارس عام للداخلية 939المهمة : 

01/01/2012نعممولي عبدالاع.مولي عبد ال5171 مختلطالجديدة

لكرديداع. الفضيلة5178 مختلطسيدي بنور

3نعملمصابحاع. قاسم امين5202 مختلطاسفي

لسيدي عيسىاع. الرازي5203 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

الشاوية- ورديغةالجهة :  15

المناصب الدارية الشاغرة بمؤسسات التعليم 

الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تاريخ المفعول الجماعة
رقم المنصب النيابة

حارس عام للداخلية 940المهمة : 

نعمبني بتاواع. الشهيد محمد العنصري5232 مختلطخريبكة

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

تادلة- ازيللالجهة :  16

المناصب الدارية الشاغرة بمؤسسات التعليم 

الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تاريخ المفعول الجماعة
رقم المنصب النيابة

حارس عام للداخلية 941المهمة : 

نعممولي عيسى بن ادريساع.مولي عيسى بن ادريس5278 مختلطازيلل

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

الرباط- سل- زمور - زعيرالجهة :  01

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 542المهمة : 

عبد اللطيف الشهبلاكدال  الرياضاع.ابن طفيل5301 مختلطالـــرباط

نزهة  اجقاوةلاكدال  الرياضإع.العرفان5302 مختلط

مليكة عقيدلالرباط ـ حسـانإع.لل عائشة5303 مختلط

نعمان نعيمةلالرباط ـ حسـانإع.المحيط5304 مختلط

مصطفى بنعميروشلالرباط ـ حسـانإع.لل عائشة5305 مختلط

بوسفيان عبداللاليوسفيةإع.الخوارزمي5306 مختلط

كمال السبيتيلاليوسفيةإع. محمد الزرقطوني5307 مختلط

العربي   الراميلاليوسفيةإع. محمد الزرقطوني5308 مختلط

رشيدة  سرامولاليوسفيةإع.الخوارزمي5309 مختلط

ادريس زليلاليوسفيةإع.أم البنين5310 مختلط

الناجي بنرحالليعقوب المنصوراع.عبد العزيز دينيا5311 مختلط

لعريف احمدليعقوب المنصوراع. بئر انزران5312 مختلط

مختلط حيات طاهيريليعقوب المنصوراع.عبد العزيز دينيا5313

أحمد متوكلليعقوب المنصوراع.علل بن احمد اميك5314 مختلط

ابراهيم الزيتيليعقوب المنصوراع.الجولن5315 مختلط

عبد الرحمان تويسيليعقوب المنصوراع. حليمة السعدية5316 مختلط

حمليلي حميـدليعقوب المنصوراع.ابن بسـام5317 مختلط

صالح هشامليعقوب المنصوراع. حليمة السعدية5318 مختلط

حفيظة كسكوسليعقوب المنصوراع. بئر انزران5319 مختلط

محمد خـرونعميعقوب المنصوراع.علل بن احمد اميك5320 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

الرباط- سل- زمور - زعيرالجهة :  01

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 543المهمة : 

مختلطســـل محمد ازويتالســلـ بطانةاع. خالد ابن الوليد5339

عبد العزيز خليليلســلـ بطانةاع.عمربن الخطاب5340 مختلط

الحسن تستاوتنعمســلـ بطانةاع.المام علي5341 مختلط

العربي الطاهرينعمســلـ بطانةاع.المام علي5342 مختلط

مصطفى أسمولســلـ بطانةاع.المام علي5343 مختلط

المصطفى الجابريلسـل ـ باب المريسةاع.الميرة للحسناء5344 مختلط

فاطمة الزهراء لعلولسـل ـ باب المريسةاع.الميرة للحسناء5345 مختلط

مختلط داهمو محمدلسـل ـ باب المريسةاع. عبد العزيز بن شقرون5346

السعدية صادقلسـل ـ باب المريسةاع.عبد الرحمان حجي5347 مختلط

العربي باحامولسـل ـ باب المريسةاع. الكتبية5348 مختلط

عبد الهادي بلغازيلسـل ـ باب المريسةاع. عقبة ابن نافع5350 مختلط

عبد العزيز أيت طالبلسـل ـ باب المريسةاع. عقبة ابن نافع5351 مختلط

ادريس بنعبادلسـل ـ باب المريسةاع. عبد العزيز بن شقرون5352 مختلط

نعيمة ديديلسـل ـ تابريكتاع. احمد بلفريج5353 مختلط

عبد االرحمان  البحرينعمسـل ـ تابريكتاع. عبد المالك السعدي5354 مختلط

فاطمة فاتحيلسـل ـ تابريكتاع. عبد المالك السعدي5355 مختلط

محمد العلمينعمسـل ـ تابريكتاع.الخوارزمي5356 مختلط

لغريسي اناسلسـل ـ تابريكتاع.الخوارزمي5357 مختلط

فوزية رواسلسـل ـ تابريكتاع.الحسين بن علي5358 مختلط

كلثوم زرزوفلسـل ـ تابريكتاع.الحسين بن علي5359 مختلط

احمد الوزانيلسـل ـ تابريكتإع.يوسف بن تاشفين5360 مختلط

عمر املللسـل ـ تابريكتاع. وادي المخازن والملحقة5361 مختلط

عمر الرحمانينعمسـل ـ تابريكتاع. وادي المخازن والملحقة5362 مختلط

أنوار وفاءلسـل ـ تابريكتاع. السيدة الحرة5363 مختلط

العربي نفيفلسـل ـ تابريكتاع. وادي المخازن والملحقة5364 مختلط

بوعزة أعرورلسـل ـ تابريكتاع. وادي المخازن والملحقة5365 مختلط

محمد الكرميلسـل ـ تابريكتاع.السمارة5366 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

الرباط- سل- زمور - زعيرالجهة :  01

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 544المهمة : 

عبد ال العمراني الدريسيلسـل ـ تابريكتم.اع.السمارة5367 مختلطســـل

جلل الدين بوعديلسـل ـ تابريكتاع.احمد الناصري5368 مختلط

نعيمة تحايكتلسـل ـ تابريكتاع.احمد الناصري5369 مختلط

مختلط لحلو نعيمةلسـل ـ العيايدةاع.المنصور الدهبي5370

عائشة تزروتلسـل ـ العيايدةاع.علي بن محمد الدكالي5372 مختلط

طالع عبدالقادرنعمسـل ـ العيايدةاع.علي بن محمد الدكالي5373 مختلط

محمد القرنيلسـل ـ العيايدةإع.المام البخاري5374 مختلط

الحسن زرواليلسـل ـ العيايدةاع.ى الفتح5375 مختلط

ادريس مودننعمسـل ـ العيايدةإع.المام البخاري5376 مختلط

قرسي عبد اللطيفلسـل ـ العيايدةإع.المام البخاري5377 مختلط

حسين الطالبلسـل ـ العيايدةاع.ى الفتح5378 مختلط

رجاء العوفيرلسـل ـ العيايدةاع.ى الفتح5379 مختلط

ابراهيم ايت الحاجنعمحصيناع العلمة عبد ال كنون5380 مختلط

عبد ال شادليلحصينإع. علل بن عبد ال5381 مختلط

بوسلهام بالحصادلحصيناع. رضى السلوي5382 مختلط

الزوهرة ريملحصينإع. المام مالك5383 مختلط

أماروش  احمدلحصيناع.احمد بليمني5384 مختلط

نعيمة بلقاسميلحصينإع. المام مالك5385 مختلط

محمد الشوياخنعمحصيناع.احمد بليمني5386 مختلط

فروخ السعديةلحصينإع. المام مالك5387 مختلط

نورالدين واليلحصينإع. المام مالك5388 مختلط

عبد اللطيف المقدملحصيناع العلمة عبد ال كنون5389 مختلط

مختلط قدوري عمرلالسهولاع. الريحان5391

محمد الحدادلسيدي بو القنادل إع. محمد الزرقطوني و الملحقة5392 مختلط

جميلة بدرالدينلسيدي بو القنادلاع. عبد ال بن ياسين5393 مختلط

مختلط توبان عبد الغنينعمسـل ـ تابريكتاع. احمد بلفريج8787

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

الرباط- سل- زمور - زعيرالجهة :  01

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 545المهمة : 

عبد العظيم الشطاحينعمتمارةاع. الخوارزمي والملحقة5411 مختلطالصخيرات تمارة

شاكر عز الدينلتمارةإع.إبن خلدون5412 مختلط

بوغاراس عبد القادرلتمارةإع.إبن خلدون5413 مختلط

محمد علي يوسفيلتمارةإع ابي فراس الحمداني5414 مختلط

ابراهيم بوطيبلتمارةإع.إبن خلدون5415 مختلط

محمد نورنيلتمارةاع.أحمد النجاعي5417 مختلط

بلقاسم حميدلتمارةاع.أحمد النجاعي5418 مختلط

سوناين الحسينلتمارةاع.11يناير5419 مختلط

اطوماش محمدلتمارةاع.الفردوس5421 مختلط

مختلط نينب عائشةلتمارةاع.11يناير5422

مختلط كنوني محمدلتمارةاع. المل5423

المعطي بلحاجلتمارةاع.المعتمد ابن عباد5424 مختلط

الطويل نعيمةلتمارةاع.11يناير5425 مختلط

الغمري مريملتمارةإع. الزيتون5426 مختلط

شهبون نور الدينلتمارةإع. الزيتون5427 مختلط

محمدبادي البوعياشيلتمارةاع. الخوارزمي والملحقة5428 مختلط

مينة  الخولالصخيراتإع. المام الشاطبي5429 مختلط

هلهل محمدلالصخيراتاع. 20 غشت5430 مختلط

شكيب غازي شراطلالصخيراتاع. 20 غشت5431 مختلط

نور نعيمةلعين العودةاع. عزيز امين5432 مختلط

يحيى عبد النبيلعين العودةاع. عزيز امين5433 مختلط

خديجة الشتويلعين العودةاع. المهدي بن عبود5434 مختلط

محمد السللمينعممرس الخيرإع. موحى اوحمو الزياني5435 مختلط

أيت أومعسو عديلمرس الخيرإع. موحى اوحمو الزياني5436 مختلط

الطالبي محمدلعين عتيقاع.المام مالك5437 مختلط

الفطوشي محمدنعمصباحإع. ابي الحسن المريني5438 مختلط

الزوين عبد اللطيفنعمالمنزهإع.ابي بكرالصديق5439 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

الرباط- سل- زمور - زعيرالجهة :  01

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 546المهمة : 

مختلطالخميسات الجيت بناصرلالخميساتاع. المغرب العربي5449

هطاف ادريسلالخميساتإع. المسيرة5450 مختلط

يعقوبي الحسنلالخميساتاع. مولى اسماعيل5451 مختلط

أمزيغ محمدلالخميساتاع.الزيتون5452 مختلط

محمد بلعيزيلتيفلتإع. ابن اجروم5453 مختلط

مكيوي محمدنعمتيفلتإع. ابن اجروم5454 مختلط

اوخياط أحمدلتيفلتاع. زينب النفزاوية5455 مختلط

شليخ بوسلهامنعمتيفلتإع. ابن اجروم5456 مختلط

خلفاوي محمدنعمأيت ميمونإع. الجاحظ5457 مختلط

مختلط مصطفى بوعنانيلأيت أوريبلاع. سجلماسة5458

شهبون ربيعة3نعمالقنصرةاع. محمد القري5459 مختلط

أوغالم محمدنعمأيت يدينإع. 20 غشت5460 مختلط

الصابر الخياطيلحودراناع. حودران5461 مختلط

نجاة المرابطنعمأيت  إيكواع عبدالرحمان بن عوف5462 مختلط

سعيد صغيرنعمالغوالماع.احمد بن تيمية5463 مختلط

القفساوي محمدلمقام الطبلةإع. ابن الثير5464 مختلط

باها حميدنعمسيدي عبد الرزاقاع. القدس5465 مختلط

بوعزمة محمدلسيدي عبد الرزاقاع. القدس5466 مختلط

كرماط أحمدلسيدي علل البحراويإع.المام الغزالي5467 مختلط

نور السعيد خفاجينعمسيدي علل البحراويإع.المام الغزالي5468 مختلط

واجرى عبدالنعمخميس سيدي يحيىإع.البـارودي5469 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

الدار البيضاء الكبرىالجهة :  02

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 547المهمة : 

ابراهيم اقبالنعمسيدي بليوطإع.إبن بطوطة5483 مختلطالدار البيضاء أنفا

عبد الفتاح اشتولي شهيدنعمسيدي بليوطإع.إبن بطوطة5484 مختلط

فوزية مغاريلسيدي بليوطاع.محمد عبده5485 مختلط

محمد رفيعلسيدي بليوطإع.الوفاء5486 مختلط

سمية اشخايصلسيدي بليوطإع.إبن خلدون5487 مختلط

برادة امينةلانفـااع. عبد الرحمان بن عوف5488 مختلط

عبد النبي عبوشلالمعاريفاع.غاندي5490 مختلط

مصطفى أمينلالمعاريفاع.سيبويه5491 مختلط

حريزي امينةلالفـداءإع. مريم  الفهرية5505 مختلطالفداء درب السلطان

لوان مصطفىلالفـداءإع.السـمارة5506 مختلط

باهي حسـنلالفـداءاع. المام علي5507 مختلط

ولد عبدالرحيملالفـداءإع.ألجاحظ5508 مختلط

ويفاق عبدالحكيملالفـداءاع.الندلس5509 مختلط

الخضرالعلوي موللالفـداءإع.ألجاحظ5510 مختلط

الواتب نعيمةلالفـداءإع.الغزالي5511 مختلط

حليمي فتيحةلالفـداءاع. المام علي5512 مختلط

الهاشمي فاطمـةلمرس السلطانإع. محمد الشيخ5513 مختلط

بوخلي عبد الحميدلمرس السلطانإع.المنصور الذهبي5515 مختلط

مرحوم جوادلمرس السلطانإع.المنصور الذهبي5516 مختلط

لكرين بديعـةلمرس السلطانإع.المنصور الذهبي5517 مختلط

حبيب ال نعيمةلمرس السلطانإع.رابعة العدوية5518 مختلط

ملكت مصطفىلمرس السلطانإع.العيون5519 مختلط

البلشي نجاةلمرس السلطانإع.العيون5520 مختلط

نجار امينةلمرس السلطانإع.التحدي5521 مختلط

ادردور الحسينلمرس السلطانإع. محمد الشيخ5522 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

الدار البيضاء الكبرىالجهة :  02

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 548المهمة : 

عبد العزيز بلدلةلالحي المحمدياع صلح الدين اليوبى5531 مختلطعين السبع الحي المحمدي

عبد الله عكراشلالحي المحمديإع. الشابي5532 مختلط

خديجة نايت يوسفلالحي المحمدياع حمان الفطواكى5533 مختلط

مختلط نور الدين تغجيجتلالحي المحمدياع حمان الفطواكى5534

مسعود مجبرلالحي المحمديإع. الشابي5535 مختلط

أحمد حلفيةلالحي المحمدياع.بن عبدون5536 مختلط

مختلط ام هاني شروقلالحي المحمدياع.المستقبل5537

مختلط عتيقة بكر1نعمالحي المحمدياع.المستقبل5538

فتيحة مكوسلالحي المحمدياع صلح الدين اليوبى5539 مختلط

سلوى بوخاريلالحي المحمدياع.بن عبدون5540 مختلط

المساهل عبد الغنيلالصخور السوداءاع. المام الشافعي5541 مختلط

حسن خارجلالصخور السوداءاع. المام الشافعي5542 مختلط

محمد بطيويلالصخور السوداءاع. المام الشافعي5543 مختلط

فركالة احمدلالصخور السوداءاع. المام الشافعي5544 مختلط

العيادي فاطمةلعين السبعاع.ابن هاني5545 مختلط

حسن رباحلعين السبعاع.ابن هاني5547 مختلط

خياط الحسينلعين السبعاع.ابن هاني5548 مختلط

الحسن عكيكلعين السبعإع. جمال الدين القفطي5549 مختلط

مينة عطاشيلعين السبعاع. يوسف ابن تاشفين5550 مختلط

مينة قادرلعين السبعاع. يوسف ابن تاشفين5551 مختلط

الزين محمدنعمعين الشقاع.أبي بكر الصديق5558 مختلطعين الشق

رحيب نعيمةلعين الشقاع.أبي بكر الصديق5559 مختلط

الطويل البشيرلعين الشقإع. الطلس5561 مختلط

طاوس إسماعيللعين الشقإع. أحمد حيمر5563 مختلط

لعروي إبراهيملعين الشقإع. أحمد حيمر5564 مختلط

وهب عبد الواحدلعين الشقاع. ابن ماجة5565 مختلط

فنان مصطفىلعين الشقاع.الحسنى5566 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

الدار البيضاء الكبرىالجهة :  02

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 549المهمة : 

عبدالرحيم هبوشلسيدي البرنوصياع. عبد الكريم الخطابي5576 مختلطسيدي البرنوصي

مختلط الهزلي محمدلسيدي البرنوصياع. عبد الكريم الخطابي5577

مريم شامهيلسيدي البرنوصياع.الرشيد5578 مختلط

محمد المقدميلسيدي البرنوصياع.الرشيد5579 مختلط

رشيد بن نديرلسيدي البرنوصياع.الرشيد5580 مختلط

فاطمة زيدانيلسيدي مومناع. سيدي مومن5581 مختلط

مختلط العربي قماحلسيدي مومناع. احمد بن محمد الراشدي5582

نزهة ابكارةلسيدي مومناع. عبد ال ابراهيم5583 مختلط

محمد دنكيرلسيدي مومنإع. الريحاني5584 مختلط

محمد قرطيطلسيدي مومنإع. الريحاني5585 مختلط

فاطمة اعريبولسيدي مومنإع.الحسن التاني5586 مختلط

حميد الجيراريلسيدي مومناع. احمد بن محمد الراشدي5587 مختلط

مختلط مجيد المختارلسيدي مومناع.الشهيد  حسن الصغير5588

رشيد بن الشيخلسيدي مومناع. السلم5589 مختلط

صغير لكراريلسيدي مومناع. عبد ال العياشي5590 مختلط

محمد زربيلسيدي مومناع. عبد ال العياشي5591 مختلط

عبد الهادي أبوالهدىلسيدي مومناع. ثريا السقاط5592 مختلط

نعيمة أزهاريلسيدي مومناع. ابن خلدون5593 مختلط

فؤاد السباعيلسيدي مومناع.الحنصالي5594 مختلط

سعيد الجغيدريلسيدي مومنإع.الحسن التاني5595 مختلط

محمد نجيب الصفارلسيدي مومناع. البحتري5596 مختلط

الزيني عبد القادرنعمسيدي مومنإع.الحسن التاني5597 مختلط

مختلط خالد شنانلسيدي مومناع.الشهيد  حسن الصغير5598

سعيد ساكتلسيدي مومناع.عبد الواحد العلوي5599 مختلط

عبد اللطيف عشماويلسيدي مومناع.عبد الواحد العلوي5600 مختلط

مختلط رزوق احمدلسيدي مومناع. سيدي مومن5601

مختلط نجمي التهاميلسيدي مومناع. سيدي مومن5602

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

الدار البيضاء الكبرىالجهة :  02

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 550المهمة : 

ليلى عضفيلسيدي مومناع. السلم5603 مختلطسيدي البرنوصي

السعدية النونيلسيدي مومناع. البحتري5604 مختلط

مرشد  سميرلسباتةاع.م.بن الحسـن الوزاني5611 مختلطبن مسيك

سعيد  محمدنعمسباتةاع.م.بن الحسـن الوزاني5612 مختلط

جمال الدين  عبد الناصرنعمسباتةاع.مولي سليمان5613 مختلط

الميلودي المعمريلسباتةاع.مولي سليمان5614 مختلط

حماني محمدلسباتةإع.المام الغزالي5615 مختلط

مختلط فزازي عبد العاليلابن امسيكاع.ابن خلدون5616

وهاب المصطفىلابن امسيكاع.ابراهيم الروداني5617 مختلط

الحسن مقدادلابن امسيكاع.ابراهيم الروداني5618 مختلط

محمد  فهيمنعمابن امسيكإع.ابن حزم5619 مختلط

بلحر  محمدنعمابن امسيكاع.علل الرحماني5620 مختلط

نورالدين سليمانيلالمحمديةاع.المحمدية  بنات5626 مختلطالمحمدية

خديجة الحراكلالمحمديةإع.إبن رشيق5627 مختلط

خديجة الولجيلالمحمديةإع. العقيد العلم5628 مختلط

صفيع لحبيبنعمعين حرودةاع. عين حرودة5631 مختلط

فاطمة حايليلعين حرودةإع.وادي المخازن5632 مختلط

اعلي  الصلحينعمعين حرودةاع. عين حرودة5633 مختلط

نجاة العمريلعين حرودةإع.وادي المخازن5634 مختلط

محمد لخضرلعين حرودةاع. عين حرودة5635 مختلط

أحمد رباجنعمالشللتإع. البراهمة5636 مختلط

عبد السلم العلوشلالشللتإع. البراهمة5637 مختلط

عبد الغاني مكروملالشللتاع. المسيرة الخضراء5638 مختلط

الحلوي أحمدلمديونةاع.المام الشاطبي5642 مختلطمديونة

مختلط حسن فكريللهراوييـــناع. عبد القادر المازني5644

مختلط مغري ابراهيمللهراوييـــناع. عبد القادر المازني5645

مختلط ابن الراس محمدلالمجاطية اولد الطالباع. جودار محمد بن عبد ال5646

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

الدار البيضاء الكبرىالجهة :  02

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 551المهمة : 

بشار عبدالرحيملالحي الحسنياع. ابن النديم5655 مختلطالحي الحسني

تاج محمدلالحي الحسنيإع. الطبـري5656 مختلط

اخنيك بوشعيبنعمالحي الحسنياع. ابن زهر5657 مختلط

عايلول عبد الهاديلالحي الحسنياع. انس ابن مالك5658 مختلط

للنزهة وكمارلالحي الحسنياع.ابي القاسم الزيانى5659 مختلط

ربيعة الرويشقلالحي الحسنياع.ابي القاسم الزيانى5660 مختلط

حياة ازبيرية1نعمالحي الحسنيإع. عبد ال كنون5661 مختلط

علمي هرشلي فتيحلالحي الحسنياع.الهناء5662 مختلط

عبد النبي بنتوميلالحي الحسنياع. ابن الخطيب5663 مختلط

الصغير عبد اللالحي الحسنياع. ابن  المؤقت5664 مختلط

مدين مصطفى3نعمالحي الحسنياع. المختار السوسي5665 مختلط

فاطمة عبداليلالحي الحسنياع. ابن  المؤقت5666 مختلط

صنصال امينةلالحي الحسنياع.عمر ابن الخطاب5667 مختلط

الكدري محمدلالحي الحسنياع.عمر ابن الخطاب5668 مختلط

مختلط الخنساء ايوبيلالحي الحسنيإع. عبد ال كنون5669

جبل حسنلالحي الحسنياع.ابن هشام5670 مختلط

كيمز بوشعيبنعمالحي الحسنياع.ابن هشام5671 مختلط

حسي عمرلالحي الحسنياع.ابي القاسم الزيانى5672 مختلط

مختلطالنواصر محمد السباعينعمالنواصـراع. توفيق الحكيم5677

الغازي محمدلالنواصـراع. توفيق الحكيم5678 مختلط

أرحيمي ابراهيمنعمبوسكورةاع. مولي ادريس الول5679 مختلط

مختلط المدني وعكيلدار بوعزةإع. المام مسلم5680

عنتر مصطفىلدار بوعزةاع. دار بوعزة5681 مختلط

بيازي محمدلدار بوعزةاع. الغضفة بنت المدني5682 مختلط

برجاوي عبد الحقنعمدار بوعزةاع. دار بوعزة5683 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

الدار البيضاء الكبرىالجهة :  02

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 552المهمة : 

مختلطم.رشــــيد س. عثمــان لطيفة طيبيلمولي رشيداع. القاضي عياض5694

عبد العزيز شجيدلمولي رشيداع عبد ال بن ياسين5697 مختلط

مختلط محمد مصطاللمولي رشيداع عبد ال بن ياسين5698

عبد الحكيم اليوبيلمولي رشيداع. العقيد العلم5699 مختلط

قابل عبد العزيزلمولي رشيداع. ابي ذر الغفاري5700 مختلط

مختلط رحيمون مليكةلسيدي عثماناع. لل مريم5703

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

الغـرب - شراردة - بني حسنالجهة :  03

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 553المهمة : 

مصطفى متحفلالقنيطرةاع. مولي علي الشريف5718 مختلطالقنيطرة

عمر  الحادكنعمالقنيطرةاع.عقبة بن نافع5720 مختلط

محمد بدارلالقنيطرةاع. علل بن عبد ال5721 مختلط

قرطيط عبدالعزيزنعمالقنيطرةاع. علل بن عبد ال5722 مختلط

عبد السلم البوريشيلالقنيطرةاع. علل بن عبد ال5723 مختلط

محمد بامعروفنعمالقنيطرةاع. الخوارزمى5726 مختلط

المسكين العربيلالقنيطرةاع. الخوارزمى5727 مختلط

عبد الفتاح شبيشبلالقنيطرة اع. عبد ال كنون5728 مختلط

نور الدين شليمىلالقنيطرةاع. مولي علي الشريف5729 مختلط

محمد علملالقنيطرةاع.عقبة بن نافع5730 مختلط

مصطفى الطرشليلالقنيطرةاع. مولي علي الشريف5731 مختلط

عمر طنطانيلالقنيطرة اع. عبد ال كنون5732 مختلط

عبد ال حمدينعمالقنيطرةاع.الحريري5733 مختلط

محمد مالكلالقنيطرةاع. المختار السوسى5734 مختلط

حسن السيبيلالقنيطرةاع. المختار السوسى5735 مختلط

حجاج بسيلالقنيطرةاع.الحريري5736 مختلط

ميمون الحرشاوينعمالقنيطرةاع.عقبة بن نافع5737 مختلط

فاطمة الصنبوليلالقنيطرةاع. ابن خلدون5738 مختلط

بنعيسى نعيجيةلالقنيطرةاع. 20غشت5739 مختلط

محمد سكروملالقنيطرةاع.الحريري5740 مختلط

مسعود أسعيدلالقنيطرةاع. مولي اسماعيل5741 مختلط

محمد طائعلسوق الربعاءاع. الغرب5742 مختلط

لسوق الربعاءاع. صلح الدين اليوبي5743 مختلط

حسن قوسلسوق الربعاءاع. صلح الدين اليوبي5744 مختلط

محمد ناصرلبنمنصورإع.الجاحظ5745 مختلط

محمد النويصرلبنمنصورإع.الجاحظ5746 مختلط

اهل الحسين نجيبلسيدي الطيبياع. سيدي الطيبي5747 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

الغـرب - شراردة - بني حسنالجهة :  03

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 554المهمة : 

الرفاعي محمدلسيدي الطيبياع. سيدي الطيبي5748 مختلطالقنيطرة

مريم فلوسلسيدي الطيبياع. سيدي الطيبي5749 مختلط

مرتزق عبداللعرباوةاع. الشريف الراضـي5751 مختلط

الجيللي كرنطلقرية بن عودةاع. المام مسلم5752 مختلط

يزمي رشيدلسوق ثلثاء الغرباع. سبو5753 مختلط

عبد الحق أبردانلللميمونةإع. مصطفى المعاني5754 مختلط

عزيز بوركيلسيدي بوبكر الحاجاع. المعري5755 مختلط

بونجوم الصديقلسيدي محمد بن منصوراع. القصبة5756 مختلط

محمد براسلسيدي محمد بن منصوراع. القصبة5757 مختلط

محمد عبيلتنعمسيدي سليمانإع. عمر بن الخطاب5769 مختلطسيدي سليمان

عبد الهادي كحيللسيدي سليمانإع. عمر بن الخطاب5770 مختلط

سعيد السترينعمسيدي سليمانإع. عمر بن الخطاب5771 مختلط

عبد النعيم سكحاللسيدي سليمانإع. عمر بن الخطاب5772 مختلط

محمد عمورنعمسيدي سليمانإع. عمر بن الخطاب5773 مختلط

الداودي خديجةنعمسيدي سليماناع. السلم5774 مختلط

حسن جماهريلسيدي يحيى الغرباع. إبن ياسين5775 مختلط

عبد ال زهدللسيدي يحيى الغرباع. إبن ياسين5776 مختلط

أحمد كمونينعمسيدي يحيى الغرباع. جابر بن حيان5777 مختلط

الهزيتي عبد اللهلسيدي يحيى الغرباع. إبن ياسين5778 مختلط

محمد خليللأولد بن حمادياع. الوفاق5779 مختلط

عبد ال الباهيلالقصيبيةإع.الحسن الثاني5780 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

الغـرب - شراردة - بني حسنالجهة :  03

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 555المهمة : 

بنكرين احمدلسيدي قاسماع. ابن رشد5790 مختلطسيدي قاسم

غزلن المرتجينلسيدي قاسماع. ابن سينا5791 مختلط

غللي احمدلسيدي قاسماع الجوهرة5793 مختلط

عكي عبدالكريملسيدي قاسماع الجوهرة5794 مختلط

يوسف تيتونعمسيدي قاسماع. ابن رشد5795 مختلط

البكري احمدلسيدي قاسماع. القاضى عياض5796 مختلط

الجربي احمدلمشرع بلقصرياع. الليمون5797 مختلط

خطيب حميدنعممشرع بلقصرياع. ابن بصال5798 مختلط

الفاهيم محمدلمشرع بلقصرياع. الليمون5800 مختلط

دان العربيلاحد كورتإع.النهضة5801 مختلط

بنسالم بوعوينلجرف الملحةإع.عمر ابن الخطــاب5802 مختلط

رفيق جوادلجرف الملحةإع. عبدالمالك السعدي5803 مختلط

الناصري عيسىنعمجرف الملحةإع. عبدالمالك السعدي5804 مختلط

الحونية المحجوبلجرف الملحةإع.عمر ابن الخطــاب5805 مختلط

ميمون أومكانلالخنيشاتإع. جابر بن حيان5808 مختلط

الرابحي عبدالحقنعمالخنيشاتإع. جابر بن حيان5809 مختلط

عبد ال مقبوللالخنيشاتإع. جابر بن حيان5810 مختلط

القسيمي عبدالعزيزلانويراتاع. النويرات5811 مختلط

المعناوي علللانويراتاع. النويرات5812 مختلط

العمري عبداللدارالعسلوجياع. دار العسلوجي5813 مختلط

الزحووفي سعيدلدارالعسلوجياع. دار العسلوجي5814 مختلط

أغوتان العياشيلزكوطةاع. الداخلة5815 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

مكناس - تافيللتالجهة :  04

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 556المهمة : 

منيوي محمدلمكناسإع. محمد عبده5835 مختلطمكناس

المرابطي عبد الرحمانلمكناسإع. صهريج السواني5836 مختلط

محمد السيوريلمكناس اع.مولي حفيظ5837 مختلط

عبد ال أمغارلمكناسإع. علل الفاسي5838 مختلط

بوشليخ محمدلمكناسإع. علل الفاسي5839 مختلط

احمد خمليشنعممكناسإع. علل الفاسي5840 مختلط

التايك عبد العزيزلمكناسإع. محمد عبده5841 مختلط

مقادري احمدلمكناسإع. إبن عثمان المكناسي5842 مختلط

رشيد الكناويلمكناساع. صلح الدين اليوبي5843 مختلط

عبد القادر قاديريلمكناساع. صلح الدين اليوبي5844 مختلط

محمد العثمانينعممكناسإع.القدس5845 مختلط

سوقي عبد الرحمانلمكناسإع. طه حسين5846 مختلط

عبداللطيف اوجيلللمكناسإع.المام مالك5847 مختلط

فريد غربيلمكناسإع.جابر بن حيان5848 مختلط

محمد انويورنعممكناسإع.المام مالك5849 مختلط

محمد سعيديلمكناساع.البساتين5850 مختلط

عبدالعزيز الزواقلمكناسإع.القدس5851 مختلط

محمد الحسن الراشديلمكناسإع.القدس5852 مختلط

محمد علوي عمرلمكناساع.الزهراوي5853 مختلط

عبد ال شناقيبلمكناساع. المنصور الذهبي5854 مختلط

محمد جعفرلمكناسإع. الرياض5855 مختلط

مختلط محمد التجانيلمكناس اع.مولي حفيظ5856

فطيمة الزهراء العلميلمكناسإع.الفشتالي5857 مختلط

عبدالجليل الفاتحيلمكناساع.ابن حزم5858 مختلط

زركان التهاميلمكناساع.ابن حزم5859 مختلط

احمد والشاريجلمكناسإع. التنمية5860 مختلط

عبد النبي الزعيميلمكناسإع. محمد بن عبد ال5861 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

مكناس - تافيللتالجهة :  04

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 557المهمة : 

المحراجي غزالةلمكناسإع. محمد بن عبد ال5862 مختلطمكناس

احمد يعكوبيلمكناسإع. ابي بكر الصديق5864 مختلط

مريم المدغري العلويلمكناسإع. الزهر5866 مختلط

بالقاسم فريشلمكناسإع. الزهر5867 مختلط

طيبي مصطفىنعممكناسإع. إبن رشد5868 مختلط

محمد اسنيديلمكناسإع. إبن رشد5869 مختلط

محمد لشهبلمكناسإع. إبن رشد5870 مختلط

محمد ساعيديلمكناسإع. إبن رشد5871 مختلط

مريزق عبد اللهلمكناسإع. التنمية5872 مختلط

عبد الكريم ايت أبلقاسمنعممولي إدريس زرهوناع. ادريس الول5873 مختلط

ابراهيم اوجيلنعممولي إدريس زرهوناع. ادريس الول5874 مختلط

عائشة لصبانلويسلنإع. عثمان بن عفان5875 مختلط

عبد الرحيم زايزلويسلنإع. عثمان بن عفان5876 مختلط

مختار عثمانينعمويسلنإع. عثمان بن عفان5877 مختلط

عبد الحفيظ  بنعمرلويسلناع.المل5878 مختلط

محمد منيوينعمالمغاصيينإع. المغاصيين5879 مختلط

عللي م الحسنلمجاطاع. مجاط5880 مختلط

حىوالنو يوسفنعمسيدى سليمان مول الكيفانإع . الحاج قدور5881 مختلط

محمد بنلحسنلسيدى سليمان مول الكيفانإع . الحاج قدور5882 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

مكناس - تافيللتالجهة :  04

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 558المهمة : 

محمد ازديويلالحاجبإع. ابن خلدون5893 مختلطالحاجب

تيس نجيةلالحاجبإع. ابن خلدون5894 مختلط

موحا ايت حدولالحاجبإع. ابن خلدون5895 مختلط

وعيسى محمدنعمسبع عيوناع. مولي علي الشريف5896 مختلط

اداز الحولسبع عيونإع. إبن رشد5897 مختلط

أزبيج حسنلسبع عيوناع. مولي علي الشريف5899 مختلط

سلم الحناويلعين تاوجطاتإع. طارق بن زياد5900 مختلط

بلكبير المصطفىلعين تاوجطاتاع. ابن بطوطة5901 مختلط

فؤاد امعنانلعين تاوجطاتاع. ابن بطوطة5902 مختلط

ايت ابراهيم بوطيبلعين تاوجطاتاع. ابن بطوطة5903 مختلط

احمد المعقيليلاكوراىاع. يعقوب المنصور5904 مختلط

محمدايت اسحاقلايت حرز الإع. القدس5905 مختلط

عبدالعزيز صديقلايت بوبيدمانإع. يوسف ابن تاشفين5906 مختلط

مليكة ازلماطنعمايت بوبيدمانإع. يوسف ابن تاشفين5907 مختلط

ماموني مولي العربينعمبطيطإع.عمر ابن الخطاب5908 مختلط

ساجد محمدلايت يعزمإع . عبدالكريم الخطابي5909 مختلط

حميد بوتيلراس جيرياع. خالد بن الوليد5910 مختلط

محمد بوهولميدلتاع. الشهداء5922 مختلطميدلت

علي الداكريلميدلتاع. مولي يوسف5923 مختلط

الحمزاوي م.عزيزلالريشإع. ابي سليم5924 مختلط

حدو تعلينعمايت ازدكإع . القيروان5925 مختلط

باكي احساينلاملشيلإع. املشيل5926 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

مكناس - تافيللتالجهة :  04

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 559المهمة : 

البراكة احمدلارفودإع. مولي يوسف5939 مختلطالرشيدية

ودراوة عبد اللارفودإع. مولي يوسف5940 مختلط

صغيري رشيدلارفودإع. مولي يوسف5941 مختلط

عليني احمدنعمكولميمةاع .المير مولي رشيد5942 مختلط

احداد حدولبودنيبإع. محمد 59436 مختلط

عليوي عبد الكريملعرب صباح زيزاع. الحجيرة5944 مختلط

نقار محمدنعمبني امحمد سجلماسةاع. ابن محمد5945 مختلط

برزق عبد الكبيرلالريصانيإع. بئرانزران5947 مختلط

العلوي عبد الواحدلالسفالتإع.ابو بكر الصديق5948 مختلط

الفضيلي عمرلاوفوساع. اولد شكير5949 مختلط

مختلط حسن قاديرينعمالرتبإع.مولي اسماعيل5950

امحمدي علوي مولي امحمدلالخنكاع.الزيتون5953 مختلط

بولخير موحىلاغريس العلوياع. الميرة لل خديجة5954 مختلط

عمو لحونعمملعباع . يوسف الزواوي5955 مختلط

ملل عبد العزيزلملعباع . يوسف الزواوي5956 مختلط

مخدش زايدنعمفركلة السفلىإع. المام الهواري5957 مختلط

علوي عزيزي للة نزهةلفركلة العليااع. الوحـدة5959 مختلط

تيتاو عمرلفركلة العليااع. الوحـدة5960 مختلط

عبد السلم الصغيرلازروإع. إدريس الول5972 مختلطإيفرن

الحسان الميمونيلضايت عواإع. ضاية عوا5973 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

مكناس - تافيللتالجهة :  04

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 560المهمة : 

حسن زين العبدينلخنيفرةإع. ابن عبدون5981 مختلطخنيفرة

نجيم الراميلخنيفرةاع. المير مولي عبد ال5982 مختلط

عبد العزيز حييلخنيفرةإع. ابن عبدون5983 مختلط

عبد ال الغزوليلمريرتاع. حمان الفطواكي5984 مختلط

محمد الهاشميلمريرتاع. حمان الفطواكي5985 مختلط

احمد مزونلمريرتاع. حمان الفطواكي5986 مختلط

وقسو الهبرينعمواومنةاع. واومانة5987 مختلط

عبدالسلم عبداللوينعمكروشناع. 20 غشت5988 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

فـــــــــاس - بولمانالجهة :  05

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 561المهمة : 

ادريس ريحانيلاكدالإع. القدس6016 مختلطفاس

محمد بولحيةلاكدالإع. القدس6017 مختلط

َمحمد كنونيلاكدالإع. عبد الكريم الداودي6018 مختلط

عبد العلي بلقاضيلفاس الجديد المشورإعدادية أبي العباس السبتي6019 مختلط

مختلط محمد حفيظيلسايساع. الزهور6020

عبد الرحمان المهديلسايساع. الحسن بن شقرون6021 مختلط

سامط إبراهيملسايساع. ابن الحسن الوزاني6022 مختلط

لحسن الزهيريلسايساع. الزهور6023 مختلط

الهاشمية العابديلسايساع. الفقيه التاودي6024 مختلط

محمد البكارلسايسإع. النرجس6025 مختلط

الحسين امزابيلسايساع. ابن الحسن الوزاني6026 مختلط

محمد المعمرنعمسايساع. ابن الحسن الوزاني6027 مختلط

رشيدة صغيرلسايساع. ابن الحسن الوزاني6028 مختلط

سعيد الشخمل فاس المدينةاع. عــــلل بن عبد ال6029 مختلط

احمد العمرانيل فاس المدينةاع. عزيز امين6030 مختلط

مختلط جواد الجابريل فاس المدينةاع.محمد بن عبدالرحمان العراقي6031

سعيد شرايبيل فاس المدينةاع. محمد الفاسي6032 مختلط

عبدالكريم بطاحيل فاس المدينةاع. فاطمة الفهرية6033 مختلط

لطيفة بغداديل فاس المدينةاع. عــــلل بن عبد ال6034 مختلط

احمد فياشلجنان الوردإع. عبد القادر الفاسي6035 مختلط

عزالعرب الفيللي المستورنعمجنان الورداع. العــــباس بناني6036 مختلط

الحسن خلويلجنان الورداع. المختار السوسي6037 مختلط

ع. السلم القشابيلجنان الورداع. المختار السوسي6038 مختلط

خالد الرايسيلجنان الورداع.المغرب العربي6039 مختلط

عبد العزيز شاكرلجنان الوردإع. عبد القادر الفاسي6040 مختلط

ع. الواحد اسمينةلجنان الوردإع. عبد القادر الفاسي6041 مختلط

محمد العثمانيلجنان الوردإع. محمد بلعربي العلوي6042 مختلط
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حارس عام للخارجية 562المهمة : 

نادية مرنيسي عريفيلجنان الوردإع. محمد بلعربي العلوي6043 مختلطفاس

رشيد فتيلجنان الوردإع. قاسم أمين6044 مختلط

أحمد زموريلجنان الورداع. إبن بطوطة6045 مختلط

مختلط احمد المحفوظيلجنان الورداع. إبن بطوطة6046

الغيور نجيةلجنان الورداع. العــــباس بناني6047 مختلط

الحسن دانيلجنان الورداع.المغرب العربي6048 مختلط

ربيعة البشتيريل زواغةاع. عبيدة ابن الجراح6049 مختلط

عبد الحميد بوسغيريل زواغةاع. عبيدة ابن الجراح6050 مختلط

بوسلمية ادريسل زواغةاع. النسيم6051 مختلط

لندري نجيةل زواغةاع. النسيم6052 مختلط

بولغمود محمدل زواغة اع. الوفاق6053 مختلط

محمد الشيك3نعم زواغةاع عمر بن الخطاب6054 مختلط

العربي براشلل زواغةاع عمر بن الخطاب6055 مختلط

احمد الجهانيل زواغةاع.  بدر6056 مختلط

عبد الرحيم المستجيرل زواغةاع.  بدر6057 مختلط

عبداللطيف فيللي موريدل زواغةإع. حمان الفطواكي6058 مختلط

محمد  توفيق بوبلليل زواغةإع. مولي إدريس الول6059 مختلط

امبارك عميمينعم زواغةإع. مولي إدريس الول6060 مختلط

محمد العلجل زواغةإع.المام البخاري6061 مختلط

عبد ال حرفيل زواغةإع.المام البخاري6062 مختلط

عبد العزيز اليوبي3نعم زواغةاع عمر بن الخطاب6063 مختلط

أمنة دريوشلالمرينييناع. عبدالعالي بنشقرون6064 مختلط

محمد علميلالمرينييناع. لسان الدين  بن الخطيب6065 مختلط

نعيمة طرقيلالمرينييناع. لسان الدين  بن الخطيب6066 مختلط

مختلط    رتـيـبـــة المـريـــوللالمرينيينإع. حـــــي السلم6067

محمد قرمودةنعمالمرينيينإع. حـــــي السلم6068 مختلط

امينة بوستارلالمرينييناع. عــــيـن هارون6069 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

فـــــــــاس - بولمانالجهة :  05

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 563المهمة : 

محمد البيعليلالمرينييناع. عــــيـن هارون6070 مختلطفاس

عبد العلي لغريسيلالمرينييناع. عــــيـن هارون6071 مختلط

محمد الصغيرلالمرينيينإع.سيـــــدي جواد الصقلي6072 مختلط

عائشة المنجزلالمرينيينإع.سيـــــدي جواد الصقلي6073 مختلط

ادريس شقرلالمرينييناع. عبدالعالي بنشقرون6074 مختلط

علي مدغري علويلالمرينيينإع. الجاحظ6075 مختلط

ليلى المعرفلالمرينييناع. عبدالعالي بنشقرون6076 مختلط

سعيد تبطالالمرينييناع. عبدالعالي بنشقرون6077 مختلط

الحسن الداتسيلالمرينيينإع.سيـــــدي جواد الصقلي6078 مختلط

الوديي لمغارفي نجيبلبلدية مولي يعقوباع. 11 يناير6084 مختلطمولي يعقوب

ميلود شاللعين الشقفاع. الحسن الول6085 مختلط

المصطفى الكمنينعمعين الشقفاع. محمد الزرقطوني6086 مختلط

علي اليدريلعين الشقفاع. محمد الزرقطوني6087 مختلط

نعيمة السيوطيلبلدية صفرواع. وادي الذهب6099 مختلطصفرو

مقادري حسنلبلدية صفرواع. مولي علي الشريف6100 مختلط

عبدال البقاللبلدية صفرواع. وادي الذهب6101 مختلط

محمد كنيشلبلدية صفروإع. بنصفار6102 مختلط

أحمد أشملللبلدية صفروإع. بنصفار6103 مختلط

العدلوني الحسنلبلدية صفرواع. مولي علي الشريف6104 مختلط

سعيد زرولإيموزار كندراع. الشريف الدريسي6105 مختلط

ادريس ازرواللإيموزار كندراع. الشريف الدريسي6106 مختلط

جبر عبد الوهابلالمنزلاع. ابن الياسمين6107 مختلط

بوبكر شدليلاغبالو اقوراراع. اغبالو اقورار6108 مختلط

أديب عبد السلملاولد مكودوإع. عين سبو6109 مختلط

محمد أيوبنعمبئر طم طماع. بئر طم طم6111 مختلط

سعيد لحرشنعمايت السبع لجرفإع.عين الشفا6112 مختلط
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حارس عام للخارجية 564المهمة : 

مولي الكبير سعديلبولمانإع.عبد الكريم الخطابي6123 مختلطبولمان

تلوزت عليلميسوراع.المسيرة الخضراء6124 مختلط

مجيود فاطمةلميسوراع.المسيرة الخضراء6126 مختلط

عثماني عبد الرحمانلاوطاط الحاجاع.محمد 61276 مختلط

خشيش عبد القادرلاوطاط الحاجاع.محمد 61286 مختلط

الدريسي الميلودلاوطاط الحاجاع.محمد 61296 مختلط

اليعقوبي محمدلاوطاط الحاجاع. الفتح6130 مختلط

الصابري بوعرفةلاوطاط الحاجاع. الفتح6131 مختلط

نزهةبربرلكيكوإع. 3 مارس6132 مختلط

اقراون سعيدلسرغينةإع.صلح الدين اليوبي6133 مختلط

لهاب السعيدلسكورة مدازإع الشريف الدريسي6134 مختلط

صويلح الطيبلالقصابي ملويةإع. النصر6135 مختلط

الحجام عبد اللافريطيسةإع. ملوية6136 مختلط

محمد فنانلافريطيسةإع. ملوية6137 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

طنـــجة - تطوانالجهة :  06

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 565المهمة : 

ادريس موعليلبلدية شفشاوناع.مولي الحسن الول6149 مختلطشفشاون

ادريس البحرينعمالمنصورةاع. سجلماسة6150 مختلط

احمد ازماطلباب تازةاع. يوسف بن تاشفين6152 مختلط

محمد الميلنعمباب تازةاع. يوسف بن تاشفين6153 مختلط

مراد الفحوللبني دركولاع. طارق بن زياد6154 مختلط

الشنوفي مصطفىنعملغديراع. محمد عبد الرحمان  زيطان6155 مختلط

الحسن شريميطلوزانإع. المـــام مــالك6163 مختلطوزان

غيلن عبدالمين2نعموزانإع. المـــام مــالك6164 مختلط

اسميمح بوشتىلوزانإع. المـــام مــالك6165 مختلط

المرابط لطيفةلوزانإع. المـــام مــالك6166 مختلط

الحسن  الحرشاويلوزانإع. المـــام مــالك6167 مختلط

عبد الحفيظ القرامشلوزانإع.  مولي التهامي6168 مختلط

السعادي    عبد الحقلوزانإع.  مولي التهامي6169 مختلط

الهاشمي الهاشمينعممصمودةاع.عبدالخالق الطريس6170 مختلط

قاسمي محمدلمصمودةاع.عبدالخالق الطريس6171 مختلط

بنخدة عبد  الحفيظنعم سيدي رضواناع. الطيب الزواقي6172 مختلط

محمد ارفيقنعمقلعة بوقرةاع. موحى احمو الزياني6173 مختلط

المصطفى الهرشاليلقلعة بوقرةاع. موحى احمو الزياني6174 مختلط

عبد السلم مناريلزومي اع.الحسن الثاني6175 مختلط

محمد صميملزومياع. الهباجين6176 مختلط

محمد ادريوشنعمزومي اع.الحسن الثاني6177 مختلط

العشيري بوشتىلالمجاعرةإع. ابي بكر الرازي6178 مختلط

المرابط  محمد2نعمالمجاعرةإع. ابي بكر الرازي6179 مختلط

الورزكاني محمدلالمجاعرةإع. ابي بكر الرازي6180 مختلط

العلم عبد السلملتروالإع.عمر ابن عبد العزيز6182 مختلط

كنوني زهيرلازغيرةاع. ازغيرة6183 مختلط

محمدزايريلازغيرةاع. ازغيرة6184 مختلط
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حارس عام للخارجية 566المهمة : 

الفزني لطيفةلبلدية القصر الكبيراع. المام مسلم6197 مختلطالعرائش

امريقم محمدنعمبلدية القصر الكبيرإع. علل لودبي6198 مختلط

الرواني حسنلبلدية القصر الكبيراع. المام مسلم6199 مختلط

علي العسريلبلدية القصر الكبيرإع. ابي المحــــاســن6200 مختلط

محمد معزوزنعمبلدية القصر الكبيراع. المهدي بن بركة6201 مختلط

عبد الرحمان اسليلملبلدية القصر الكبيرإع. علل لودبي6202 مختلط

الحسن البخاتلبلدية القصر الكبيرإع. ابي المحــــاســن6203 مختلط

الشكراني عبد المجيدنعمبلدية القصر الكبيراع. المام مسلم6204 مختلط

مصطفى التمسمانيلبلدية القصر الكبيراع. المهدي بن بركة6205 مختلط

عبد الرحيم بومديانلبلدية القصر الكبيرإع. علل لودبي6206 مختلط

حسن بالعطارلبلدية العرائشإع. عبد الكريم الخطابي6207 مختلط

عبد اله الجرمونينعمبلدية العرائشاع.  الحــســن الثانــي6208 مختلط

زهير بوشعيبلبلدية العرائشاع.  الحــســن الثانــي6209 مختلط

محمد الهاشميلبلدية العرائشاع.المام مالك6210 مختلط

الصالحي أم كلثوملتطفتإع. م. ع.السلم بن مشيش6211 مختلط

المين اليونسيلتطفتإع. م. ع.السلم بن مشيش6212 مختلط

الزيتوني عبد القادرنعمبني جرفطاع.بني جرفط6213 مختلط

احمد بلحاجيلالساحلاع.الساحل6214 مختلط

كرون عبد النعمريصانة الشماليةإع . ريصانة6215 مختلط

اكلمام محمدلريصانة الشماليةإع . ريصانة6216 مختلط
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حارس عام للخارجية 567المهمة : 

الحمراني محمدلطنجة المدينةاع.إبن رشد6227 مختلططنجة أصيـلة

محمد السملنيلطنجة المدينةاع.إبن رشد6228 مختلط

عمر العابدلطنجة المدينةاع. محمد الخامس6229 مختلط

عبد ال امجيبللطنجة المدينةإع.القصبة6230 مختلط

محمد بوغابةلطنجة المدينةإع.القصبة6231 مختلط

محمد عزوزيلطنجة المدينةإع. إبن البار6232 مختلط

النبخوث عبدالقادرنعمطنجة المدينةإع. عائشة ام المؤمنين6233 مختلط

الشيهب رشيدةنعمطنجة المدينةإع. عمر بن عبد العزيز6234 مختلط

أقضاض محمدلطنجة المدينةإع.إبن بطوطة6235 مختلط

محمد حدوشيلطنجة المدينةاع.إبن رشد6236 مختلط

الشعيبي عبد السلملالشرف السوانيإع.إبن خلدون6237 مختلط

القصري مصطفىلالشرف السوانيإع.إبن خلدون6238 مختلط

عبد الواحد الملحيلالشرف السوانيإع.محمد ع. الكريم الخطابي6239 مختلط

رشيدة لكديحلالشرف السوانيإع.محمد ع. الكريم الخطابي6240 مختلط

نزهة المنصوريلالشرف السوانيإع.محمد السادس6241 مختلط

الحاتمي حسينلبني مكادةاع. الفرابي6242 مختلط

السقانس   جماللبني مكادةإع. ابن سينـا6243 مختلط

هاجر بولعيشلبني مكادةإع. ابن سينـا6244 مختلط

أحمد البدويلبني مكادةإع. ابن الهيثم6246 مختلط

محمدالبشيرنعمبني مكادةإع.حسان ابن تابت6247 مختلط

الدويب امينلبني مكادةإع.المسيرة6248 مختلط

أحمد المرابطلبني مكادةإع. مولي عبد الرحمان6249 مختلط

عبد الحفيظ الفشتاليلبني مكادةاع. الفرابي6250 مختلط

عليلو فؤادلبني مكادةإع. مولي عبد الرحمان6252 مختلط

رشيدة بوكيورلبني مكادةاع. الفرابي6253 مختلط

البشايني   عبداللبني مكادةاع. عبد ال كنون6254 مختلط

زعيبيلة عبد الرزاقلبني مكادةإع. مولي عبد الرحمان6255 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

طنـــجة - تطوانالجهة :  06

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 568المهمة : 

محمد الغواليلبني مكادةإع. ابن سينـا6256 مختلططنجة أصيـلة

عبد الحميد بن ادريسلبني مكادةإع.المسيرة6257 مختلط

خالد الغلبزورينعمالشرف مغوغةاع. الساقية الحمراء6258 مختلط

اللة رشيدلالشرف مغوغةاع. الساقية الحمراء6259 مختلط

غيثة بنحمانلالشرف مغوغةاع. ابن تومرت6260 مختلط

الخرشاف ام كلثوملالشرف مغوغةاع. الساقية الحمراء6261 مختلط

أمطوط الوسيني عبدالسلمنعماحد الغربيةإع. النهضة6262 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

طنـــجة - تطوانالجهة :  06

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 569المهمة : 

عمر القاضي الوهابينعمتطوانإع . الفقيه المرير6276 مختلطتطوان

محمد عزوزلتطوانإع . الفقيه المرير6277 مختلط

يونس التادليلتطواناع.محمد الزرقطوني6278 مختلط

مؤنس عبداللهلتطواناع .6 نونبر6279 مختلط

فاطمة الزهرة أولد اعرابلتطواناع .6 نونبر6280 مختلط

الخليل البقالينعمتطوانإع.20 غشت6281 مختلط

سكينة الصمديلتطواناع.مولى الحسن6282 مختلط

حميد المعاشيلتطواناع.مولى الحسن6283 مختلط

مصطفى الدحمانلتطواناع.عمر ابن عبد العزيز6284 مختلط

محمد انهرينعمتطواناع. الفقيه احمد الحداد6285 مختلط

مرزوق  عباديلتطوانإع.انوال6287 مختلط

محمد بلكرطيطلتطوانإع.انوال6288 مختلط

محمد الحرثيلتطواناع.احمد الراشدي6289 مختلط

الحسني البقالي القاسميلتطواناع.احمد الراشدي6290 مختلط

المنتصر الحراقلتطواناع .6 نونبر6291 مختلط

ادريس زكاغلتطواناع. الفقيه احمد الحداد6292 مختلط

عبد ال مغوزلتطواناع. سيدي طلحة6293 مختلط

أحمد بالعطارلتطواناع.علل بن عبد ال6294 مختلط

عبد الله الخشينلتطوانإع. ابي بكر الرازي6295 مختلط

الكلعي عبدالمالكلتطوانإع. ابي بكر الرازي6296 مختلط

كلثوم أهواويلتطوانإع. ابي بكر الرازي6297 مختلط

خالد عبد الرزاق النعمواد لوإع. 3 مارس6298 مختلط

خالد ايت عامرلالحمراءاع. ابي العلء المعري6299 مختلط

الحسن البكاريلازلاع.  علي بن ابي طالب6300 مختلط

الخيلي أحمدنعمدار بنقريشاع. السيدة الحرة6301 مختلط

مصطفى ابو العيشلتغرامتإع. ثلث تغرامت6307 مختلطالفحص انجرة

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

طنـــجة - تطوانالجهة :  06

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 570المهمة : 

عبدالخالق بن عيادلالفنيدقاع. محمد الزرقطوني6316 مختلطامضيق الفنيدق

محمد إدريسي كنونيلالفنيدقاع. ابي القاسم العزفي6317 مختلط

المصطفى بلعربينعمالفنيدقاع. ابي القاسم العزفي6318 مختلط

سناء  أحللوملالفنيدقاع. عبد الكريم الخطابي6319 مختلط

عبدالحق عيدوديلالفنيدقاع. محمد الزرقطوني6320 مختلط

مصطفى علوشنعمالمضيقإع. ابن بطوطة6321 مختلط

الفقيه سعيدلمرتيلاع. طه حسين6322 مختلط

محمد الخليعلمرتيلإع.ابن الهيثم6323 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

تازة- الحسيمة- تاوناتالجهة :  07

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 571المهمة : 

مصطفى فتحيلالحسيمةإع.عمر بن الخطاب6337 مختلطالحسيمة

علي الخطابيلالحسيمةاع. انوال6338 مختلط

أعراص محمدلالحسيمةالع. الجديدة6339 مختلط

الوافي الزغاريلبني بوعياشإع. عقبة بن نافع6340 مختلط

محمد الطاهريلإمزورناع. محمد السادس6342 مختلط

احمد بوضعنعمإمزورناع. محمد السادس6343 مختلط

محمد الناجينعمإمزورناع. محمد السادس6344 مختلط

قويبع عبد الغنيلتاركيستاع. الحسن الثانـي6345 مختلط

بنحيدة عبد اللتاركيستاع. الحسن الثانـي6346 مختلط

عبد القادر الفاضللبني بوفراحإع.بني بوفراح6347 مختلط

خالد بوشريطلبني بوفراحإع.بني بوفراح6348 مختلط

عبدالكريم بلحاجلاربعاء تاوريرتاع.اربعاء تاوريرت6349 مختلط

الداودي جعفرلالنكوراع.الطهروشي6350 مختلط

محمد مرزاقلبني عبد الاع. بن عبد ال6351 مختلط

عبد الواحد بوسراولايت يوسف وعلياع. سيدي بوعفيف6353 مختلط

عبداللطيف الحجامينعمامرابطنإع.امرابطن6354 مختلط

مختلط احمد التريشيلارواضيإع.الرواضي6355

محمد الطيبينعمارواضيإع.الرواضي6356 مختلط

عمر سحنونلايت كمرةاع. ايت كمرة6357 مختلط

عبد الرزاق  الحاليلاساكنإع . إساكن6358 مختلط

نبيلة مكداسنيلتامساوتاع. تمساوت6359 مختلط

محمد أزحافلكتامةاع. كتامة6360 مختلط

الديوان سعيدلبني بونصاراع. بن بونصر6361 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

تازة- الحسيمة- تاوناتالجهة :  07

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 572المهمة : 

عبدلوي جيلليلجرسيفاع. الدريسي6370 مختلطجرسيف

محمد بخاخلجرسيفاع. الدريسي6371 مختلط

حماني مصطفىلجرسيفإع. 11 يناير6373 مختلط

أحمد العقادلجرسيفإع. 11 يناير6374 مختلط

الساسنوي محمدلتادرتإع. النهضة6375 مختلط

بلقاسم موغليةنعمتادرتإع. النهضة6376 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

تازة- الحسيمة- تاوناتالجهة :  07

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 573المهمة : 

احمد اشلغمنعمتاوناتاع.النهضة6398 مختلطتاونات

عبد الحق امزايتي2نعمتاوناتاع.للمريم6399 مختلط

محمد العناقي2نعمتاوناتاع.علل الفاسي6400 مختلط

الحسن عمرانيلتاوناتاع.النهضة6401 مختلط

ادريس ادعيكللتاوناتاع.النهضة6402 مختلط

بن أحمد حدينيلتاوناتاع.النهضة6403 مختلط

لطيفة العيمانينعمقرية بامحمدإع.سيدي محمد المغراوي6404 مختلط

عمر اليوسيلقرية بامحمدإع.سيدي محمد المغراوي6405 مختلط

لزعار    عبد اللطيفنعمقرية بامحمدإع. القدس6406 مختلط

محمد الوارتيلغفسايإع. المام علي6407 مختلط

أمينة صبورلغفسايإع. المام علي6408 مختلط

علي اللبانلطهر السوقإع. انوال6409 مختلط

عبد الهادي البياضلتيسةإع. 11 يناير6410 مختلط

عبد السلم سلميلتيسةإع. 11 يناير6411 مختلط

الحسن العباسينعمتيسةإع. المسيرة6412 مختلط

حدو امنزو2نعمتيسةإع. المسيرة6413 مختلط

محمد الميريلاجبابرةاع. اجبابرة6414 مختلط

النميلي الطاهرنعمالولجةإع. الولجة6415 مختلط

محمد السحبانيلمولي بوشتىإع.عبد العزيز الفشتالي6416 مختلط

ادريس الدحانينعممولي بوشتىإع.عبد العزيز الفشتالي6417 مختلط

العياشي العابدينعمالغوازياع.  غوازي6418 مختلط

احمد زايدلاورتزاغاع. سالس6419 مختلط

جواد لجماللاورتزاغاع. سالس6420 مختلط

الصغير العاجيلالرتبةاع. الرتبة6421 مختلط

حنون عبد اللطيفلتبودةاع. تبودة6423 مختلط

عزالعرب رضوانينعمتافرانتاع. 16 نونبـر6424 مختلط

عبد القادر حدومةلتافرانتاع. 16 نونبـر6425 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

تازة- الحسيمة- تاوناتالجهة :  07

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 574المهمة : 

حسن العكاديلعين مديونةاع.ابي الشتاء الصنهاجي6426 مختلطتاونات

الطيب مطيسلبني وليداع.المير مولي رشيد6427 مختلط

العمراني عمرولبوهودةاع. بوهودة6428 مختلط

مصطفى الفشتالي المطيعلفناسة باب الحيطاع. فناسة باب الحيط6429 مختلط

عبدالعزيز التشيشلعين معطوفاع. عين معطوف6430 مختلط

أحمد نوارلعين عائشةإع. مولي عبد العزيز6431 مختلط

الطيب التميميلعين عائشةإع. مولي عبد العزيز6432 مختلط

عبدالكريم الداودينعمأولد داوداع. اولد داوود6433 مختلط

عبدالحق وسارلبوعروساع. بوعروس6434 مختلط

أحمد ميمونلاولد عياداع. اولد عياد6435 مختلط

نجية روانلاوطا بوعباناع. اوطا بوعبان6436 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

تازة- الحسيمة- تاوناتالجهة :  07

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 575المهمة : 

محمد بن جديلتازة العليااع.العهد الجديد6451 مختلطتازة

عبد العزيز الدمراويلتازة العليااع.المام  علي6452 مختلط

حرتوش لحسنلتازة العليااع.العهد الجديد6453 مختلط

عبد الحق  القاسميلتازة الجديدةاع.علل الفاسي6454 مختلط

زياني عبد العزيزلتازة الجديدةاع.المير مولي رشيد6455 مختلط

زينون علللتازة الجديدةاع.علل الفاسي6456 مختلط

عزوز الكوراري1نعمتازة الجديدةاع.المام مالك6457 مختلط

البشري محمدنعمتازة الجديدةاع.المام مالك6458 مختلط

غليل عبدالرحيملتازة الجديدةاع.المير مولي رشيد6459 مختلط

علي اغمانلتازة الجديدةاع. السلم6460 مختلط

عزوز عشاقلتازة الجديدةاع. السلم6461 مختلط

مربوح محمدلتازة الجديدةاع.المير مولي رشيد6462 مختلط

قشيقش عز الديننعمتازة الجديدةاع.علل الفاسي6463 مختلط

زاهري الحسينلتاهلةإع. تـــــاهلــة6464 مختلط

سعودي فاطمةلتاهلةإع. تـــــاهلــة6465 مختلط

ادريس اليزاميلواد أمليلإع. وادي امليل6466 مختلط

سعيد سخنولبوردإع. 20 غشت6467 مختلط

محمد كنانينعمأجديراع. اجدير6468 مختلط

مختلط موسى بوعيشيلسيدي علي بورقبةاع.الريف6469

عبدالعزيز اكوراينعمأيت سغروشنإع. المغرب العربي6470 مختلط

بالحاج محمدلبني افتحإع. جابر بن حيان6471 مختلط

بوصباطة عامرلكاف الغاراع. المل6472 مختلط

محمد شوقي بن عبد الجليللامسيلةإع. احد امسيــــــلة6473 مختلط

الحسن الزيانيلباب مرزوقةاع. باب مرزوقة6474 مختلط

عبيد محمدنعمباب مرزوقةاع. باب مرزوقة6475 مختلط

محمد طباعيلكلدماناع.ابن المقفع6476 مختلط

لطرش سعيدنعمبني لنثإع . عقبة بن نافع6477 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

تازة- الحسيمة- تاوناتالجهة :  07

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 576المهمة : 

المغاري عبد الكريملبوحلوإع. ألنبعاث6479 مختلطتازة

محمد لشعلنعمبني افراسنإع . إفراسن6480 مختلط

عبداللطيف الشارفلبني افراسنإع . إفراسن6481 مختلط

لمرق لحسنلبوشفاعةاع. الصنوبر10520 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

الشـــــــرقيةالجهة :  08

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 577المهمة : 

بلكوراري المصطفىلفجيجاع. سيدي عبد الجبار6486 مختلطفيجيج

بنعو الطاهرلبوعرفةاع. تيفريتي6487 مختلط

بنشارة محمدنعمبوعرفةاع. تيفريتي6488 مختلط

زغلي عبد القادرلبني تدجيتاع. مولي علي بن العابد6489 مختلط

بوعياد عمرلبومريماع. الجديدة بومريم6490 مختلط

محمد عامرينعمبن الطيبإع. ابن الطيب6496 مختلطدريوش

عبدالحق العزاويلميضارإع. إدريس الول6498 مختلط

حماد  نووالىنعمميضارإع. إدريس الول6499 مختلط

احمد الجدي الدريسيلتمسماناع.ابن بطوطة6500 مختلط

مراد بشروريلالدريوشإع. عبد العزيز امين6501 مختلط

مصطفى بوطاهريلالدريوشإع. عبد العزيز امين6502 مختلط

حبيب بوشيخي حسنيلالدريوشاع.مولي يوسف6503 مختلط

جمال بوزكولالناضوراع. الخوارزمي6523 مختلطالناضور

جميلة العابدلالناضوراع. الخوارزمي6524 مختلط

الخضير الجكاويلالناضوراع. اصبانن6525 مختلط

محمد الفتاحينعمالناضوراع. اصبانن6526 مختلط

جمال الدين فاضل شكيبيلالناضورإع. المسيـــــــرة6527 مختلط

مصطفى لبيضلأزغنغاناع. محمد الفاسي6528 مختلط

صالح جحجوحلبني انصاراع. خديجة ام المومنين6529 مختلط

عبدالرحيم شكيرلزايـواع. علل الفاسي 65312 مختلط

مختلط محمد بييلزايـواع. علل الفاسي 65322

جمال المفيدلبني بويفرورإع. محمد الزرقطوني6533 مختلط

احمد مهاللسلوانإع. سلوان6535 مختلط

لحسن الهدار3نعمسلوانإع. تاوريرت بوستة6536 مختلط

فريد حماطنعماعزانناع.اعزانن6537 مختلط

محمد امغارنعمبنى شيكرإع. بني شيكر6538 مختلط

ميمون طحطوحلبنى سيدال الجبلاع. بني سيدال6539 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

الشـــــــرقيةالجهة :  08

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 578المهمة : 

محمد عيساويلوجدةاع. البكري6551 مختلطوجدة انجــاد

غطي يحيىلوجدةاع.محمد السادس6552 مختلط

محمد بختاويلوجدةإع. سيدي يحي6553 مختلط

عبد العزيز بوزيانيلوجدةإع. سيدي يحي6554 مختلط

بنمريت محمدلوجدةإع. علل الفاسي6555 مختلط

حسن الحوزيلوجدةإع. الرياض6556 مختلط

الحسن درويشلوجدةإع. الرياض6557 مختلط

فاطمة باليلوجدةإع. سيدي معافا6558 مختلط

عبد الغاني عباويلوجدةإع. عقبة بن نافع6559 مختلط

مختلط محمد   بوزكاويلوجدةإع. باستور6560

مختلط سعيد خميلشلوجدةإع. المسيرة6561

عبد القادر ووشنلوجدةاع. البكري6562 مختلط

محمد حموتيلوجدةإع. الوحدة6563 مختلط

جمال حيمريلوجدةاع. البكري6564 مختلط

بنانة محمدلوجدةإع. الجاحظ6566 مختلط

الحسين زردانيلوجدةإع. باستور6567 مختلط

يحيى مهنديزيلوجدةاع. المكي الناصري6568 مختلط

يحيى غانملوجدةإع.عبد الخالق الطريس6569 مختلط

يحي الحسنيلوجدةإع. عبد الرحمان حجيرة6570 مختلط

الحسن  فاروقلوجدةاع. ابن رشد6571 مختلط

علي ازوينلوجدةاع. ابن رشد6572 مختلط

يوسف معقوزلوجدةاع. الكندي6573 مختلط

بربار  المصطفيلوجدةاع. ابن باجة6574 مختلط

عبد الكريم واعليلوجدةاع. ابن باجة6575 مختلط

محمد عرباويلوجدةإع. المسيرة6576 مختلط

عزاوي عزيزلوجدةاع. المكي الناصري6577 مختلط

الحسين انحاجيلوجدةإع. عبد الرحمان حجيرة6578 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

الشـــــــرقيةالجهة :  08

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 579المهمة : 

عياد محمدلوجدةإع . ابي عنان المريني6579 مختلطوجدة انجــاد

اسماعيل الحاجيلوجدةإع. القدس6580 مختلط

محمد مباركينعموجدةإع. محمد الدرفوفي6581 مختلط

عبد الجبار كساللوجدةإع. محمد الدرفوفي6582 مختلط

حسن تاوسارتلوجدةإع. محمد الدرفوفي6583 مختلط

عيسى بنوفلوجدةإع.عبد الخالق الطريس6584 مختلط

فراجي عشورلوجدةإع. إبن القاضي6585 مختلط

كريمة بلهاديلوجدةإع. إبن القاضي6586 مختلط

الحسان لكحلنعموجدةإع. إبن القاضي6587 مختلط

رابح سوناينلوجدةإع. الوحدة6588 مختلط

محمد رضوانلوجدةاع. المكي الناصري6589 مختلط

محمد حجوبينعمبني دراراع. ابي ذر الغفاري6590 مختلط

محمد حالتلبصارةم. اع. عثمان جوريو6591 مختلط

بنجلون ساميلإسلياع. عبد الرحيم بوعبيد العدادية6592 مختلط

عبد الحق هرنافيلبركاناع.تريفة6604 مختلطبركــان

الميلود بوجلبلبركاناع. الحسن الثاني6605 مختلط

مصطفى كريميلبركاناع.تريفة6606 مختلط

الحسن  بوراسلبركاناع. ابن رشد6607 مختلط

أمنة الرهجلبركانإع. الفهرية6608 مختلط

احمد بلميرلاحفيرإع.سيدي محمد  بن عبد الرحمان6609 مختلط

قراط رابحلاكليمإع.ابن الخطيب6610 مختلط

بونوار الزعاجلاكليمإع.ابن الخطيب6611 مختلط

يحيى دحانلسيدي سليمان الشراعةاع. عمر بن الخطاب6612 مختلط

يحيى طربيللعثامنةاع.لعثامنة6613 مختلط

سعيد قاسميلشويحيةإع. الشويحة6614 مختلط

عبد ال اضريفلسيدي بوهريةإع. سيدي بوهرية6615 مختلط

ميمون قلعيلزكزلإع. زكزل6617 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

الشـــــــرقيةالجهة :  08

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 580المهمة : 

احمد بختاوينعمجرادةاع. ابن الهيثم6627 مختلطجـــرادة

عمر مانيلجرادةإع. سيدى محمد بن عبد ال6628 مختلط

احمد حسناوينعمجرادةاع. محمد السادس6629 مختلط

رمضان بلحجيينلجرادةإع.المام البخارى6630 مختلط

الطيب بحوصيلجرادةاع. ابن الهيثم6631 مختلط

بنيوسف بوفرةلجرادةاع. محمد السادس6632 مختلط

بوجمعة لعمارتينعمعين بني مطهراع. عمر بن جلون6633 مختلط

محمد بابالعين بني مطهراع. عبد الكريم الخطابي6634 مختلط

لطيفة بوشرورلعين بني مطهراع. عبد الكريم الخطابي6635 مختلط

ع.الكريم حوفارنعمتويسيتاع.عمر ابن الخطاب6636 مختلط

عمر بنوحلسيدي بوبكرم.اع.عمر ابن الخطاب6638 مختلط

ملحاوي حسنلتيوليإع.واد الحيمر6639 مختلط

مناصرة كماللتاوريرتإع. وادي  زا6647 مختلطتاوريرت

بوتينزار زهيرلتاوريرتإع. بدر6648 مختلط

بلقاسم عماريلتاوريرتإع. المغرب العربي6649 مختلط

المولودحميميدلتاوريرتإع. المغرب العربي6650 مختلط

عزوز رحالينعمتاوريرتإع. بدر6651 مختلط

نور الدين ماحيلتاوريرتاع.علل  بن عبد ال6652 مختلط

لحسن مكروملتاوريرتإع. بدر6653 مختلط

الطيب لعطياويلالعيون سيدي ملوكإعدادية الزرقطوني6654 مختلط

رابح صديقلالعيون سيدي ملوكاع. إدريس الول6655 مختلط

بنعيني عبد اللالعيون سيدي ملوكاع. إدريس الول6656 مختلط

الملحاوي عبد الناصرلالعيون سيدي ملوكاع. سيدي مخوخ الجديدة6657 مختلط

عبد القادر مستاريلالعيون سيدي ملوكاع. سيدي مخوخ الجديدة6658 مختلط

الطيب بوغالبلمستكمراع. مستكمار6659 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

وادي الذهب - الكويرةالجهة :  09

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 581المهمة : 

سماش محمدنعمالداخلةاع. محمد 66666 مختلطوادي الدهب

كرامي حسنلالداخلةاع. النصر6667 مختلط

حاجري محمدلالداخلةاع. محمد 66696 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

العيون -بوجدور-الساقية الحمراءالجهة :  10

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 582المهمة : 

محمد أبوجيللبوجدوراع. القدس6676 مختلطبوجدور

الحسين  الخرواعيلبوجدوراع. ابن طفيل6677 مختلط

لحسن الضاويلالعيوناع. التعاون6691 مختلطالعيون

سكين مجدةلالعيونإع. طارق بن زياد6692 مختلط

السالك لحديبنعمالعيونإع. طارق بن زياد6693 مختلط

عبد اللطيف الغياملالعيونإع. طارق بن زياد6694 مختلط

بلحاج ياسرلالعيوناع. علل بن عبد اللـه6695 مختلط

العثماني خالدلالعيونإع.الحسن الول6696 مختلط

متقي محمدنعمالعيوناع. المام علي6697 مختلط

سيمحي سعيدلالعيونإع.الحسن الول6698 مختلط

الزاهيدي احمدنعمالعيوناع. علل بن عبد اللـه6699 مختلط

اليازيد البابسلالعيوناع.القاضي عياض6700 مختلط

شعو عزيزلالعيونإع.النهضة6701 مختلط

السعيدي محمدنعمالعيونإع.النهضة6702 مختلط

مفتاح الشاملالعيونإع . الخنساء6703 مختلط

الصم احمدلالعيونإع . الخنساء6704 مختلط

محمد اعماروشلالعيونإع. جمال الدين الفغاني6705 مختلط

بنبريك محمدلالعيوناع. التعاون6706 مختلط

مجدوبي عبدالعزيزلالعيوناع. التعاون6707 مختلط

ابراهيم جوامعيلالعيوناع.القاضي عياض6708 مختلط

سيفر شعبانلالعيوناع.القاضي عياض6709 مختلط

اجغو لحسنلالعيوناع. حليمة السعدية6710 مختلط

فكير عبدالجبارلالعيوناع.ابن خلدون6711 مختلط

بنضاضني ابراهيمنعمالعيوناع.ابن خلدون6712 مختلط

عبد العزيز الخولالعيوناع.ابن خلدون6713 مختلط

ادريس وسطانينعمالمرسىإع. الشاطــئ6716 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

كلميم - السمارةالجهة :  11

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 583المهمة : 

حميد ديدالأساإع. المسيرة الخضراء6720 مختلطأسـا الزاك

عبد ال اكداللالزاكإع. النصر6721 مختلط

أنوار أحمدلعوينة يغماناع. عوينة يغمان6722 مختلط

القطبي المصطفىلبلدية السمارةإع.المسيرة الخضراء والملحقة6729 مختلطالسمارة

ناعوم  عبد الرزاقلبلدية السمارةاع. المجاهد فاضل الهاشمي6730 مختلط

مفكير  محمدلبلدية السمارةاع. 11 يناير6733 مختلط

مولي عبد ال كنتيلكلميماع. حي الفلحة6741 مختلطكلميم

ابراهيم الكيلكلميمإع. تكنا6742 مختلط

اوكاتنت التهامينعمكلميماع. الوحدة6743 مختلط

جما المخطارلكلميماع. الوحدة6744 مختلط

الحسين الساخينعمكلميماع.الوحدة6745 مختلط

عيسى بنزديلكلميماع.عبد الكريم الخطابي6746 مختلط

الطيب ازكيضلكلميماع.عبد الكريم الخطابي6747 مختلط

عبد ال باسطنعمكلميماع.عمر ابن الخطاب6748 مختلط

مبارك بوهيالكلميماع.عمر ابن الخطاب6749 مختلط

الحسين زهيرنعمكلميمإع .محمد  بن الحسن الحضرامي6750 مختلط

خليل زمدنعمكلميماع.عبد الكريم الخطابي6751 مختلط

الدراع عبد العزيزنعمبويزكارناع. محمد الشيخ6752 مختلط

لمين بورقرقلتكانتاع. تكانت6753 مختلط

امينة سكراتيلادايإع. أداي6754 مختلط

احمد المباركينعماسريرإع.المام مالك6755 مختلط

محمد ماء العينينللقصابي تكوستإع . إبن خلدون6756 مختلط

بوجمعة بوقرولاباينواع. إكيسل6757 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

كلميم - السمارةالجهة :  11

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 584المهمة : 

البوداني محمد عاليلطانطاناع علل بن عبدال6765 مختلططانطان

الغري محمدنعمطانطاناع. الفتح6766 مختلط

محمد امغوننعمطانطانإع.السلم6767 مختلط

عزيز المجاهدلطانطاناع.المسيرة الخضراء6768 مختلط

المهدي غانمينعمطانطاناع. النهضة6769 مختلط

عبد الرحمان بالعسريلالوطيةاع. محمد بن عبد الكريم الخطابي6771 مختلط

عمر بوكرينلطاطااع.المختار الـسوسي6776 مختلططاطا

المنياني المصطفىلاقااع. أقا6777 مختلط

بحشوش ربيعةنعماقااع. أقا6778 مختلط

الكادي ابراهيملفم الحصنإع.باني6779 مختلط

بوبكر بنوىلاديساع الوحدة6780 مختلط

ايت داود عبد اللاديساع الوحدة6781 مختلط

عبد ال بيضونعماقا إيغانإع. المسيرة6782 مختلط

محمد المنصورينعمتسينتإع.القدس6783 مختلط

محمد الحرانيلتسينتإع.القدس6784 مختلط
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الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 585المهمة : 

عمر جعفرنعماكاديراع.ابي فراس الحمداني والملحقة6803 مختلطاكادير اداوتنـان

الحبيب البهاويلاكاديراع. ادريس لحريزي6804 مختلط

علي انوارلاكاديراع. ادريس لحريزي6805 مختلط

الحسن نجاحلاكاديرإع. ابن الهيثم6806 مختلط

محمد اعزيلينعماكاديراع. جمال الدين الفغاني و الم6807 مختلط

بالي المصطفىلاكاديراع. جمال الدين الفغاني و الم6808 مختلط

عبد الرحيم أبو مدينلاكاديراع.ابي فراس الحمداني والملحقة6809 مختلط

محمد تلوستلاكاديرإع. عبدالعالي بنشقرون والملحقة6811 مختلط

احمد  بالعوادلاكاديراع. البحتري6812 مختلط

محمد الطاهريلاكاديراع. ادريس لحريزي6813 مختلط

عبد اللطيف  امسكينلاكاديرإع. عبدالعالي بنشقرون والملحقة6814 مختلط

يحياوي عبد المولىلاكاديرإع. عبدالعالي بنشقرون والملحقة6815 مختلط

عبل ابكارنعماكاديراع. 20 غشت  و الملحقة6816 مختلط

يحيى ايت صالحلاكاديراع. 20 غشت  و الملحقة6817 مختلط

عبد ال البعزاويلاكاديرإع محمد الشيخ السعدي6818 مختلط

محمد  نسطلحلاكاديرإع. ابن خلدون6819 مختلط

فاظمة اومالكنعماكاديراع. محمد 68206 مختلط

الحسين ساروتنعماكاديرإع. عبدالعالي بنشقرون والملحقة6821 مختلط

الحسين الحمدانيلاكاديراع. الفضية6822 مختلط

مختلط زهور الحسننعماكادير اع. احمد شوقي والملحقة6823

مختلط ايت اعراب محمدلاوريرإع. الموز6824

مختلط السويدي لحسنلاوريرإع. الموز6825

محمد برنيطلاوريرإع. الموز6826 مختلط

رحال السكراتينعمالدراركةإع . الكويرة6827 مختلط

ابراهيم اباكريملالدراركةإع . الكويرة6828 مختلط

لحسن ميمونلالدراركةإع . الكويرة6829 مختلط

احمد مستحفضلالدراركةإع . الكويرة6830 مختلط
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رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 586المهمة : 

مولي محمد بن الطالبلتقيإع. الزبير بن العوام6831 مختلطاكادير اداوتنـان

محمد احلفيلتغازوتاع. نابلس6832 مختلط

عبد الرحمان المولورزازاتاع.الغزالي6843 مختلطورززات

خيدا سعيدلورزازاتاع.المنصور الذهبي6844 مختلط

محمد الهاشمي الدريسيلتازنختاع.ابن العربي الحاتمي6845 مختلط

ايدار مرزوكنعمآيت زينبإع. ابن تومرت6846 مختلط

اعبي احمدلاغرم نوكدالاع. الطلس الكبير6848 مختلط

شكري الحسنلترميكتاع.بدر6850 مختلط

علي ايت علنعمترميكتإع. القاضي عياض6851 مختلط

الغازي محمدلترميكتإع. القاضي عياض6852 مختلط

المحجوب حجوبلترميكتإع. القاضي عياض6853 مختلط

ايت عبد الواحد محمدلترميكتاع.بدر6854 مختلط

عبد العزيز ايت الطالبلسكورة اهل الوسطإع. الزيتون6855 مختلط

المكي الناصري عبد العزيزلغساتاع. سيدي احمد بن ناجي6856 مختلط
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حارس عام للخارجية 587المهمة : 

م.يوسف الواثرلتارودانتإع. رحال المسكينى6876 مختلطتارودانت

المصطفى هجويلتارودانتإع. الزراوى6877 مختلط

محمد الخياطيلتارودانتإع. الحسن الول6878 مختلط

عبد العزيز بنحدادنعمتارودانتإع. الزراوى6879 مختلط

نادية هرماسلتارودانتإع. رحال المسكينى6880 مختلط

زوزوا عبد اللتارودانتإع. رحال المسكينى6881 مختلط

محمد الشبانيلاولد تايمةإع. انوال6883 مختلط

صالح اليازيدينعماولد تايمةإع. انوال6884 مختلط

احمد تيخوشلاولد تايمةإع. محمد الدرفوفي6886 مختلط

امبارك لكزلالكردانإع.الشهيد على بن الطاهر6887 مختلط

عبدالرحيم أيت مشماشنعمالكرداناع. بئر انزران6888 مختلط

سليمان سسيدلالكردانإع.الشهيد على بن الطاهر6889 مختلط

عبد ال أولقايدنعمالكردانإع.الشهيد على بن الطاهر6890 مختلط

السلومي مباركنعمايت إيعزةاع.  السعديين6891 مختلط

المعتصم به محمدلايت إيعزةاع.  السعديين6892 مختلط

محمد كموسىنعمايت عبد الاع. ايت عبد ال6893 مختلط

الحسين العيادينعماركانةاع. اركانة6894 مختلط

بلعيد شائبنعمسيدي بوموسىاع. سيدي بوموسى6895 مختلط

الوحياوي أحمدنعمالسنإع. إسن6896 مختلط

الطيب المومنيلسيدي احماد اعمراع. سيدي احماد اوعمر6897 مختلط

عبد الرحمان سوديلسيدي احماد اعمراع. سيدي احماد اوعمر6898 مختلط

عبد ال حميدلأولوزإع. أولـــوز6900 مختلط
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حارس عام للخارجية 588المهمة : 

فاضل بسموسلتزنيتاع. المام مالك6909 مختلطتيزنيت

احمد بيكنزيلتزنيتاع. المام مالك6910 مختلط

احمد مزونلتزنيتإع. مولي  سليمان6911 مختلط

عبد العالي وبيدنلتزنيتإع. مولي  سليمان6912 مختلط

حسن مسافيرلتزنيتم.اع. المام مالك6913 مختلط

ابراهيم أفهيملتزنيتاع. المام مالك6914 مختلط

انكيدن الحسينلتزنيتاع. مولي رشيد6915 مختلط

محمد عبدهلتافراوتاع. الطلس6916 مختلط

محمد حمينعمتيغمياع.الرازي6917 مختلط

نور الدين الجلوينعماربعاء راسموكةاع. راسموكة6918 مختلط

عمر بورحيملالركادةإع. الزيتون6919 مختلط

عبد اللطيف  مستورنعمبيوكرىإع. العربي الشتوكي6932 مختلطشتـوكة ايــت بـهاء

ابو الحق العربينعمبيوكرىاع. سيدي الحاج الحبيب6933 مختلط

محمد جدينعمبيوكرىاع. سيدي الحاج الحبيب6934 مختلط

محمد صديقلسيدي عبد ال البوشوارياع. سيدي ع ال البوشواري6935 مختلط

محمد كومغارلخميس إداوكنظيفإع.خميس اداوكنظيف6936 مختلط

محمد شكرينعمايت  عميرةاع. 11 يناير6937 مختلط

خافي   ايوبلايت  عميرةاع. 11 يناير6938 مختلط

لحسن  البرقاوينعمسيدي بيبيإع. عبد ال الشفشاوني6939 مختلط

عمر  اكتيلسيدي بيبيإع. عبد ال الشفشاوني6940 مختلط

محمد أحجامنعمسيدي بيبياع. سيدي بيبي6941 مختلط

عبد العزيز  الناصرينعمإمي مقورنإع امي مقورن6942 مختلط
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حارس عام للخارجية 589المهمة : 

ليلى فرحاتلإنزكاناع. ابن زهر6961 مختلطإنزكان ايت ملــول

العتقي عمرلإنزكاناع. ابن زهر6962 مختلط

الرفاعي بوزكريلإنزكاناع. احمد المنصور الذهبي6963 مختلط

الزعماري نعيمةلايت ملولإع. وادي سوس  و الملحقة6965 مختلط

ادريس السوسيلايت ملولإع. وادي سوس  و الملحقة6966 مختلط

بوطيب حسنلايت ملولإع. وادي سوس  و الملحقة6967 مختلط

اوعدي احمدلايت ملولإع. وادي سوس  و الملحقة6968 مختلط

أيت علي اوبهي أمينةلايت ملولإع. وادي سوس  و الملحقة6969 مختلط

اتكان محمدلايت ملولاع. اكادير الكبير6970 مختلط

غازي محمدلايت ملولاع. اكادير الكبير6971 مختلط

بسداون ابراهيملايت ملولاع. الرازي6972 مختلط

الداودي ابراهيملايت ملولاع. المان6973 مختلط

الحسين  بوكانلايت ملولاع. الرازي6974 مختلط

لعبوب عبد اللايت ملولاع. المستقبل6975 مختلط

لكبير خليفلايت ملولاع. المستقبل6976 مختلط

حيدالي فاطمةلايت ملولإع. وادي سوس  و الملحقة6977 مختلط

محمد بقرونلايت ملولاع. الهداية6978 مختلط

المسكيني عبد الغنيلايت ملولاع. المستقبل6980 مختلط

الفدار عمارلايت ملولاع. المستقبل6981 مختلط

بكر يوسفلالدشيرة الجهاديةإع علل الفاسي6982 مختلط

الفقير الحسينلالدشيرة الجهاديةإع علل الفاسي6983 مختلط

علي ازيليكنعمتمسيةاع. النوار6984 مختلط

اسميدة مصطفىلتمسيةاع. النوار6985 مختلط

الصابير الحسيننعمتمسيةاع. يوسف بن تاشفين6986 مختلط

اكورام لحسننعماولد دحوإع.عثمان ابن عفان6987 مختلط

بابا محجوبللقليعةاع . الخوارزمي6988 مختلط

الزيني سعيدللقليعةاع . الخوارزمي6989 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

سوس- ماسة- درعةالجهة :  12

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 590المهمة : 

فهمي محمدنعملقليعةاع. العلويين6990 مختلطإنزكان ايت ملــول

اتسوانت ابراهيمللقليعةاع. العلويين6991 مختلط

خديجة العابيديللقليعةاع. العلويين6992 مختلط

محمدي الحسيننعملقليعةاع. البيروني6993 مختلط

محمد حدية2نعمسيدي افنياع.30 يونيو6998 مختلطسيدي إيفني

الحسن سراجلسيدي افنياع.30 يونيو6999 مختلط

محمد غنديلاربعاء ايت عبد الم.اع تيوغزة 70002 مختلط

الحسين شتاتلتيوغزةاع. تيوغزة10521 مختلط

إبراهيم الميرلتنكرفام.اع.تيوغزة 105221 مختلط
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حارس عام للخارجية 591المهمة : 

عتيقة عبيدينعمزاكورةإع.درعـــــة7014 مختلطزاكورة

عبد الرحيم شعيبلزاكورةاع. امزرو7015 مختلط

أحمد جلليلزاكورةاع. يوسف بن تاشفين7016 مختلط

النصاري عبد الحكيمنعمزاكورةاع. امزرو7017 مختلط

كرزابي مباركلزاكورةاع. يوسف بن تاشفين7018 مختلط

ايت السي محمدلاكدزإع. النخيل7019 مختلط

صابر احمدلاكدزإع. النخيل7020 مختلط

بوعجاج احمدلاكدزإع. النخيل7021 مختلط

زينون مريملاكدزإع. النخيل7022 مختلط

ايت الحبيب عبد الرحيمنعمافلندرااع. افلندرا7023 مختلط

ايت دمنات محمدنعممزكيطةاع. مزكيطة7024 مختلط

منياني محمدنعماولد يحيى الكرايراع. اولد يحيى الكراير7026 مختلط

الشاوي عبد المجيدلامحاميد الغزلنإع. امحاميد الغزلن7028 مختلط

مولي هاشم الفاطميلكتاوةاع. كتاوة7029 مختلط

الود احمدلكتاوةاع. كتاوة7030 مختلط

نعيم عليلآيت وللاع. ايت ولل7031 مختلط

الحسان خطابيلآيت وللاع. ايت ولل7032 مختلط

علي لمريكينعمآيت وللاع. ايت اوزين7033 مختلط

محمد ايت فكداللتغبالتاع.تغبالت7034 مختلط
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حارس عام للخارجية 592المهمة : 

ماشيشي سيد محمدنعمتنغيراع.الوفاء7053 مختلطتينغير

بوهللي مصطفىلتنغيراع.الوفاء7054 مختلط

علي  بولعساسلتنغيراع.زايد او حماد7055 مختلط

محمد  اهموشنعمآيت سدرات السهل الشرقياع. تصويت7057 مختلط

زهوا ابراهيملآيت سدرات السهل الغربيةاع.المام مسلم7058 مختلط

عبدالرزاق امنقاشنعماغيت نومكونإع. المدون7059 مختلط

بنسكري عبد الرؤوفنعمسوق الخميس دادساع.زاوية البئر7060 مختلط

لحسن بنمرغيلاكنيوناع.عسو بسلم7062 مختلط

وهبي عبد العزيزلتودغى العليااع. تودغى العليا7063 مختلط

حمو ايت علينعمتودغى السفلىاع. ابن حزم7064 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

مراكش- تانسيفت - الحوزالجهة :  13

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 593المهمة : 

محمد سعيد الزاويلالمشور القصبةإع.المنصور الدهبي7090 مختلطمراكش

عبد الله  الفرزلالمشور القصبةإع.المنصور الدهبي7091 مختلط

محمد  رياضولالمنارةاع. المختار السوسي7092 مختلط

محمد  ازويلالمنارةإع.الطلس7093 مختلط

احمد  فضلونلالمنارةإع.الطلس7094 مختلط

عبد المجيد  سراجنعمالمنارةاع. النهضة7095 مختلط

عبد الجليل  مديونينعمالمنارةإع.المنفلوطي7096 مختلط

نور الدين  ايت البراقلالمنارةإع.المنفلوطي7097 مختلط

محمد السعيد  الملوعنعمالمنارةاع. مولي رشيد7098 مختلط

محمد  مسويلالمنارةإع.الطلس7099 مختلط

سعيد  اوحديفلالمنارةاع. ابن تومرت7100 مختلط

عبد الغني  سهادلالمنارةإع.طارق ابن زياد7101 مختلط

خديجة  البريشلالمنارةإع.طارق ابن زياد7102 مختلط

زين العابدين  عصمانلالمنارةإع.المنفلوطي7103 مختلط

مصطفى  حمديلالسويهلةاع علل بن عبدال7104 مختلط

عبد المجيد  بركانلالسويهلةاع علل بن عبدال7105 مختلط

سعيد  الزمزاميلالسويهلةاع علل بن عبدال7106 مختلط

نزهة  تحافيلالودايةإع. عثمان بن عفان7107 مختلط

مينة  ايت بندرعولالودايةإع. عثمان بن عفان7108 مختلط

محمد  امليدنعمالودايةإع. عثمان بن عفان7109 مختلط

مولي الزين الحسني بطيلسيد الزويناع.الماوردي7110 مختلط

مولي عبد العزيز  العلوي الحسالاكفاياع ابن خلدون7111 مختلط

مولي حسن  اولد بادةلجليزاع.المجد7112 مختلط

المصطفى  بركاتلجليزاع. للمريم7113 مختلط

محمد رشيد  السيــدينعمجليزاع.النخيل7114 مختلط

محمد عبدو  صغيرلجليزاع.المجد7115 مختلط

حميد  الفنيلجليزاع.الشـاطبـــي7116 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

مراكش- تانسيفت - الحوزالجهة :  13

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 594المهمة : 

لبابة  ابو السعدلجليزاع.لل حسناء7117 مختلطمراكش

لحسن  ابردةلجليزاع.المام مالك7118 مختلط

عبد اللطيف  المساويلجليزاع.النخيل7119 مختلط

امينة  التبرل المدينةإع. العيون7120 مختلط

عبد ال  الكرنيل المدينةإع. الفارابي7121 مختلط

عبد الرحمان الزوين2نعم المدينةإع. الليمون7123 مختلط

امبارك  كاملل المدينةإع. العيون7124 مختلط

محمد  بيوميل المدينةإع .محـمد الخامس7125 مختلط

فاتحة  بيزيل المدينةإع. عبد المومن7126 مختلط

عبد السلم  مقتبسل المدينةإع .محـمد الخامس7127 مختلط

خديجة  عجماويل المدينةإع. عبد المومن7130 مختلط

محمد  القباجل المدينةإع. احمد شوقي7131 مختلط

محمد لوزانعم المدينةإع. احمد شوقي7132 مختلط

عبد الكريم أوناصرل المدينةإع. ابن البناء المراكشي7133 مختلط

عبد الحق  شنوكلسيدي يوسف بن علياع حمان الفطواكي7134 مختلط

عبد ال  اكتيتلسيدي يوسف بن علياع حمان الفطواكي7135 مختلط

عبد الفتاح عراقيلسيدي يوسف بن علياع. فاطمة الفهرية7136 مختلط

محمد  شكيرلسيدي يوسف بن علياع. فاطمة الفهرية7137 مختلط

نعيمــة  اقـــدادلسيدي يوسف بن علياع. عمر بن الخطاب7138 مختلط

اعمارة حميدلسيدي يوسف بن علياع. عمر بن الخطاب7139 مختلط

خديجة  الدريسي مبتسملسيدي يوسف بن علياع. عمر بن الخطاب7140 مختلط

ايدير  العثمانينعمسيدي يوسف بن علياع. فاطمة الفهرية7142 مختلط

عبد المجيد  بن ديبلسيدي يوسف بن عليإع. يعقوب المنصور7143 مختلط

الطاهر  علمي مرونيلالنخيلاع.المام علي7144 مختلط

نظيرة  بوهديليلالنخيلاع.المام علي7145 مختلط

حياة  البوداليلالنخيلاع.المام علي7146 مختلط

لحسن  ناجدلحربيلاع. المنصورية7147 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

مراكش- تانسيفت - الحوزالجهة :  13

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 595المهمة : 

بنالشباني عبد السلملحربيلاع. المنصورية7148 مختلطمراكش

عبد الصادق  الجكانيلالمنابهةاع. الداخلة7149 مختلط

عبد الفتاح  فاخر ابو الهدىنعمواحة سيدي ابراهيماع.تانسيفت7150 مختلط

عبد السلم  الصحافيلاولد دليماع مركز 715144 مختلط

علي  امجيكةنعمالويداناع. بين الويدان7152 مختلط

الحسن  بوالهازلالويداناع. بين الويدان7153 مختلط

عبد الله  المعتصم باللاولد حسوناع. ابن بطوطة7154 مختلط

خالد  عقالايت هادياع. ابن سينا7162 مختلطشيشاوة

المصطفى  البيوضينعملمزوضيةاع. القدس7164 مختلط

ابريك  العيساويلسيدي المختاراع. سيدي المختـار7165 مختلط

جماع بسيمنعمتاولوكلتإع. الحسن الثاني7166 مختلط

لحسن  تومانعممجاطإع.انس بن مالك7167 مختلط

عبد ال  اولد داوودنعمسبت امزوضةاع. ابن النفيس7169 مختلط

عبد الرزاق  السغيلفيلايت اوريرإع. مولي رشيد7177 مختلطالحوز

عبد الرحيم  موتشونعمايت اوريرإع. مولي رشيد7178 مختلط

مولي عبد ال السابطنعمايت اوريرالعدادية الجديدة7179 مختلط

ثورية  بويزدكانلايت اوريراع. المعتمد بن عباد7180 مختلط

محمد العبروكـينعمسيدى عبد ال غياتاع.س عبدال غياث7182 مختلط

عبد الحفيظ  عبادينعماسنىاع. الطلس الكبير7184 مختلط

حسن  بوتزكتلاسنىاع. الطلس الكبير7185 مختلط

عبد المجيد لقطايبينعمثلثاء يعقوبإع.تينمل7186 مختلط

عبد الكريم ايت عطانعماولد امطاعاع. اولد امطاع7187 مختلط

محمد  الزرواليللل تكركوستاع. سد النفيس7188 مختلط

حليمة  المنبهينعمأوريكةاع علل الفاسي7189 مختلط

عبد العزيز  زعلنلأوريكةاع علل الفاسي7190 مختلط

مختلط ملوك محمدلمولي ابراهيماع.مولي ابراهيم7191

حسن  لخبيزةنعمتمصلوحتاع. تمصلوحت7192 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

مراكش- تانسيفت - الحوزالجهة :  13

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 596المهمة : 

احمد  المكاويلابن جريراع. احمد المنصور الدهبي7200 مختلطالرحامنة

مولي ادريس  الدحانيلابن جريرإع. وادي المخازن7201 مختلط

عبد الغني  بلمعطيلابن جريرإع. وادي المخازن7202 مختلط

الحسن  الركنيلابن جريرإع. وادي المخازن7203 مختلط

السعدية  بنمحراشلابن جريراع. احمد المنصور الدهبي7204 مختلط

احمد  ابوريشةنعمابن جريراع. احمد المنصور الدهبي7205 مختلط

عبد الرحمان  بونواسلابن جريراع. الفرابي7206 مختلط

عبد ال أشبوكنعمانزالت لعظمإع.المام البوخاري7207 مختلط

حميد  اليومينعمانزالت لعظمإع.المام البوخاري7208 مختلط

عبد العزيز  بوشهبونلراس عين الرحامنةإع. رأس العين7209 مختلط

عبد الكريم الصروخنعمراس عين الرحامنةإع. رأس العين7210 مختلط

المصطفى مصطلحنعملبريكييناع. سبت لبريكيين7211 مختلط

عبد ال  الجاسيمنعمبوشانإع.بوشان7212 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

مراكش- تانسيفت - الحوزالجهة :  13

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 597المهمة : 

نور الدين  بلخضرلبلدية القلعةاع. الليمون7221 مختلطقلعة السراغنة

عمر  مرجعلبلدية القلعةاع. الليمون7222 مختلط

محمد عبد الخالق  القريشنعمالعطاويةاع.الحسن الثاني7223 مختلط

لطيفة  القادريلالعطاويةاع.الحسن الثاني7224 مختلط

محمد  الصغراوينعمالعطاويةاع.الحسن الثاني7225 مختلط

عبد المجيد  بن عبولسيدي رحالإع . ابن الحجاج7226 مختلط

عبد الواحد  عوريشلسيدي رحالإع . ابن الحجاج7227 مختلط

بديعة  حبيب النعمفرايطةاع.الرازي7228 مختلط

فوزية  الصمعيلفرايطةاع.الرازي7229 مختلط

محمد  العرفاويلالصهريجاع .الصهريج7230 مختلط

مبارك  الحطابنعممزم صنهاجةإع. لمزم7231 مختلط

المصطفى  الهمصلسيدي عيسى بن سليماناع. سيدي عيسى بن سلمان7233 مختلط

نجاة  بنسعيدلالجوالةاع. اجوالة7234 مختلط

ابراهيم  القاسميلاولد زراداع. اولد زراد7235 مختلط

حميد  الندالالدشرةاع.الدشرة7236 مختلط

مولود  ازلماضللوناسدةاع. لوناسدة7238 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

مراكش- تانسيفت - الحوزالجهة :  13

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 598المهمة : 

محمد  اوبركةلالصويرةاع.محمد 72456 مختلطالصويرة

زكرياء  الشرقاوينعمالصويرةاع. العبدري7246 مختلط

محمد  كروملالصويرةاع.محمد 72476 مختلط

زينة قصيدلتمناراع. تمنار7248 مختلط

محمد  بوكبيرنعمتمناراع. تمنار7249 مختلط

سعيد  العمراوي3نعمسيدي بولعلماع. العهد الجديد7250 مختلط

عبد ال  تيمينعمتفتاشتإع . تافتاشت7251 مختلط

عبد الهادي المصطفىنعمتفتاشتإع . تافتاشت7252 مختلط

عبد الحليم  فارسنعماوناغةاع. محمد الزرقطوني7253 مختلط

محمد  مكناويلاحد الدرىإع.حد الدرا7255 مختلط

احمد  لوكانيلزاويةبن احمداع. عمر بن جلون7256 مختلط

عبد الواحد سبوليلادغاساع. عبد ال كنون7257 مختلط

عبد الرحمان  اوبركةلبيزضاضاع. ابن سينا7258 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

دكالة- عبدةالجهة :  14

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 599المهمة : 

عبدالحكيم الطنجينعمازمورإع.مولي بوشعيب و الملحقة7276 مختلطالجديدة

محمد غمارلازمورإع.مولي بوشعيب و الملحقة7277 مختلط

محمد حنديرينعمازموراع.للحسناء7278 مختلط

مختلط نورالدين رحولالجديدةاع.عبد الرحمان الدكالي7279

محمد سرنانلالجديدةاع.سيدي محمد بن عبدال7280 مختلط

عبدالله كنانيلالجديدةإع. المنار7281 مختلط

عبد العاطي الواتيقونعمالجديدةاع.عبد الرحمان الدكالي7282 مختلط

محمد غازي الناصريلالجديدةاع.سيدي محمد بن عبدال7283 مختلط

نجيب الزعريلالجديدةإع. المنار7284 مختلط

عمر خالد يحيىلالجديدةاع.عبد الرحمان الدكالي7285 مختلط

قدور كميميلالجديدةاع.حليمةالسعدية7286 مختلط

عمر عمرانيللبير الجديدإع . علل الفاسي و الملحقة7287 مختلط

أحمد الزوبينعملبير الجديداع . الساحل7288 مختلط

عبدالرحيم جدورللبير الجديداع . الساحل7289 مختلط

سعيد جبحاننعملبير الجديدإع.العيون7290 مختلط

عبدالحق الشوبيللغديرةاع.الفارابي7291 مختلط

عبدالرزاق بنتوميلهشتوكةإع. الورد7293 مختلط

بوشعيب كريمنعمحوزيةإع. إبن طفيل7294 مختلط

عبد المغيث مرونيلمولي عبدالاع.مولي عبد ال7295 مختلط

عبد الرحمان بو عائشةنعممولي عبدالاع. المام مسلم7296 مختلط

عبداللطيف لعروسيلمولي عبدالاع. المام مسلم7297 مختلط

بوشعيب الشطاطبيلسيدي عابدإع. سيدي عابد7298 مختلط

مختلط ادريس شدادلاولد عيسىاع. وادي الدهب7299

مسعود مجدينعماولد فرجاع.محمد 73006 مختلط

محمد موباريكلاولد فرجاع.محمد 73016 مختلط

أشباني ابوعلي عزالديننعماولد حمدانإع . الرشاد7302 مختلط

المصطفى عطارلمتوحإع. عبد المالك السعدي7303 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

دكالة- عبدةالجهة :  14

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 5100المهمة : 

الحبيب قنبرلزاوية سايساع.طارق بن زياد7304 مختلطالجديدة

عبدالحق الفغريلسيدي اسماعيلإع.سيدي اسماعيل7305 مختلط

أحمد فقيرلسيدي اسماعيلإع.سيدي اسماعيل7306 مختلط

عبد اللطيف رمضاننعمسيدي بنوراع. حمان الفطواكي7322 مختلطسيدي بنور

عبدالرزاق ليسرينعمسيدي بنوراع. حمان الفطواكي7323 مختلط

محمد بروديلسيدي بنوراع. المختار السوسي7325 مختلط

عبدالرحيم نور الفلحنعمبني هللإع . البارودي7326 مختلط

غريب الحيرشلبني هللإع . البارودي7327 مختلط

بوشعيب سملنيللعوناتاع.اربعاء العونات  و الملحقة7328 مختلط

عبد الحكيم القومينعممطرانإع . السلم7329 مختلط

مختلط بوعزة الخطابيلالوليديةاع. الوليدية7331

أحمد زين الديننعمالغنادرةاع. ابن عباد7332 مختلط

التباري بوطيبنعمسانية بركيكإع. القسطلني7333 مختلط

الرافعي عبد النعمسانية بركيكإع. القسطلني7334 مختلط

حسان الماشيلاليوسفيةإع. لل عــائشة7347 مختلطاليوسفية

خالد عطوشيلاليوسفيةاع. عمر الخـــيام7348 مختلط

ع.العزيز دبيبحنعماليوسفيةاع. عـــلل الفــاسي7349 مختلط

عتيقة بنعبولاليوسفيةاع. عـــلل الفــاسي7350 مختلط

محمد الرويحةنعماليوسفيةاع. عمر الخـــيام7352 مختلط

لوريقة الكوشينعمالشماعيةاع. 30 يوليوز7353 مختلط

بوجمعة الدبابنعمالشماعيةاع. مولي الحسن7354 مختلط

ابوجمعة دنانيلراس العيناع. المام الغزالي7357 مختلط

عبد ال الخطابيلالكنتورإع. ابي بكر الصديق7358 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

دكالة- عبدةالجهة :  14

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 5101المهمة : 

عبدالغني لحبيبيلآسفيإع. المام علي7383 مختلطاسفي

المصطفى بومريلآسفيإع. الحنصالي7384 مختلط

عبد اللطيف  لحموذينعمآسفياع. عبد الرحمان شناف7385 مختلط

محمد رباجنعمآسفيإع. وادي الذهب7386 مختلط

رشيدة الفارسيلآسفيإع. فاطمة الفهرية7387 مختلط

ابيسي يوسفلآسفيإع. وادي الذهب7388 مختلط

احمـــد  البيضلآسفياع. عبد الرحمان شناف7389 مختلط

عبدالهادي بن الضولآسفياع. وادي المخازن7390 مختلط

علي بورزماتلآسفيإع. احمد الطيب  بنهيمة7391 مختلط

محمدالحبيب المنصورلآسفيإع. الحنصالي7392 مختلط

محمد عمولآسفيإع. احمد الطيب  بنهيمة7393 مختلط

الطهراوي يونسلآسفيإع. احمد الطيب  بنهيمة7394 مختلط

محمد بن يزةلآسفيإع. احمد الطيب  بنهيمة7395 مختلط

عبدالرحمان افريجلآسفيإع. مولي ادريس الثاني7396 مختلط

محمد العواديلآسفياع. عقبة بن نافع7397 مختلط

ليلى واليديلآسفيإع. فاطمة الفهرية7398 مختلط

ابراهيم لميكنعمآسفيإع. بئر أنزران7399 مختلط

ابوحجوب عبد الرحيمنعمآسفياع. وادي المخازن7400 مختلط

احمد الفهميلآسفيإع. المام علي7401 مختلط

محمد الطاهريلجمعة سحيمإع.ابن عباد7403 مختلط

ابراهيم نورالدينلسبت كزولةاع.الفقيه الجازولي7404 مختلط

عزيز عدادينعمسبت كزولةاع.الفقيه الجازولي7405 مختلط

كنون السعيدنعمالبخاتيإع. ابن زيدون7407 مختلط

عبدالرحيم الفيدلسيدي عيسىاع. الرازي7408 مختلط

عمر بندويشنعممول البركىإع. عثمان بن عفان7409 مختلط

عبدالسلم بنخاتينعمحرارةإع.المنصور الذهبي و الملحقة7410 مختلط

احمد خصيللحرارةإع.المنصور الذهبي و الملحقة7411 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

دكالة- عبدةالجهة :  14

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 5102المهمة : 

محمد زكايلحرارةإع.المنصور الذهبي و الملحقة7412 مختلطاسفي

الحسن  مجوطللمعاشاتاع. هارون الرشيد7413 مختلط

كمال علبانينعماتوابتاع. احمد امين7414 مختلط

محمد الكراعيلاتوابتاع. احمد امين7415 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

الشاوية- ورديغةالجهة :  15

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 5103المهمة : 

فاطمة عابدولبنسليماناع.يوسف بن تاشفين7429 مختلطبنسليمان

العياشي الشافعيلبوزنيقةاع. ماء العينين7430 مختلط

محمد بلحكيمنعماحلفإع.أحلف7431 مختلط

عبد ال جدالخريبكةاع. ابن خلدون7446 مختلطخريبكة

الكبير الكراويلخريبكةاع. المسيرة الخضراء7447 مختلط

حسن حجينعمخريبكةاع. المسيرة الخضراء7448 مختلط

جواد عبوبيلخريبكةإع.بدر7449 مختلط

الحسن الحرازنعمخريبكةإع.بدر7450 مختلط

الملودي خنيفرةلخريبكةاع.الخنساء7451 مختلط

المصطفى بنانلخريبكةاع. المام مالك7452 مختلط

محمد البحيريلخريبكةاع.الخنساء7453 مختلط

عبد الله جلللخريبكةاع.الخنساء7454 مختلط

عبد الحق بوحدانلخريبكةاع. الشهيد المعلم العربي7455 مختلط

لحسن وخويالخريبكةاع. ابن خلدون7456 مختلط

فؤاد العبد العمرانيلواد زمإع. عمر بن الخطاب7457 مختلط

الحسين عتونعمابو الجعدإع. بوعبيد الشرقي7459 مختلط

مختلط محمد زرواليلابو الجعدإع. بوعبيد الشرقي7460

عزيز ذهبينعمحطانإع. عثمان ابن عفــان7462 مختلط

عبد الحق كيارنعمبن يخلفإع.امام الشافعي7463 مختلط

محمد بلبصيرنعمأولد عبدونإع.الساقية الحمراء7464 مختلط

عبد الهادي موحليلأولد عزوزاع. الشهيد البوهالي بن القائد7465 مختلط

بوصبيعي عبد اللهنعمأولد بوغاديإع. الزرقطوني7466 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

الشاوية- ورديغةالجهة :  15

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 5104المهمة : 

حسن قرموشلسطاتإع. المسيرة الخضراء7479 مختلطسطات

الكبير نويلةلسطاتاع.مولي عبد ال7480 مختلط

رضوان وهرةلسطاتاع.مولي عبد ال7481 مختلط

محمد طالعلسطاتاع.العروسية7482 مختلط

محمد مستوريلسطاتاع.العروسية7483 مختلط

محمد يسيننعمسطاتإع. المسيرة الخضراء7484 مختلط

بريك الساخيلسطاتاع.السمارة7485 مختلط

عبدالمحسن ريانلبن احمدإع.محمد 74866 مختلط

محمد النجاريلبن احمدإع.محمد 74876 مختلط

عبد ال القوشاشللخزازرةاع. الخزازرة7488 مختلط

المختار الكيحللسيدي الذهبياع. سيدي الدهبي7489 مختلط

الحسن الساخيلبني خلوكإع. بني خلوك7490 مختلط

بوشعيب زهيرلدار الشافعياع. دار الشافعي7491 مختلط

محمد قادةلكدانةاع. كدانة7492 مختلط

عبد الصماد الداودي1نعمبرشيداع. ابن خلدون7500 مختلطبرشيد

هشام بايلبرشيداع. ابن خلدون7501 مختلط

الزهراء النعيملبرشيداع.الزرقطوني7502 مختلط

عبدالغاني سعدانلبرشيداع. ابن خلدون7504 مختلط

البرشوي محمدلبرشيداع.للمريم7505 مختلط

قنفوح المهدينعمالكارةاع. الساقية الحمراء7506 مختلط

حسن منانيلاولد زيدان اع. اولد زيدان7507 مختلط

عبد القادر قرةنعمالدروةإع.اولد زيان7508 مختلط

مولي هشام الجزوليلالدروةإع.اولد زيان7509 مختلط

حميد خنوسنعمالساحل ولد احريزاع. حمان الفطواكي7510 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

تادلة- ازيللالجهة :  16

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 5105المهمة : 

الشرقاوي الزويننعمسوق السبت اولد النمةإع.محمد 75186 مختلطالفقيه بن صالح

عبدالكريم الحسيبلسوق السبت اولد النمةإع. سيدي الحضري7519 مختلط

عبدالمجيد بن لوكليةنعمسوق السبت اولد النمةإع. سيدي الحضري7520 مختلط

امبارك والجريلسوق السبت اولد النمةإع.محمد 75216 مختلط

عبدالمالك فائزلالفقيه بن صالحإع. إبن خلدون7522 مختلط

المولودي بعيدلالفقيه بن صالحإع. إبن خلدون7523 مختلط

حسن ريسيلاولد عياداع عبدال بن ياسين7524 مختلط

احمد اشلعوننعماولد عياداع عبدال بن ياسين7525 مختلط

عبدالسلم طمطوينعماحد بوموسىإع. أم الربيع7526 مختلط

شابور صالحلسيدي حماديإع.الوحدة والملحقة7527 مختلط

الحسن تاربيعتنعمولد بورحموناع.حمان الفطواكي7528 مختلط

عبد العزيز عسوليلولد ناصراع. عمر بن عبد العزيز7529 مختلط

وحيد القايسينعملكريفاتإع. التغناري7530 مختلط

محمد طراليلالخلفيةإع. الموحدين7531 مختلط

لحسن نزارنعمالبراديةاع. عمر إبن الخطاب7532 مختلط

محمد سليمانيلالبراديةاع. عمر إبن الخطاب7533 مختلط

محمد بوديابةلالبراديةاع. اولد ادريس7534 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

تادلة- ازيللالجهة :  16

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 5106المهمة : 

بنعدي محمدنعمازيللاع. تيشبيت7547 مختلطازيلل

بوستة اومنصورنعمازيللالع.الجديدة7548 مختلط

العبدي ابراهيملازيللاع. ابن المقفع7549 مختلط

سـعـاد بـوكـرننعمدمناتاع.حمان الفطواكي7550 مختلط

عبد اللـه العـفانيلدمناتاع.حمان الفطواكي7551 مختلط

عبد المـــجيـــد حيـــبوط1نعمدمناتاع.حمان الفطواكي7552 مختلط

المصطفى امزيانلتبانتاع. تبانت7553 مختلط

عزيز احسينيلمولي عيسى بن ادريساع.مولي عيسى بن ادريس7554 مختلط

ادريس عاصملمولي عيسى بن ادريساع.مولي عيسى بن ادريس7555 مختلط

العداني محمدلبني عياطإع.سيدي علي بن ابراهيم.7556 مختلط

احمد لويزينعمبني عياطإع . محمد السادس7557 مختلط

لـحسن ازنزالنعمبني عياطإع الحسن الثاني7558 مختلط

لكبير لعموريلتكلم.اع. الزيتون- اوزود7559 مختلط

لصبير لحسنلتكلم. اع. الزيتون تكل7560 مختلط

زوضي حسنلواولىاع. الزيتون7561 مختلط

مولي عبد الرؤوف البوعـيـاشـيلآيت ماجطنم. اع الزيتون ايت ماجطن7562 مختلط

لخزامي محمدلإمليلإع. المام علي7563 مختلط

محمد رزوقلآيت تمليلاع. الطلس7564 مختلط

عبد المجيد  بن عطوشلانزواع.تاساوت7565 مختلط

عبد الرحمان  خلوقلانزواع.تاساوت7566 مختلط

مـصطفـى البزامينعمافورارإع. افورار7567 مختلط

ايتصحا  عائشةنعمافورارإع. افورار7568 مختلط

السعيد النماوينعمتيموليلتإع. عمر ابن عبد العزيز7569 مختلط

نجيب عبيدي1نعمبين الويدانإع. البحيرة7570 مختلط

سيدي سعيد مشكوريلواويزغتإع. محمد السادس7571 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

تادلة- ازيللالجهة :  16

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للخارجية 5107المهمة : 

حسن بوشويلبنى مللإع.الداي7587 مختلطبنى ملل

ادريس ايت قدورلبنى مللاع. ادريس  بنزكري7588 مختلط

عبدالرحمان اروشيلبنى مللاع. المحمدية7589 مختلط

محمد المباريكيلبنى مللإع. عبد الكريم الخطابى7590 مختلط

محمد مزودينعمقصبة تادلةاع. المسيرة7591 مختلط

محمد نديرنعمقصبة تادلةاع. المسيرة7592 مختلط

المصطفى أيت حريزنعمقصبة تادلةاع. المسيرة7593 مختلط

محمد بوقديرنعمالقصيبةاع.موحى اوسعيد7594 مختلط

سعدي سيموحىلالقصيبةاع.موحى اوسعيد7595 مختلط

صالح ملوللالقصيبةاع.موحى اوسعيد7596 مختلط

احمد ايت ابا الرحيللولد امباركإع. وادي الذهب7597 مختلط

البشير صداقلاولد إيعيشإع.السلم7598 مختلط

محمد بوحاجةلسدي جابرإع.ابن العوام7599 مختلط

عبدالسلم بنشادنعمفم العنصراع.الزيتون7600 مختلط

احمد اعزيزيلفم العنصراع.الزيتون7601 مختلط

المصطفى العزاويلاولد يوسفإع. اولد يوسف7602 مختلط

سي عبد الرحمان جناحنعماولد سعيد الواداع. اولد سعيد7603 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

الرباط- سل- زمور - زعيرالجهة :  01

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للداخلية 9108المهمة : 

غزالي ادريسنعمأيت ميمونإع. الجاحظ5470 مختلطالخميسات

التهامي لقراريلالقنصرةاع. محمد القري5471 مختلط

غربي ابراهيمنعمأيت يدينإع. 20 غشت5472 مختلط

أبو عبدال أحمدلعين السبيتاع. المام البوصيري5473 مختلط

مختلط حمداوي عبد القادرلسيدي عبد الرزاقاع. القدس5474

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

الدار البيضاء الكبرىالجهة :  02

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للداخلية 9109المهمة : 

صبير خديجة2نعمالنواصـراع. توفيق الحكيم5684 إناثالنواصر

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

الغـرب - شراردة - بني حسنالجهة :  03

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للداخلية 9110المهمة : 

محمد بوطاهرلالخنيشاتإع. جابر بن حيان5816 مختلطسيدي قاسم

عمارة عبدالرحمانلزكوطةاع. الداخلة5817 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

مكناس - تافيللتالجهة :  04

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للداخلية 9111المهمة : 

حساين بوعزامةلنزالة بنى عمارإع.النزالة5884 مختلطمكناس

كريم مريمنعمعين تاوجطاتاع. ابن بطوطة5911 ذكورالحاجب

حميد آيت اتونعماكوراىاع. يعقوب المنصور5912 ذكور

عبد الله المعمرنعمبطيطإع.عمر ابن الخطاب5913 مختلط

حفصة عروسيلايت يعزمإع . عبدالكريم الخطابي5914 مختلط

اجهبلي عبد اللالريشإع. ابي سليم5927 مختلطميدلت

عبد القادر بودرارلايت عياشاع. ايت اومغار5928 مختلط

اوبللوك حاميدلتنجداداع.فركلة5961 مختلطالرشيدية

برعيش عبد الرزاقلاوفوساع. اولد شكير5963 مختلط

ابابكر محمدلالرتبم.اع. مولي اسماعيل5964 مختلط

علي الخمالينعمعين اللوحإع. الحسن الثاني5974 مختلطإيفرن

نعيمة سانيلواد يفرنإع.الفرابي5975 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

فـــــــــاس - بولمانالجهة :  05

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للداخلية 9112المهمة : 

الجيللي فقيلعين الشقفاع. محمد الزرقطوني6088 مختلطمولي يعقوب

العمراني محمدلالعدرجإع.موسى بن نصير6113 ذكورصفرو

صالحي ادريسلاوطاط الحاجاع. الفتح6138 مختلطبولمان

عمر اشرقينعمالقصابي ملويةإع. النصر6139 مختلط

الطالبي احمدلافريطيسةإع. ملوية6140 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

طنـــجة - تطوانالجهة :  06

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للداخلية 9113المهمة : 

فتاح داحةلباب تازةاع. يوسف بن تاشفين6156 مختلطشفشاون

حافيظ البخشوشنعمزومي اع.الحسن الثاني6185 مختلطوزان

السرحاني رجاءلبلدية القصر الكبيرإع. ابي المحــــاســن6217 إناثالعرائش

بناني نبيلةلبلدية العرائشإع. عبد الكريم الخطابي6218 إناث

محمد الحراقلبني عروساع. عزيز بلل6219 مختلط

محمد الشهبلاحد الغربيةإع. النهضة6263 مختلططنجة أصيـلة

الحبيب السماحيلالحمراءاع. ابي العلء المعري6302 مختلطتطوان

عبد المومن الركابنعمدار بنقريشاع. السيدة الحرة6303 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

تازة- الحسيمة- تاوناتالجهة :  07

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للداخلية 9114المهمة : 

ادريس العمرانينعمالحسيمةاع.سيدي عابد6362 ذكورالحسيمة

عزيز اسعيدنعمتاركيستاع. الحسن الثانـي6363 ذكور

محمد برحيليلاساكنإع . إساكن6364 مختلط

محمد النجارينعمطهر السوقإع. انوال6437 ذكورتاونات

طاهري خالدنعمواد أمليلإع. وادي امليل6482 ذكورتازة

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

الشـــــــرقيةالجهة :  08

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للداخلية 9115المهمة : 

مصطفى اقجوعنعمبن الطيبإع. ابن الطيب6505 مختلطدريوش

امحمدالفللينعمميضارإع. إدريس الول6506 مختلط

سعيدة لمرابطنعمالدريوشإع. عبد العزيز امين6508 مختلط

المصطفى العكروشنعمزايـواع. علل الفاسي6540 ذكورالناضور

مليكة بوجامعلسيدي بوهريةإع. سيدي بوهرية6618 إناثبركــان

عبد الكريم الصادقيلجرادةإع. سيدى محمد بن عبد ال6640 مختلطجـــرادة

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

كلميم - السمارةالجهة :  11

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للداخلية 9116المهمة : 

الحسين اليمانينعمبويزكارناع. محمد الشيخ6758 مختلطكلميم

احمد اركونعملقصابي تكوستإع . إبن خلدون6759 مختلط

عبدالرحمان بوميانعماقااع. أقا6785 مختلططاطا

ابراهيم واحدنعماديساع الوحدة6786 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

سوس- ماسة- درعةالجهة :  12

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للداخلية 9117المهمة : 

احمد بوالميراتنعمالدراركةإع . الكويرة6833 مختلطاكادير اداوتنـان

المو خديجة2نعمورزازاتاع.المنصور الذهبي6857 إناثورززات

عبد السلم صادقنعمآيت زينبإع. ابن تومرت6858 مختلط

عبد ال معطوبينعمسكورة اهل الوسطإع. الزيتون6859 مختلط

جامع الرميتينعمتوندوتإع. اللوز6860 مختلط

فوزي محمدلتتاوتاع. المستقبل6901 مختلطتارودانت

عبد الرحمان الصرحانيلأولوزإع. أولـــوز6902 مختلط

محمد ايتبيانعمسيدي حسايناع. احد6903 مختلط

أحمد رماحنعمتيغمياع.الرازي6920 مختلطتيزنيت

احميد الحسيننعمبيوكرىاع. سيدي الحاج الحبيب6943 ذكورشتـوكة ايــت بـهاء

ابشوش محمدلايت ملولاع. اكادير الكبير6994 مختلطإنزكان ايت ملــول

البوني محمادلافلندرااع. افلندرا7035 مختلطزاكورة

الخفيف الحسنلمزكيطةاع. مزكيطة7036 مختلط

العيد ركانيلتمزموطإع. ابن رشد7037 مختلط

البرجي محمادلافرااع. افرا7038 مختلط

المداني شيخيلكتاوةاع. كتاوة7039 مختلط

الوافي بن رجلةلآيت وللاع. ايت اوزين7040 مختلط

احمد بنعقىلآيت وللاع. ايت ولل7041 مختلط

حاجي محمدلبنى زولياع. تنكامت7042 مختلط

وتمامت خالدلتنزولينإع. المام مالك7043 مختلط

حدا ابراهيمنعمتنغيراع.زايد او حماد7065 مختلطتينغير

حميدي المكيلايت هامياع. السلم7066 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

مراكش- تانسيفت - الحوزالجهة :  13

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للداخلية 9118المهمة : 

رشيدة  يسفلالمشور القصبةإع.المنصور الدهبي7155 إناثمراكش

صلح الدين  بن عامرينعمالمنابهةاع. الداخلة7156 مختلط

براهيم  ازرواللإيمينتانوتإع. الغزالي7170 مختلطشيشاوة

ابراهيم  اسوسنعممجاطإع.انس بن مالك7171 مختلط

جواد  الطلسينعمالصهريجاع .الصهريج7239 مختلطقلعة السراغنة

عبد الحكيم  العراسنعممزم صنهاجةإع. لمزم7240 مختلط

عبد الحميد  غرويطنعمتمناراع. تمنار7259 مختلطالصويرة

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

دكالة- عبدةالجهة :  14

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للداخلية 9119المهمة : 

عزالدين وهبيلاولد غانمإع. خالد بن الوليد7307 مختلطالجديدة

محمد منصورنعماولد حمدانإع . الرشاد7308 مختلط

محمد اعبيدةنعمسيدي اسماعيلإع.سيدي اسماعيل7309 مختلط

محمد شقيفينعمبني هللإع . البارودي7335 مختلطسيدي بنور

شافي محمد رضىنعممطرانإع . السلم7336 مختلط

محمد عنابلالشماعيةاع. مولي الحسن7359 مختلطاليوسفية

ع.ال مسدادنعمسبت كزولةاع.الفقيه الجازولي7416 مختلطاسفي

ميلود  الدباجنعمبوكدرةإع. إبن رشد7417 مختلط

المصطفى داني3نعملحضراع. ابن حنبل7418 مختلط

عبد النبي عرفانعمالبخاتيإع. ابن زيدون7419 مختلط

حرمة قرونلحرارةإع.المنصور الذهبي و الملحقة7420 مختلط

عبدالعزيز بورنعمنكاإع. مولي إدريس الول7421 مختلط

مختلط عبد اللطيف حكيمنعملمعاشاتاع. هارون الرشيد7422

الحبيب الزنينينعمالغياتإع. ابن طفيل7423 مختلط

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

الشاوية- ورديغةالجهة :  15

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للداخلية 9120المهمة : 

العايدي التاغوتيلاحلفإع.أحلف7434 مختلطبنسليمان

العربي برحيلنعمالمعادنةإع. حــافظ إبراهــيم7467 مختلطخريبكة

عبد الرحيم قويسملخريبكةاع.الخنساء7468 مختلط

محمد لشهابنعمبن احمداع. أنس بن مالك7493 مختلطسطات

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 



السكننوع المؤؤسسةالمؤسسة

تادلة- ازيللالجهة :  16

المناصب الدارية المحتمل شغورها بمؤسسات 

التعليم الثانوي العدادي

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الجماعة                  السم و النسب
رقم المنصب النيابة

حارس عام للداخلية 9121المهمة : 

توفيق فراجينعمايت امحمدإع. ايت امحمد7572 مختلطازيلل

عبد القادر أقشورنعمافورارإع. افورار7573 مختلط

امحمد حاتمنعمالقصيبةاع.موحى اوسعيد7604 مختلطبنى ملل

حالة السكن : 1 محتل  -  2 غير صالح  -  3  في طور النجاز  -  4  مستعمل كإدارة  -  5  مستعمل كمطعم 


