
طنجة - تطوان - الحسیمة 01 الجھة      :      
   األصلیة

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

مدیر ثانویة غیر صالح 39 16/09/1991 1 إقلیم: الحسیمة الخوارزمي 5840 إقلیم: الحسیمة ثانویة امرابطن 
التأھیلیة

محمد المرابط

مدیر ثانویة نعم 45 17/09/1984 1 إقلیم: العرائش الثانویة التأھیلیة اوالد 
أوشیح

5926 إقلیم: العرائش الثانویة التأھیلیة 
أحمد الراشدي

فرید بلعشور

مدیر ثانویة نعم 39 01/09/2010 1 إقلیم: تازة 6245 العرفان إقلیم: وزان الثانویة 
التاھیلیة3 مارس

یوسف التازي

مدیر ثانویة بدون سكن 57 03/11/1986 1 إقلیم: تطوان الثانویة التأھیلیة القاضي 
ابن العربي

5986 إقلیم: تطوان الثانویة التأھیلیة 
جابر بن حیان

جمال ركدي

مدیر ثانویة نعم 42 01/01/2010 1 إقلیم: تطوان الثانویة التاھیلیة بن 
قریش

5998 إقلیم: شفشاون الثانویة التأھیلیة 
فیفي

جابر الشریف 
الحراق

مدیر ثانویة نعم 39 01/01/2010 1 إقلیم: تطوان الثانویة التأھیلیة قاسم 
الزھیري

7583 إقلیم: العرائش الثانویة التأھیلیة 
عالل الفاسي

عبد المجیب 
رحمون

مدیر ثانویة بدون سكن 47 16/09/1989 1 إقلیم: سطات الثانویة قیلز التأھیلیةا 6991 إقلیم: تطوان الثانویة التأھیلیة 
قاسم الزھیري

محمد   مبروك

مدیر ثانویة نعم 39 06/04/2009 1 إقلیم: سیدي 
سلیمان

ابن زیدون 6444 إقلیم: وزان الثانویة التأھیلیة 
محمدالخامس

فالي ھشام

مدیر ثانویة نعم 42 05/09/2011 1 إقلیم: شفشاون الثانویة التأھیلیة قاع 
اسؤاس

5897 إقلیم: شفشاون الثانویة التأھیلیة  
الحاج محمد بن 
احساین 
الحضري

محمد حنین

مدیر ثانویة نعم 42 16/09/1994 5 إقلیم: وزان الثانویة التاھیلیة3 مارس 7526 إقلیم: شفشاون الثانویة التأھیلیة 
محمد عبد 
الرحمان زیطان

مغراوي عبد 
السالم

مدیر ثانویة نعم 57 16/09/1988 2 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

ثانویة الرشاد التأھیلیة 7341 إقلیم: العرائش الثانویة التأھیلیة 
موالي محمد بن 
عبدهللا

عدنان 
البوجدراوي

1 / 13 BTS: ثانویة تأھیلیة بھا أقسام تحضیر شھادة التقني العالي    S: ثانویة تأھیلیة بھا أقسام تحضیریة و شھادة التقني العالي   CP: ثانویة تأھیلیة بھا أقسام تحضیریة

نتیجة الحركة اإلنتقالیة للمدیرین و مدیري الدراسة لمؤسسات التعلیم الثانوي التأھیلي لسنة 2019 



الشرق 02 الجھة      :      
   األصلیة

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

مدیر ثانویة نعم 45 10/11/1992 1 إقلیم: 
الدریوش

الثانویة التأھیلیة 
اتروكوت

6030 إقلیم: تاوریرت الثانویة التأھیلیة 
صالح الدین 
االیوبي

خالد داودي

مدیر ثانویة نعم 44 16/09/1988 1 إقلیم: 
الناضور

الثانویة التأھیلیة المنطقة 
الصناعیة

6078 إقلیم: الناضور الثانویة التأھیلیة 
ابن الھیثم

الحسن الطالب

مدیر ثانویة غیر صالح 42 01/05/1997 1 إقلیم: 
الناضور

الثانویة التأھیلیة ابن 
الھیثم

7649 إقلیم: الدریوش ثانویة موالي 
اسماعیل 
التأھیلیة

اعراب محمد

مدیر ثانویة بدون سكن 42 16/09/1991 1 إقلیم: 
الناضور

ابن نفیس 6065 إقلیم: الناضور الثانویة التأھیلیة 
مقدم بوزیان

العمري عبد 
الرزاق

مدیر ثانویة نعم 46 17/09/1984 4 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

ابن رشد 6464 عمالة: وجدة - 
أنكاد

ثا. السالم بوطیب طویلب

مدیر ثانویة نعم 43 16/09/1991 7 عمالة: مكناس الثانویة التأھیلیة عبد 
الرحمان بن زیدان

7746 إقلیم: تاوریرت الثانویة التأھیلیة 
الزیتون

أحمد لمسیح

مدیر ثانویة نعم 52 20/09/1983 1 عمالة: وجدة 
- أنكاد

ثا. عمر بن عبد العزیز CP 6087 عمالة: وجدة - 
أنكاد

ثا. العربي 
الحسیني

السبار مصطفى

مدیر ثانویة نعم 42 16/09/1991 4 عمالة: وجدة 
- أنكاد

ثا. السالم 7694 إقلیم: جرادة ثانویة جابر بن 
حیان التأھیلیة

محمد الشرعاوي

2 / 13 BTS: ثانویة تأھیلیة بھا أقسام تحضیر شھادة التقني العالي    S: ثانویة تأھیلیة بھا أقسام تحضیریة و شھادة التقني العالي   CP: ثانویة تأھیلیة بھا أقسام تحضیریة

نتیجة الحركة اإلنتقالیة للمدیرین و مدیري الدراسة لمؤسسات التعلیم الثانوي التأھیلي لسنة 2019 



فاس - مكناس 03 الجھة      :      
   األصلیة

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

مدیر ثانویة نعم 41 16/09/1996 1 إقلیم: الحاجب ثانویة الثلوج التأھیلیة 7820 إقلیم: الحاجب ثانویة ابن 
الخطیب التأھیلیة

قنوش مصطفى

مدیر ثانویة نعم 42 16/09/1991 8 إقلیم: القنیطرة الثانویة التأھیلیة محمد   
الخامس

6278 إقلیم: تاونات ثانویة خالد بن 
الولید التأھیلیة

محجــوب  
الشلیـح

مدیر ثانویة نعم 43 07/11/1994 1 إقلیم: صفرو ثانویة أبو سالم العیاشي 
التأھیلیة

7921 إقلیم: إفران ثانـویــة عـالل 
الفـــاسي 
الـتـــأھیــلـیـــة

خدیجة 
األنصاري

مدیر ثانویة نعم 39 16/09/1998 1 إقلیم: صفرو ثانویة بئر أنزران 
التأھیلیة

6202 إقلیم: بولمان الثانویة التأھیلیة 
أبو بكر الرازي

الحسین كریمي

مدیر ثانویة نعم 36 16/09/1997 1 عمالة: سال الثانویة التأھیلیة موالي 
الطیب العلوي

6381 عمالة: مكناس الثانویة التأھیلیة 
واد المخازن

الحالیسي عبد 
الرزاق

مدیر ثانویة نعم 45 16/09/1993 1 عمالة: طنجة 
- أصیال

الثانویة التأھیلیة الملك 
فھد بن عبد العزیز

5967 إقلیم: صفرو ثانویة أبو سالم 
العیاشي التأھیلیة

احمد سعیدي

مدیر ثانویة محتل 52 16/09/1991 1 عمالة: فاس أم البنین 6168 إقلیم: موالي یعقوب الثانویة التأھیلیة 
عبد العزیز 
مزیان بلفقیھ

حمید الباروني

مدیر ثانویة محتل 48 16/09/1989 3 عمالة: فاس یوسف بن تاشفین 6158 عمالة: فاس عبد هللا 
الشفشاوني

علي بیادي

مدیر ثانویة غیر صالح 45 06/09/2001 7 عمالة: فاس موالي عبد السالم بن 
مشیش

6167 إقلیم: تاونات ثانویة عثمان بن 
عفان التأھیلیة

عبد العزیز 
الكعدي

مدیر ثانویة غیر صالح 42 30/08/1991 6 عمالة: فاس عبد هللا الشفشاوني 7864 إقلیم: تاونات ثانویة المنصور 
الذھبي التأھیلیة

عبد المجید 
الیوسفي

مدیر ثانویة نعم 57 16/09/1985 1 عمالة: مكناس ملحقة الثانویة التأھیلیة 
أناسي

6137 عمالة: مكناس الثانویة التأھیلیة 
إبن البیطار

امري محمد

مدیر ثانویة نعم 54 16/09/1986 1 عمالة: مكناس الثانویة التأھیلیة محمد 
المكناسي

6116 عمالة: مكناس الثانویة التأھیلیة 
عبد الرحمان بن 
زیدان

بن حدو علي

3 / 13 BTS: ثانویة تأھیلیة بھا أقسام تحضیر شھادة التقني العالي    S: ثانویة تأھیلیة بھا أقسام تحضیریة و شھادة التقني العالي   CP: ثانویة تأھیلیة بھا أقسام تحضیریة

نتیجة الحركة اإلنتقالیة للمدیرین و مدیري الدراسة لمؤسسات التعلیم الثانوي التأھیلي لسنة 2019 



فاس - مكناس 03 الجھة      :      
   األصلیة

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

مدیر ثانویة نعم 48 16/09/1986 2 عمالة: مكناس الثانویة التأھیلیة اإلمام 
الغزالي

6115 عمالة: مكناس الثانویة التأھلیة 
لحسن بن محمد 
بن مبارك

لعشوبي عبد 
االاله

مدیر ثانویة نعم 48 16/09/1985 2 عمالة: مكناس الثانویة التأھیلیة إبن 
البیطار

7739 إقلیم: الحاجب ثانویة الثلوج 
التأھیلیة

المصطفى 
مقدون

مدیر ثانویة بدون سكن 45 07/02/2008 1 عمالة: مكناس الثانویة التأھیلیة إبن 
الرومي

6114 إقلیم: إفران ثانویة 
تیمحضیت 
التأھیلیة

لحسن قروش

4 / 13 BTS: ثانویة تأھیلیة بھا أقسام تحضیر شھادة التقني العالي    S: ثانویة تأھیلیة بھا أقسام تحضیریة و شھادة التقني العالي   CP: ثانویة تأھیلیة بھا أقسام تحضیریة

نتیجة الحركة اإلنتقالیة للمدیرین و مدیري الدراسة لمؤسسات التعلیم الثانوي التأھیلي لسنة 2019 



الرباط - سال - القنیطرة 04 الجھة      :      
   األصلیة

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

مدیر ثانویة نعم 43 20/11/1995 1 إقلیم: 
الخمیسات

سیدي عالل البحراوي 8039 إقلیم: الخمیسات عبد هللا كنون محمد  بلحسین

مدیر ثانویة بدون سكن 39 16/09/1989 1 إقلیم: 
الخمیسات

عبد هللا كنون 8024 إقلیم: الخمیسات المختار السوسي رحموني خلید

مدیر ثانویة نعم 51 16/09/1988 4 إقلیم: القنیطرة الثانویة التأھیلیة ابو  
حیان التوحیدي

6279 إقلیم: الخمیسات سیدي عالل 
البحراوي

محمد الزیات

مدیر ثانویة نعم 39 06/09/2006 3 إقلیم: القنیطرة الثانویة التأھیلیة ابن 
الرومي

6303 إقلیم: القنیطرة الثانویة التأھیلیة  
األمیرة لال 
خدیجة

غیاتي امحمد

مدیر ثانویة نعم 49 16/09/1991 9 إقلیم: بوجدور 7424 الثانویة التاھیلیة البقالي عمالة: الصخیرات 
 - تمارة

الشیخ ابن تیمیة حسن كتاب

مدیر ثانویة نعم 39 05/09/2007 1 إقلیم: سیدي 
سلیمان

قاسم أمین 6450 إقلیم: سیدي سلیمان المھدي بن بركة رشید أبي وكیل

مدیر ثانویة نعم 39 16/09/1985 1 إقلیم: سیدي 
قاسم

ثانویة موالي رشید 
التأھیلیة

6424 إقلیم: سیدي قاسم ثانویة الوفاء عبدالواحد 
الھسكوري

مدیر ثانویة نعم 49 16/09/1989 3 عمالة 
مقاطعات 
الدار البیضاء 
أنفا

الواحة 8354 عمالة: سال الثانویة التأھیلیة 
النھضة

ابراھیم 
تاشقورت

مدیر ثانویة نعم 42 16/09/1992 1 عمالة: سال الثانویة التأھیلیة السھول  8121 عمالة: سال الثانویة التأھیلیة  
المتنبي

محمد بل 
الھواري

مدیر ثانویة محتل 39 16/09/1984 1 عمالة: سال الثانویة التأھیلیة ابي  
شعیب الدكالي

6389 عمالة: سال الثانویة التأھیلیة  
السھول

لحسن سریري

مدیر ثانویة نعم 39 16/09/1999 1 عمالة: سال الثانویة التأھیلیة عبد 
 الھادي بوطالب

6397 إقلیم: الخمیسات التوحید عبد الرحیم    
توفیق

مدیر ثانویة نعم 45 16/09/1999 3 عمالة: وجدة 
- أنكاد

ثا. العربي الحسیني 7692 إقلیم: الخمیسات احمد الطیب بن 
ھیمة

عبد العالي 
الشرقاني 
الحساني

5 / 13 BTS: ثانویة تأھیلیة بھا أقسام تحضیر شھادة التقني العالي    S: ثانویة تأھیلیة بھا أقسام تحضیریة و شھادة التقني العالي   CP: ثانویة تأھیلیة بھا أقسام تحضیریة

نتیجة الحركة اإلنتقالیة للمدیرین و مدیري الدراسة لمؤسسات التعلیم الثانوي التأھیلي لسنة 2019 



بني مالل - خنیفرة 05 الجھة      :      
   األصلیة

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

مدیر ثانویة نعم 39 06/09/2000 1 إقلیم: آسفي الثانویة التأھیلیة المعتمد 
بن عباد

7193 إقلیم: خنیفرة الثانویة التأھیلیة 
القدس

حسن خبة

مدیر ثانویة غیر صالح 36 21/09/2004 1 إقلیم: 
الخمیسات

االمیر موالي رشید 6335 إقلیم: خنیفرة الثانویة التأھیلیة 
الحسین بولنوار

نعیمة العاتیة

مدیر ثانویة نعم 39 01/01/2010 10 إقلیم: القنیطرة الثانویة التأھیلیة موالي 
عبد هللا الشریف

6290 إقلیم: خریبكة الثانویة التاھیلیة 
المقاومة

الحبیب عباد

مدیر ثانویة نعم 39 17/09/1984 1 إقلیم: 
بنسلیمان

الثانویة التأھیلیة 
المنصوریة

6626 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

ثانویة 30 
یولیوز التأھیلیة

وشن محسن

مدیر ثانویة نعم 33 01/01/2010 3 إقلیم: 
بنسلیمان

الثانویة التأھیلیة ابن 
خلدون

6619 إقلیم: بني مالل ثانویة موالي 
رشید التأھیلیة

أحمدھلومي

مدیر ثانویة نعم 39 16/09/1995 2 إقلیم: بني 
مالل

ثانویة ابن العوام التأھیلیة 8235 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

ثانویة یوسف بن 
تاشفین التأھیلیة

عبدالھادي 
جــواد

مدیر ثانویة نعم 39 29/11/1993 1 إقلیم: بني 
مالل

ثانویة تاكزیرت التأھیلیة 6519 إقلیم: بني مالل ثانویة سیدي 
اعمر أوحلي 
التأھیلیة

أحمد عباسي

مدیر ثانویة غیر صالح 42 16/09/1985 1 إقلیم: خریبكة الثانویة التأھیلیة ابن 
عبدون

6587 إقلیم: خریبكة الثانویة التأھیلیة 
المختار السوسي

حسان الھاللي

مدیر ثانویة بدون سكن 39 17/07/1992 1 إقلیم: خریبكة الثانویة التأھیلیة 
 تاشرافت

6609 إقلیم: خریبكة الثانویة التأھیلیة 
 عبد هللا كنون

محمد نوكة

مدیر ثانویة نعم 39 04/09/2002 5 إقلیم: خریبكة الثانویة التأھیلیة االمام 
مالك

9206 إقلیم: أزیالل ثانویة آیت 
بوكماز التأھیلیة

سعید السكي

مدیر ثانویة نعم 56 17/09/1990 1 عمالة 
مقاطعات 
الدار البیضاء 
أنفا

اإلمام البخاري 6678 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

ثانویة الكندي 
التأھیلیة

بوعبید طیب

مدیر ثانویة نعم 39 11/09/2000 2 عمالة 
مقاطعات عین 
السبع الحي 
المحمد

الحسین بن علي 6714 إقلیم: أزیالل ثانویة سد بین 
الویدان التأھیلیة

عماد اوحروش
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بني مالل - خنیفرة 05 الجھة      :      
   األصلیة

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

مدیر ثانویة نعم 42 05/09/2003 3 عمالة: الرباط أبي بكر الصدیق 6347 إقلیم: أزیالل ثانویة 
الزرقطوني 
التأھیلیة

الشرقاوي 
مراوي

مدیر ثانویة نعم 39 20/11/1995 1 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

6466 محمد عابد الجابري  إقلیم: بني مالل ثانویة الزیتون 
التأھیلیة

موحى الھیسو

مدیر ثانویة نعم 42 16/09/1988 4 عمالة: 
مراكش

الثانویة التأھیلیة حسان 
بن ثابت

8608 إقلیم: بني مالل ثانویة ابن العوام 
التأھیلیة

عبد الكریم عتو
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الدار البیضاء  - سطات 06 الجھة      :      
   األصلیة

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

مدیر ثانویة نعم 51 28/09/1987 1 عمالة 
مقاطعات 
الدار البیضاء 
أنفا

موالي إدریس األول 6671 عمالة مقاطعات 
الدار البیضاء أنفا

الواحة محمد كتادة 

مدیر ثانویة محتل 48 16/09/1986 1 عمالة 
مقاطعات 
الفداء مرس 
السلطان

الثانویة التأھیلیة محمد 
الخامس

CP 6696 عمالة مقاطعات 
الدار البیضاء أنفا

جابر بن حیان عبد هللا رقبي

مدیر ثانویة نعم 42 21/09/1987 1 عمالة 
مقاطعات 
الفداء مرس 
السلطان

الثانویة التأھیلیة 
الخوارزمي

BTS 6695 عمالة مقاطعة الحي 
الحسني

عمرو بن 
العاص

عبد هللا شھلي

مدیر ثانویة غیر صالح 45 16/09/1982 1 عمالة 
مقاطعات 
سیدي 
البرنوصي

الثانویة التأھیلیة عثمان 
بن عفان

6812 عمالة مقاطعات 
عین السبع الحي 
المحمد

البارودي المصطفى اجحا

مدیر ثانویة نعم 39 28/10/1993 1 عمالة مقاطعة 
الحي الحسني

عمرو بن العاص 8385 عمالة مقاطعة الحي 
الحسني

المنصور الدھبي العلوي التھامي

مدیر ثانویة نعم 49 17/09/1984 2 عمالة مقاطعة 
عین الشق

ثانویة صالح الدین 
األیوبي

6732 عمالة مقاطعة عین 
الشق

عبدالخالق 
الطریس

بركاش عبد 
السالم

مدیر ثانویة محتل 39 16/09/1988 1 عمالة: 
المحمدیة

العالیا 6918 عمالة: المحمدیة الثانویة التأھیلیة 
الخوارزمي

عمر شلح
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مراكش - آسفي 07 الجھة      :      
   األصلیة

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

مدیر ثانویة محتل 39 05/09/2007 2 إقلیم: آسفي الثانویة التأھیلیة ابن 
موالي الحاج

7182 إقلیم: آسفي الثانویة التأھیلیة 
محمد بلحسن 
الوزاني

فوزي الشكدالي

مدیر ثانویة نعم 39 16/09/1992 1 إقلیم: الجدیدة ثانویة بئر أنزران 
التأھیلیة

6870 إقلیم: الصویرة الثانویة التأھیلیة 
تالمست

بنعاشیر بنحدو

مدیر ثانویة نعم 39 24/09/2003 2 إقلیم: شتوكة 
آیت باھا

ثأ. المرابطین 8886 إقلیم: شیشاوة الثانویة التأھیلیة 
األطلس

بوحك محمد

مدیر ثانویة نعم 54 16/09/1992 1 عمالة: 
مراكش

الثاانویة التأھیلیة الزھراء 7114 عمالة: مراكش الثانویة التأھیلیة 
حسان بن ثابت

عبد الرحمان 
شعیب

مدیر ثانویة نعم 48 16/09/1995 2 عمالة: 
مراكش

الثانویة التأھیلیة صالح 
الدین األیوبي

7133 إقلیم: الحوز الثانویة التأھیلیة 
أسنــي

سیدي محمد 
قضاوي العباسي

مدیر ثانویة نعم 43 16/09/1989 1 عمالة: 
مراكش

الثانویة التأھیلیة المسیرة 
الخضراء

7135 عمالة: مراكش الثانویة التأھیلیة 
لمحامید 9

موالي الطیب 
ایت الشریف

مدیر ثانویة بدون سكن 42 04/09/2002 10 عمالة: مكناس الثانویة التأھیلیة محمد 
الخامس

6131 عمالة: مراكش الثانویة التأھیلیة 
ریاض الزاھیة

ابراھیم 
االدریسي

9 / 13 BTS: ثانویة تأھیلیة بھا أقسام تحضیر شھادة التقني العالي    S: ثانویة تأھیلیة بھا أقسام تحضیریة و شھادة التقني العالي   CP: ثانویة تأھیلیة بھا أقسام تحضیریة

نتیجة الحركة اإلنتقالیة للمدیرین و مدیري الدراسة لمؤسسات التعلیم الثانوي التأھیلي لسنة 2019 



درعة - تافیاللت 08 الجھة      :      
   األصلیة

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

مدیر ثانویة نعم 39 29/09/1994 1 إقلیم: الحاجب ثانویة عمر بن عبد 
العزیز التأھیلیة

6153 إقلیم: میدلت الثانویة التأھیلیة 
 عبد المومن

حرشاوي 
الحسین

مدیر ثانویة نعم 45 01/05/1997 1 إقلیم: تنغیر الثانویة الثأھیلیة عبد 
الكریم الخطابي

8802 إقلیم: تنغیر الثانویة الثأھیلیة 
سیدي بویحیى

العشیر لحسن

مدیر ثانویة نعم 48 16/09/1988 1 إقلیم: شتوكة 
آیت باھا

ثأ. إبن زھر 8895 إقلیم: زاكورة الثانویة التأھیلیة 
الخوارزمي

محمد المسعودي

مدیر ثانویة نعم 46 16/09/1993 1 إقلیم: میدلت 8735 الثانویة التأھیلیة العیاشي إقلیم: میدلت الثانویة التأھیلیة 
 زایدة

ناجي الطیب

مدیر ثانویة بدون سكن 42 07/09/2004 3 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

ثانویة عمرو بن العاص 
التأھیلیة

7321 إقلیم: تنغیر الثانویة الثأھیلیة 
عبد الكریم 
الخطابي

ادریس الدینامو

مدیر ثانویة نعم 42 16/09/1995 1 عمالة: الرباط CP موالي یوسف  9205 إقلیم: الرشیدیة الثانویة الثأھیلیة  
ابن طاھر

لغریسي مولود

مدیر ثانویة نعم 42 16/09/1989 3 عمالة: الرباط 6348 ابراھیم الروداني  إقلیم: الرشیدیة ثانویة موالي 
رشید التأھیلیة

االنصاري عبد 
الواحد

مدیر ثانویة نعم 39 16/09/1999 2 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

ثأ.محمد البقالي 8918 إقلیم: تنغیر الثانویة الثأھیلیة 
یوسف بن 
تاشفین

اغبالو   محمد

مدیر ثانویة نعم 39 24/08/1991 3 عمالة: مكناس الثانویة التأھلیة لحسن بن 
محمد بن مبارك

7794 إقلیم: تنغیر الثانویة الثأھیلیة 
عسو باسالم

بوقشاش الحسن

10 / 13 BTS: ثانویة تأھیلیة بھا أقسام تحضیر شھادة التقني العالي    S: ثانویة تأھیلیة بھا أقسام تحضیریة و شھادة التقني العالي   CP: ثانویة تأھیلیة بھا أقسام تحضیریة

نتیجة الحركة اإلنتقالیة للمدیرین و مدیري الدراسة لمؤسسات التعلیم الثانوي التأھیلي لسنة 2019 



سوس - ماسة 09 الجھة      :      
   األصلیة

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

مدیر ثانویة نعم 48 16/09/1988 1 إقلیم: 
تارودانت

ثا. محمد الخامس للتعلیم 
األصیل

8977 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

ثأ. األمویین الحبیب اخیاط

مدیر ثانویة نعم 42 04/09/2002 1 إقلیم: تیزنیت الثانویة التأھیلیة السالم 9055 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

ثأ. سیدي الحاج 
الحبیب

محمد اتلعنت

مدیر ثانویة نعم 39 11/03/1996 9 إقلیم: تیزنیت الثانویة التأھیلیة المسیرة 
الخضراء

BTS 9026 إقلیم: تیزنیت الثانویة التأھیلیة 
ادریس الثاني

 المستقیم محمد

مدیر ثانویة في طور 
اإلنجاز

42 16/09/1999 1 إقلیم: سیدي 
افني

الثانویة التأھیلیة 
میراللفت

7418 إقلیم: طاطا السالم بوغاریون محمد 
یحظیھ

مدیر ثانویة في طور 
اإلنجاز

66 16/09/1986 1 إقلیم: شتوكة 
آیت باھا

ثأ. المرینیین 7350 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

ثأ. آیت باھا الحزبي   
الحسین

مدیر ثانویة غیر صالح 39 01/05/1997 3 إقلیم: شتوكة 
آیت باھا

ثأ. النخیل 8896 إقلیم: تیزنیت الثانویة التأھیلیة 
السالم

الوافي عبد هللا

مدیر ثانویة نعم 39 16/09/1996 3 إقلیم: شتوكة 
آیت باھا

ثأ. سیدي الحاج الحبیب 8909 إقلیم: تارودانت ثأ.األرك    زنو علي

مدیر ثانویة نعم 39 16/09/1987 5 عمالة 
مقاطعات 
الفداء مرس 
السلطان

الثانویة التأھیلیة الباقالني 6688 إقلیم: تارودانت ثأ.الفضیلة اكضیض حمید

مدیر ثانویة محتل 66 28/09/1987 1 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

CP رضا السالوي 7315 إقلیم: تیزنیت الثانویة التأھیلیة 
المسیرة 
الخضراء

اندمسكین محمد

مدیر ثانویة نعم 54 16/09/1992 1 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

7318 ثانویة انوال التأھیلیة عمالة: إنزكان ایت 
ملول

ثأ.محمد البقالي عبد اللطیف 
العیني

مدیر ثانویة نعم 50 16/09/1985 2 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

ثا محمد عابد الجابري 7319 إقلیم: تارودانت ثا. محمد 
الخامس للتعلیم 
األصیل

المصطفى 
الرویحة

مدیر ثانویة بدون سكن 48 16/09/1982 4 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

ثانویة 06 نونبر التأھیلیة 7317 عمالة: إنزكان ایت 
ملول

ثأ.المعرفة رشید بورجیلة
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سوس - ماسة 09 الجھة      :      
   األصلیة

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

مدیر ثانویة نعم 47 10/01/1994 1 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

ثانویة ابو العباس السبتي 
 التأھیلیة

7320 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

ثأ. المرابطین الزلزولي محمد 
رمضان

مدیر ثانویة نعم 42 27/11/1987 4 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

ثانویة یوسف بن تاشفین 
 التأھیلیة

BTS 7316 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

ثأ. إبن زھر عبي موالي 
احفیظ

مدیر ثانویة في طور 
اإلنجاز

45 16/09/1986 1 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

ثانویة المھدي             
المنجرة التأھیلیة

7354 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

ثأ. النخیل البودي عبد 
القادر
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كلمیم - واد نون 10 الجھة      :      
   األصلیة

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

مدیر ثانویة نعم 36 06/09/2001 1 إقلیم: أسا - 
الزاك

الثانویة التأھیلیة ارغیوة 9062 إقلیم: أسا - الزاك الثانویة التأھیلیة 
عقبة بن نافع

لغفیري الطاھر

مدیر ثانویة نعم 39 14/10/1995 1 إقلیم: شتوكة 
آیت باھا

ثأ. األمویین 8899 إقلیم: أسا - الزاك الثانویة التأھیلیة 
وادي الصفا

الحسن الغلى

مدیر ثانویة نعم 39 16/09/1999 10 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

ثأ.المعرفة 8917 إقلیم: أسا - الزاك الثانویة التأھیلیة 
ارغیوة

حمادي بنھ
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