
ن(*)األولويةالمعدلالتخصصاإلطاراإلسم والنسبرقم التأجير نالمديرية اإلقليمية للتعيير ترتيب اإلختيارأكاديمية التعيير

ي مالل أزيالل: إقليم16,161مزدوجمفتش التعليم االبتدائيكلمان احمد 1368368
1خنيفرة- بنن

4مكناس- فاس تاونات: إقليم15,891مزدوجمفتش التعليم االبتدائيمجيدة   لغزال 1268059

5ماسة- سوس طاطا: إقليم15,861مزدوجمفتش التعليم االبتدائيعبد الرحيم العابري 735146

10سطات- الدار البيضاء  برشيد: إقليم15,781مزدوجمفتش التعليم االبتدائيعمراوي محمد 1158731

ي مالل خريبكة: إقليم15,741مزدوجمفتش التعليم االبتدائيالحسن الشكدالي 1115803
3خنيفرة- بنن

ي الرب  ح 706944 1سطات- الدار البيضاء  سطات: إقليم15,721مزدوجمفتش التعليم االبتدائيالعرب 

قالدريوش: إقليم15,691مزدوجمفتش التعليم االبتدائيعبدالمجيد بنحمادي 1234915 2الشر

ي- مراكش قلعة  الشاغنة: إقليم15,651مزدوجمفتش التعليم االبتدائيحسن أومزيان 1178702
4آسفن

1مكناس- فاس بولمان: إقليم15,641مزدوجمفتش التعليم االبتدائيفوزية فهد 1114306

ي   إسماعيل 380383
ن
8الحسيمة- تطوان - طنجة العرائش: إقليم15,641مزدوجمفتش التعليم االبتدائيشنوف

قفجيج: إقليم15,631مزدوجمفتش التعليم االبتدائيباكو حسن 1155480 1الشر

10سطات- الدار البيضاء  النوارص: إقليم15,551مزدوجمفتش التعليم االبتدائييونس الشعشوعي 1173534

10الحسيمة- تطوان - طنجة وزان: إقليم15,51مزدوجمفتش التعليم االبتدائيمنير األحمر 1156631

ي: إقليم15,471مزدوجمفتش التعليم االبتدائيحفيظ واحاسي 1238813
6واد نون- كلميم سيدي افنن

7الحسيمة- تطوان - طنجة وزان: إقليم15,471مزدوجمفتش التعليم االبتدائيلطيفة امعكوم 1263712

2سطات- الدار البيضاء  برشيد: إقليم15,451مزدوجمفتش التعليم االبتدائيرشيد مفتاح 1123209

1مكناس- فاس تاونات: إقليم15,431مزدوجمفتش التعليم االبتدائيشادية خراطة 1267684

ي مالل أزيالل: إقليم15,421مزدوجمفتش التعليم االبتدائيلبيب وبوكرين 1156435
1خنيفرة- بنن

4سطات- الدار البيضاء  برشيد: إقليم15,41مزدوجمفتش التعليم االبتدائيلكنافدي عبد هللا 1158329

7مكناس- فاس تاونات: إقليم15,41مزدوجمفتش التعليم االبتدائيم     ري    م مح   ج   وب   ي 1119573

1تافياللت- درعة ميدلت: إقليم15,41مزدوجمفتش التعليم االبتدائيمزي    غ حميد 1268291

1الحسيمة- تطوان - طنجة الحسيمة: إقليم15,391مزدوجمفتش التعليم االبتدائيبوشيوع نجاح 1173416

ي التعليم       لسنة 
ي مركز تكوين مفتشر  2017نتيجة تعيينات خريج 
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ي مركز تكوين مفتشر  2017نتيجة تعيينات خريج 

ي 1173799
ن
7مكناس- فاس تاونات: إقليم15,391مزدوجمفتش التعليم االبتدائيمحمد المروب

8مكناس- فاس تاونات: إقليم15,381مزدوجمفتش التعليم االبتدائيمصطفن غراد 1237110

ي: إقليم15,371مزدوجمفتش التعليم االبتدائيمحمد بوغابة 1235192
ي- مراكش آسفن

1آسفن

ن 1233766 3سطات- الدار البيضاء  برشيد: إقليم15,371مزدوجمفتش التعليم االبتدائيمراد أمير

1واد نون- كلميم كلميم: إقليم15,361مزدوجمفتش التعليم االبتدائيمحمد رجدالي 1157451

3سطات- الدار البيضاء  سيدي بنور: إقليم15,361مزدوجمفتش التعليم االبتدائييزة صادق 1269340

ي 1155307
 
قتاوريرت: إقليم15,341مزدوجمفتش التعليم االبتدائيبنيونس حموب 3الشر

17سطات- الدار البيضاء  النوارص: إقليم15,331مزدوجمفتش التعليم االبتدائيبهيجة زوهري 1308641

ي مالل أزيالل: إقليم15,331مزدوجمفتش التعليم االبتدائيهشام نايت تمغارت 1268667
1خنيفرة- بنن

7مكناس- فاس تاونات: إقليم15,31مزدوجمفتش التعليم االبتدائيمحمد بهيج 1172932

4مكناس- فاس تاونات: إقليم15,291مزدوجمفتش التعليم االبتدائيبنيس حنان 1306088

ي 62772
ن
20سطات- الدار البيضاء  برشيد: إقليم15,251مزدوجمفتش التعليم االبتدائيعلي العلواب

ن 1263445 قجرسيف: إقليم15,241مزدوجمفتش التعليم االبتدائيمامة احنير 1الشر

ي- مراكش الحوز: إقليم15,231مزدوجمفتش التعليم االبتدائيغزولي هشام 1158051
7آسفن

قفجيج: إقليم15,211مزدوجمفتش التعليم االبتدائيايديري عبد المجيد 1155425 1الشر

ي كريم 1158196
ن
18سطات- الدار البيضاء  الجديدة: إقليم15,211مزدوجمفتش التعليم االبتدائيالتيفاف

ي مالل أزيالل: إقليم15,211مزدوجمفتش التعليم االبتدائيالحسان بولمان 1235141
1خنيفرة- بنن

ن 1367823 ي- مراكش الحوز: إقليم15,21مزدوجمفتش التعليم االبتدائيموزكلدي ياسير
2آسفن

18سطات- الدار البيضاء  سيدي بنور: إقليم15,191مزدوجمفتش التعليم االبتدائيالفاضيلي ابراهيم 1123091

1مكناس- فاس تاونات: إقليم15,191مزدوجمفتش التعليم االبتدائيعز الدين لشعل 1044587

ن جامع 1121125 ي: إقليم15,171مزدوجمفتش التعليم االبتدائيولعير
1واد نون- كلميم سيدي افنن

قجرسيف: إقليم15,161مزدوجمفتش التعليم االبتدائيمحمد التازي 1046785 1الشر
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قتاوريرت: إقليم15,161مزدوجمفتش التعليم االبتدائيعبد الرفيع بلشقر 1306006 3الشر

ن 57619 ي: إقليم15,131مزدوجمفتش التعليم االبتدائيكموري الحسير
1واد نون- كلميم سيدي افنن

28سطات- الدار البيضاء  سيدي بنور: إقليم15,111مزدوجمفتش التعليم االبتدائيحسن وقسو 1178665

ي 1306996
4مكناس- فاس تاونات: إقليم15,091مزدوجمفتش التعليم االبتدائيمحمد المتف 

23سطات- الدار البيضاء  سيدي بنور: إقليم15,091مزدوجمفتش التعليم االبتدائيمحمد رشدي الملهوف 1306933

26مكناس- فاس بولمان: إقليم15,071مزدوجمفتش التعليم االبتدائيعبد الحق عياش 1049297

28سطات- الدار البيضاء  سيدي بنور: إقليم15,061مزدوجمفتش التعليم االبتدائيأمال الراشدي 1114376

1تافياللت- درعة ميدلت: إقليم15,051مزدوجمفتش التعليم االبتدائيسالك ابراهيم 1049180

قالدريوش: إقليم15,041مزدوجمفتش التعليم االبتدائيسمير أزرار 737750 2الشر

9الحسيمة- تطوان - طنجة وزان: إقليم15,031مزدوجمفتش التعليم االبتدائيالفاضل عبد المنعم 1306720

9الحسيمة- تطوان - طنجة وزان: إقليم15,021مزدوجمفتش التعليم االبتدائيالرعيدي ابراهيم 1046311

ي: إقليم15,021مزدوجمفتش التعليم االبتدائيمحمد بوعياد 1235126
ي- مراكش آسفن

18آسفن

1الحسيمة- تطوان - طنجة شفشاون: إقليم15,021مزدوجمفتش التعليم االبتدائيالسياحي هشام 1239452

15الحسيمة- تطوان - طنجة شفشاون: إقليم15,011مزدوجمفتش التعليم االبتدائيسومية  اتي  1307117

18الحسيمة- تطوان - طنجة وزان: إقليم15,011مزدوجمفتش التعليم االبتدائيالسعدية بشي 1174134

قالدريوش: إقليم15,011مزدوجمفتش التعليم االبتدائيخاليد العزوزي 1159222 12الشر

1الحسيمة- تطوان - طنجة وزان: إقليم151مزدوجمفتش التعليم االبتدائيمحسن لحرش 1155788

ي 1156237 6الحسيمة- تطوان - طنجة وزان: إقليم14,991مزدوجمفتش التعليم االبتدائيخليد صي 

22سطات- الدار البيضاء  سيدي بنور: إقليم14,991مزدوجمفتش التعليم االبتدائيالهام فوزي 1158017

15سطات- الدار البيضاء  سيدي بنور: إقليم14,971مزدوجمفتش التعليم االبتدائيإيمان جاد 1307482

ن 1156630 7واد نون- كلميم طانطان: إقليم14,961مزدوجمفتش التعليم االبتدائيبيلولوتن الحسير

ي محمد 1114299 ي- مراكش الصويرة: إقليم14,951مزدوجمفتش التعليم االبتدائيحاجن 
17آسفن
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قالدريوش: إقليم14,921مزدوجمفتش التعليم االبتدائيفطيمة التومي 1239692 6الشر

ي- مراكش الرحامنة: إقليم14,91مزدوجمفتش التعليم االبتدائياوسالمة رضوان 1269048
1آسفن

ي 1307736 ي- مراكش اليوسفية: إقليم14,891مزدوجمفتش التعليم االبتدائيمحمد  العراب 
47آسفن

قفجيج: إقليم14,871مزدوجمفتش التعليم االبتدائييجي لقطب 1238035 8الشر

1الحسيمة- تطوان - طنجة الحسيمة: إقليم14,81مزدوجمفتش التعليم االبتدائيعبد االاله الخباز 1158415

38الحسيمة- تطوان - طنجة شفشاون: إقليم14,741مزدوجمفتش التعليم االبتدائيسهام النفاح 1236760

ي عزيز 1180554
3الحسيمة- تطوان - طنجة الحسيمة: إقليم15,72مزدوجمفتش التعليم االبتدائيالنهاسر

ي مالل خنيفرة: إقليم15,672مزدوجمفتش التعليم االبتدائيغنيمي جمال 1123001
35خنيفرة- بنن

ي مالل خنيفرة: إقليم15,672مزدوجمفتش التعليم االبتدائياخيطوش  سعيد 1158951
1خنيفرة- بنن

ي مالل خنيفرة: إقليم15,592مزدوجمفتش التعليم االبتدائيمنير الحدادي 1265927
10خنيفرة- بنن

ي 1307323
ن
47الحسيمة- تطوان - طنجة شفشاون: إقليم15,572مزدوجمفتش التعليم االبتدائيسعيد حموب

28الحسيمة- تطوان - طنجة شفشاون: إقليم15,542مزدوجمفتش التعليم االبتدائيمصطفن الهبطي 1174596

ي مالل خنيفرة: إقليم15,532مزدوجمفتش التعليم االبتدائيبورخيص محمد 1306310
17خنيفرة- بنن

3ماسة- سوس طاطا: إقليم15,512مزدوجمفتش التعليم االبتدائي خالد شوكر   1235653

8الحسيمة- تطوان - طنجة الحسيمة: إقليم15,472مزدوجمفتش التعليم االبتدائياحمد بلكا 92098

42الحسيمة- تطوان - طنجة الحسيمة: إقليم15,462مزدوجمفتش التعليم االبتدائيعبد الصمد صادق 1308335

35الحسيمة- تطوان - طنجة شفشاون: إقليم15,382مزدوجمفتش التعليم االبتدائيبلكا عبد الرحيم 1305920

15الحسيمة- تطوان - طنجة الحسيمة: إقليم15,372مزدوجمفتش التعليم االبتدائيعبد الحق بزكور 1052759

قفجيج: إقليم15,372مزدوجمفتش التعليم االبتدائيمحمد عالم 1174984 8الشر

قفجيج: إقليم15,362مزدوجمفتش التعليم االبتدائيهشام متوكل 1268581 9الشر

ي: إقليم15,322مزدوجمفتش التعليم االبتدائيجبور الحساين 91143
ي- مراكش آسفن

27آسفن

16الحسيمة- تطوان - طنجة شفشاون: إقليم15,32مزدوجمفتش التعليم االبتدائيلحسن حور 1114307
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طوف سعاد 1306419 1تافياللت- درعة تنغير: إقليم15,32مزدوجمفتش التعليم االبتدائيشر

2تافياللت- درعة الرشيدية: إقليم15,292مزدوجمفتش التعليم االبتدائيرشيد ابا 1049174

ي: إقليم15,282مزدوجمفتش التعليم االبتدائيمحمد بوتفال 1154306
ي- مراكش آسفن

11آسفن

ي حفيظ 60460 ي مالل أزيالل: إقليم15,282مزدوجمفتش التعليم االبتدائيقلن 
3خنيفرة- بنن

2الحسيمة- تطوان - طنجة شفشاون: إقليم15,272مزدوجمفتش التعليم االبتدائيالطاهري رشيد 1236888

ي- مراكش قلعة  الشاغنة: إقليم15,232مزدوجمفتش التعليم االبتدائيامحمد  شكري 1175322
40آسفن

قفجيج: إقليم15,222مزدوجمفتش التعليم االبتدائيبلحبيب عديل 1155494 9الشر

ي- مراكش اليوسفية: إقليم15,222مزدوجمفتش التعليم االبتدائيعصفور زكرياء 1179984
12آسفن

ي 1178682
28الحسيمة- تطوان - طنجة شفشاون: إقليم15,212مزدوجمفتش التعليم االبتدائيميمون الراضن

4الحسيمة- تطوان - طنجة شفشاون: إقليم15,192مزدوجمفتش التعليم االبتدائيمفتوح عبد هللا 744484

ي مالل أزيالل: إقليم15,182مزدوجمفتش التعليم االبتدائيالعطاري رشيد 1158953
41خنيفرة- بنن

16الحسيمة- تطوان - طنجة الحسيمة: إقليم15,152مزدوجمفتش التعليم االبتدائييوسف وعياد 1367889

12الحسيمة- تطوان - طنجة الحسيمة: إقليم15,152مزدوجمفتش التعليم االبتدائيمحمد جراي 92016

28الحسيمة- تطوان - طنجة شفشاون: إقليم15,142مزدوجمفتش التعليم االبتدائيدعلي احمد 89033

ي- مراكش الرحامنة: إقليم15,112مزدوجمفتش التعليم االبتدائيعبد العزيز خليل 1267661
16آسفن

21تافياللت- درعة تنغير: إقليم15,112مزدوجمفتش التعليم االبتدائيعمر ركوش 1179625

ي- مراكش الصويرة: إقليم15,112مزدوجمفتش التعليم االبتدائياحمد الفالحي 1122500
30آسفن

ي 89393
12الحسيمة- تطوان - طنجة شفشاون: إقليم15,12مزدوجمفتش التعليم االبتدائيمحمد الغين 

24الحسيمة- تطوان - طنجة شفشاون: إقليم15,092مزدوجمفتش التعليم االبتدائيبن سبح عبد هللا 745408

30الحسيمة- تطوان - طنجة شفشاون: إقليم15,082مزدوجمفتش التعليم االبتدائيمحمد   مستقيم 740727

ن القجدوحي 57886 18الحسيمة- تطوان - طنجة شفشاون: إقليم15,072مزدوجمفتش التعليم االبتدائيعبد الحنير

ي- مراكش الصويرة: إقليم15,052مزدوجمفتش التعليم االبتدائيرشيد بورمطان 1052797
53آسفن
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ي 1306813
ي عبد الغنن

ي- مراكش الرحامنة: إقليم15,042مزدوجمفتش التعليم االبتدائيالحسنن
53آسفن

ي محمد 1050135
ن
1ماسة- سوس طاطا: إقليم15,032مزدوجمفتش التعليم االبتدائيالمخلوف

ي مالل أزيالل: إقليم15,032مزدوجمفتش التعليم االبتدائيمحمد مالي 89093
52خنيفرة- بنن

ي مالل أزيالل: إقليم15,012مزدوجمفتش التعليم االبتدائيخاليد رزين 1159236
54خنيفرة- بنن

ي- مراكش اليوسفية: إقليم14,992مزدوجمفتش التعليم االبتدائيايت خدجو مصطفن 1175856
10آسفن

ي مالل أزيالل: إقليم14,992مزدوجمفتش التعليم االبتدائييوسف بلغادي 1123531
54خنيفرة- بنن

ي- مراكش اليوسفية: إقليم14,992مزدوجمفتش التعليم االبتدائيالمومن  المصطفن 1266353
5آسفن

ي- مراكش اليوسفية: إقليم14,992مزدوجمفتش التعليم االبتدائيسعيد بوحوش 1173377
54آسفن

6تافياللت- درعة تنغير: إقليم14,982مزدوجمفتش التعليم االبتدائيالخارصن عبد هللا 1306884

ي- مراكش شيشاوة: إقليم14,962مزدوجمفتش التعليم االبتدائيعزيز رفيق 1048614
46آسفن

6تافياللت- درعة تنغير: إقليم14,952مزدوجمفتش التعليم االبتدائيايت عبد الرحيم مولود 1117820

ي- مراكش الصويرة: إقليم14,952مزدوجمفتش التعليم االبتدائيعبد الفتاح الهالوي 1159219
52آسفن

ي- مراكش الصويرة: إقليم14,952مزدوجمفتش التعليم االبتدائيجواد اليحياوي 1053268
53آسفن

ي- مراكش الصويرة: إقليم14,942مزدوجمفتش التعليم االبتدائيعبد الخالق العزاوي 91229
62آسفن

ي- مراكش الصويرة: إقليم14,932مزدوجمفتش التعليم االبتدائيالغازي بركة 58543
48آسفن

ي- مراكش الصويرة: إقليم14,92مزدوجمفتش التعليم االبتدائيسعيد  هدين 89544
31آسفن

37الساقية الحمراء-  العيون العيون: إقليم14,892مزدوجمفتش التعليم االبتدائينبيل محمد 1115419

1الساقية الحمراء-  العيون العيون: إقليم14,892مزدوجمفتش التعليم االبتدائيمحمد بالخربا 738892

ي- مراكش الصويرة: إقليم14,852مزدوجمفتش التعليم االبتدائيوقاص محمد 92140
56آسفن

1تافياللت- درعة تنغير: إقليم14,82مزدوجمفتش التعليم االبتدائيمزان عبد الحميد 1307896

64تافياللت- درعة تنغير: إقليم14,722مزدوجمفتش التعليم االبتدائيعبد العزيز بقلول 89447

اهيم 1234863 71تافياللت- درعة زاكورة: إقليم15,723مزدوجمفتش التعليم االبتدائيايمان بني 
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ن(*)األولويةالمعدلالتخصصاإلطاراإلسم والنسبرقم التأجير نالمديرية اإلقليمية للتعيير ترتيب اإلختيارأكاديمية التعيير

ي التعليم       لسنة 
ي مركز تكوين مفتشر  2017نتيجة تعيينات خريج 

68تافياللت- درعة زاكورة: إقليم15,553مزدوجمفتش التعليم االبتدائيأسماء بوليف 1306275

73الساقية الحمراء-  العيون طرفاية: إقليم15,523مزدوجمفتش التعليم االبتدائيفاطمة الكراب 1048637

69الساقية الحمراء-  العيون طرفاية: إقليم15,333مزدوجمفتش التعليم االبتدائيرجاء بوخريص 1114114

وك 1268128 58ماسة- سوس طاطا: إقليم15,283مزدوجمفتش التعليم االبتدائيحسناء مي 

اق 1264969 66ماسة- سوس طاطا: إقليم15,233مزدوجمفتش التعليم االبتدائيبورقادي اشر

67ماسة- سوس طاطا: إقليم15,183مزدوجمفتش التعليم االبتدائيمحمودي حسناء 1268173

61تافياللت- درعة زاكورة: إقليم15,063مزدوجمفتش التعليم االبتدائيطويل اخالص 1308508

69تافياللت- درعة زاكورة: إقليم14,973مزدوجمفتش التعليم االبتدائيليلة أهموط 1159258

72تافياللت- درعة زاكورة: إقليم15,354مزدوجمفتش التعليم االبتدائياحمد  السكوري 1308428

60الساقية الحمراء-  العيون بوجدور: إقليم15,174مزدوجمفتش التعليم االبتدائيساشا محمد 1119653

10واد نون- كلميم الزاك- أسا : إقليم15,174مزدوجمفتش التعليم االبتدائيسعيد بركاش 1173346

ي 1176259
61تافياللت- درعة زاكورة: إقليم15,164مزدوجمفتش التعليم االبتدائيسي محمد المعاسر

45تافياللت- درعة زاكورة: إقليم15,134مزدوجمفتش التعليم االبتدائيحسون عبد الرحمان 1237394

78تافياللت- درعة زاكورة: إقليم15,044مزدوجمفتش التعليم االبتدائياإلدريشي ادريس 1044321

80واد نون- كلميم الزاك- أسا : إقليم15,034مزدوجمفتش التعليم االبتدائيعادل اوالد عرج 1180036

62وادي الذهب- الداخلة وادي الذهب: إقليم14,984مزدوجمفتش التعليم االبتدائيالخليل العولة 1177538

82وادي الذهب- الداخلة أوشد: إقليم14,684مزدوجمفتش التعليم االبتدائيعبد العالي العشي 744163

ي 1265965
ن
بية اإلسالميةمفتش التعليم الثانويأسماء الحلواب ي- مراكش الرحامنة: إقليم16,241الي 

5آسفن

بية اإلسالميةمفتش التعليم الثانويهشام الحداد 1174604 1الحسيمة- تطوان - طنجة العرائش: إقليم16,241الي 

بية اإلسالميةمفتش التعليم الثانويعبد اللطيف الحراري 1444771 2مكناس- فاس الحاجب: إقليم16,081الي 

بية اإلسالميةمفتش التعليم الثانويأحمد بوعبداالوي 1177284 3مكناس- فاس صفرو: إقليم15,981الي 

بية اإلسالميةمفتش التعليم الثانويالزهراوي وفاء 1367147 12الحسيمة- تطوان - طنجة وزان: إقليم15,811الي 
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ن(*)األولويةالمعدلالتخصصاإلطاراإلسم والنسبرقم التأجير نالمديرية اإلقليمية للتعيير ترتيب اإلختيارأكاديمية التعيير

ي التعليم       لسنة 
ي مركز تكوين مفتشر  2017نتيجة تعيينات خريج 

بية اإلسالميةمفتش التعليم الثانويحسن   تلموت 1151509 1الساقية الحمراء-  العيون العيون: إقليم15,531الي 

بية اإلسالميةمفتش التعليم الثانويمحمد حمراوي 64612 3سطات- الدار البيضاء  عمالة مقاطعات موالي رشيد15,461الي 

بية اإلسالميةمفتش التعليم الثانوياالنصاري محمد 1265630 ي مالل خنيفرة: إقليم16,422الي 
11خنيفرة- بنن

بية اإلسالميةمفتش التعليم الثانويمحمد أزهر 1123354 قتاوريرت: إقليم16,182الي  4الشر

بية اإلسالميةمفتش التعليم الثانويالمرابط مراد 1503891 9سطات- الدار البيضاء  المحمدية: عمالة16,092الي 

ي 1239602 بية اإلسالميةمفتش التعليم الثانوينورالدين طالن  ي- مراكش الصويرة: إقليم15,972الي 
7آسفن

اوي 1053047 بية اإلسالميةمفتش التعليم الثانوينور الدين بورصن قجرادة: إقليم15,952الي  4الشر

بية اإلسالميةمفتش التعليم الثانويالخالفة الطاهري 1153299 7تافياللت- درعة ميدلت: إقليم15,92الي 

بية اإلسالميةمفتش التعليم الثانويالمقد م البا شير 1409202 25مكناس- فاس بولمان: إقليم15,862الي 

بية اإلسالميةمفتش التعليم الثانويالتهامي    البوبكري 1410211 قفجيج: إقليم15,862الي  4الشر

بية اإلسالميةمفتش التعليم الثانويعمر ادحماد 1181908 2واد نون- كلميم الزاك- أسا : إقليم15,852الي 

ي 1445254 بية اإلسالميةمفتش التعليم الثانويحسن الصغير ي مالل: إقليم15,822الي 
ي مالل بنن

6خنيفرة- بنن

ي 1124189
ن
بية اإلسالميةمفتش التعليم الثانويعمر تدرارب 1الساقية الحمراء-  العيون السمارة: إقليم15,812الي 

ي 1053226
ن
بية اإلسالميةمفتش التعليم الثانويعبدالحميد تدرارب 8ماسة- سوس طاطا: إقليم15,762الي 

بية اإلسالميةمفتش التعليم الثانوياو علي عمر  1443686 ي: إقليم15,72الي 
ي- مراكش آسفن

43آسفن

بية اإلسالميةمفتش التعليم الثانويمناس احمد 1052678 40سطات- الدار البيضاء  عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان15,692الي 

ي 1174986
ن
بية اإلسالميةمفتش التعليم الثانويسعيد الحياب ي مالل أزيالل: إقليم15,512الي 

23خنيفرة- بنن

بية اإلسالميةمفتش التعليم الثانويمحمد اإلدريشي 1308892 قبركان: إقليم15,412الي  26الشر

بية اإلسالميةمفتش التعليم الثانوياحمد بن مبارك 1276782 ي مالل الفقيه بن صالح: إقليم15,382الي 
35خنيفرة- بنن

بية اإلسالميةمفتش التعليم الثانوياسماعيل   المودن 1505495 29تافياللت- درعة زاكورة: إقليم15,372الي 

بية اإلسالميةمفتش التعليم الثانوييوسف العلمي 1123548 2الحسيمة- تطوان - طنجة الحسيمة: إقليم15,112الي 

بية اإلسالميةمفتش التعليم الثانويمحمد بادوش 1234634 36سطات- الدار البيضاء  مديونة: إقليم14,632الي 
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ن(*)األولويةالمعدلالتخصصاإلطاراإلسم والنسبرقم التأجير نالمديرية اإلقليمية للتعيير ترتيب اإلختيارأكاديمية التعيير

ي التعليم       لسنة 
ي مركز تكوين مفتشر  2017نتيجة تعيينات خريج 

بية اإلسالميةمفتش التعليم الثانويالمغراوي سهام 1174552 8الحسيمة- تطوان - طنجة الحسيمة: إقليم16,213الي 

بية اإلسالميةمفتش التعليم الثانويرشيدالبقالي 1503547 33سطات- الدار البيضاء  النوارص: إقليم16,424الي 

ي  1443733 بية اإلسالميةمفتش التعليم الثانويخالد الرقين  ي مالل خريبكة: إقليم15,724الي 
61خنيفرة- بنن

بية البدنيةمفتش التعليم الثانويطاوس بدوي 1171507 4سطات- الدار البيضاء  برشيد: إقليم16,411الي 

ي رضوان 90520
بية البدنيةمفتش التعليم الثانويشحين  13مكناس- فاس تاونات: إقليم16,341الي 

بية البدنيةمفتش التعليم الثانويعادل بولحواجب 1276588 نوضي16,021الي  3سطات- الدار البيضاء  عمالة مقاطعات سيدي الي 

بية البدنيةمفتش التعليم الثانويالزهرة الغدوي 1043905 3ماسة- سوس شتوكة آيت باها: إقليم15,951الي 

ي 90908
بية البدنيةمفتش التعليم الثانوياحمد بوشن  3الحسيمة- تطوان - طنجة انجرة- فحص : إقليم15,951الي 

بية البدنيةمفتش التعليم الثانويجمال قورة 1044055 1الساقية الحمراء-  العيون العيون: إقليم15,891الي 

ي كريم  1158856
بية البدنيةمفتش التعليم الثانويحسنن 18سطات- الدار البيضاء  مديونة: إقليم15,871الي 

بية البدنيةمفتش التعليم الثانويعدنان بطاهر 1261377 1الحسيمة- تطوان - طنجة الحسيمة: إقليم15,81الي 

بية البدنيةمفتش التعليم الثانويجواد زريوح 1285292 12سطات- الدار البيضاء  الجديدة: إقليم15,791الي 

بية البدنيةمفتش التعليم الثانويسكيم نور الدين 1125423 11سطات- الدار البيضاء  سيدي بنور: إقليم15,711الي 

بية البدنيةمفتش التعليم الثانويشماللي محمد 1284750 6ماسة- سوس طاطا: إقليم15,481الي 

بية البدنيةمفتش التعليم الثانويشقرون محمد 1043997 ي- مراكش شيشاوة: إقليم15,251الي 
7آسفن

بية البدنيةمفتش التعليم الثانويزبير نورالدين 1285300 ي: إقليم16,032الي 
ي- مراكش آسفن

22آسفن

ي 363778
ن
بية البدنيةمفتش التعليم الثانويبنعيش الفرحاب 5الحسيمة- تطوان - طنجة وزان: إقليم16,012الي 

ي 1284971
ن
بية البدنيةمفتش التعليم الثانويمحمد الحماب ي- مراكش اليوسفية: إقليم15,882الي 

13آسفن

ي 788739 بية البدنيةمفتش التعليم الثانويفؤاد الحاح  ي- مراكش الحوز: إقليم15,862الي 
45آسفن

بية البدنيةمفتش التعليم الثانويأحمد توشاح 362707 قالناضور: إقليم15,852الي  8الشر

ن بومادي 57297 بية البدنيةمفتش التعليم الثانويالحسير ي مالل: إقليم15,812الي 
ي مالل بنن

39خنيفرة- بنن

بية البدنيةمفتش التعليم الثانويرشيد الباقوري 90174 ي مالل أزيالل: إقليم15,792الي 
54خنيفرة- بنن
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ن(*)األولويةالمعدلالتخصصاإلطاراإلسم والنسبرقم التأجير نالمديرية اإلقليمية للتعيير ترتيب اإلختيارأكاديمية التعيير

ي التعليم       لسنة 
ي مركز تكوين مفتشر  2017نتيجة تعيينات خريج 

بية البدنيةمفتش التعليم الثانويحمادي  المصطفن 1503992 ي: إقليم15,782الي 
19واد نون- كلميم سيدي افنن

ي حسن 374126
ن
بية البدنيةمفتش التعليم الثانويرحماب قبركان: إقليم15,722الي  1الشر

بية البدنيةمفتش التعليم الثانويأحمد كريكب 1125382 41واد نون- كلميم كلميم: إقليم15,592الي 

ف 1504224 بية البدنيةمفتش التعليم الثانويوشنا اشر 23وادي الذهب- الداخلة وادي الذهب: إقليم15,382الي 

بية البدنيةمفتش التعليم الثانويمريم         ندير 1285185 1تافياللت- درعة ورزازات: إقليم15,332الي 

بية البدنيةمفتش التعليم الثانوياخليفة باصور 1151545 14الساقية الحمراء-  العيون السمارة: إقليم15,082الي 

بية البدنيةمفتش التعليم الثانويمريم بوزيد 1503716 45واد نون- كلميم طانطان: إقليم15,633الي 

ي 1443747
ن سيفن بية البدنيةمفتش التعليم الثانويياسير 57تافياللت- درعة ميدلت: إقليم15,964الي 

ن سنوسي 1443756 بية البدنيةمفتش التعليم الثانويأمير قتاوريرت: إقليم15,664الي  40الشر

بية البدنيةمفتش التعليم الثانويهشام  الرويحة 1285227 78تافياللت- درعة زاكورة: إقليم15,624الي 

بية البدنيةمفتش التعليم الثانويكمال ند بلقاسم 1276574 قفجيج: إقليم15,544الي  81الشر

4سطات- الدار البيضاء  بنسليمان: إقليم16,151الفلسفةمفتش التعليم الثانويمحمد بهاوي 1284546

ي  ابراهيم 1285133
ي- مراكش الرحامنة: إقليم15,931الفلسفةمفتش التعليم الثانويلسيف 

2آسفن

1واد نون- كلميم كلميم: إقليم15,791الفلسفةمفتش التعليم الثانويسكيح مربيه 1269561

1ماسة- سوس تارودانت: إقليم15,741الفلسفةمفتش التعليم الثانويسمير عبلة 1174866

ي 1043568
ي مالل خريبكة: إقليم15,711الفلسفةمفتش التعليم الثانويحميد هرماسر

1خنيفرة- بنن

ي- مراكش قلعة  الشاغنة: إقليم15,661الفلسفةمفتش التعليم الثانويجواد أمغوس 1157801
5آسفن

ي مالل أزيالل: إقليم15,631الفلسفةمفتش التعليم الثانويالدهمي أحمد 1154930
1خنيفرة- بنن

ي: إقليم15,451الفلسفةمفتش التعليم الثانويفريد طموح 1504300
9واد نون- كلميم سيدي افنن

9ماسة- سوس طاطا: إقليم15,441الفلسفةمفتش التعليم الثانويعبد هللا أيت عبد الشيخ 1157983

ي 1154862
ي مالل: إقليم15,41الفلسفةمفتش التعليم الثانويعبد العزيز الغدوينن

ي مالل بنن
9خنيفرة- بنن

ن 1269853 24سطات- الدار البيضاء  سيدي بنور: إقليم15,321الفلسفةمفتش التعليم الثانويمحمد ياسير
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ي التعليم       لسنة 
ي مركز تكوين مفتشر  2017نتيجة تعيينات خريج 

44الحسيمة- تطوان - طنجة وزان: إقليم15,111الفلسفةمفتش التعليم الثانويمحمد اشميشر 1175306

32تافياللت- درعة ورزازات: إقليم14,991الفلسفةمفتش التعليم الثانويالغوات حنان 1368330

ي مالل خنيفرة: إقليم14,921الفلسفةمفتش التعليم الثانويعبد الرحيم صمودي 1276122
5خنيفرة- بنن

13الحسيمة- تطوان - طنجة تطوان: إقليم16,232الفلسفةمفتش التعليم الثانويشفيق اكريكر 1043544

ي 1284897 1مكناس- فاس إفران: إقليم15,652الفلسفةمفتش التعليم الثانويزهير اليعكوب 

ي 1047297
ن
ي الهيداب

ن
7الحسيمة- تطوان - طنجة شفشاون: إقليم15,542الفلسفةمفتش التعليم الثانويعبد الغاب

50مكناس- فاس تاونات: إقليم15,492الفلسفةمفتش التعليم الثانويعلي   بلوش 1410030

ي حسن 1157265
ن
1وادي الذهب- الداخلة وادي الذهب: إقليم15,252الفلسفةمفتش التعليم الثانوياالفراب

36تافياللت- درعة ميدلت: إقليم15,192الفلسفةمفتش التعليم الثانويحسن حمي 1446649

32مكناس- فاس بولمان: إقليم15,142الفلسفةمفتش التعليم الثانويمحمد كرواوي 1278570

قبركان: إقليم15,092الفلسفةمفتش التعليم الثانويمصطفن بوقدور 1155218 2الشر

ي 1277763
ن
17الحسيمة- تطوان - طنجة الحسيمة: إقليم14,912الفلسفةمفتش التعليم الثانويحجاج   بنوب

ي 1410531
ن
قجرسيف: إقليم14,852الفلسفةمفتش التعليم الثانويجمال مكماب 67الشر

60تافياللت- درعة زاكورة: إقليم14,562الفلسفةمفتش التعليم الثانويعبد هللا الراحلي 1443713

قالدريوش: إقليم13,842الفلسفةمفتش التعليم الثانويزاير طارق 1282686 72الشر

ي خالد 1179797
ن
قتاوريرت: إقليم15,664الفلسفةمفتش التعليم الثانويالتوزاب 12الشر

23تافياللت- درعة تنغير: إقليم15,584الفلسفةمفتش التعليم الثانويأمغوا حسن 1152713

قفجيج: إقليم14,674الفلسفةمفتش التعليم الثانويموالي عامر الدريوش 1265444 82الشر

يةمفتش التعليم الثانويحسن باحو 728325 ن 12مكناس- فاس إفران: إقليم15,61اللغة اإلنجلير

ن الصحراوي 1114620 يةمفتش التعليم الثانويامير ن ي- مراكش الحوز: إقليم15,551اللغة اإلنجلير
2آسفن

يةمفتش التعليم الثانويعبد الهادي    زكريا 1052018 ن ي- مراكش اليوسفية: إقليم15,311اللغة اإلنجلير
6آسفن

ي هشام 1309084 يةمفتش التعليم الثانويغرب  ن 5مكناس- فاس تاونات: إقليم15,171اللغة اإلنجلير
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ن(*)األولويةالمعدلالتخصصاإلطاراإلسم والنسبرقم التأجير نالمديرية اإلقليمية للتعيير ترتيب اإلختيارأكاديمية التعيير

ي التعليم       لسنة 
ي مركز تكوين مفتشر  2017نتيجة تعيينات خريج 

يةمفتش التعليم الثانويصالح الدين بلعسل 1051213 ن ي- مراكش الصويرة: إقليم14,991اللغة اإلنجلير
3آسفن

ي العلوي 1309317
ن
يةمفتش التعليم الثانويهشام االمراب ن 9مكناس- فاس بولمان: إقليم14,971اللغة اإلنجلير

يةمفتش التعليم الثانويبنوية منير 1276784 ن قالدريوش: إقليم14,761اللغة اإلنجلير 3الشر

ي 1171644 يةمفتش التعليم الثانويالحبيب الحضن ن ي مالل: إقليم15,642اللغة اإلنجلير
ي مالل بنن

2خنيفرة- بنن

يةمفتش التعليم الثانويعبد الواحد طابش 1043725 ن 6الحسيمة- تطوان - طنجة شفشاون: إقليم15,632اللغة اإلنجلير

يةمفتش التعليم الثانويمحمد بقاس 1125227 ن 1ماسة- سوس تارودانت: إقليم15,512اللغة اإلنجلير

ن 1153043 يةمفتش التعليم الثانويرحو الحسير ن ي- مراكش الرحامنة: إقليم15,452اللغة اإلنجلير
1آسفن

ي نعاس 390198 يةمفتش التعليم الثانويعبد النن  ن 18تافياللت- درعة الرشيدية: إقليم15,372اللغة اإلنجلير

يةمفتش التعليم الثانويعبدالمجيد نارص 372836 ن 26سطات- الدار البيضاء  سطات: إقليم15,362اللغة اإلنجلير

يةمفتش التعليم الثانويعمر هباز 59234 ن ي: إقليم15,332اللغة اإلنجلير
1واد نون- كلميم سيدي افنن

يةمفتش التعليم الثانويمحمد غالمي 59169 ن ي مالل أزيالل: إقليم15,332اللغة اإلنجلير
19خنيفرة- بنن

يةمفتش التعليم الثانويسعيد احسن 743958 ن ي مالل خنيفرة: إقليم15,312اللغة اإلنجلير
26خنيفرة- بنن

يةمفتش التعليم الثانويخرطيط ابراهيم 1276562 ن 1تافياللت- درعة ورزازات: إقليم15,312اللغة اإلنجلير

ي عبد الرحمان 1279730
يةمفتش التعليم الثانويبابنن ن 50تافياللت- درعة تنغير: إقليم15,232اللغة اإلنجلير

يةمفتش التعليم الثانويالمعناوي محمد 1043465 ن 2تافياللت- درعة زاكورة: إقليم15,172اللغة اإلنجلير

يةمفتش التعليم الثانويخالد مجتهد 1151961 ن ي- مراكش شيشاوة: إقليم15,162اللغة اإلنجلير
3آسفن

يةمفتش التعليم الثانويمحمد ماحي 306724 ن 71واد نون- كلميم كلميم: إقليم152اللغة اإلنجلير

يةمفتش التعليم الثانويرقراق مصطفن 1277026 ن قفجيج: إقليم14,842اللغة اإلنجلير 73الشر

يةمفتش التعليم الثانويادريس لمقدم 1157220 ن 8الساقية الحمراء-  العيون بوجدور: إقليم14,84اللغة اإلنجلير

24الحسيمة- تطوان - طنجة شفشاون: إقليم16,291اللغة العربيةمفتش التعليم الثانويشميعة  مصطفن 395842

نوضي16,161اللغة العربيةمفتش التعليم الثانويخالد موساوي 1154399 13سطات- الدار البيضاء  عمالة مقاطعات سيدي الي 

1سطات- الدار البيضاء  سطات: إقليم16,041اللغة العربيةمفتش التعليم الثانويمحم   د ب   ري  م   89838
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ن(*)األولويةالمعدلالتخصصاإلطاراإلسم والنسبرقم التأجير نالمديرية اإلقليمية للتعيير ترتيب اإلختيارأكاديمية التعيير

ي التعليم       لسنة 
ي مركز تكوين مفتشر  2017نتيجة تعيينات خريج 

ي 1124254 19سطات- الدار البيضاء  برشيد: إقليم16,011اللغة العربيةمفتش التعليم الثانويحسن الخطين 

17سطات- الدار البيضاء  سيدي بنور: إقليم161اللغة العربيةمفتش التعليم الثانويعبدالرحيم تكشميطة 1233692

1ماسة- سوس تارودانت: إقليم15,91اللغة العربيةمفتش التعليم الثانويرشيد دادة 1410148

ي باهلل 1179551
ي- مراكش اليوسفية: إقليم15,861اللغة العربيةمفتش التعليم الثانويعبد الرزاق مغنن

3آسفن

ي مالل أزيالل: إقليم15,61اللغة العربيةمفتش التعليم الثانويهيهات أحمد 1446336
4خنيفرة- بنن

2تافياللت- درعة تنغير: إقليم15,511اللغة العربيةمفتش التعليم الثانويالسباعي عبد اللطيف 398472

8الحسيمة- تطوان - طنجة الحسيمة: إقليم15,491اللغة العربيةمفتش التعليم الثانويزعنان مراد 1443806

ي المهدي 1438691
ن
2الساقية الحمراء-  العيون العيون: إقليم15,391اللغة العربيةمفتش التعليم الثانويالفزب

ي- مراكش الحوز: إقليم16,332اللغة العربيةمفتش التعليم الثانويمحمد الحبيب ناصف 1268623
1آسفن

12سطات- الدار البيضاء  سيدي بنور: إقليم16,132اللغة العربيةمفتش التعليم الثانويحسن كون 1121009

قفجيج: إقليم15,812اللغة العربيةمفتش التعليم الثانويالسعيدي المختار 1124047 33الشر

ي: إقليم15,752اللغة العربيةمفتش التعليم الثانويمحمد  ش  ب ون 1052875
ي- مراكش آسفن

27آسفن

ي هدى 1446335 37سطات- الدار البيضاء  مديونة: إقليم15,692اللغة العربيةمفتش التعليم الثانويالهمساس اليوب 

14سطات- الدار البيضاء  النوارص: إقليم15,692اللغة العربيةمفتش التعليم الثانويخالد الويشي 1114799

22الحسيمة- تطوان - طنجة شفشاون: إقليم15,652اللغة العربيةمفتش التعليم الثانوينورالدين  ناس الفقيه 1053244

43تافياللت- درعة ميدلت: إقليم15,632اللغة العربيةمفتش التعليم الثانويمحمد بن الصديق 1177281

37سطات- الدار البيضاء  مديونة: إقليم15,632اللغة العربيةمفتش التعليم الثانويعلي امام النده 1439255

12سطات- الدار البيضاء  عمالة مقاطعات موالي رشيد15,622اللغة العربيةمفتش التعليم الثانويمحمد وداود 210543

1الساقية الحمراء-  العيون العيون: إقليم15,622اللغة العربيةمفتش التعليم الثانويالغل لحبيب 1238020

54الساقية الحمراء-  العيون طرفاية: إقليم15,532اللغة العربيةمفتش التعليم الثانويسعيد  سهمي 1262125

19ماسة- سوس طاطا: إقليم15,362اللغة العربيةمفتش التعليم الثانويسيدي محمد بحاميدي العلوي 90707

ي طنطاوي 305504
 
ف 61واد نون- كلميم كلميم: إقليم14,982اللغة العربيةمفتش التعليم الثانويالشر
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ن(*)األولويةالمعدلالتخصصاإلطاراإلسم والنسبرقم التأجير نالمديرية اإلقليمية للتعيير ترتيب اإلختيارأكاديمية التعيير

ي التعليم       لسنة 
ي مركز تكوين مفتشر  2017نتيجة تعيينات خريج 

59تافياللت- درعة ورزازات: إقليم14,952اللغة العربيةمفتش التعليم الثانويكندي  عمر 390184

63تافياللت- درعة تنغير: إقليم16,394اللغة العربيةمفتش التعليم الثانويالمهدي ناسي 1046356

61تافياللت- درعة زاكورة: إقليم15,664اللغة العربيةمفتش التعليم الثانوياالدريشي موالي نور الدين 1155061

66واد نون- كلميم طانطان: إقليم15,544اللغة العربيةمفتش التعليم الثانوينضال احماد 1439272

67تافياللت- درعة زاكورة: إقليم15,54اللغة العربيةمفتش التعليم الثانويأنور بنيعيش 1114123

ي 1156228
ن
ي- مراكش الرحامنة: إقليم15,881اللغة الفرنسيةمفتش التعليم الثانويمحمد مرواب

17آسفن

16سطات- الدار البيضاء  سيدي بنور: إقليم15,861اللغة الفرنسيةمفتش التعليم الثانويرشيد البعيادي 280421

50الحسيمة- تطوان - طنجة وزان: إقليم15,591اللغة الفرنسيةمفتش التعليم الثانويموراد امنصور 1269010

8مكناس- فاس تاونات: إقليم15,51اللغة الفرنسيةمفتش التعليم الثانويبلقاسم   امزيزي 748276

54الحسيمة- تطوان - طنجة الحسيمة: إقليم16,052اللغة الفرنسيةمفتش التعليم الثانوياغشوي عايدي 344093

40تافياللت- درعة ورزازات: إقليم16,012اللغة الفرنسيةمفتش التعليم الثانويابو قتيبة رشيد 1047371

46تافياللت- درعة الرشيدية: إقليم15,992اللغة الفرنسيةمفتش التعليم الثانويمحمد بن حم 1117514

1الساقية الحمراء-  العيون العيون: إقليم15,872اللغة الفرنسيةمفتش التعليم الثانويالمعناوي لحسن 1050087

64واد نون- كلميم كلميم: إقليم15,712اللغة الفرنسيةمفتش التعليم الثانويخليد الزرايدي 1176360

59تافياللت- درعة تنغير: إقليم15,613اللغة الفرنسيةمفتش التعليم الثانويايمان ونجلي 1233539

13واد نون- كلميم كلميم: إقليم15,821مفتش المصالح المادية و الماليةواهب محمد 840316

ي مالل خريبكة: إقليم15,331مفتش المصالح المادية و الماليةبوحمدان عبدالعالي 720211
29خنيفرة- بنن

ي 61452
40وادي الذهب- الداخلة وادي الذهب: إقليم15,912مفتش المصالح المادية و الماليةمحمد  الحماموسر

قفجيج: إقليم15,92مفتش المصالح المادية و الماليةالسمعلي عفاف 1155455 62الشر

53تافياللت- درعة تنغير: إقليم15,62مفتش المصالح المادية و الماليةجموح محمد 93088

63الساقية الحمراء-  العيون طرفاية: إقليم15,332مفتش المصالح المادية و الماليةسفيل  مينة 838246

وق 988783 ي شر
73تافياللت- درعة زاكورة: إقليم15,483مفتش المصالح المادية و الماليةيوسفن
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ن(*)األولويةالمعدلالتخصصاإلطاراإلسم والنسبرقم التأجير نالمديرية اإلقليمية للتعيير ترتيب اإلختيارأكاديمية التعيير

ي التعليم       لسنة 
ي مركز تكوين مفتشر  2017نتيجة تعيينات خريج 

69تافياللت- درعة تنغير: إقليم14,783مفتش المصالح المادية و الماليةفاطمة الكرز 899102

82وادي الذهب- الداخلة أوشد: إقليم16,014مفتش المصالح المادية و الماليةادريس بجيغل 1114021
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