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المنصب
رمز المؤسسة  السلك التعليمي  المؤسسة  المديرية االقليمية رت 

336 نعم *** ال 120 نعم 2 13 11 12 418 قروي اثوابت مديرإعدادية 24581T إعدادي ن الثانوية االعدادية أحمد أمي  ي
أسفن 1

383 نعم *** ال 0 ال 0 21 9 18 831 قروي أبادو مديرإعدادية 24046L إعدادي الثانوية اإلعدادية إبن زهر الحوز 2

212 نعم *** ال 0 ال 1 33 11 30 1232 قروي زرقطن  مديرإعدادية 24044J إعدادي الثانوية اإلعدادية وزرقطن الحوز 3

367 نعم *** ال 324 نعم 4 35 22 30 1057 ي حضن تمنار مديرإعدادية 10406K إعدادي الثانوية اإلعدادية تمنار الصويرة 4

250 نعم *** ال 180 نعم 4 31 13 23 890 قروي أقرمود مديرإعدادية 22260V إعدادي الثانوية اإلعدادية االمام الغزالي الصويرة 5

715 نعم *** ال 162 نعم 3 33 14 23 715 قروي ضاض ن بي  مديرإعدادية 23038RΎ إعدادي الثانوية اإلعدادية ابن سينا الصويرة 6

120 نعم *** ال 0 ال 2 19 10 15 442 قروي سيدي العروسي مديرإعدادية 24829M إعدادي ي
ن
الثانوية اإلعدادية محمد بلحسن الوزان الصويرة 7

1 نعم *** ال 0 ال 1 14 12 11 381 ي حضن الشماعية مديرإعدادية 13585R إعدادي اليوسفية الزبي  بن العوام 8

30 نعم *** ال 23 نعم 2 25 17 16 719 ي حضن الشماعية مديرإعدادية 23699J إعدادي يوليوز 30 اليوسفية 9

ال 0 نعم 0 12 قروي اهديل مديرإعدادية 27321W إعدادي اهديل اإلعدادية شيشاوة 10

ال *** ال 0 ال 7 35 28 25 1028 ي حضن المدينة مديرإعدادية 02701K إعدادي الثانوية اإلعدادية عبد المومن مراكش 11

 معلومات عن المؤسسات التعليمية الشاغرة سلك التعليم الثانوي االعدادي

******

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي
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 معلومات عن المؤسسات التعليمية الشاغرة سلك التعليم الثانوي االعدادي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

400 نعم 275 نعم 229 نعم 2 25 12 19 681 قروي اوالد دليم مديرإعدادية 24543B إعدادي 44الثانوية اإلعدادية مركز    مراكش 12

660 نعم 201 ال 81 ال 8 45 18 33 1450 قروي األوداية مديرإعدادية 02642W إعدادي الثانوية اإلعدادية عثمان بن عفان مراكش 13

ال *** ال 0 ال 0 14 24 19 متوقعة 650 قروي تسلطانت مديرإعدادية 27322X إعدادي الثانوية اإلعدادية زمران مراكش 14
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