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نوع 

المنصب
رمز المؤسسة  السلك التعليمي  المؤسسة  المديرية االقليمية رت 

0 ال 0 ال 0 ال 9 80 40 50 1691 ي حضر ي
أسفر مدير ثانوية 14002U تأهيىلي الثانوية التأهيلية الهداية االسالمية ي

أسفر 1

0 ال 0 ال 392 نعم 15 83 38 51 1711 ي حضر ي
أسفر مدير ثانوية 14003V تأهيىلي الثانوية التأهيلية ابن خلدون ي

أسفر 2

650 نعم 0 ال 449 نعم 9 87 33 58 2114 ي حضر جزولة مدير ثانوية 14009B تأهيىلي الثانوية التأهيلية موالي اسماعيل ي
أسفر 3

450 نعم 0 ال 198 نعم 5 44 17 21 682 قروي بوكدرة مدير ثانوية 14009H تأهيىلي ي الثانوية التأهيلية المتنب  ي
أسفر 4

284 نعم 0 ال 175 نعم 3 47 20 30 1103 قروي أوريكة  مدير ثانوية 26581S الثانوي التأهيىلي  الثانوية التأهيلية المختار السوسي الحوز 5

132 نعم 0 ال 0 ال 2 32 12 17 572 قروي تمصلوحت مدير ثانوية 25059M الثانوي التأهيىلي  الثانوية التأهيلية تمصلوحت الحوز 6

0 ال 0 ال 278 نعم 2 45 16 27 970 قروي اغمات مدير ثانوية 25261G الثانوي التأهيىلي  الثانوية التأهيلية زينب النفزاوية الحوز 7

0 ال 0 ال 0 ال 0 32 13 19 600 ي حضر أيت أورير مدير ثانوية 27381L الثانوي التأهيىلي  الثانوية التأهيلية طارق بن زياد الحوز 8

54 نعم 0 ال 0 ال 2 55 19 29 1137 ي حضر أيت أورير مدير ثانوية 24049P الثانوية التأهيلية الثانوية الجديدةالثانوي التأهيىلي  الحوز 9
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0 ال 0 ال 0 ال 2 30 13 19 640 قروي مدير ثانويةسيدي عبد هللا غياث 26643J الثانوي التأهيىلي  الثانوية التأهيلية الشويطر الحوز 10

360 نعم 0 ال 118 نعم 6 29 14 17 465 قروي بوشان مدير ثانوية 09354S تأهيىلي الرحامنة ثانوية بوشان التأهيلية 11

0 0 0 ال 164 نعم 7 39 31 21 637 ي حضر ابن جرير مدير ثانوية 09341C تأهيىلي الرحامنة ثانوية عبد هللا ابراهيم التأهيلية 12

0 0 0 ال 184 نعم 6 51 17 26 874 ي حضر الصويرة مدير ثانوية 10405J تأهيىلي
الثانوية التأهيلية سيدي محمد بن 

عبد الهلل
الصويرة 13

120 نعم 0 ال 670 نعم 3 68 30 42 1497 ي حضر تالمست مدير ثانوية 10401E تأهيىلي الثانوية التأهيلية تالمست الصويرة 14

13 نعم 0 ال 0 ال 2 27 15 14 368 ي حضر اليوسفية مدير ثانوية 25942X تأهيىلي االجتهاد اليوسفية 15

51 نعم 0 ال 86 نعم 3 34 18 14 400 قروي إيغود مدير ثانوية 26260T تأهيىلي المعرفة اليوسفية 16

0 ال 0 ال 87 نعم 9 35 15 19 642 ي حضر شيشاوة مدير ثانوية 03227G ثانوي تأهيىلي اإلمام البخاري شيشاوة 17

23 نعم 0 ال 92 نعم 5 92 43 51 1335 ي حضر مدير ثانويةبلدية قلعة الرساغنة  19300S02 الثانوي التأهيىلي  ثانوية تساوت التأهيلية  قلعة الرساغنة  18

251 نعم 0 ال 0 ال 3 40 27 22 690 ي حضر بلدية سيدي رحال  مدير ثانوية 19121S02 الثانوي التأهيىلي  ثانوية سيدي رحال التأهيلية  قلعة الرساغنة  19

394 نعم 193 نعم 0 ال 2 41 19 29 972 قروي  سيدي موس مدير ثانوية 19037S01 الثانوي التأهيىلي  ثانوية سيدي موس التأهيلية  قلعة الرساغنة  20
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195 نعم 114 نعم 0 ال 2 40 20 26 826 قروي  اوالد رزاد مدير ثانوية 19315S07 الثانوي التأهيىلي  ثانوية أوالد زراد التأهيلية  قلعة الرساغنة  21

131 نعم 0 كبناية 0 ال 0 37 16 22 773 قروي  العثامنة مدير ثانوية 19315S08 الثانوي التأهيىلي  ثانوية العثامنة التأهيلية قلعة الرساغنة  22

189 نعم 0 ال 0 ال 0 0 14 11 327 قروي  ة  الدشر مدير ثانوية 27068W الثانوي التأهيىلي  ثانوية ابن طفيل التأهيلية  قلعة الرساغنة  23

553 نعم 70 0 71 نعم 1 44 19 30 1024 قروي  العامرية  مدير ثانوية 09361Z الثانوي التأهيىلي  ثانوية العامرية التأهيلية قلعة الرساغنة  24

0 ال 0 ال 0 ال 2 43 16 23 888 قروي األوداية مدير ثانوية 23068Y تأهيىلي
ز الثانوية التأهيلية ابن المعت  مراكش 25

0 ال 0 ال 0 ال 2 64 24 38 1581 ي حضر (المقاطعة)المنارة  مدير ثانوية 23829A تأهيىلي الثانوية التأهيلية عبد هللا ابراهيم مراكش 26

0 ال 0 ال 0 ال 3 45 23 27 973 ي حضر (المقاطعة)مراكش المدينة  مدير ثانوية 25026B تأهيىلي الثانوية التأهيلية الموحدين مراكش 27

0 ال 54 ال 0 ال 2 46 24 25 872 ي حضر (المقاطعة)سيدي يوسف بن عىلي  مدير ثانوية 25243M تأهيىلي
ز الثانوية التأهيلية الفقيه محمد بنبي  مراكش 28

20 نعم 0 ال 0 ال 2 33 18 20 669 قروي سيدي الزوين مدير ثانوية 25515H تأهيىلي الثانوية التأهيلية الوفاق مراكش 29
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