
قلميية عدد املناصبامجلاعةاملؤسسةاملديرية الإ

1-سايسموىح أ ومحو الزايينفاس

2-سايساملرابطني ال وىلفاس

1-سايسمحمد الكغاطفاس

1-سايسمعر بن اخلطابفاس

5-فاس املدينةموىس بن نصريفاس

1-فاس املدينةمحمد القريفاس

1-فاس املدينةالكنديفاس

3-فاس املدينةمعركة ادلشريةفاس

3-فاس املدينةمعر بن عبد العزيزفاس

2-فاس املدينةحلمية السعديةفاس

2-فاس املدينةابن رشدفاس

5-فاس املدينةبنكريانفاس

4-فاس املدينةابن غازيفاس

1-فاس املدينةعبد السالم الس باعيفاس

3-فاس املدينةأ يب احلسن املريينفاس

2-فاس املدينةبن زاكورفاس

2-فاس املدينةعبد املومن املوحديفاس

6-جنان الوردوادي اخملازنفاس

7-جنان الوردعبد هللا كنونفاس

7-جنان الوردأ يب بكر الصديقفاس

1-جنان الوردمولي عيل الرشيففاس

8-جنان الوردمحمد عبدهفاس

3-جنان الوردالإمام الشافعيفاس

6-جنان الورداجلولنفاس

6-جنان الوردمحمد بن عبد الكرمي اخلطايبفاس

مكناس- األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس 

-السكل الابتدايئ-مكناس -لحئة املناصب الشاغرة بعد احلراكت الانتقالية جبهة فاس
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قلميية عدد املناصبامجلاعةاملؤسسةاملديرية الإ

مكناس- األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس 

-السكل الابتدايئ-مكناس -لحئة املناصب الشاغرة بعد احلراكت الانتقالية جبهة فاس

2-جنان الورداحلسن اليويسفاس

3-جنان الوردأ يب حيان التوحيدىفاس

2-جنان الوردمحمد عزيز احلبايبفاس

5-جنان الوردأ يب بكر الرازيفاس

4-جنان الورداملتنيبفاس

6-جنان الوردابن نفيسفاس

4-جنان الورد شويقفاس

5-جنان الوردأ انس بن ماكلفاس

1-جنان الوردسيبويهفاس

7-جنان الوردالقدسفاس

6-جنان الوردالسلطان مولي اسامعيلفاس

3-جنان الوردالطربيفاس

5-جنان الوردمعر بن اخلطابفاس

2-جنان الوردعبد الهادي بوطالبفاس

2-جنان الوردمحمد الغزاويفاس

1-جنان الوردأ يب بكر بن معر اللمتوينفاس

2-جنان الوردعيل اجلزانيئفاس

8-جنان الوردابن الرويمفاس

4-املرينينيعبد هللا بن الزبريفاس

5-املرينينيبالل ابن رابحفاس

3-املرينينيالفقيه محمد غازيفاس

11-املرينينيعامثن بن عفانفاس

3-املرينينيالشارةفاس

2-املرينينيخادل بن الوليدفاس

6-املرينينيمحمد بن الرايض السالويفاس
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قلميية عدد املناصبامجلاعةاملؤسسةاملديرية الإ

مكناس- األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس 

-السكل الابتدايئ-مكناس -لحئة املناصب الشاغرة بعد احلراكت الانتقالية جبهة فاس

6-املرينينيبومجعة معريشفاس

6-املرينينيالشهيد عبد العزيز بن ادريسفاس

6-املرينينيامحد احلنصايلفاس

8-املرينيني1الإمام الغزايل فاس

3-املرينينينونرب 18فاس

5-املرينينيمعروف الروصايففاس

1-زواغةحسان بن اثبتفاس

3-زواغةابن تمييةفاس

5-زواغةاحلسني الفياليلفاس

1-زواغةامحمد بوسعيد التلمساينفاس

2-زواغةأ بو بكر الصديقفاس

3-زواغةاخلوارزيمفاس

2-زواغةعيل ابن أ يب طالبفاس

1-زواغةكعب بن زهريفاس

1-زواغةاحلاج الهادي التامجوعيت الابتدائيةفاس

4-مكسم مكس/ممولي يعقوب

5-مكسم اولد حسني/ممولي يعقوب

4-مكسم اولد عبو/ممولي يعقوب

8-سبت الاودايةم سبت الوداية/ ممولي يعقوب

8-سبت الاودايةم بنطلحة/ممولي يعقوب

12-سبت الاودايةم بياضة/ممولي يعقوب

8-سبت الاودايةم مثرة/ممولي يعقوب

8-سبت الاودايةم الش باانت/ممولي يعقوب

1-عني قنرصةم عني قنرصة/ممولي يعقوب

2-عني قنرصةم عني بومرشد/ممولي يعقوب

Page 3 de 19



قلميية عدد املناصبامجلاعةاملؤسسةاملديرية الإ

مكناس- األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس 

-السكل الابتدايئ-مكناس -لحئة املناصب الشاغرة بعد احلراكت الانتقالية جبهة فاس

7-العجاجرةم العجاجرة/ممولي يعقوب

7-العجاجرةم اجلوابر/ممولي يعقوب

6-العجاجرةم الزايينة/ ممولي يعقوب

5-العجاجرةم اولد الكريين/ممولي يعقوب

2-الوادينمدرسة ابن خدلونمولي يعقوب

3-الوادينم لكرم/ممولي يعقوب

9-الوادينم الفشاتةل/ممولي يعقوب

4-الوادينم اولد حافظ/ممولي يعقوب

9-الوادينم ادلردارة/ممولي يعقوب

9-الوادينم اولد يشو/ممولي يعقوب

4-أ ولد مميونم بين خيلف/ممولي يعقوب

6-أ ولد مميونم س يدي مسعود/ممولي يعقوب

6-أ ولد مميونم الش باابت/ممولي يعقوب

10-أ ولد مميونم اولد بوزاين/ممولي يعقوب

4-أ ولد مميون نونرب16املدرسة امجلاعاتية مولي يعقوب

4-س يدي داودم قنطرة س بو/ممولي يعقوب

6-س يدي داودم احلجرة الرشيفة/ممولي يعقوب

12-س يدي داودم ازانتة/ممولي يعقوب

7-س يدي داودم القدادرة/ ممولي يعقوب

3-س يدي داوداملدرسة امجلاعاتية ابراهمي الروداينمولي يعقوب

مشاللنصفرو 2-جامعة اغزرانمجموعة مدارس اإ

2-جامعة اغزرانمجموعة مدارس الهنضةصفرو

غزران امجلاعاتيةصفرو 2-جامعة اغزرانمدرسة اإ

1-جامعة العنورصمجموعة مدارس القايض عياضصفرو

3-جامعة العنورصمجموعة مدارس موىح اومحو الزايينصفرو
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قلميية عدد املناصبامجلاعةاملؤسسةاملديرية الإ

مكناس- األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس 

-السكل الابتدايئ-مكناس -لحئة املناصب الشاغرة بعد احلراكت الانتقالية جبهة فاس

1-(البدلية)جامعة املزنل مدرسة لقراطشصفرو

1-جامعة أ هل س يدي حلسنمجموعة مدارس ازرعصفرو

2-جامعة أ ولد امكودومجموعة مدارس أ ولد مكودوصفرو

3-جامعة أ ولد امكودومركز دار حقونصفرو

3-جامعة أ ولد امكودومركز اتغيتصفرو

3-جامعة أ يت الس بع جلرفمجموعة مدارس الكوفصفرو

3-جامعة أ يت الس بع جلرفمجموعة مدارس الكديةصفرو

1-جامعة أ يت الس بع جلرفمجموعة مدارس عني جراحصفرو

5-جامعة أ يت الس بع جلرفمجموعة مدارس عني الراكدةصفرو

4-جامعة برئ طم طممجموعة مدارس أ يت محيدانصفرو

4-جامعة برئ طم طممجموعة مدارس أ يت أ وبراكنصفرو

3-جامعة اتزوطةمجموعة مدارس اتزوطةصفرو

1-جامعة اتزوطةمجموعة مدارس أ يت شعيبصفرو

1-جامعة اتجفيغتمجموعة مدارس أ نوالصفرو

5-جامعة دار امحلراءمجموعة مدارس وادي البش نةصفرو

2-جامعة دار امحلراءمجموعة مدارس بين مرورةصفرو

2-جامعة دار امحلراءمدرسة ادلار امحلراء امجلاعاتيةصفرو

3-جامعة راس اتبودةمركز راس تبودةصفرو

4-جامعة راس اتبودةمركز عني الس بيتصفرو

3-(البدلية)جامعة رابط اخلري مدرسة عالل بن عبد هللاصفرو

4-جامعة عدرجمجموعة مدارس العدرجصفرو

3-جامعة عني متكنايمجموعة مدارس زاوية بوكرينصفرو

1-جامعة عني متكنايمجموعة مدارس قصيوةصفرو

3-أ يت أ وخلفنايت وخلفناحلاجب

4-أ يت أ وخلفنمولييلاحلاجب
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قلميية عدد املناصبامجلاعةاملؤسسةاملديرية الإ

مكناس- األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس 

-السكل الابتدايئ-مكناس -لحئة املناصب الشاغرة بعد احلراكت الانتقالية جبهة فاس

2-جامعة حججوحالانبعاثاحلاجب

1-جامعة حججوحاملدرسة امجلاعتية  حججوحاحلاجب

3-جامعة اتمشاشاطبوحتمريتاحلاجب

6-جامعة اتمشاشاطاغبالو نطالباحلاجب

2-جامعة اتمشاشاطاملدرسة امجلاعاتية اتمشاشاطاحلاجب

1-جامعة بطيطايت ابراهمياحلاجب

2-جامعة بطيطايت وللاحلاجب

2-جامعة بطيطايت عيل بوبكراحلاجب

1-جامعة لقصريتيفريتاحلاجب

3-جامعة لقصريس يدي الشايفاحلاجب

2-جامعة لقصريلقصرياحلاجب

1-جامعة لقصريعني ابلوزاحلاجب

3-جامعة لقصريعقبة الصفيةاحلاجب

1-جامعة لقصريايت معرواحلاجب

2-جامعة لقصريس يدي امباركاحلاجب

9-جامعة لقصريدوار لكرماحلاجب

1-ايت بورزوينضيعة احلاج حسناحلاجب

1-ايت حرز هللاس يدي عيىساحلاجب

2-اتوانتم غصن الزيتون/ماتوانت

4-اتوانتمدرسة يح الاملاتوانت

1-اتوانتم   العشايش/ماتوانت

5-طهر السوقم  كعب بن زهري/ماتوانت

5- عني مديونةم  عني مديونة/ماتوانت

9- عني مديونةم  بين  سلامن/ماتوانت

4- عني مديونةم  بوكناةل/ماتوانت
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قلميية عدد املناصبامجلاعةاملؤسسةاملديرية الإ

مكناس- األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس 

-السكل الابتدايئ-مكناس -لحئة املناصب الشاغرة بعد احلراكت الانتقالية جبهة فاس

9- عني مديونةم  الفقيه القري/ماتوانت

1- بين وليدم  بين ولــــيد/ماتوانت

8- بين وليدم  القــلعة/ماتوانت

2- بين وليدم  س يدي سوسان/ماتوانت

8- بين وليدم  متـدغاص/ماتوانت

6- بوعادلم  بوعادل/ماتوانت

1- بوعادلم  بين قـرة/ماتوانت

9- بوعادلم  أ ولد ازم/ماتوانت

3- بوعادلم  عني جنان/ماتوانت

مام ماكل/ماتوانت 4- بوهودةم  اإ

3- بوهودةم  أ ولد حساين/ماتوانت

11- بوهودةم  أ مسل/ماتوانت

8- بوهودةم  أ يش توم/ماتوانت

4- بوهودةم  بين بربر/ماتوانت

9- بوهودةم م قلعة بوهودةاتوانت

1- الزريزرم  الزريزر/ماتوانت

4- الزريزرم  احلدادة/ماتوانت

9- الزريزرم سد الساهةلاتوانت

6- اخلاللفةم  خاللفة/ماتوانت

6- اخلاللفةم  اتوانت القشور/ماتوانت

2- اخلاللفةم  مشكور/ماتوانت

5- ارغيوةم  طارق بن رايد/ماتوانت

5- ارغيوةم  عالل بن عبد هللا/ماتوانت

3- مزراوةم القايض عياضاتوانت

6- متضيتم  املهدي بن تومرت/ماتوانت
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قلميية عدد املناصبامجلاعةاملؤسسةاملديرية الإ

مكناس- األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس 

-السكل الابتدايئ-مكناس -لحئة املناصب الشاغرة بعد احلراكت الانتقالية جبهة فاس

11- متضيتم  أ وزاي/ماتوانت

3- متضيتم  س يدي عيل بن داوود/ماتوانت

4- متضيتم عبد السالم الرايض/ماتوانت

4- متضيتم حسان بن اثبت/ماتوانت

10- متضيتم  عيل بن أ يب طالب/ماتوانت

7- متضيتم معر بن اخلطاب/ماتوانت

4- بين وجنل اتفراوتم  س يدي عبد الرحامن/ماتوانت

6- بين وجنل اتفراوتم  امللعب/ماتوانت

4- فناسة ابب احليطم  اخملتار السويس/ماتوانت

8- فناسة ابب احليطم  ابن الهيمث/ماتوانت

4- فناسة ابب احليطم  زواوة السفـىل/ماتوانت

8- فناسة ابب احليطم  فاطمة الفهرية/ماتوانت

6- فناسة ابب احليطم  زهري بن أ يب سلمى/ماتوانت

5-قرية اب محمداملدرسة اجلديدةاتوانت

3-قرية اب محمدمدرسة الغابةاتوانت

4-قرية اب محمدمدرسة الفرايباتوانت

7- بوشابلم  بوشابل/ماتوانت

6- بوشابلم   أ ولد احلاج محمد/ ماتوانت

9- بوشابلم جف النادر/ماتوانت

5- بوشابلم  السمونيني/ماتوانت

10- بوشابلم أ ولد عنزية/ماتوانت

9- اجبابرةم  اجلبابرة/ماتوانت

5- اجبابرةم م أ ولد بلكعاباتوانت

18- اجبابرةم  البطميية/ماتوانت

11- اجبابرةم  العنرص/ماتوانت
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قلميية عدد املناصبامجلاعةاملؤسسةاملديرية الإ

مكناس- األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس 

-السكل الابتدايئ-مكناس -لحئة املناصب الشاغرة بعد احلراكت الانتقالية جبهة فاس

10- س يدي العابدم  القريش يني/ماتوانت

12- س يدي العابدم  س يدي عامثن/ماتوانت

6- س يدي العابدم  هوارة/ماتوانت

9- س يدي العابدم بين مطرف/ماتوانت

9- الوجلةم  الوجلة/ماتوانت

11- الوجلةم  احلراكويني/ماتوانت

5- الوجلةم  أ ولد سلامين/ماتوانت

13- الوجلةم  أ ولد بن الطاهر/ماتوانت

3- مولي عبد الكرميم  الكعدة امحلراء/ماتوانت

7- مولي عبد الكرميم  الصيابـرة/ماتوانت

3- بين س نوسم  الشقوبيني/ماتوانت

10- بين س نوسم  أ ولد امحد/ماتوانت

4- مولي بوش ىتم  مولي بوش ىت/ماتوانت

5- مولي بوش ىتم  أ زور/ماتوانت

5- مولي بوش ىتم  الربيدية/ماتوانت

8- مولي بوش ىتم الشوقر/ماتوانت

1- املاكنسةم عبد املاكل السعدياتوانت

4- املاكنسةم  أ ولد بولهوان/ماتوانت

14- املاكنسةم  عامرات/ماتوانت

9- املاكنسةم  العجاجرة/ماتوانت

2- الغوازيم الغوازي/ماتوانت

8- الغوازيم اخللط/ماتوانت

6- الغوازيم  ادلبيشات/ماتوانت

13- الغوازيم  أ هل القايض/ماتوانت

10- الغوازيم  الرمصة/ماتوانت
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قلميية عدد املناصبامجلاعةاملؤسسةاملديرية الإ

مكناس- األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس 

-السكل الابتدايئ-مكناس -لحئة املناصب الشاغرة بعد احلراكت الانتقالية جبهة فاس

3- غفسايمدرسة املسريةاتوانت

4- غفسايمدرسةامحد الرشيفاتوانت

9-الكزم  الكز/ماتوانت

10-الكزم  بين بوزولت/ماتوانت

5-الكزم  بين امحمد/ماتوانت

6-الكزم  أ ولد قرون/ماتوانت

8-الكزم  عني زمزم/ماتوانت

7-الكزم  واكسات/ماتوانت

2- اورتزاغم  الوردزاغ/ماتوانت

5- اورتزاغم  غانس/ماتوانت

6- اورتزاغم  عني قشري/ماتوانت

زارة/ماتوانت 4- اورتزاغم  اإ

4- اورتزاغم  ابب الزريبة/ماتوانت

2- اورتزاغم  العزيني/ماتوانت

5- اورتزاغم العزيب/ماتوانت

2- س يدي احلاج امحمدم  ابب منصورة/ماتوانت

3- س يدي احلاج امحمدم شهريرة/ماتوانت

2-الرتبةم  الرتبة/ماتوانت

2-الرتبةم  املمكل/ماتوانت

12-الرتبةم  اتيزنة/ماتوانت

11-الرتبةم م الزغارينياتوانت

7- البيبانم  عني ابردة/ماتوانت

5- ودكةم  القاليع/ماتوانت

9- ودكةم  النـقــةل/ماتوانت

3- ودكةم ج أ ولد ودكةاتوانت
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قلميية عدد املناصبامجلاعةاملؤسسةاملديرية الإ

مكناس- األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس 

-السكل الابتدايئ-مكناس -لحئة املناصب الشاغرة بعد احلراكت الانتقالية جبهة فاس

12-س يدي حيىي بين زروالم  ادلاكن/ماتوانت

8-س يدي حيىي بين زروالم  أ ولد صاحل/ماتوانت

6-س يدي حيىي بين زروالم أ غرود/ماتوانت

18- س يدي اخملفيم  س يدي الـمـخفي/ماتوانت

12- س يدي اخملفيم  السنـتـيـة/ماتوانت

3- متزاكنةم  أ محد احلجايم/ماتوانت

11- متزاكنةم  قلعة بين قامس/ماتوانت

13- متزاكنةم  الفريشة/ماتوانت

5- كيسانم  كيسان/ماتوانت

2- كيسانم   بلباةل/ماتوانت

6- كيسانم  املزياب/ماتوانت

8- كيسانم  تزران/ماتوانت

5- تبودةم  اثنني تبودة/ماتوانت

7- تبودةم  عني بياضة/ماتوانت

11- تبودةم م بين عبد هللااتوانت

10- تبودةم  البابة/ماتوانت

11- اتفرانتم  النرص  تفرانت/ماتوانت

4- اتفرانتم  عبد الوارث العامثين/ماتوانت

4- اتفرانتم  زكورة/ماتوانت

3- اتفرانتم  الوحدة/ماتوانت

1- تيسةم م ادلاخةلاتوانت

4- البسابسام عبد الرحمي بوعبيداتوانت

4- البسابسام  البسابسة/ماتوانت

دريس الاول/ماتوانت 8- واد امجلعةم  سد اإ

2- واد امجلعةم  عبد املومن املوحدي/ماتوانت
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قلميية عدد املناصبامجلاعةاملؤسسةاملديرية الإ

مكناس- األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس 

-السكل الابتدايئ-مكناس -لحئة املناصب الشاغرة بعد احلراكت الانتقالية جبهة فاس

7- واد امجلعةم  املفاتيح/ماتوانت

7- راس الوادم  الرباطةل/ماتوانت

8- راس الوادم  أ ولد العرسي/ماتوانت

13- راس الوادم امحد بوكامخاتوانت

9- راس الوادم  أ ولد املهـدي/ماتوانت

16- س يدي امحمد بن حلسنم  الكعدة/ماتوانت

6- س يدي امحمد بن حلسنم  مر يـحةل/ماتوانت

11- س يدي امحمد بن حلسنم  بوشامات/ماتوانت

10- س يدي امحمد بن حلسنم  ابب كراوة/ماتوانت

5- عني معطوفم  عني معطوف/ماتوانت

13- عني معطوفم  عداةل/ماتوانت

16- عني معطوفم  لوكدة/ماتوانت

4- عني عائشةم  التقدم/ماتوانت

7- عني عائشةم  أ ولد بوش ىت/ماتوانت

10- عني عائشةم  تعاونية الكفاح/ماتوانت

10- عني عائشةم  أ ولد دحو/ماتوانت

11- عني عائشةم  عني لقرع/ماتوانت

5- عني عائشةم م أ ولد النيفاتوانت

5- أ ولد داودم  أ ولد داود/ماتوانت

10- أ ولد داودم أ ولد مجوح/ماتوانت

2- أ ولد داودم  أ ولد عيىس/ماتوانت

3- أ ولد داودم  جحرية/ماتوانت

10-بوعروسم  أ ولد عيل/ماتوانت

11-بوعروسم  بوعروس/ماتوانت

4-بوعروسم اخليايطة/ماتوانت
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قلميية عدد املناصبامجلاعةاملؤسسةاملديرية الإ

مكناس- األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس 

-السكل الابتدايئ-مكناس -لحئة املناصب الشاغرة بعد احلراكت الانتقالية جبهة فاس

12-بوعروسم  عني مرشوش/ماتوانت

14-عني لكدحم  ديــدبــة/ماتوانت

5-عني لكدحم  الكرانـــة/ماتوانت

14-عني لكدحم  عني الكدح/ماتوانت

8-عني لكدحم  أ ولد سلطان/ماتوانت

9- أ ولد عيادم  بـياضات/ماتوانت

12-مساسةم  عني مناخر/ماتوانت

15-مساسةم  مساسة/ماتوانت

7-اوطا بوعبانم  اوطا بوعبان/ماتوانت

5-اوطا بوعبانم  بوعرام/ماتوانت

6-اوطا بوعبانم  أ ولد عبد الكرمي/ماتوانت

3-جامعة افريطيسة1اتنديت بوملان

3-جامعة افريطيسة22اتنديتبوملان

4-جامعة افريطيسة30اتنديتبوملان

6-جامعة افريطيسة26اتنديتبوملان

7-جامعة افريطيسةعيوشبوملان

6-جامعة افريطيسةالسخونةبوملان

5-جامعة افريطيسة11اتنديت بوملان

9-جامعة افريطيسة14اتنديت بوملان

6-جامعة افريطيسةبلصفراتبوملان

5-جامعة افريطيسةلفريطيسةبوملان

6-جامعة افريطيسةاولد عايدبوملان

5-جامعة افريطيسةبلقاسامتبوملان

5-جامعة افريطيسةركوبوملان

3-جامعة افريطيسةاملدرسة امجلاعاتية السخونةبوملان
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قلميية عدد املناصبامجلاعةاملؤسسةاملديرية الإ

مكناس- األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس 

-السكل الابتدايئ-مكناس -لحئة املناصب الشاغرة بعد احلراكت الانتقالية جبهة فاس

1-جامعة الرميةلاوطاط الزيتونبوملان

2-جامعة الرميةلاولد عبوبوملان

5-جامعة الرميةلتكور الغربيةبوملان

1-جامعة العرجانالعرجانبوملان

4-جامعة العرجاناتسةبوملان

5-جامعة القصايب  ملويةلقصايب املركزبوملان

4-جامعة القصايب  ملويةايت  باللبوملان

4-جامعة القصايب  ملويةاسعيدةبوملان

8-جامعة القصايب  ملويةاتوريرتبوملان

2-جامعة القصايب  ملويةبوسالمبوملان

10-جامعة املرسام اجنيبةبوملان

5-جامعة املرسايت بن الرشيفبوملان

1-جامعة املرساملدرسة امجلاعاتية املرسبوملان

3-جامعة امليس مرموشةامليس مرموشةبوملان

13-جامعة اجنيلاجنيل ايت حلسنبوملان

7-جامعة اجنيلاجنيل اختارنبوملان

3-جامعة اجنيلعشلوجبوملان

4-(البدلية)جامعة أ وطاط احلاج ملوية الوسطىبوملان

2-(البدلية)جامعة أ وطاط احلاج الامام ماكلبوملان

1-(البدلية)جامعة أ وطاط احلاج حلمية السعديةبوملان

9-جامعة أ ولد عيل يوسفاولد عيلبوملان

5-جامعة أ ولد عيل يوسفاتس يوانت السفىلبوملان

4-جامعة أ ولد عيل يوسفاتس يوانت العليابوملان

4-جامعة أ يت املانايت العزبوملان

3-جامعة أ يت ابزةايت موموبوملان
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قلميية عدد املناصبامجلاعةاملؤسسةاملديرية الإ

مكناس- األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس 

-السكل الابتدايئ-مكناس -لحئة املناصب الشاغرة بعد احلراكت الانتقالية جبهة فاس

6-جامعة أ يت ابزةايت اميانبوملان

1-(البدلية)جامعة اميوزار مرموشة اميوزار  مرموشةبوملان

1-(البدلية)جامعة اميوزار مرموشة القدسبوملان

3-(البدلية)جامعة اميوزار مرموشة املدرسة امجلاعاتية اميوزار مرموشةبوملان

3-(البدلية)جامعة بوملان بوملان  املركزيةبوملان

1-(البدلية)جامعة بوملان اتزملاطبوملان

5-جامعة اتلزمتواولزمتبوملان

2-جامعة اتلزمتارانيوببوملان

1-جامعة تيسافتيسافبوملان

8-جامعة تيسافاملالحةبوملان

6-جامعة رسغينةافقرينبوملان

5-جامعة رسغينةايت بمنوىسبوملان

4-جامعة سكورة مدازبوعامصبوملان

6-جامعة سكورة مدازاش نعيكبوملان

1-جامعة سكورة مدازس يدي حميوبوملان

3-جامعة س يدي بوطيبس يدي بوطيببوملان

3-جامعة س يدي بوطيباولد  اسكريبوملان

1-جامعة س يدي بوطيباولد بوزازيةبوملان

1-جامعة س يدي بوطيباكع جابربوملان

4-جامعة كيكوكيكو املركزبوملان

2-جامعة كيكوتيغبوةلبوملان

14-جامعة كيكوايت محزةبوملان

3-جامعة كيكوايت خيلفبوملان

2-جامعة كيكوايت امليس كيكوبوملان

7-جامعة كيكوتغزوتبوملان
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قلميية عدد املناصبامجلاعةاملؤسسةاملديرية الإ

مكناس- األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس 

-السكل الابتدايئ-مكناس -لحئة املناصب الشاغرة بعد احلراكت الانتقالية جبهة فاس

3-(البدلية)جامعة ميسور الاملبوملان

2-(البدلية)جامعة ميسور الكي اجلنويببوملان

4-جامعة ويزغتويزغتبوملان

2-جامعة ويزغتمكدول اولد يوسفبوملان

5-جامعة ويزغتاتكوراستبوملان

3-جامعة ادلخيسةزوالطمكناس

1-جامعة ادلخيسةورزيغة  املركزمكناس

1-جامعة س يدي عبد هللا اخلياطاتلغزى املركزمكناس

5-جامعة س يدي عبد هللا اخلياطحفرة بن الطيبمكناس

3-جامعة س يدي عبد هللا اخلياطالعامة املركزمكناس

2-جامعة س يدي عبد هللا اخلياطايت احساين املركزمكناس

2-جامعة رشقاوةبين معدانمكناس

2-جامعة عني مجعةأ يت عبديمكناس

2-جامعة عني مجعةشعباانت املركزمكناس

2-جامعة عني مجعةعني غرابويمكناس

3-جامعة عني مجعةايت موىس ومحيمكناس

حساقمكناس 2-واد الرمان-جامعة عني كرمةأ يت اإ

2-واد الرمان-جامعة عني كرمةالهباليل املركزمكناس

2-واد الرمان-جامعة عني كرمةلغش يوة مركزيةمكناس

1-واد الرمان-جامعة عني كرمةعوينت الرمل املركزمكناس

4-واد الرمان-جامعة عني كرمةاسامعةل املركزمكناس

1-واد الرمان-جامعة عني كرمةمدرسة واد الرمان امجلاعاتيةمكناس

1-جامعة مغاصينياملغاصيني املركزمكناس

1-جامعة مغاصينيموساوةمكناس

1-جامعة مغاصينيس يدي عيل املركزمكناس
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قلميية عدد املناصبامجلاعةاملؤسسةاملديرية الإ

مكناس- األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس 

-السكل الابتدايئ-مكناس -لحئة املناصب الشاغرة بعد احلراكت الانتقالية جبهة فاس

1-(البدلية)جامعة مكناس الامام الشافعيمكناس

4-(البدلية)جامعة مكناس س يدي مسعودمكناس

5-(البدلية)جامعة مكناس عبد هللا بن ايسنيمكناس

5-(البدلية)جامعة مكناس فاطمة الفهريةمكناس

3-(البدلية)جامعة مكناس عقبة بن انفعمكناس

1-(البدلية)جامعة مكناس زين العابدين احلبيب بن العباس العلويمكناس

1-(البدلية)جامعة مكناس ايب متام الطايئمكناس

1-(البدلية)جامعة مكناس ابن النفيسمكناس

1-(البدلية)جامعة مكناس محمد غازيمكناس

3-(البدلية)جامعة مكناس ابو القامس الشايبمكناس

1-(البدلية)جامعة مكناس عبد الكرمي اخلطايبمكناس

1-(البدلية)جامعة مكناس الازهرمكناس

1-(البدلية)جامعة مكناس عبد هللا علوي املدغريمكناس

2-(البدلية)جامعة مكناس محمد جماهدمكناس

1-(البدلية)جامعة مكناس ال ملمكناس

4-(البدلية)جامعة مكناس مصطفى املعينمكناس

2-(البدلية)جامعة مكناس محمد عيساوي مسطايسمكناس

1-(البدلية)جامعة مكناس ابو العالء املعريمكناس

5-(البدلية)جامعة مكناس لسان ادلين بن اخلطيبمكناس

2-(البدلية)جامعة مكناس أ م سلمةمكناس

3-(البدلية)جامعة مكناس امحد شويقمكناس

7-(البدلية)جامعة مكناس لال خدجية بنت س يدي محمد العلويمكناس

3-(البدلية)جامعة مكناس البحرتيمكناس

2-(البدلية)جامعة مكناس ابراهمي الهاليلمكناس

4-(البدلية)جامعة مكناس املسرية اخلرضاءمكناس
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قلميية عدد املناصبامجلاعةاملؤسسةاملديرية الإ

مكناس- األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس 

-السكل الابتدايئ-مكناس -لحئة املناصب الشاغرة بعد احلراكت الانتقالية جبهة فاس

1-(البدلية)جامعة مكناس ابن زيدونمكناس

1-(البدلية)جامعة مكناس اخملتار السويسمكناس

1-(البدلية)جامعة مكناس الوفاقمكناس

2-(البدلية)جامعة مكناس حلمية السعديةمكناس

5-(البدلية)جامعة مكناس عبد اللطيف الصايغمكناس

1-جامعة همايةاملهايةمكناس

1-جامعة همايةزواةلمكناس

9-جامعة همايةأ ولد سلميمكناس

3-جامعة همايةاعرب الصباحمكناس

2-جامعة همايةمعر بن عبد العزيز املهايةمكناس

1-(البدلية)جامعة مولي ادريس زرهون أ حدمكناس

3-(البدلية)جامعة مولي ادريس زرهون عبد هللا بن حذافةمكناس

4-جامعة نزاةل بين عامربين عامرمكناس

4-جامعة نزاةل بين عامراولد يوسفمكناس

4-جامعة واد اجلديدةدار القايد س يدي الش يخمكناس

2-جامعة واد اجلديدةالقدارة املركزمكناس

2-جامعة واد اجلديدةالنوايج املركزمكناس

3-جامعة ولييلفرطاسة املركزمكناس

2-جامعة ولييلعني بزيز املركزمكناس

4-جامعة ولييلبوعسل املركزمكناس

3-جامعة ولييل بين مرعازمكناس

5-جامعة ولييلكرمتمكناس

1-(البدلية)جامعة ويسالن عبد هللا كنونمكناس

1-(البدلية)جامعة ويسالن شكيب أ رسالنمكناس

1-(البدلية)جامعة ويسالن معر اخلياممكناس
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قلميية عدد املناصبامجلاعةاملؤسسةاملديرية الإ

مكناس- األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس 

-السكل الابتدايئ-مكناس -لحئة املناصب الشاغرة بعد احلراكت الانتقالية جبهة فاس

2-(البدلية)جامعة ويسالن مولي حلسن حزيوينمكناس

6-(البدلية)جامعة ويسالن معرو بن العاصمكناس

3-(البدلية)جامعة ويسالن املهدي بن تومرت ويسالنمكناس

6-(البدلية)جامعة ويسالن التمنيةمكناس

فران 6-س يدي اخملفيم البقريت/ماإ

فران 3-س يدي اخملفيم اتسامكت/ماإ

فران فرانم س نوال/ماإ 4-واد اإ

فران فرانم اكدال/ماإ 4-واد اإ

فران 1-عني اللوحم اتبرغازيت/ماإ

فران 1-ابنصمميم معروس/ماإ

فران 1-تيكريكرةم اداروش/ماإ

فران 2-تميحضيتم بودراع/ماإ

فران 1-ضاية عوام ضاية افراح/ماإ
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