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ترتيب 

الختيار
جماعة  التعيين

عمالة: مكناس 14057916/09/81 241 مزدوجحينجي جواد 1الطائف مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 20581421/09/83 239 مزدوجعبدا اوقسو 1السعادة مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 69757323/10/78 215 مزدوجعبد السلم برشي 1معمل السمنت ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 17460821/09/83 203 مزدوجاسفري محمد 1سلمان الفارسي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 87142218/12/85 199 مزدوجابن حليمة 1الخنساء مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 38036417/09/90 197 مزدوجعبداللطيف بنمولود 1زيري بن عطية بوفكران )البلدية(

عمالة: مكناس 31640916/09/88 193 مزدوجعواطف المقدم 1المنصور مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 69067016/09/80 193 مزدوجبن البشير حسن 1السعادة مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 14869116/09/81 187 مزدوجميلود اخويدر 1وادي الجديدة واد الجديدة

عمالة: مكناس 70655116/09/92 185 مزدوجالدريسي عبد ا 1عبد الخالق الطريس مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 24139417/09/84 183 مزدوجزهرة رجب 1المنصور مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 28849816/09/86 183 مزدوجالخزري مصطفى 1عمر بن عبد العزيز مرجان مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 70755216/09/92 183 مزدوجفاخر رضوان 1مولي يوسف مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 38566217/09/90 181 مزدوجالحسن الحسناوي 1ابن حزم مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 68902516/09/80 181 مزدوجأحمد الوكيلي 1سلمان الفارسي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 68991416/09/80 180 مزدوجاحمدبن القائد 1عبد ا علوي المدغري مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 20258616/09/86 179 مزدوجالدويري مولي عبد ا 1لل خديجة بنت سيدي محمد العلوي مكناس )البلدية(

1 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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عمالة: مكناس 24036117/09/84 179 مزدوجالمكي لخليفي 1حليمة السعدية مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 28868316/09/86 179 مزدوجعلل اعناوي 1مولي يوسف مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 73781716/09/93 179 مزدوجالدباغ محمد 1سلمان الفارسي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 73898916/09/93 179 مزدوجلعويني بنعيسى 1ابراهيم الروداني بوفكران )البلدية(

عمالة: مكناس 95386516/09/80 179 إلتحاق بالزوجمزدوجمليكة الوالي علمي مولي 1ابن عاشر المشور الستينية )البلدية(

عمالة: مكناس 76995716/09/91 177 مزدوجالفلقي فدوة 1المنصور مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 16417016/09/82 176 مزدوجالعزيزي مولي الحسن 1المنصور مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 65922917/09/79 176 مزدوججبابرة عبدالعزيز 1حليمة السعدية مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 23857317/09/84 175 مزدوجالمصطفى الفرطاسي 1حي السلم مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 25831916/09/85 175 مزدوجخربوش عبد الحق 1البطحاء مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 73774616/09/93 175 مزدوجامحمد عماري 1المصلى مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 5834816/09/94 173 مزدوجالزعايمي عبد المجيد 1المصلى مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 5989716/09/94 173 مزدوجرشيد شعيب 1معمل السمنت ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 6014716/09/94 173 مزدوجعقدير اسماعيل 1المنصور مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 6041216/09/94 173 مزدوجيوسف قيش 2مي زيادة مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 15091216/09/81 173 مزدوجوبدة حميد 1فاطمة الفهرية مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 16537716/09/82 173 مزدوجحمدان الحسن 1ايت عبة المركز دار أم السلطان
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عمالة: مكناس 20551021/09/83 173 مزدوجحسن الدهبي 1الرهوني مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 21127516/09/85 173 مزدوججواد دادي 1محمد الزرقطوني مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 27029016/09/85 173 مزدوجعبد المالك الرياحي 1حمزة بن عبد المطلب مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 69447516/09/80 173 مزدوجعبد المجيد بوزبيبة 1عبدا الشفشاوني مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 72496816/09/92 173 مزدوجعمراوي محمد 1سلمان الفارسي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 73767616/09/93 171 مزدوجمحمد حجراوي 1عمر بن عبد العزيز مرجان مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 73791216/09/93 171 مزدوجاالهورشمت  يدير 1ايت رحو المركز مجاط

عمالة: مكناس 74452016/09/93 171 مزدوجقاسمي عبدالرحمان 2عمر بن عبد العزيز مرجان مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 20821621/09/83 169 مزدوجالعلوي سيدي محمد 2عبد الخالق الطريس مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 35476216/09/89 169 مزدوجفاطمة القاسمي 1الحافظ بن حجر تولل )البلدية(

عمالة: مكناس 73906416/09/93 169 مزدوجسكاكير محمد 1عبدا الشفشاوني مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 74411616/09/93 169 مزدوجفضول زهور 1سلمان الفارسي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 77404416/09/91 169 مزدوجعتيقة بوطاهر 1حليمة السعدية مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 97285716/09/82 168 مزدوجفاطمة الحساني 1ابن النفيس مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 6454116/09/95 167 مزدوجخالد مكايز 1السعادة مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 9105616/09/95 167 مزدوجبندادا محمد 1ايت رحو المركز مجاط

عمالة: مكناس 15019801/10/80 167 مزدوجبوجمعة بداوي 1عبد ا بن رواحة مكناس )البلدية(

3 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 



جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية )الوطنية و 

الجهوية( بالمؤسسات التعليمية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 2017

06/07/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

فاس - مكناس03

المادة المطلوبة م. النقطمؤسسة  التعيين
ترتيب 

الختيار
جماعة  التعيين

عمالة: مكناس 16552316/09/82 167 مزدوجالهادفي محمد 1مولي يوسف مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 20552121/09/83 167 مزدوجعبدالله الدكار 1عبد الخالق الطريس مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 24027817/09/84 167 مزدوجالمحجوب الطالب 1ايت رحو المركز مجاط

عمالة: مكناس 28943816/09/86 167 مزدوجادريس عز الدين 1ايت ولل المركز أيت ولل

عمالة: مكناس 33377617/09/90 167 مزدوجالمصطفى المشكوري 1معمل السمنت ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 37906017/09/90 167 مزدوجعبد ا الشعيبي 1صلح الدين اليوبي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 78708616/09/92 167 مزدوجرضوان بنكروم 1التنمية ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 20428521/09/83 166 مزدوجالعزماني        ادريس 1ابن عباد مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 69477016/09/78 166 مزدوجبشيري الحبيب 1عبد الخالق الطريس مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 97132201/10/80 166 مزدوجرقية تبوبشت 1ابن جابر المكناسي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 35780616/09/89 165 مزدوجديدي جميلة 1سلمان الفارسي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 39092817/09/90 165 مزدوجمولود حقي 1عبد الخالق الطريس مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 88731316/09/87 165 مزدوجعزيزي نزهة 1رياض السماعيلية مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 20553921/09/83 164 مزدوجعبد العزيز الرامي 2السماعيلية مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 86377416/09/85 164 مزدوجلحياوي عائشة 3مولي يوسف مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 5492216/09/94 163 مزدوجبوحيري نعيمة 1مصطفى المعني مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 6019316/09/94 163 مزدوجحكيمة الحسني 1معمل السمنت ويسلن )البلدية(
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عمالة: مكناس 20590821/09/83 163 مزدوجحسن اليعقوبي 1حمان الفطواكي بوفكران )البلدية(

عمالة: مكناس 21363516/09/85 163 مزدوجالشاوي محمد 3أنس بن مالك مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 28864216/09/86 163 مزدوجسـالمي احمد 1عمر الخيام ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 39146317/09/90 163 مزدوجربيعة الرباعي 2الزهر مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 5562216/09/94 161 مزدوجادويري مولي رشيد 1ابراهيم الروداني بوفكران )البلدية(

عمالة: مكناس 5663216/09/94 161 مزدوجعبدالرحمان بلعافية 3مولي يوسف مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 5990316/09/94 161 مزدوجأحمد برحال 2مي زيادة مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 24034717/09/84 161 مزدوجادريس  اعبيزا 2الليمون مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 25840216/09/85 161 مزدوجممو ابراهيم 1الحاج قدور سيدي سليمان مول الكيفان

عمالة: مكناس 37856717/09/90 161 مزدوجخديم ا بوشعيب 1مولي لحسن حيزوني ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 38374816/09/90 161 مزدوجسعيدة اتويمر 1عمر بن عبد العزيز مرجان مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 67044219/09/79 161 مزدوجعبد النبي ابو طيب 1الطائف مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 70669016/09/92 161 مزدوجفاطمة  لسمي 1وادي الذهب سيدي سليمان مول الكيفان

عمالة: مكناس 70752101/05/97 161 مزدوجالعابدي الحسن 1ابراهيم الروداني بوفكران )البلدية(

عمالة: مكناس 71960916/09/92 161 مزدوجأحمد الحجام 1زوالط الدخيسة

عمالة: مكناس 72492616/09/92 161 مزدوجسلم المرغيشي 1المختار السوسي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 72537016/09/92 161 مزدوجعبد الله رضاك 1سلمان الفارسي مكناس )البلدية(
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عمالة: مكناس 74622516/09/93 161 مزدوجرشيد  بونور 1عمر بن عبد العزيز مرجان مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 76907016/09/91 161 مزدوجرزوق عزيز 1ولدة بنت المستكفي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 86390916/09/85 161 مزدوجبوشرة شقيري 1عمر بن عبد العزيز مرجان مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 104441516/09/96 161 مزدوجاكتومان عبدالواحد 2الضحى الدخيسة

عمالة: مكناس 104614216/09/96 161 مزدوجمحمد مرزوقا 1معمل السمنت ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 104615116/09/96 161 مزدوجالميلود ادريسي 1عبد ا بن ياسين مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 104947216/09/96 161 مزدوجموساوي سعيد 1رياض السماعيلية مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 104977916/09/96 161 مزدوجالشادلي المهدي 111 يناير ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 105040416/09/96 161 مزدوجاخطيب عبد الكريم 1دار ام السلطان المركز دار أم السلطان

عمالة: مكناس 6440616/09/95 160 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد أقديم 1واد المخازن مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 8930616/09/95 159 مزدوجعبداوي محمد 1عبد ا بن ياسين مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 9203716/09/95 159 إلتحاق بالزوجمزدوجزاكية الودغيري 1رياض السماعيلية مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 77674916/09/91 159 مزدوجسعيد  باهية 1رياض السماعيلية مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 23684317/09/84 158 مزدوجالفاهم           محمد 1عمرو بن العاص ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 24146316/09/84 158 مزدوجالحمدوشي رشيدة 2زيري بن عطية بوفكران )البلدية(

عمالة: مكناس 77595416/09/91 158 إلتحاق بالزوجمزدوجعزيزة الوي 2سلمان الفارسي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 5687916/09/94 157 مزدوجعبد القادر جنان 1المهاية مهاية
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عمالة: مكناس 6398716/09/95 157 مزدوجالحسناوي حورية 4رياض السماعيلية مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 6423216/09/95 157 مزدوجمريم يعلى 1الخنساء مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 8963216/09/95 157 مزدوجمسرور فاطمة 2فاطمة الفهرية مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 35883717/09/90 157 مزدوجمحمد بنهرون 2عبد ا بن رواحة مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 37916417/09/90 157 مزدوجأحمد جنبا 2رياض السماعيلية مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 39099217/09/90 157 مزدوجنادية خطابي 4مولي يوسف مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 104620716/09/96 157 مزدوجعبد المولى نجيم 1ايت عبة المركز دار أم السلطان

عمالة: مكناس 104623816/09/96 157 مزدوجيوسف منير 1ابن خلدون مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 5979516/09/94 156 إلتحاق بالزوجمزدوجبوشرة   بنعلل 1محمد غازي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 88673216/09/87 156 مزدوجأبو سلة مليكة 1الخنساء مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 5744116/09/94 155 مزدوجمحمد تابتي 1وادي الجديدة واد الجديدة

عمالة: مكناس 5784616/09/94 155 مزدوجرشيد عبيدة 1أحد مولي ادريس زرهون )البلدية(

عمالة: مكناس 5817516/09/94 155 مزدوجمصطفى   تاتوتي 1ايت عبة المركز دار أم السلطان

عمالة: مكناس 5836116/09/94 155 مزدوجعبدالسلم الزياتي 2حليمة السعدية مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 5999816/09/94 155 مزدوجعزوز الخطري 1ايت عبة المركز دار أم السلطان

عمالة: مكناس 6001216/09/94 155 مزدوجالمصطفى بيتي 4ايت رحو المركز مجاط

عمالة: مكناس 6068716/09/94 155 مزدوجادريس فيللي 1عبد ا كنون ويسلن )البلدية(

7 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 



جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية )الوطنية و 

الجهوية( بالمؤسسات التعليمية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 2017

06/07/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

فاس - مكناس03

المادة المطلوبة م. النقطمؤسسة  التعيين
ترتيب 

الختيار
جماعة  التعيين

عمالة: مكناس 6435616/09/95 155 مزدوجمحمد اليحياوي 1ابن النفيس مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 8902616/09/95 155 مزدوجقاديري سعيد 1مصطفى المعني مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 8908416/09/95 155 مزدوجمنير حموشي 1مولي لحسن حيزوني ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 8925916/09/95 155 مزدوجالكاضي ميمون 1الخنساء مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 8962016/09/95 155 مزدوجرضوان عرابي 1ابي تمام الطائي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 8997716/09/95 155 مزدوجمحمد الراضي 1الليمون مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 9106316/09/95 155 مزدوجعبد اللطيف لشقار 4ابن جابر المكناسي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 9116316/09/95 155 مزدوجمامون مولي رشيد 1عبد ا علوي المدغري مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 9118816/09/95 155 مزدوجمحمد منصف 1السعادة مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 9130416/09/95 155 مزدوجعزيز لمطيرني 1حليمة السعدية مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 9130716/09/95 155 مزدوجعبد العالي غواطي 1حمزة بن عبد المطلب مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 9135316/09/95 155 مزدوجحكيم الناجح 1وادي الجديدة واد الجديدة

عمالة: مكناس 9152616/09/95 155 مزدوجاحمد العمري 1ابراهيم الروداني بوفكران )البلدية(

عمالة: مكناس 9179816/09/95 155 مزدوجمحمد اوحرمة 1زوالط الدخيسة

عمالة: مكناس 9210716/09/95 155 مزدوجالقري عبد الحق 111 يناير ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 20351621/09/83 155 مزدوجمحمد القرطيط 1المصلى مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 21378416/09/85 155 مزدوجأسلوني المصطفى 1عبد ا بن ياسين مكناس )البلدية(
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عمالة: مكناس 24040817/09/84 155 مزدوجالمصطفى معيس 3عبد ا علوي المدغري مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 27056816/09/86 155 مزدوجقروان حسن 1حليمة السعدية مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 28863416/09/86 155 مزدوجعبد ا العمراني 8يوسف بن تاشفين مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 39777616/09/91 155 مزدوجلحسن بوكمار 1فاطمة الفهرية مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 71943916/09/92 155 مزدوجمحند حميمصة 1الوفاق مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 72424516/09/92 155 مزدوجادريس برقية 3الحافظ بن حجر تولل )البلدية(

عمالة: مكناس 72534816/09/92 155 مزدوجحمو عبو عمرو 1ابن غازي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 74406416/09/93 155 مزدوجداحمو عبد الواحد 1عبد ا كنون ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 74416116/09/93 155 مزدوجسعيد قدوري 1دار ام السلطان المركز دار أم السلطان

عمالة: مكناس 74991716/09/93 155 مزدوجعبد العزيز بيزبيز 1ابن خلدون مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 76634316/09/91 155 مزدوجعبد الرحمان المتوكل 1أحد مولي ادريس زرهون )البلدية(

عمالة: مكناس 78726525/09/92 155 مزدوجعبد السلم   سوني 1عبد ا كنون ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 104539616/09/96 155 مزدوجعبد اللطيف لوكيلي 2ابن زيدون مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 104913916/09/96 155 مزدوجمحمد  أغدوز 2ايت رحو المركز مجاط

عمالة: مكناس 111439916/09/97 155 مزدوجسناء دكير ا 1عبد ا كنون ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 77490216/09/91 153 مزدوجلمطور علي 1الضحى الدخيسة

عمالة: مكناس 104490616/09/96 153 مزدوجفراج عمر 2المل مكناس )البلدية(
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عمالة: مكناس 104610416/09/96 153 مزدوجإدريس اعنان 1ادريس الول مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 70763116/09/92 152 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبدالغاني خاطري 1المصلى مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 6422816/09/95 151 مزدوجسلل سعيد 1محمد عيساوي مسطاسي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 8964016/09/95 151 مزدوجالشرادي نزهة 2عمر الخيام ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 24137117/09/84 151 مزدوجسعيدة مفتوح 2السعادة مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 35643916/09/89 151 مزدوجلعبل عبد الجليل 7احمد شوقي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 38555517/09/90 151 مزدوجأمينة الحماوي 2المام البخاري المشور الستينية )البلدية(

عمالة: مكناس 74351616/09/93 151 مزدوجمكريم المصطفى 7المخاطير الدخيسة

عمالة: مكناس 74403016/09/93 151 مزدوجبيتو عبد الصادق 2عمر الخيام ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 74964816/09/93 151 مزدوجمجيد زعيم 3المصلى مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 88615826/10/87 151 مزدوجلصفر حورية 1النواجي المركز واد الجديدة

عمالة: مكناس 111420516/09/97 151 مزدوجلكبيرة الحيمر 2فاطمة الفهرية مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 111443616/09/97 151 مزدوجبلكبير لبنى 3واد الرمان  المركز عين جمعة

عمالة: مكناس 16407516/09/82 149 مزدوجشوكري وزاني 5عبد ا علوي المدغري مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 35436616/09/89 149 مزدوجسعيد اعوين 4محمد عيساوي مسطاسي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 37762017/09/90 149 مزدوجإدريس موساوي 5المخاطير الدخيسة

عمالة: مكناس 37771817/09/90 149 مزدوجبوتمغزوت محمد 1محمد غازي مكناس )البلدية(
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عمالة: مكناس 37817517/09/90 149 مزدوجحميد بنغانم 8أنس بن مالك مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 70677416/09/92 149 مزدوجعبد السلم كريمي 1زوالط الدخيسة

عمالة: مكناس 72525516/09/92 149 مزدوجالدريسي عبد الرحمان 3لل خديجة بنت سيدي محمد العلوي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 76214716/09/91 149 مزدوجمحمد غزال 3ابو القاسم الزياني مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 27047716/09/86 148 مزدوجبغوض الحسين 1زيري بن عطية بوفكران )البلدية(

عمالة: مكناس 86111421/09/83 148 مزدوجكحلوي امينة 3المصلى مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 111443816/09/97 147 مزدوجسعيد حجلوي 1مدرسة تولل تولل )البلدية(

عمالة: مكناس 31625616/09/88 146 مزدوجفاطمة دوعلي 1ابن العميد مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 5797116/09/94 145 مزدوجعبد الحق شعبوط 1عمر الخيام ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 8978916/09/95 145 مزدوجهشام الفطواكي 2المام الشافعي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 16558916/09/82 145 إلتحاق بالزوجةمزدوجالدغوغي  عبد العافي 1المدرسة الجديدة ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 74218016/09/93 145 مزدوجرشيد الدقاقي 1التنمية ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 74693516/09/93 145 مزدوجخالد لعويني 1ورزيغة  المركز الدخيسة

عمالة: مكناس 74921516/09/93 145 مزدوج خالد بنعبد الرحمان 1الحاج قدور سيدي سليمان مول الكيفان

عمالة: مكناس 104496316/09/96 145 مزدوجبوشنة  محمد 3الحاج قدور سيدي سليمان مول الكيفان

عمالة: مكناس 111435016/09/97 145 مزدوجسعاد أريفي 3المام البخاري المشور الستينية )البلدية(

عمالة: مكناس 111779816/09/97 145 مزدوجفاطمة جاب ا 1الضحى الدخيسة

11 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 



جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية )الوطنية و 

الجهوية( بالمؤسسات التعليمية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 2017

06/07/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

فاس - مكناس03

المادة المطلوبة م. النقطمؤسسة  التعيين
ترتيب 

الختيار
جماعة  التعيين

عمالة: مكناس 6096816/09/94 144 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة ايت سيدي مسعود 1رياض تولل تولل )البلدية(

عمالة: مكناس 33787416/09/88 142 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطنة ابعيلي 1ابراهيم الروداني بوفكران )البلدية(

عمالة: مكناس 74033816/09/93 142 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد بن رحوا 3المصلى مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 9134816/09/95 141 إلتحاق بالزوجةمزدوجمولي احمد مراني 3زيري بن عطية بوفكران )البلدية(

عمالة: مكناس 104784016/09/96 141 إلتحاق بالزوجمزدوجمونية غلب 2المصلى مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 104809516/09/96 141 إلتحاق بالزوجةمزدوجهشام حمون 1معمل السمنت ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 111965516/09/98 141 إلتحاق بالزوجمزدوجأمينة بوسعيد 1المدرسة الجديدة ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 111970816/09/98 141 إلتحاق بالزوجمزدوجاسماء الهاشمي 1رياض تولل تولل )البلدية(

عمالة: مكناس 5694816/09/94 140 إلتحاق بالزوجةمزدوججيدي لحسن 1التقدم مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 21358516/09/85 140 مزدوجالدخيسي ادريس 7مولي يوسف مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 28837116/09/86 140 مزدوجعبد الرزاق الخمسي 2المصلى مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 35417216/09/89 140 مزدوجنجية البلعيزي 4محمد غازي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 28814916/09/86 139 مزدوجالحمدوشي عبد اللطيف 1حمزة بن عبد المطلب مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 73881816/09/93 139 مزدوجالبوبكري حسن 6ادريس الول مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 104438716/09/96 139 مزدوججميلة النتيفي 1حي السلم مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 31611716/09/88 138 مزدوجابوالعباس نزهة 1مولي يوسف مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 112026216/09/98 137 إلتحاق بالزوجمزدوجرشيدة لكحل 2الوفاق مكناس )البلدية(

12 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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عمالة: مكناس 20563021/09/83 136 مزدوجأزناتي مصطفى 1معروف الرصافي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 38564917/09/90 136 مزدوجالسهلوي العربي 2ابن جابر المكناسي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 115886816/09/99 136 إلتحاق بالزوجمزدوجاعبيبي سمية 1النزالة الرداية مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 9201716/09/95 135 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبدالوهاب حماني 2المصلى مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 27013216/09/85 135 إلتحاق بالزوجةمزدوجدحماني  عبد  الحق 1سيدي سليمان المركز سيدي سليمان مول الكيفان

عمالة: مكناس 115431216/09/99 135 إلتحاق بالزوجمزدوجحكيمة الجناتي ادريسي 1النزالة الرداية مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 115415916/09/99 133 إلتحاق بالزوجمزدوجالمنور حكيمة 2المصلى مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 115883816/09/99 133 إلتحاق بالزوجمزدوجتوراوي خديجة 1ابن جابر المكناسي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 21524721/09/83 132 مزدوجمحمد بطاحي 1المدرسة الجديدة ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 111432816/09/97 131 إلتحاق بالزوجمزدوجحسنة المالكي 1النزالة الرداية مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 115451116/09/99 131 إلتحاق بالزوجمزدوجلطفي خديجة 1المصلى مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 23724217/09/84 130 مزدوجنزالى عبد العالي 4ابن رشد مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 71790716/09/92 130 مزدوجحراق خديجة 2مي زيادة مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 104510316/09/96 130 إلتحاق بالزوجةمزدوجمؤنس بنطاطة 1مي زيادة مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 6015716/09/94 129 إلتحاق بالزوجةمزدوجاحمد فلح 1المام البخاري المشور الستينية )البلدية(

عمالة: مكناس 72420016/09/92 129 إلتحاق بالزوجةمزدوجغنان جواد 5سكينة بنت الحسين مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 104546816/09/96 129 إلتحاق بالزوجةمزدوجصلح الدين مساوي 1حليمة السعدية مكناس )البلدية(

13 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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الجهوية( بالمؤسسات التعليمية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 2017
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عمالة: مكناس 6418116/09/95 128 إلتحاق بالزوجةمزدوجعادل مرزوكي 1ورزيغة  المركز الدخيسة

عمالة: مكناس 25831416/09/85 128 مزدوجعزيز بوكايسي 1ايت حسين أيت ولل

عمالة: مكناس 38013317/09/90 128 مزدوجنعيمة مسعودي 1المدرسة الجديدة ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 39158317/09/90 128 إلتحاق بالزوجةمزدوجالــطويل عبد الرحمان 3الحافظ بن حجر تولل )البلدية(

عمالة: مكناس 70759516/09/92 126 مزدوجسكينة مولي الشريف 1محمد مجاهد مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 111987416/09/98 126 إلتحاق بالزوجمزدوجامينة الحضري 1عبد اللطيف الصايغ مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 5897916/09/94 124 مزدوجالعروبي الحسين 1التنمية ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 69447116/09/80 124 مزدوجأبجلل محمد 3مدرسة تولل تولل )البلدية(

عمالة: مكناس 111434216/09/97 123 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية لبيض 2ابن العميد مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 117751513/09/00 123 إلتحاق بالزوجةمزدوجمنير اخنابة 1ايت رحو المركز مجاط

عمالة: مكناس 140428401/01/02 123 إلتحاق بالزوجمزدوجباسالم خديجة 5المصلى مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 111454116/09/97 122 إلتحاق بالزوجمزدوجرشيدة عبد الخالق 1التقدم مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 126543009/09/02 122 إلتحاق بالزوجمزدوجنهاد الدكالي 1مولي علي الشريف مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 9113916/09/95 121 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبداللطيف الداليد 1الليمون مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 27048316/09/86 121 إلتحاق بالزوجةمزدوجبشاني الحسن 1ابن رشد مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 115888416/09/99 121 إلتحاق بالزوجمزدوجحسناوي ناجية 3المصلى مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 118103911/09/00 121 إلتحاق بالزوجةمزدوجالزهري فريد 1عبد ا علوي المدغري مكناس )البلدية(

14 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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الجهوية( بالمؤسسات التعليمية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 2017
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عمالة: مكناس 74953916/09/93 118 مزدوجوقاس فاطمة 5خالد بن الوليد مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 126345304/09/02 118 إلتحاق بالزوجمزدوجل لة حكيمةعيظان 1وادي الجديدة واد الجديدة

عمالة: مكناس 9142816/09/95 117 إلتحاق بالزوجةمزدوجعليبو محمد 1معمل السمنت ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 74404216/09/93 117 إلتحاق بالزوجةمزدوجاباخويا عبدالحق 6مدرسة تولل تولل )البلدية(

عمالة: مكناس 126763816/09/02 117 إلتحاق بالزوجمزدوجفدوى الكساب 1المام البخاري المشور الستينية )البلدية(

عمالة: مكناس 111432416/09/97 116 إلتحاق بالزوجةمزدوجاحمد بلحاج 1ورزيغة  المركز الدخيسة

عمالة: مكناس 117548908/09/00 116 إلتحاق بالزوجةمزدوجفيصل الحيمر 1محمد مجاهد مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 126583504/09/02 116 إلتحاق بالزوجمزدوجالفصوخي زكية 1دار القايد سيدي الشيخ واد الجديدة

عمالة: مكناس 104621516/09/96 115 إلتحاق بالزوجةمزدوجربيع مصباحي 1محمد الزرقطوني مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 111971316/09/98 115 إلتحاق بالزوجمزدوجزهرة خلتهالو 1التقدم مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 126622513/09/02 115 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان المغراوي 1الليمون مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 35752916/09/89 114 مزدوجحرا عائشة 4محمد الزرقطوني مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 70704016/09/92 113 إلتحاق بالزوجمزدوجالطراز فاطمة 5المسيرة الخضراء مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 117615406/09/00 112 إلتحاق بالزوجمزدوجالعرابي حفيظة 1عمرو بن العاص ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 126638504/09/02 111 إلتحاق بالزوجمزدوجالعمري العلوي كوثر 3وادي الجديدة واد الجديدة

عمالة: مكناس 77603616/09/91 110 مزدوجزبوري فاطمة 1الليمون مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 126629104/09/02 109 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام الملولي 2تعاونية المسيرة أيت ولل

15 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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عمالة: مكناس 130702505/09/03 108 إلتحاق بالزوجمزدوجالوضار بديعة 1معروف الرصافي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 112045016/09/98 105 إلتحاق بالزوجمزدوجالفقيري عتيقة 2لل خديجة بنت سيدي محمد العلوي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 117646806/09/00 102 إلتحاق بالزوجمزدوجكيدر حياة 3المسيرة الخضراء مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 130654205/09/03 101 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان أدريوش 2ابن جابر المكناسي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 117527506/09/00 100 إلتحاق بالزوجمزدوجشنيار مريم 6معروف الرصافي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 126745004/09/02 99 إلتحاق بالزوجمزدوججاريدي خديجة 10مصطفى المعني مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 111452916/09/97 97 إلتحاق بالزوجمزدوجمليكة العموسي 2معروف الرصافي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 140014807/09/05 94 إلتحاق بالزوجمزدوجفيللي مريم 1المل مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 111970916/09/98 93 إلتحاق بالزوجمزدوجفتيحة وكيد 5الوفاق مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 130700705/09/03 92 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة الوافي 1التنمية ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 140062307/09/05 92 إلتحاق بالزوجمزدوجمسعودي مجيدة 1المل مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 140081607/09/05 92 إلتحاق بالزوجمزدوجثورية وزنو 1تعاونية المسيرة أيت ولل

عمالة: مكناس 72393116/09/92 91 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الفتاح السبيعي 4الوحدة تولل )البلدية(

عمالة: مكناس 117296606/09/00 91 إلتحاق بالزوجمزدوجبوداد حرية 1ايت رحو المركز مجاط

عمالة: مكناس 139999015/09/05 91 إلتحاق بالزوجةمزدوجالوزاني زبير 1المل مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 71786216/09/92 90 إلتحاق بالزوجمزدوجرابحة الكنون 1الليمون مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 123926112/09/01 90 إلتحاق بالزوجمزدوجاسماء سبوع 1ابن جابر المكناسي مكناس )البلدية(

16 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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عمالة: مكناس 117411406/09/00 89 إلتحاق بالزوجمزدوجحسناء بنسعيد 1مصطفى المعني مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 5998116/09/94 88 إلتحاق بالزوجةمزدوجاحماد الرجدالي 2معروف الرصافي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 123929606/09/01 88 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان ساهل 4الوحدة تولل )البلدية(

عمالة: مكناس 136743707/09/04 88 إلتحاق بالزوجمزدوجهدى الزهر 1مصطفى المعني مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 9104516/09/95 87 إلتحاق بالزوجةمزدوجبولة رشيد 9الحاج قدور سيدي سليمان مول الكيفان

عمالة: مكناس 126795304/09/02 87 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام  العمري 1مي زيادة مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 115447316/09/99 86 إلتحاق بالزوجمزدوجفوزية اسحيمي 3عبد ا بن رواحة مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 118068906/09/00 86 إلتحاق بالزوجمزدوجمبطول  سميرة 1ابن غازي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 136819607/09/04 86 إلتحاق بالزوجمزدوجبنعبد ا نادية 1ابن جابر المكناسي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 104536116/09/96 85 إلتحاق بالزوجةمزدوجفؤاد الجمغيلي 2التقدم مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 118136106/09/00 85 إلتحاق بالزوجمزدوجتاغلوي لطيفة 1التنمية ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 130844716/09/03 85 إلتحاق بالزوجمزدوجحفيظة سوعال 2معروف الرصافي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 5704616/09/94 84 إلتحاق بالزوجةمزدوجعزيز حوود 1معمل السمنت ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 140080015/09/05 84 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة اولغازي 1المسيرة الخضراء مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 115856916/09/99 83 إلتحاق بالزوجمزدوجزينب صدقي 3ابن حزم مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 126973102/10/02 83 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة      توارسة 3مي زيادة مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 136735307/09/04 82 إلتحاق بالزوجمزدوجادعينن عتيقة 111 يناير ويسلن )البلدية(

17 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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عمالة: مكناس 111985416/09/98 81 إلتحاق بالزوجمزدوجامغار رشيدة 4واد المخازن مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 123792806/09/01 80 إلتحاق بالزوجمزدوجكوز أسية 8ابن حزم مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 118077706/09/00 79 إلتحاق بالزوجمزدوجملكي ايمان 2الوحدة تولل )البلدية(

عمالة: مكناس 104935616/09/96 77 إلتحاق بالزوجةمزدوجخالد الدهبي 6أنس بن مالك مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 111988216/09/98 77 إلتحاق بالزوجمزدوجسمية إدريسي 1ابن زهر سيدي سليمان مول الكيفان

عمالة: مكناس 117939406/09/00 77 إلتحاق بالزوجمزدوجسميرة القاطي 6ابن جابر المكناسي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 140098507/09/05 74 إلتحاق بالزوجمزدوجاسليماني  كريمة 1محمد عيساوي مسطاسي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 126452004/09/02 73 إلتحاق بالزوجةمزدوجأكرام بنمرزوك 3حليمة السعدية مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 111956316/09/98 70 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية الصحوبة 2حليمة السعدية مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 123509106/09/01 70 إلتحاق بالزوجمزدوجفتيحة  برج 1تعاونية المسيرة أيت ولل

عمالة: مكناس 154839602/12/08 70 إلتحاق بالزوجةمزدوجالدريسي عبد العزيز 2المخاطير الدخيسة

عمالة: مكناس 115881716/09/99 69 إلتحاق بالزوجةمزدوجاسماعيل حماني 4ادريس الول مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 123442306/09/01 69 إلتحاق بالزوجمزدوجصباح اوصاف 2ابن جابر المكناسي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 123470906/09/01 69 إلتحاق بالزوجمزدوجسميرة البرودي 1المدرسة الجديدة ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 126583925/09/02 69 إلتحاق بالزوجمزدوجالفجاط مريم 1محمد مجاهد مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 140642905/09/08 69 إلتحاق بالزوجمزدوجالهام بلفقيه 7عبد ا بن ياسين مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 9113216/09/95 68 إلتحاق بالزوجةمزدوجبنعبو رفيق 1ابراهيم الهللي مكناس )البلدية(
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عمالة: مكناس 126935904/09/02 68 إلتحاق بالزوجمزدوجامال ساهل 1احمد شوقي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 140453705/09/07 68 إلتحاق بالزوجمزدوجبن الشكرة كوثر 7واد المخازن مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 140646705/09/08 68 إلتحاق بالزوجمزدوجحكيمة بندادي 4زوالط الدخيسة

عمالة: مكناس 126842804/09/02 65 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبدالمنعم ميطاشي 1عبد ا كنون ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 123736506/09/01 63 إلتحاق بالزوجمزدوجهريم الهام 1عمر الخيام ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 115828116/09/99 62 إلتحاق بالزوجمزدوجسومية آيت راس 5عبد اللطيف الصايغ مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 126323004/09/02 62 إلتحاق بالزوجمزدوجعبد الوهاب  ماجدة 1محمد عيساوي مسطاسي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 130776605/09/03 61 إلتحاق بالزوجمزدوجلودغيري سهام 5المل مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 123521506/09/01 60 إلتحاق بالزوجةمزدوجبوحمدي م, حفيظ 7تعاونية المسيرة أيت ولل

عمالة: مكناس 130698605/09/03 60 إلتحاق بالزوجمزدوجماهمة المجتهيد 2محمد عيساوي مسطاسي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 130853705/09/03 60 إلتحاق بالزوجمزدوجلبنى اطويبي 7مولي علي الشريف مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 155010501/01/10 60 إلتحاق بالزوجمزدوجكريمة الدهبي 1خالد بن الوليد مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 155054801/01/10 60 إلتحاق بالزوجمزدوجحداد سهام 2الوفاق مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 136777607/09/04 59 إلتحاق بالزوجمزدوجمزغوتي نعيمة 1عبد ا بن رواحة مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 111441216/09/97 58 إلتحاق بالزوجةمزدوجالسرغيني محمد 1مولي علي الشريف مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 140517705/09/07 58 إلتحاق بالزوجمزدوجسلوى  بنطيب 3عمر الخيام ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 140749005/09/08 57 إلتحاق بالزوجمزدوجصادقي  بشرى 2واد المخازن مكناس )البلدية(
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عمالة: مكناس 117636206/09/00 56 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية الزاهر 1عمر الخيام ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 140102707/09/05 56 إلتحاق بالزوجمزدوجطامية فاطمة 1مولي لحسن حيزوني ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 140033707/09/05 55 إلتحاق بالزوجمزدوجحبيبة جليلي ادريسي 1معروف الرصافي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 154960902/09/09 55 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة حمادي 1عبد اللطيف الصايغ مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 126431404/09/02 54 إلتحاق بالزوجةمزدوجبلفقير يسين 1وادي الجديدة واد الجديدة

عمالة: مكناس 158239411/10/10 54 إلتحاق بالزوجمزدوجالبلغيتي لل غريبة 5معروف الرصافي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 158066702/09/10 53 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء الناجي 1ابن جابر المكناسي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 158082402/09/10 53 إلتحاق بالزوجمزدوجحمود عبلة 1حمزة بن عبد المطلب مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 158191002/09/10 53 إلتحاق بالزوجمزدوجحسناء ضيف 1التنمية ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 158220302/09/10 53 إلتحاق بالزوجمزدوجامحمدي للة فطيم 5ادريس الول مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 126838704/09/02 52 إلتحاق بالزوجمزدوجحفيظة مسعودي 1مولي علي الشريف مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 157983502/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجالعمراني سميرة 1البحتري مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 158001902/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجحسنية بلقاضي 1البحتري مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 158027902/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجوصال اشتيعة 2الليمون مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 158094302/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجمليكة قاسيمي 1ابو العلء المعري مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 158165802/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجسهيلة الزغيغي 1شكيب أرسلن ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 117644806/09/00 51 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان كرينى 3الحاج قدور سيدي سليمان مول الكيفان
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عمالة: مكناس 126758812/09/02 50 إلتحاق بالزوجمزدوجكنون يسرى 3الزهر مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 130756005/09/03 50 إلتحاق بالزوجةمزدوجكجي عبد السلم 1عمر الخيام ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 130774205/09/03 50 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء العثماني 1المدرسة الجديدة ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 140651105/09/08 50 إلتحاق بالزوجمزدوجبوبرية زكية 2البطحاء مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 158201002/09/10 50 إلتحاق بالزوجمزدوجالكيس لبنى 2عبد ا بن رواحة مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 123446106/09/01 47 إلتحاق بالزوجمزدوجسميرة عريم 4ايت ولل المركز أيت ولل

عمالة: مكناس 123553506/09/01 47 إلتحاق بالزوجمزدوجنجية شاكري 1معمل السمنت ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 126323504/09/02 47 إلتحاق بالزوجمزدوجعبد الصادق عتيقة 1ابن النفيس مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 158529409/12/11 46 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة حربيل 2المل مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 6074816/09/94 45 إلتحاق بالزوجمزدوجرشيدة بنحساين 7معروف الرصافي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 115434516/09/99 45 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة التاقي 3معروف الرصافي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 123776706/09/01 45 إلتحاق بالزوجمزدوجسعاد كرخي 3ادريس الول مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 140019407/09/05 45 إلتحاق بالزوجمزدوج هاشمي لل حسناء 6ادريس الول مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 158530709/12/11 45 إلتحاق بالزوجمزدوجابراهيمي  رشيدة 5ابن العميد مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 158530909/12/11 45 إلتحاق بالزوجةمزدوججبران عبدالسلم 2النزالة الرداية مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 168098205/09/11 45 إلتحاق بالزوجةمزدوجسعيد البعزاوي 1البحتري مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 117579606/09/00 44 إلتحاق بالزوجمزدوجكعموش هدى 1الضحى الدخيسة
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عمالة: مكناس 123561306/09/01 44 إلتحاق بالزوجةمزدوجاحمد شحاطي 1ورزيغة  المركز الدخيسة

عمالة: مكناس 130717505/09/03 44 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية فضلوي 10الندلس مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 158269405/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم اكروال 2تعاونية المسيرة أيت ولل

عمالة: مكناس 168131401/01/12 44 إلتحاق بالزوجمزدوجرشيدة جطيط 5الفارابي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 130596406/09/03 43 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم البقالي 1زوالة مهاية

عمالة: مكناس 154934202/09/09 43 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء بنحليما 3عين كرمة عين كرمة-واد الرمان

عمالة: مكناس 158027202/09/10 43 إلتحاق بالزوجمزدوجكوثر شواري 1البحتري مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 158368705/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام الحنوني 4الطائف مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 158379305/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجالرواكبي كريمة 3حاجة المركز عين عرمة

عمالة: مكناس 158515209/12/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجبلمعلم  نبيلة 5معمل السمنت ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 168090201/01/12 43 إلتحاق بالزوجمزدوجمامة ازلماض 2واد المخازن مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 168098602/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجنجية بوشقور 1ولدة بنت المستكفي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 168106701/01/12 43 إلتحاق بالزوجمزدوجدحني عائشة 1ولدة بنت المستكفي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 104478916/09/96 42 إلتحاق بالزوجةمزدوجعيسى فلحي 1ولدة بنت المستكفي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 155122601/01/10 42 إلتحاق بالزوجمزدوجرشيدة زطوف 3زوالط الدخيسة

عمالة: مكناس 136853207/09/04 41 إلتحاق بالزوجمزدوجنجاة جطيط 2ولدة بنت المستكفي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 111972416/09/98 40 إلتحاق بالزوجةمزدوجوسام بويعقوب 1معمل السمنت ويسلن )البلدية(
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عمالة: مكناس 158022102/09/10 40 إلتحاق بالزوجمزدوجشفيرة دنيا 114 يناير ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 158039502/09/10 40 إلتحاق بالزوجمزدوجسومية العراقي 3عمرو بن العاص ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 158139002/09/10 40 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم الطالب 3ايت حسين أيت ولل

عمالة: مكناس 140183405/10/06 39 إلتحاق بالزوجمزدوجهناء اجميلي 1مصطفى المعني مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 115899116/09/99 38 إلتحاق بالزوجمزدوجعفاف زعبول 8عبد ا بن ياسين مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 111495716/09/97 37 إلتحاق بالزوجمزدوجمولودي فاطمة الزهراء 1زوالة مهاية

عمالة: مكناس 126680404/09/02 37 إلتحاق بالزوجمزدوجنبيلة الفراقشي 5عمر الخيام ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 130851705/09/03 37 إلتحاق بالزوجمزدوجبشرى   الطاس 4ابو العلء المعري مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 136819407/09/04 36 إلتحاق بالزوجمزدوجبلغازي هاجر 2ورزيغة  المركز الدخيسة

عمالة: مكناس 158387205/09/11 36 إلتحاق بالزوجمزدوجفنيسي سارة 1ابراهيم الهللي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 168258404/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجالعباسي امان 4حمزة بن عبد المطلب مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 168328504/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجاكميلي إحسان 2محمد الزرقطوني مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 168334404/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجحمداوي غزلن 1عين عرمة المركز عين عرمة

عمالة: مكناس 168398104/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان الناصيري 4ابن زيدون مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 168449404/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجكريمة زيدات 1القدارة المركز واد الجديدة

عمالة: مكناس 168309704/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجالنحلي فاطمة 1عبد ا بن رواحة مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 168384804/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم مروي 8المخاطير الدخيسة
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عمالة: مكناس 158351205/09/11 33 إلتحاق بالزوجمزدوجلهموس  سهام 5أنس بن مالك مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 168244504/09/12 31 إلتحاق بالزوجمزدوجشبير  لطيف 1مولي علي الشريف مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 168267504/09/12 31 إلتحاق بالزوجمزدوجالبرج الزهرة 1المسيرة الخضراء مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 171866403/09/13 31 إلتحاق بالزوجةمزدوجمعقول رشيد 3المهدي بن تومرت ويسلن ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 171928503/09/13 31 إلتحاق بالزوجمزدوجتورية  التجاني 1المهدي بن تومرت ويسلن ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 123443506/09/01 30 إلتحاق بالزوجةمزدوجارشو نور الدين 3زوالط الدخيسة

عمالة: مكناس 154840303/12/08 29 إلتحاق بالزوجمزدوجفجر زينب 2الطائف مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 158015702/09/10 29 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد بوكار 2المل مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 158227302/09/10 29 إلتحاق بالزوجمزدوجاطرح فوزية 1النزالة نزالة بني عمار

عمالة: مكناس 158279405/09/11 29 إلتحاق بالزوجمزدوجاجغيدر نعيمة 4محمد مجاهد مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 168347504/09/12 29 إلتحاق بالزوجمزدوجاسماعيلي رجاء 1معمل السمنت ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 171665403/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجنسيمة عبابو 2التقدم مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 171812003/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجادريسية فلوس 1عبد ا بن ياسين مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 158159502/09/10 28 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة طنكول 1معمل السمنت ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 171683103/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجايت ادريس حفيظة 3عمرو بن العاص ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 171721803/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجبركاط جمعة 3الطائف مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 171728003/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجبودفا نادية 2ابن زهر سيدي سليمان مول الكيفان
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عمالة: مكناس 171793403/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجهاجر الودغيري 1زين العابدين الحبيب بن العباس العلوي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 171809103/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجالسوسي احسان 1ابن زهر سيدي سليمان مول الكيفان

عمالة: مكناس 171814403/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجشروق فتاكة 1زوالط الدخيسة

عمالة: مكناس 171915703/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجسماوي  خديجة 3رابعة العدوية مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 115771716/09/99 27 إلتحاق بالزوجمزدوجرحيمو ركيك 1لغشيوة مركزية عين كرمة-واد الرمان

عمالة: مكناس 168343404/09/12 27 إلتحاق بالزوجمزدوجيسرى البراهيمي 2الحاج قدور سيدي سليمان مول الكيفان

عمالة: مكناس 168367704/09/12 27 إلتحاق بالزوجمزدوجلبنى  لشقر 1شكيب أرسلن ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 168417704/09/12 25 إلتحاق بالزوجةمزدوجسليمان قبوش 1محمد غازي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 154990501/01/10 23 إلتحاق بالزوجةمزدوجباكامل عبدالرحيم 1محمد غازي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 158405405/09/11 23 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الحميدي 1عبد ا بن رواحة مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 172601502/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجابو مهدي للمليكة 2دار القايد سيدي الشيخ واد الجديدة

عمالة: مكناس 171711903/09/13 22 إلتحاق بالزوجمزدوجسعيدة بن عبو 3عين كرمة عين كرمة-واد الرمان

عمالة: مكناس 171846803/09/13 22 إلتحاق بالزوجمزدوجخولة كرومي 1الضحى الدخيسة

عمالة: مكناس 171998102/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجأسماء البكار 2شكيب أرسلن ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 172107402/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجسومية احريوش 2الحاج قدور سيدي سليمان مول الكيفان

عمالة: مكناس 172170402/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجزهور الرطل 3معمل السمنت ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 140479305/09/07 21 إلتحاق بالزوجمزدوجحسوني فتيحة 4ايت حسين أيت ولل
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عمالة: مكناس 171873403/09/13 21 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحسن مفتاحي 11اعرب الصباح مهاية

عمالة: مكناس 172033602/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجحياة دحان 1محمد غازي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 172112802/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجوهيبة  جلم 1رابعة العدوية مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 172142702/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجالهام مزيان 1المهدي بن تومرت ويسلن ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 171862503/09/13 19 إلتحاق بالزوجمزدوجلبنى الزرق 112 يناير ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 140594118/02/08 18 إلتحاق بالزوجمزدوجزكية جنيح 1الوفاق مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 115920216/09/99 17 إلتحاق بالزوجمزدوجامينة لسان الدين 5ابن النفيس مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 104625216/09/96 16 إلتحاق بالزوجةمزدوجسعيد النجار 112 يناير ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 175376702/09/15 16 إلتحاق بالزوجمزدوجرجاء الصوابني 113 يناير ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 158091002/09/10 15 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة اسماعيلي علوي 1رابعة العدوية مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 175189602/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجسلوى احساين 5عبد ا بن حذافة مولي ادريس زرهون )البلدية(

عمالة: مكناس 175357502/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة  اجدرو 1ابو القاسم الشابي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 175358002/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجاخويا نعيمة 3مولي لحسن حيزوني ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 115550416/09/99 14 إلتحاق بالزوجمزدوجداودي رشيدة 1ابو القاسم الشابي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 130830122/09/03 14 إلتحاق بالزوجمزدوجامال الرفاعي 4يوسف بن تاشفين مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 139998915/09/05 14 إلتحاق بالزوجمزدوجالواسيني سهام 1عبد الكريم الخطابي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 155004601/01/10 14 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان بوطريكي 1زوالط الدخيسة
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عمالة: مكناس 175189802/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجثورية عيساتي 1عبد الكريم الخطابي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 175202502/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجعلواز مليكة 1لل خديجة بنت سيدي محمد العلوي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 175213202/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجباحفيض فاطمة الزهراء 7سيدي علي المركز مغاصيين

عمالة: مكناس 175214002/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجباجا زينب 1عبد ا علوي المدغري مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 175250202/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجالدامي سمية 1عبد ا علوي المدغري مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 175276902/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجشيماء المكاوي 1معمل السمنت ويسلن )البلدية(

عمالة: مكناس 175314602/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجايمان جبيلو 2عبد ا علوي المدغري مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 175316602/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجكبيري فاطمة 2اعرب الصباح مهاية

عمالة: مكناس 175345902/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجنجية موكراد 3عبد الكريم الخطابي مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 175370602/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجالسعيدي سهام 2عبد ا علوي المدغري مكناس )البلدية(

عمالة: مكناس 175370702/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجزينب السعيدي علوي 115 يناير ويسلن )البلدية(

إقليم: بولمان 104948416/09/96 161 مزدوجبن علي ادريس 1النور ميسور )البلدية(

إقليم: بولمان 112303716/09/98 143 مزدوجسكريني حميد 2يوسف بن تاشفين ميسور )البلدية(

إقليم: بولمان 111956216/09/98 125 مزدوجالحسين لمغاري 1الكرطي أوطاط الحاج )البلدية(

إقليم: بولمان 130780605/09/03 86 مزدوجمحبوبي فضيلة 2عمر بن الخطاب ميسور )البلدية(

إقليم: بولمان 139966007/09/05 83 مزدوج شيشي محمد 1كيكو المركز كيكو

إقليم: بولمان 130825205/09/03 72 إلتحاق بالزوجمزدوجرحوي حنان 1عمر بن الخطاب ميسور )البلدية(
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إقليم: بولمان 158512209/12/11 53 مزدوجعلي أشملل 1انجيل ايت لحسن انجيل

إقليم: بولمان 140449105/09/07 46 مزدوجفاطمة ازهاق 1ايت الميس كيكو كيكو

إقليم: بولمان 168228404/09/12 45 مزدوجحسن   بوكايسي 1تيغبولة كيكو

إقليم: بولمان 126931704/09/02 43 إلتحاق بالزوجمزدوجصبحي للة حسناء 1بولمان  المركزية بولمان )البلدية(

إقليم: بولمان 154975807/09/09 38 مزدوجتوفيق أحمد 1ايموزار  مرموشة ايموزار مرموشة )البلدية(

إقليم: بولمان 171670903/09/13 38 مزدوجاششاو نعيمة 1اشنعكي سكورة مداز

إقليم: بولمان 171691203/09/13 38 مزدوجامير ميمون 1القدس ايموزار مرموشة )البلدية(

إقليم: بولمان 171713703/09/13 38 مزدوجبنقدور  سعيدة 1يوسف بن تاشفين ميسور )البلدية(

إقليم: بولمان 171756503/09/13 38 مزدوجدرويش زهرة 2المام مالك أوطاط الحاج )البلدية(

إقليم: بولمان 171757003/09/13 38 مزدوجديدي محمد 1اولد  اسكير سيدي بوطيب

إقليم: بولمان 171762203/09/13 38 مزدوجمحمد العميمي 1الملحة تيساف

إقليم: بولمان 171770805/09/13 38 مزدوجالباز نجية 1مكدول اولد يوسف ويزغت

إقليم: بولمان 171778303/09/13 38 مزدوج         حسن الحميوي 1بوعاصم سكورة مداز

إقليم: بولمان 171779603/09/13 38 مزدوجالحسني أحمد 1بوعاصم سكورة مداز

إقليم: بولمان 171790703/09/13 38 مزدوجالمير ابراهيم 1ويزغت ويزغت

إقليم: بولمان 171793303/09/13 38 مزدوجمصطفى العثماني 1المام مالك أوطاط الحاج )البلدية(

إقليم: بولمان 171801803/09/13 38 مزدوجالمرهون نورة 1ايت الميس كيكو كيكو

28 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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إقليم: بولمان 171820703/09/13 38 مزدوجهاشمي أحمد 1اتسيوانت السفلى أولد علي يوسف

إقليم: بولمان 171857403/09/13 38 مزدوجلكحل مصطفى 1تاسة العرجان

إقليم: بولمان 171858603/09/13 38 مزدوجلخواجة المهدي المنتظر 1المام مالك أوطاط الحاج )البلدية(

إقليم: بولمان 171874603/09/13 38 مزدوجمحمد  مراشي 1سيدي محيو سكورة مداز

إقليم: بولمان 171893503/09/13 38 مزدوجعبيدي مولي حفيض 1انجيل اختارن انجيل

إقليم: بولمان 171894803/09/13 38 مزدوجفتيحة اوشن 1ايت الميس كيكو كيكو

إقليم: بولمان 168237904/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء براول 1عمر بن الخطاب ميسور )البلدية(

إقليم: بولمان 168395104/09/12 35 مزدوج   طارق مسخر 1تاجين سكورة مداز

إقليم: بولمان 171985402/09/14 31 مزدوجاصفصاف الحسين 1بوعاصم سكورة مداز

إقليم: بولمان 171986102/09/14 31 مزدوجلحسن الصاط 1ايت  بلل القصابي  ملوية

إقليم: بولمان 172006202/09/14 31 مزدوجزينب بنحدير 1تيغبولة كيكو

إقليم: بولمان 172013202/09/14 31 مزدوجبودالي محمد 1بلصفرات افريطيسة

إقليم: بولمان 172015002/09/14 31 مزدوجبوحيادي عبد السلم 1بولمان  المركزية بولمان )البلدية(

إقليم: بولمان 172021702/09/14 31 مزدوجبوطيبي جمال 1تانديت26 افريطيسة

إقليم: بولمان 172041402/09/14 31 مزدوجعبد المجيد الداريسي 1الميس مرموشة الميس مرموشة

إقليم: بولمان 172064902/09/14 31 مزدوجالقندوسي الحاج 1اولد عبو الرميلة

إقليم: بولمان 172073903/09/14 31 مزدوجالغابوش علي 1تيغبولة كيكو

29 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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إقليم: بولمان 172074002/09/14 31 مزدوجالحسين  الغابوش 2ايت الميس كيكو كيكو

إقليم: بولمان 172082202/09/14 31 مزدوجالسهلي رشيد 1تاسة العرجان

إقليم: بولمان 172115802/09/14 31 مزدوجقديري حسن 1اكلي ميسور )البلدية(

إقليم: بولمان 172121502/09/14 31 مزدوجخلفاوي عبد القادر 1تانديت30 افريطيسة

إقليم: بولمان 172157002/09/14 31 مزدوجالحسين ورياشي 1افقيرن سرغينة

إقليم: بولمان 172176402/09/14 31 مزدوجنادية سند 1المام مالك أوطاط الحاج )البلدية(

إقليم: بولمان 172178302/09/14 31 مزدوجامحمد صديق 1تكور الغربية الرميلة

إقليم: بولمان 172180902/09/14 31 مزدوجنادية السكوري 1ايت يخلف كيكو

إقليم: بولمان 158175502/09/10 29 مزدوجمولي الصديق علوي صوصي 1مكدول اولد يوسف ويزغت

إقليم: بولمان 168162204/09/12 29 مزدوجابو الحسن    محسن 1ايت الميس كيكو كيكو

إقليم: بولمان 151850203/09/13 28 مزدوجتمي علي 1اتسيوانت السفلى أولد علي يوسف

إقليم: بولمان 158066402/09/10 28 مزدوجمحمدالحبيب اليعكوبي 1تاسة العرجان

إقليم: بولمان 171670803/09/13 28 مزدوجأشنقور لحسن 1كيكو المركز كيكو

إقليم: بولمان 171674903/09/13 28 مزدوجعبد الحكيم اكوجيل 1سيدي محيو سكورة مداز

إقليم: بولمان 171701003/09/13 28 مزدوجفاطمة ازوماي 1ايت الميس كيكو كيكو

إقليم: بولمان 171701303/09/13 28 مزدوجفوزية عزوزات 1اسرارن القصابي  ملوية

إقليم: بولمان 171713603/09/13 28 مزدوجبن جبار نزهة 2عثمان بن عفان أوطاط الحاج )البلدية(

30 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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إقليم: بولمان 171728903/09/13 28 مزدوجبوغزال عبد الحكيم 1بلصفرات افريطيسة

إقليم: بولمان 171739003/09/13 28 مزدوجمحمد أمعنان بوطيبي 1تانديت 14 افريطيسة

إقليم: بولمان 171796703/09/13 28 مزدوجعادل العايدي 1كاع جابر سيدي بوطيب

إقليم: بولمان 171797103/09/13 28 مزدوجالعفاني فاطمة الزهراء 1بلصفرات افريطيسة

إقليم: بولمان 171804703/09/13 28 مزدوجتومرت ارخى 1افقيرن سرغينة

إقليم: بولمان 171859603/09/13 28 مزدوجحمو لمغاري 1العرجان العرجان

إقليم: بولمان 171902203/09/13 28 مزدوجربيع حسن 1ايت  بلل القصابي  ملوية

إقليم: بولمان 171909303/09/13 28 مزدوجحدهم سعدة 1اسرارن القصابي  ملوية

إقليم: بولمان 171923203/09/13 28 مزدوجحنان تاغل 1ايت الميس كيكو كيكو

إقليم: بولمان 171925503/09/13 28 مزدوجادريس الطالب 1لقصابي المركز القصابي  ملوية

إقليم: بولمان 172104102/09/14 24 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد المولى حسناوي 1العرجان العرجان

إقليم: بولمان 171937003/09/13 23 إلتحاق بالزوجمزدوجالزهر إلهام 1اكلي الجنوبي ميسور )البلدية(

إقليم: بولمان 172605902/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجسعيدة وجيدان 1بوعاصم سكورة مداز

إقليم: بولمان 172007602/09/14 21 إلتحاق بالزوجةمزدوجعصام بنمسعود 1ايت الميس كيكو كيكو

إقليم: بولمان 172021402/09/14 21 مزدوجمصطفى بوطاهري 1ايت حمزة كيكو

إقليم: بولمان 172033402/09/14 21 مزدوجاسماعيل ددوش 1تاوريرت القصابي  ملوية

إقليم: بولمان 172033802/09/14 21 مزدوجالهام الدهبي 1ايت يخلف كيكو

31 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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إقليم: بولمان 172109302/09/14 21 مزدوجالدريسي عبد الرحمان 1تيساف تيساف

إقليم: بولمان 172122502/09/14 21 مزدوجسميرة قميش 1تيساف تيساف

إقليم: بولمان 172168302/09/14 21 مزدوجعلي رقاسي 1تاجين سكورة مداز

إقليم: بولمان 168163304/09/12 20 مزدوجأشعري عبد الرحمان 1كيكو المركز كيكو

إقليم: بولمان 175357302/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجونو هند 1عشلوج انجيل

إقليم: الحاجب 21129316/09/85 227 مزدوجعبد الحميد المربوح 1الياقوت الحاجب )البلدية(

إقليم: الحاجب 38577817/09/90 179 مزدوجعبد العزيز الكطيوي 1زهير ابن ابي سلمى الحاجب )البلدية(

إقليم: الحاجب 20599421/09/83 177 مزدوجحسن لغريسي 1الياقوت الحاجب )البلدية(

إقليم: الحاجب 70796316/09/92 177 مزدوجالحسين السداتي 1الشركة أيت يعزم

إقليم: الحاجب 6082316/09/94 173 مزدوجاجعوط هرو 1الياقوت الحاجب )البلدية(

إقليم: الحاجب 6109723/11/94 173 مزدوجعيسى جمال 1ايت يعزم أيت يعزم

إقليم: الحاجب 76469316/09/91 173 مزدوجعبدالقادر طنيبو 1ايت يحيى سبع عيون )البلدية(

إقليم: الحاجب 74555716/09/93 171 إلتحاق بالزوجمزدوجمينة اخذول 1ابن طفيل سبع عيون )البلدية(

إقليم: الحاجب 86041321/09/83 165 مزدوجفاطمة العلوي المحمدي 1الزرقطوني سبع عيون )البلدية(

إقليم: الحاجب 33580816/09/88 163 مزدوجشريفة يسين 1الياقوت الحاجب )البلدية(

إقليم: الحاجب 74553416/09/93 163 مزدوجالطيبي محمد 3الصيعة 429 اقدار

إقليم: الحاجب 104864916/09/96 161 مزدوجبوشتى مسري 1م علي بن ابي طالب عين تاوجطات )البلدية(

32 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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إقليم: الحاجب 66402827/09/79 160 مزدوجوعنيش علي 1الياقوت الحاجب )البلدية(

إقليم: الحاجب 34886116/09/89 157 مزدوجاسحيسح  عبد القادر 1الياقوت الحاجب )البلدية(

إقليم: الحاجب 5954616/09/94 155 مزدوجالمصطفى بللي 1الصيعة 429 اقدار

إقليم: الحاجب 6038216/09/94 155 مزدوجمحمد حوحو 1المختار السوسي سبع عيون )البلدية(

إقليم: الحاجب 38339917/09/90 155 مزدوجمحمد هروي 3العين الولى أيت يعزم

إقليم: الحاجب 73925116/09/93 155 مزدوجمحمد طاهري 2الياسمين الحاجب )البلدية(

إقليم: الحاجب 76212016/09/91 155 مزدوجازلماط عبدالعزيز 2زهير ابن ابي سلمى الحاجب )البلدية(

إقليم: الحاجب 104615716/09/96 155 مزدوجسعيد قاسمي 1المسيرة الحاجب )البلدية(

إقليم: الحاجب 104637316/09/96 155 مزدوجمحمد اعماليش 1النرجس عين تاوجطات )البلدية(

إقليم: الحاجب 76633516/09/91 151 إلتحاق بالزوجةمزدوجاحمد البدري 1ايت يعزم أيت يعزم

إقليم: الحاجب 5857716/09/94 149 مزدوجمحمد دويدن 1م القاضي العياض عين تاوجطات )البلدية(

إقليم: الحاجب 6014916/09/94 149 مزدوجامولي المصطفى 2ايت عبد السلم أيت يعزم

إقليم: الحاجب 6046516/09/94 149 مزدوجحميد لبيق 1م القاضي العياض عين تاوجطات )البلدية(

إقليم: الحاجب 6061916/09/94 149 مزدوجعقيل زيواني 2الياسمين الحاجب )البلدية(

إقليم: الحاجب 6105016/09/94 149 مزدوجايت حمو محمد 1بوشرمو اقدار

إقليم: الحاجب 6117316/09/94 149 مزدوجغازي معزوزي 1م القاضي العياض عين تاوجطات )البلدية(

إقليم: الحاجب 8986416/09/95 149 مزدوجبدر بوغروم 1م علي بن ابي طالب عين تاوجطات )البلدية(

33 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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إقليم: الحاجب 9114816/09/95 149 مزدوجهشام الكامل 1المختار السوسي سبع عيون )البلدية(

إقليم: الحاجب 9125816/09/95 149 مزدوجهشام البخاري الطالب 3ايت عبد السلم أيت يعزم

إقليم: الحاجب 74556416/09/93 149 مزدوجالحبيب البلغيتي النجار 1ايت يحيى سبع عيون )البلدية(

إقليم: الحاجب 74556616/09/93 149 مزدوجيونس بوشمامة 1ايت حسي وعلي أيت بوبيدمان

إقليم: الحاجب 104412416/09/96 149 مزدوجسعيد الحجاجي 1م علي بن ابي طالب عين تاوجطات )البلدية(

إقليم: الحاجب 104754416/09/96 149 مزدوجادريس الغفياني 1دار القايد علي أيت يعزم

إقليم: الحاجب 104931316/09/96 149 مزدوجزاني علي 2زينب النفزاوية الحاجب )البلدية(

إقليم: الحاجب 111983116/09/98 149 مزدوجازلماط سعيد 1تنيزة أيت حرز ا

إقليم: الحاجب 9106516/09/95 148 إلتحاق بالزوجةمزدوجخالد رحو 1صلح الدين اليوبي اكوراي )البلدية(

إقليم: الحاجب 6409716/09/95 147 مزدوجمصطفى الزرفي 1سيدي الشافي لقصير

إقليم: الحاجب 111400816/09/97 147 إلتحاق بالزوجمزدوجمامو لمياء 1م علي بن ابي طالب عين تاوجطات )البلدية(

إقليم: الحاجب 104456216/09/96 146 إلتحاق بالزوجمزدوجسعاد لعروسي 1م القاضي العياض عين تاوجطات )البلدية(

إقليم: الحاجب 6292716/09/95 145 مزدوجرحموني مصطفى 1العين الولى أيت يعزم

إقليم: الحاجب 6451716/09/95 145 مزدوجلطفي لحسن 1المختار السوسي سبع عيون )البلدية(

إقليم: الحاجب 37909517/09/90 145 مزدوجالكلعي ادريس 1ايت يعزم أيت يعزم

إقليم: الحاجب 104893516/09/96 145 مزدوجمحمد سطاح 1ايت يحيى سبع عيون )البلدية(

إقليم: الحاجب 104920316/09/96 145 مزدوجالوالي الحسين 1ابن طفيل سبع عيون )البلدية(
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إقليم: الحاجب 111431916/09/97 145 مزدوجابو المكارم بشرى 1ايت يعزم أيت يعزم

إقليم: الحاجب 5476716/09/94 143 مزدوجنونسي نصر الدين 1سيدي بوعمرو رأس اجري

إقليم: الحاجب 5609416/09/94 143 مزدوجحميد المسعودي 1سيدي بوعمرو رأس اجري

إقليم: الحاجب 5866316/09/94 143 مزدوجشاكر اسماعيل 1الفوارات أيت حرز ا

إقليم: الحاجب 6002216/09/94 143 مزدوجعادل بناني 3زهير ابن ابي سلمى الحاجب )البلدية(

إقليم: الحاجب 6084116/09/94 143 مزدوجبن جدور عبد الرحمان 3ايت عبد السلم أيت يعزم

إقليم: الحاجب 8931816/09/95 143 مزدوجمحبوبي محمد 1المختار السوسي سبع عيون )البلدية(

إقليم: الحاجب 8952516/09/95 143 مزدوجعبدالمجيد بوحساس 6ايت يحيى سبع عيون )البلدية(

إقليم: الحاجب 8987316/09/95 143 مزدوجعبدالرحمان سعيد 1لحسن اقماش اقدار

إقليم: الحاجب 9104216/09/95 143 مزدوجهشام الفاضلي 1ايت يحيى سبع عيون )البلدية(

إقليم: الحاجب 9116916/09/95 143 مزدوجنور الدين شلو 3ايت عبد السلم أيت يعزم

إقليم: الحاجب 37801417/09/90 143 مزدوجالمختار مرابيطو 4راس جيري رأس اجري

إقليم: الحاجب 70696516/09/92 143 مزدوجعبد العالي المسعودي 1ايت حسي وعلي أيت بوبيدمان

إقليم: الحاجب 70753716/09/92 143 مزدوجقاسم الغزالي 1ايت عبد السلم أيت يعزم

إقليم: الحاجب 74448616/09/93 143 مزدوجال سما عيلي خالد ر ظى 1سيدي بوعمرو رأس اجري

إقليم: الحاجب 74542516/09/93 143 مزدوجادريس شخمون 3الدار البيضاء سبع عيون )البلدية(

إقليم: الحاجب 74937916/09/93 143 مزدوجنورالدين كودادي 1لحسن اقماش اقدار
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إقليم: الحاجب 74968016/09/93 143 مزدوجمحمد اتري 4حسن اليوسي الحاجب )البلدية(

إقليم: الحاجب 104437016/09/96 143 مزدوجمحمد لعتيقي 5علل ابن عبد ا اكوراي )البلدية(

إقليم: الحاجب 104442016/09/96 143 مزدوجاحمد صاديقي 4راس جيري رأس اجري

إقليم: الحاجب 104447316/09/96 143 مزدوجندير الجديدي 5الفوارات أيت حرز ا

إقليم: الحاجب 104484816/09/96 143 مزدوجعادل الذهبي 2ايت يحيى سبع عيون )البلدية(

إقليم: الحاجب 111426316/09/97 143 مزدوجمحمد كروم 2الصيعة 429 اقدار

إقليم: الحاجب 111780016/09/97 143 مزدوجبوبكري عبد العزيز 1م القاضي العياض عين تاوجطات )البلدية(

إقليم: الحاجب 112358716/09/98 143 مزدوجاسماعيل بوجبان 4زهير ابن ابي سلمى الحاجب )البلدية(

إقليم: الحاجب 115541816/09/99 143 مزدوجازم محمد 2زهير ابن ابي سلمى الحاجب )البلدية(

إقليم: الحاجب 115897116/09/99 143 مزدوجسعيد  الحجاوي 1الياسمين الحاجب )البلدية(

إقليم: الحاجب 86445017/09/84 142 مزدوجفاطمة تفرنات 1العمران الحاجب )البلدية(

إقليم: الحاجب 5611316/09/94 141 مزدوجحسن قدوري 1سيدي بوعمرو رأس اجري

إقليم: الحاجب 6085016/09/94 141 مزدوجاعبيزا جمال 4موح اودريس وعتيتي أيت نعمان

إقليم: الحاجب 5735016/09/94 139 مزدوجعبد الحق بلمكي 6الفوارات أيت حرز ا

إقليم: الحاجب 6438116/09/95 139 مزدوجعبد الصمد الزهاري 3زينب النفزاوية الحاجب )البلدية(

إقليم: الحاجب 8991116/09/95 139 مزدوجمنصيف خبيبو 1ايت يحيى سبع عيون )البلدية(

إقليم: الحاجب 78390416/09/92 139 مزدوجبشرى عشير 1سيدي بوعمرو رأس اجري
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إقليم: الحاجب 104624916/09/96 139 مزدوجعاديل البعبوشي 1الفوارات أيت حرز ا

إقليم: الحاجب 104656016/09/96 139 مزدوجمحمد العمراني 4سوق الكور أيت بوبيدمان

إقليم: الحاجب 111440616/09/97 139 مزدوجموسي حنان 6الفوارات أيت حرز ا

إقليم: الحاجب 111975816/09/98 139 مزدوجعبد العزيز رحالي 1راس جيري رأس اجري

إقليم: الحاجب 111976116/09/98 139 مزدوجسميرة العدناني 2علل ابن عبد ا اكوراي )البلدية(

إقليم: الحاجب 112299616/09/98 138 إلتحاق بالزوجمزدوجبنعمر رشيدة 1دار القايد علي أيت يعزم

إقليم: الحاجب 5572116/09/94 137 مزدوجخالد شنيطر 4مولي اسماعيل اكوراي )البلدية(

إقليم: الحاجب 5654716/09/94 137 مزدوجرشيد وعزيز 8مولي اسماعيل اكوراي )البلدية(

إقليم: الحاجب 6022616/09/94 137 مزدوجادريس كريزي 10الدار البيضاء سبع عيون )البلدية(

إقليم: الحاجب 9143516/09/95 137 مزدوجمحمد قبوش 1دوار لكرم لقصير

إقليم: الحاجب 23669216/09/84 137 مزدوجبوسعيد زهير 6سوق الكور أيت بوبيدمان

إقليم: الحاجب 35473716/09/89 137 مزدوجنزهة ديدي علوي 2العمران الحاجب )البلدية(

إقليم: الحاجب 70649116/09/95 137 مزدوجحميوي الصديق 2علل ابن عبد ا اكوراي )البلدية(

إقليم: الحاجب 104458216/09/96 137 مزدوجعادل بنعبو 5مولي اسماعيل اكوراي )البلدية(

إقليم: الحاجب 104656316/09/96 137 مزدوجحياني مولي الزهيد 2ضيعة الحاج حسن أيت بورزوين

إقليم: الحاجب 104662016/09/96 137 مزدوجعبد القوي موسى 1الياسمين الحاجب )البلدية(

إقليم: الحاجب 104739816/09/96 137 مزدوجالحسين غدى 1ابن طفيل سبع عيون )البلدية(
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إقليم: الحاجب 105306116/09/97 137 مزدوجليمام فدوى 1ابن طفيل سبع عيون )البلدية(

إقليم: الحاجب 111438116/09/97 137 مزدوجمحمد اليعقوبي 2سيدي امبارك لقصير

إقليم: الحاجب 111438516/09/97 137 مزدوجعبد الواحد البلعيدي 2سيدي امبارك لقصير

إقليم: الحاجب 111784416/09/97 137 مزدوجاسماعيل امرابض 1النبعاث جحجوح

إقليم: الحاجب 111935516/09/98 137 مزدوجبوشتى الزايخ 7صلح الدين اليوبي اكوراي )البلدية(

إقليم: الحاجب 111971716/09/98 137 مزدوجزوهير كرطاس 1بوشرمو اقدار

إقليم: الحاجب 111975916/09/98 137 مزدوجحميد موفيد 6مولي اسماعيل اكوراي )البلدية(

إقليم: الحاجب 111980316/09/98 137 مزدوجمحمد   بوحاجب 1سيدي عيسى أيت نعمان

إقليم: الحاجب 111985816/09/98 137 مزدوجحفيظ بوفوناس 1زهير ابن ابي سلمى الحاجب )البلدية(

إقليم: الحاجب 115448316/09/99 137 مزدوجمحمد رضى بنسماعيل 7موح اودريس وعتيتي أيت نعمان

إقليم: الحاجب 117505411/09/00 137 مزدوجعمراني نعيم 1علل ابن عبد ا اكوراي )البلدية(

إقليم: الحاجب 117764306/09/00 137 مزدوجمولي لحسن لمغاري 1بوشرمو اقدار

إقليم: الحاجب 117866206/09/00 137 مزدوجأوقدور عزيز 3ابن طفيل سبع عيون )البلدية(

إقليم: الحاجب 115899216/09/99 136 إلتحاق بالزوجمزدوجطرمون كريمة 1حسن اليوسي الحاجب )البلدية(

إقليم: الحاجب 6025616/09/94 135 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الحق لصفر 1ايت يعزم أيت يعزم

إقليم: الحاجب 111439816/09/97 135 مزدوجأحمد بنعثمان 1سوق الكور أيت بوبيدمان

إقليم: الحاجب 111517716/09/97 135 مزدوجعل محمد 1علل ابن عبد ا اكوراي )البلدية(
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إقليم: الحاجب 111988416/09/98 135 مزدوجمحمد السربوت 1ابن طفيل سبع عيون )البلدية(

إقليم: الحاجب 112289916/09/98 135 مزدوجابو الحامد حسن 4السعادة عين تاوجطات )البلدية(

إقليم: الحاجب 115886216/09/99 135 مزدوجرشيد وسطاني 6جحجوح جحجوح

إقليم: الحاجب 105019916/09/96 133 مزدوجكمال لهبوب 4سوق الكور أيت بوبيدمان

إقليم: الحاجب 105305016/09/97 133 مزدوجمبارك الحسن 5ابن طفيل سبع عيون )البلدية(

إقليم: الحاجب 111444716/09/97 133 مزدوجخالد بومعزة 2علل ابن عبد ا اكوراي )البلدية(

إقليم: الحاجب 111837416/09/97 133 مزدوجابتسام الوكيلي 10ايت بوبيدمان بودربالة أيت بوبيدمان

إقليم: الحاجب 115434716/09/99 133 مزدوجبشرى عاميرون 3بودربالة أيت بوبيدمان

إقليم: الحاجب 117349706/09/00 133 مزدوجبوحسين مولي رشيد 2الزرقطوني سبع عيون )البلدية(

إقليم: الحاجب 117959511/09/00 133 مزدوجغوشي علي 2الزرقطوني سبع عيون )البلدية(

إقليم: الحاجب 15356716/09/82 132 مزدوجمعزوزي عبد القادر 9ضيعة الحاج حسن أيت بورزوين

إقليم: الحاجب 5783916/09/94 131 مزدوجمحمد العباسي 3سوق الكور أيت بوبيدمان

إقليم: الحاجب 72095016/09/95 131 مزدوجاحمد المودني 7جحجوح جحجوح

إقليم: الحاجب 74532416/09/93 131 مزدوجالمقيلش عبد الله 2م علي بن ابي طالب عين تاوجطات )البلدية(

إقليم: الحاجب 104446616/09/96 131 مزدوجنبيل بلعيد 3ايت مازوز أيت بوبيدمان

إقليم: الحاجب 104626516/09/96 131 مزدوجهشام لغزاوي 4ايت بوبيدمان بودربالة أيت بوبيدمان

إقليم: الحاجب 104706416/09/96 131 مزدوجطارق أورحو 10ايت مازوز أيت بوبيدمان
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إقليم: الحاجب 111443116/09/97 131 مزدوجسعيد توزغار 10ايت مازوز أيت بوبيدمان

إقليم: الحاجب 111448716/09/97 131 مزدوجالطويلع فتيحة 1دوار لكرم لقصير

إقليم: الحاجب 111913416/09/98 131 مزدوجالفيللي إلهام 10بودربالة أيت بوبيدمان

إقليم: الحاجب 111947516/09/98 131 مزدوجالحسين اكني 3سيدي امبارك لقصير

إقليم: الحاجب 111962716/09/98 131 مزدوجمحمد مجيود 11ايت الربع بطيط

إقليم: الحاجب 111978316/09/98 131 مزدوجرشيد  جعفر 6ضيعة الحاج حسن أيت بورزوين

إقليم: الحاجب 111979816/09/98 131 مزدوجمحمد عزوني 11ايت الربع بطيط

إقليم: الحاجب 112309816/09/98 131 مزدوجلسهاب سمير 1سيدي الشافي لقصير

إقليم: الحاجب 115890916/09/99 131 مزدوجخالد كبيري 2السعادة عين تاوجطات )البلدية(

إقليم: الحاجب 115901516/09/99 131 مزدوجكرومي نور الدين 2ايت مازوز أيت بوبيدمان

إقليم: الحاجب 123457306/09/01 131 مزدوجزكرياء عزيز 5النرجس عين تاوجطات )البلدية(

إقليم: الحاجب 123677006/09/01 131 مزدوجالنبيبح بشرى 8سيدي امبارك لقصير

إقليم: الحاجب 123705606/09/01 131 مزدوجالفيللي عثمـان 4السعادة عين تاوجطات )البلدية(

إقليم: الحاجب 123758506/09/01 131 مزدوجيونس اسفولة 2جحجوح جحجوح

إقليم: الحاجب 123884906/09/01 131 مزدوجتوفيق اوعثمان 6ايت مازوز أيت بوبيدمان

إقليم: الحاجب 123987206/09/01 131 مزدوجهشام زواكي 2عقبة الصفية لقصير

إقليم: الحاجب 104624516/09/96 129 مزدوجفاضل محمد 9ايت مازوز أيت بوبيدمان
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إقليم: الحاجب 111451116/09/97 129 مزدوجعز الدين بنحمي 11ايت الربع بطيط

إقليم: الحاجب 126781104/09/02 129 مزدوجلعسل مصطفى 11ايت ولل بطيط

إقليم: الحاجب 117838006/09/00 128 إلتحاق بالزوجمزدوجخرو بوشرى 1السعادة عين تاوجطات )البلدية(

إقليم: الحاجب 111456316/09/97 127 مزدوجعبد الكريم المزدغي 10النبعاث جحجوح

إقليم: الحاجب 111989116/09/98 127 مزدوجلخضر نسرين 10م القاضي العياض عين تاوجطات )البلدية(

إقليم: الحاجب 104448616/09/96 125 مزدوجرشيد الناجي 9عقبة ابن نافع أيت بوبيدمان

إقليم: الحاجب 112292216/09/98 125 مزدوجبن عينوس عبد المجيد 1سيدي الشافي لقصير

إقليم: الحاجب 117856806/09/00 125 مزدوجناصت خالد 5عقبة ابن نافع أيت بوبيدمان

إقليم: الحاجب 126366404/09/02 125 مزدوجمولي هاشم علوي اسماعيلي 1م القاضي العياض عين تاوجطات )البلدية(

إقليم: الحاجب 126369504/09/02 125 مزدوجعلوي فوزية 4النبعاث جحجوح

إقليم: الحاجب 126659504/09/02 125 مزدوجنورالدين السرغيني 6واد الرحى -المركزية أيت بورزوين

إقليم: الحاجب 126684104/09/02 125 مزدوجغانم مصطفى 1ايت ولل بطيط

إقليم: الحاجب 126792004/09/02 125 مزدوجالخطاطبة نجية 11عين ابلوز لقصير

إقليم: الحاجب 126906304/09/02 125 مزدوججواد أوطلحة 4عقبة ابن نافع أيت بوبيدمان

إقليم: الحاجب 126921716/10/02 125 مزدوجارجى فال عمر 2م القاضي العياض عين تاوجطات )البلدية(

إقليم: الحاجب 5779016/09/94 123 مزدوجخالد زايي 7عقبة ابن نافع أيت بوبيدمان

إقليم: الحاجب 24050517/09/84 123 مزدوجبوعرفة عبدا 7ايت وخلفن أيت ويخلفن
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إقليم: الحاجب 118001706/09/00 123 مزدوجوكراني محمد 9واد الرحى -المركزية أيت بورزوين

إقليم: الحاجب 123476206/09/01 121 مزدوجبلعيمش ابتسام 11بوتحمريت تامشاشاط

إقليم: الحاجب 123561706/09/01 121 مزدوجشيبان لحسن 4السعادة عين تاوجطات )البلدية(

إقليم: الحاجب 126366304/09/02 121 مزدوجعلوي عبدالعزيز 11اليوسفية جحجوح

إقليم: الحاجب 126408004/09/02 121 مزدوجبابوي سيدي محمد 1ايت ابراهيم بطيط

إقليم: الحاجب 126668204/09/02 121 مزدوجفهيم عادل 7عقبة ابن نافع أيت بوبيدمان

إقليم: الحاجب 126748504/09/02 121 مزدوجمحمد عدنان الجراوي 8ايت ابراهيم بطيط

إقليم: الحاجب 140429901/01/02 121 مزدوجفاطمة الجكاني 8عقبة ابن نافع أيت بوبيدمان

إقليم: الحاجب 35784016/09/89 120 مزدوجعبد الله شعيبي 1ايت يعزم أيت يعزم

إقليم: الحاجب 37874717/09/90 114 إلتحاق بالزوجمزدوجلطيفة عمراني 1م القاضي العياض عين تاوجطات )البلدية(

إقليم: الحاجب 130607005/09/03 109 إلتحاق بالزوجمزدوجإبتسام بنخدوج 2ايت يعزم أيت يعزم

إقليم: الحاجب 111984516/09/98 101 إلتحاق بالزوجمزدوجاحراتن حنان 1ايت يعزم أيت يعزم

إقليم: الحاجب 111978416/09/98 93 إلتحاق بالزوجمزدوجوفاء لمسيح 1المختار السوسي سبع عيون )البلدية(

إقليم: الحاجب 136880807/09/04 81 إلتحاق بالزوجمزدوجفوزية الزدكي 1النرجس عين تاوجطات )البلدية(

إقليم: الحاجب 115450716/09/99 76 إلتحاق بالزوجمزدوجالرضواني مونة 2لحسن اقماش اقدار

إقليم: الحاجب 140724305/09/08 59 إلتحاق بالزوجمزدوجرجاء لملح 1حسن اليوسي الحاجب )البلدية(

إقليم: الحاجب 158089202/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجعفاف إديس 2الياسمين الحاجب )البلدية(
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إقليم: الحاجب 126377304/09/02 51 إلتحاق بالزوجمزدوج          فاطمة امهاوش 1م علي بن ابي طالب عين تاوجطات )البلدية(

إقليم: الحاجب 158434305/09/11 43                                                         

المراني إكرام

إلتحاق بالزوجمزدوج 1حسن اليوسي الحاجب )البلدية(

إقليم: الحاجب 168152901/01/12 43 إلتحاق بالزوجمزدوجزهرة تامي 1حسن اليوسي الحاجب )البلدية(

إقليم: الحاجب 154982201/01/10 36 إلتحاق بالزوجمزدوجأمزيان سعاد 2بوشرمو اقدار

إقليم: الحاجب 168248104/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجصفاء دادة 2العمران الحاجب )البلدية(

إقليم: الحاجب 158481405/09/11 33 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم سمير 1جحجوح جحجوح

إقليم: الحاجب 171720103/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجالهام بنسالم 1دار القايد علي أيت يعزم

إقليم: الحاجب 171910803/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء صابري 1ابن طفيل سبع عيون )البلدية(

إقليم: الحاجب 168199904/09/12 26 إلتحاق بالزوجمزدوجأسماء بحوص 1مولي اسماعيل اكوراي )البلدية(

إقليم: الحاجب 172026102/09/14 22 إلتحاق بالزوجةمزدوجشعيبي عادل 3زينب النفزاوية الحاجب )البلدية(

إقليم: الحاجب 74446416/09/93 17 إلتحاق بالزوجةمزدوجخالد مليحة 3ايت يحيى سبع عيون )البلدية(

إقليم: الحاجب 175266202/09/15 16 إلتحاق بالزوجةمزدوجالكربوزعبدالرحيم 1النرجس عين تاوجطات )البلدية(

إقليم: الحاجب 175199602/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجأخوداوي امال 1زينب النفزاوية الحاجب )البلدية(

إقليم: الحاجب 175226902/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجغزلن بنمشيش 1تيفريت لقصير

إقليم: الحاجب 175276402/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء المرضي 2صلح الدين اليوبي اكوراي )البلدية(

إقليم: الحاجب 175377402/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجوفاء اسليماني 2صلح الدين اليوبي اكوراي )البلدية(

عمالة: فاس 66469717/09/79 259 مزدوجحفيظ بويسفي 1السلم أكدال )المقاطعة(
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عمالة: فاس 24122417/09/84 213 مزدوجعليلو عبد ا 1العهد الجديد سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 16535916/09/82 209 مزدوجعبد الكريم الخياطي 1أنوال سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 20675821/09/83 205 مزدوجعبدالخالق بلهاشمي 1زرياب المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 86508616/09/85 201 مزدوجخديجة كنون 1عبد ا الشفشاوني المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 25840316/09/85 197 مزدوجعمر منير 1الوحدة سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 38326217/09/90 197 مزدوجفاطمة النفيسي 1السلم أكدال )المقاطعة(

عمالة: فاس 24025517/09/84 193 مزدوجبوفرة  عبد الجبار 1 الجديدة سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 35661716/09/89 193 مزدوجسميرة حمدوني 1أنوال سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 35711616/09/89 191 مزدوجعبدالعزيز رياضي 1حمزة بن عبد المطلب زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 76849316/09/91 187 مزدوجوفاء صبار 1أنوال سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 23742417/09/84 185 مزدوجمحمد الحميدي 1فاطمة المرنيسي سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 23747017/09/84 185 مزدوجعبد الله   بيوض 2المام مالك بنات أكدال )المقاطعة(

عمالة: فاس 70731616/09/92 185 مزدوجسمير الهواري 1السندس المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 71814022/09/92 185 مزدوجعبد المالك أغوتان 1أولد الطيب المركز أولد الطيب

عمالة: فاس 72510216/09/92 185 مزدوجادريس بردعي 1القاضي عياض سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 38572317/09/90 181 مزدوجلطيفة فيللي واصل 1الدارسة أكدال )المقاطعة(

عمالة: فاس 77207716/09/91 181 مزدوججلل إلهام 1المـــل سايس )المقاطعة(
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عمالة: فاس 77417616/09/91 181 مزدوجفاطمة القرشي 1الوحدة سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 66464117/09/79 180 مزدوجخالد ركراكي 1عبد العزيز بنشقرون أكدال )المقاطعة(

عمالة: فاس 28810516/09/86 179 مزدوجبوقديدة احمد 1البكري سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 73890616/09/93 179 مزدوجاليوسفي علوي مولي امحمد 1فخر الدين الرازي زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 74199716/09/93 179 مزدوجمحمد شوقي 1السندس المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 74931816/09/93 179 مزدوجمينة   المعتمد 1السندس المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 84512527/10/93 179 مزدوجمحمد الفشتالي 141 غشت سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 77606116/09/91 178 إلتحاق بالزوجمزدوجفتيحة بوعزاوي 1الوحدة سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 95372619/09/80 178 مزدوجالنايدي مليكة 1موحى أوحمو الزياني سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 72391616/09/92 177 مزدوجعبد الرحمان الهويتي 1أنوال سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 72508516/09/92 177 مزدوجرشيد مرزوق 1الوحدة سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 28873216/09/86 175 مزدوجعلي الفغاني 1العهد الجديد سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 38309117/09/90 175 مزدوجنعيمة  زهار 141 غشت سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 38314117/09/90 175 مزدوجالحسين بالخياط 2الدكارات المختلطة أكدال )المقاطعة(

عمالة: فاس 74633416/09/93 175 مزدوجمصطفى حاج مزار 1الحسن الداخل المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 5471916/09/94 173 مزدوجسلوى المصدر 1القاضي عياض سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 6221930/11/94 173 مزدوجأمينة بحري 1لل فاطمة الزهراء أكدال )المقاطعة(
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية )الوطنية و 

الجهوية( بالمؤسسات التعليمية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 2017

06/07/2017
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فاس - مكناس03

المادة المطلوبة م. النقطمؤسسة  التعيين
ترتيب 

الختيار
جماعة  التعيين

عمالة: فاس 16579816/09/82 173 مزدوجعبد اللطيف زريويل 1السلم أكدال )المقاطعة(

عمالة: فاس 37790417/09/90 173 مزدوجالتجاني بناي 1معركة لهري سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 76471616/09/91 173 مزدوجوافي معزوز 141 غشت سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 77667116/09/91 173 مزدوجالتجاني فطواكي 1فاطمة المرنيسي سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 86089421/09/83 173 مزدوجفتيحة ايدير 1السلم أكدال )المقاطعة(

عمالة: فاس 72406716/09/92 172 إلتحاق بالزوجمزدوجمليكة دادي 3محمد الزرقطوني أكدال )المقاطعة(

عمالة: فاس 23761117/09/84 169 مزدوجلطيفة مرسول 1عبدا الشفشاوني سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 72499016/09/92 169 مزدوجعبد الحق الخضري 1عين البيضاء عين البيضاء

عمالة: فاس 74566616/09/93 169 مزدوجحيات كريم 1فخر الدين الرازي زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 74617316/09/93 169 مزدوجسهام بوزياني 1العهد الجديد سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 74950716/09/93 169 مزدوجفتيحة سحيرة 111 يناير أكدال )المقاطعة(

عمالة: فاس 76640916/09/91 169 مزدوججميلة الطالبي 1معركة بوغافر سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 25890216/09/85 167 مزدوجمحمد كندري 1العهد الجديد سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 38316317/09/90 167 مزدوجفطبمة الغزواني 1حمزة بن عبد المطلب زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 70730416/09/92 167 مزدوجالشارف عبد العزيز 141 غشت سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 71802116/09/92 167 مزدوجعبد العزيز السعدوني 1عبدا الشفشاوني سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 71968916/09/92 167 مزدوجمحمد خرشف 1الحسن الداخل المرينيين )المقاطعة(

46 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية )الوطنية و 
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عمالة: فاس 71973716/09/92 167 مزدوجكونكسي محمد 1عبد ا الشفشاوني المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 74088716/09/93 167 مزدوجأحمد لعسل 1القادسية زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 74369616/09/93 167 مزدوجعبدالسلم الفريمي 111 يناير أكدال )المقاطعة(

عمالة: فاس 74525716/09/93 167 مزدوجالهادي شريفي 1القادسية زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 74632416/09/93 167 مزدوجيوسف كريش 1البحيرة سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 76845216/09/91 167 مزدوجمحمد اجبر 1محمد الكغاط سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 77187516/09/91 167 مزدوجحميد كلطي 1المرابطين الولى سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 95375219/09/80 166 مزدوجالهام تواتي 1ابن طفيل أكدال )المقاطعة(

عمالة: فاس 6038916/09/94 165 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية مكيكة 1عمر بن الخطاب سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 21386116/09/85 165 مزدوجمصطفى التمصوري 1زرياب المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 35888717/09/90 165 مزدوجخديجة البخاري 1زرياب المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 70666316/09/92 165 مزدوجعبد الرحيم القاسمي 1محمد السادس المشور فاس الجديد )البلدية(

عمالة: فاس 70757416/09/92 165 مزدوجمحمد    احمامي 1أبناء الجيش أكدال )المقاطعة(

عمالة: فاس 72570616/09/92 165 مزدوجمحمد الزيدي 1سخينات سيدي حرازم

عمالة: فاس 76534016/09/91 165 إلتحاق بالزوجةمزدوجأحمد بن احدش 1السندس المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 77442716/09/91 165 مزدوجعزوز الدوى 1أحمد الطيب لعلج المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 5954716/09/94 163 مزدوجعبد الرحمان صباني 1ابن طفيل أكدال )المقاطعة(

47 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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عمالة: فاس 5955816/09/94 163 مزدوجالبلغيتي حسناء 1عبدا الشفشاوني سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 31632816/09/88 163 مزدوجمحمد مواد 1عين البيضاء عين البيضاء

عمالة: فاس 37826117/09/90 163 مزدوجعبد الرحمان عمراني 1السندس المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 38386417/09/90 163 مزدوجبوعبيد ابوالصبر 1الوحدة سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 72402616/09/92 163 مزدوجوديعة علوي مدغري 1عين البيضاء عين البيضاء

عمالة: فاس 73866916/09/93 163 مزدوجمولي رشيد طهير 1فخر الدين الرازي زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 76463316/09/91 163 مزدوجعبد المجيد المرابطي 1البحيرة سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 76849516/09/91 163 مزدوجفاطمة الزهراء رمح 1القادسية زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 25893416/09/85 162 مزدوجحمــــو بوقريــــعة 1أولد بوعبيد المركز أولد الطيب

عمالة: فاس 86083821/09/83 162 مزدوجفاطمة العشبي 1البكري سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 5472416/09/94 161 مزدوجمحمد عيسي 1عبدا الشفشاوني سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 5672616/09/94 161 مزدوجادريس المعلوم 1الوحدة سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 5696516/09/94 161 مزدوجعبد اللطيف بطحة 1محمد الكغاط سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 5713816/09/94 161 مزدوجسعيد صبور 1الونشريسي المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 5747016/09/94 161 مزدوجمصطفى فكيسن 1لل فاطمة الزهراء أكدال )المقاطعة(

عمالة: فاس 5765216/09/94 161 مزدوجعبدالمجيد رمزي 201 غشت سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 5804716/09/94 161 مزدوجمحمد خراطة 1أحمد الطيب لعلج المرينيين )المقاطعة(

48 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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عمالة: فاس 5819316/09/94 161 مزدوجمحمد    تاصلت 1أحمد الطيب لعلج المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 5851816/09/94 161 مزدوججمال الوزاني الشاهدي 1عبدا الشفشاوني سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 5865116/09/94 161 مزدوجالبشير ادخيسي 1الدارسة أكدال )المقاطعة(

عمالة: فاس 6007716/09/94 161 مزدوجعبد السلم علكي 1البحيرة سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 6010416/09/94 161 مزدوجمحمد بوزين 2 ابن حنبل سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 6014216/09/94 161 مزدوجعبد ا شموخي 1السندس المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 6150616/09/94 161 مزدوجعبد الرحيم قاسمي 1المغرب العربي سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 6152516/09/94 161 مزدوجمصطفى امراني علوي 1عبد ا الشفشاوني المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 6169216/09/94 161 مزدوجفريد الحياني السكوتي 1البكري سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 24121017/09/84 161 مزدوجالمختار بومكراط 1إمام مسلم زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 35422716/09/89 161 مزدوجالطيب النويل 1ابي شعيب الدكالي زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 37767017/09/90 161 مزدوجيوسف العلوي المحمدي 1محمد السادس المشور فاس الجديد )البلدية(

عمالة: فاس 37935517/09/90 161 مزدوجالحسن بورقادي إدريسي 1 الجديدة سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 38552717/09/90 161 مزدوجنجيب دكان 1اولد الطيب السفلى أولد الطيب

عمالة: فاس 73860216/09/93 161 مزدوجاحمد العبادي 1البكري سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 74037416/09/93 161 مزدوجمحجوبي زكرياء 1ابن سينا زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 74049516/09/93 161 مزدوجحــدو ازعيــض 1المنصور الذهبي زواغة )المقاطعة(

49 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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عمالة: فاس 74419516/09/93 161 مزدوجأبو العلء مشكور 1زرياب المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 74993116/09/93 161 مزدوجعبد الله نضام 1محمد بن عسكر فاس المدينة )المقاطعة(

عمالة: فاس 76540316/09/91 161 مزدوجنور الدين رشدي 1البحيرة سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 76849716/09/91 161 مزدوجمصدق رشيدة 1فخر الدين الرازي زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 77528916/09/91 161 مزدوجحميد ركاكي 1فخر الدين الرازي زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 77606316/09/91 161 مزدوجسعيد الزهيري 1العهد الجديد سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 97770916/09/82 161 مزدوجمليكة الخرشف 1محمد الزرقطوني أكدال )المقاطعة(

عمالة: فاس 104808116/09/96 161 مزدوجالهام ابن العلى 1عبدا الشفشاوني سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 104978816/09/96 161 مزدوجفؤاد مهادي 1الخوارزمي زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 6284816/09/95 160 إلتحاق بالزوجمزدوجليلى الحقوني 1المغرب العربي سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 85155616/09/82 160 مزدوجحليمة شهاب 1القاضي عياض سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 9212616/09/95 159 مزدوجالحسن الكريمي 1عين البيضاء عين البيضاء

عمالة: فاس 17714021/09/83 159 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد العزيز بونة 1أنوال سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 70666017/09/92 159 مزدوجسعيدة الميسور 1أناس بن مالك جنان الورد )المقاطعة(

عمالة: فاس 72561016/09/92 159 مزدوجحسان شربان 3المختار السوسي سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 74059016/09/93 159 مزدوجمحمد الراوي 1أحمد الطيب لعلج المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 74534316/09/93 159 مزدوجالحسين خرشف 1ابن سينا زواغة )المقاطعة(

50 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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عمالة: فاس 6283316/09/95 158 إلتحاق بالزوجمزدوجطالبي رقية 1عبد ا الشفشاوني المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 20501821/09/83 158 مزدوجكيسي عبد الفتاح 1الدارسة أكدال )المقاطعة(

عمالة: فاس 93628816/09/78 158 مزدوجشريفة علمي حسني 1عمر بن الخطاب سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 97215916/09/81 158 مزدوجاوري ميلودة 1ابن طفيل أكدال )المقاطعة(

عمالة: فاس 6300816/09/95 157 مزدوجبوسواريت سعيدة 1ابي شعيب الدكالي زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 6389516/09/95 157 مزدوجبهيجة بنعزة 1القادسية زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 71788516/09/93 157 مزدوجفتيحة حبيب ا 1عبد الرحمان بن زيدان المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 72498716/09/92 157 إلتحاق بالزوجةمزدوجمصطفى الصباني 1محمد الكغاط سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 74530316/09/93 157 مزدوجعبدالواحد بن طامة 1البحيرة سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 76463916/09/91 157 مزدوجمحمد المعان 2عين البيضاء عين البيضاء

عمالة: فاس 83290216/09/93 157 مزدوجعبدالله ابتهاج 1معركة بوغافر سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 5693416/09/94 156 إلتحاق بالزوجةمزدوجحسن العللي 1أبناء الجيش أكدال )المقاطعة(

عمالة: فاس 31760216/09/88 156 مزدوجعبد النبي ابرول 1البكري سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 5472116/09/94 155 مزدوجادريس مزيوق 2زرياب المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 5650016/09/94 155 مزدوجمحسن المنجد 3المرابطين الولى سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 5727116/09/94 155 مزدوجالبقالي عبد العزيز 1حمزة بن عبد المطلب زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 5730216/09/94 155 مزدوجادريس ملكي 1وادي المخازن جنان الورد )المقاطعة(
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عمالة: فاس 5763616/09/94 155 مزدوجمحمد موسى 1الرك زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 5839716/09/94 155 مزدوجادريس شريفي علوي 1القادسية زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 5897116/09/94 155 مزدوجالعربي التمصوري 1زرياب المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 5899916/09/94 155 مزدوجعبد الواحد وداني 1لل فاطمة الزهراء أكدال )المقاطعة(

عمالة: فاس 5906416/09/94 155 مزدوجعبدالحق فدوي 1فاتح أكتوبر أكدال )المقاطعة(

عمالة: فاس 5934116/09/94 155 مزدوجخيي مصطفى 1وادي المخازن جنان الورد )المقاطعة(

عمالة: فاس 5955116/09/94 155 مزدوجمصطفى سيوح 1إمام مسلم زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 5956816/09/94 155 مزدوجالمكي    لبصير 1ضيعة بن عبدا سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 5999916/09/94 155 مزدوجمحمد بوعزاتي 2فخر الدين الرازي زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 6409516/09/95 155 مزدوجعبد الحق العدامي 1عبدالكريم برشيد المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 6413416/09/95 155 مزدوجمحمد كسري 1ابن سينا زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 8920716/09/95 155 مزدوجرشيد يرتاوي 1الشهيد محمد بن احمد الحياني زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 8945816/09/95 155 مزدوجعبد الرحيم صحصاح 2السندس المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 8958516/09/95 155 مزدوجرشيد بوجرة 3عبد الكريم بن عبد ا سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 8973516/09/95 155 مزدوجطارق بوغاب 2ابن طفيل أكدال )المقاطعة(

عمالة: فاس 8980316/09/95 155 مزدوجابراهيم بويسك 1المغرب العربي سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 9125616/09/95 155 مزدوجعدنان المفرج 4عبد الرحمان بن زيدان المرينيين )المقاطعة(

52 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 



جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية )الوطنية و 

الجهوية( بالمؤسسات التعليمية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 2017

06/07/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

فاس - مكناس03

المادة المطلوبة م. النقطمؤسسة  التعيين
ترتيب 

الختيار
جماعة  التعيين

عمالة: فاس 9139016/09/95 155 مزدوجمحمد ابراهيمي 2عبد الرحمان بن زيدان المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 9139516/09/95 155 مزدوجعبدالله عساسي 5عبد الكريم بن عبد ا سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 9184116/09/95 155 مزدوجهشام الكربوبي 1المدرسة الجماعاتية اولد الطيب أولد الطيب

عمالة: فاس 16408616/09/82 155 مزدوجالعزيزي عبد ا 1ضيعة بن عبدا سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 20640621/09/83 155 مزدوجالحسن    النضيفي 1المدرسة الجماعاتية اولد الطيب أولد الطيب

عمالة: فاس 25874016/09/85 155 مزدوجحسين بوشبتي 1وادي المخازن جنان الورد )المقاطعة(

عمالة: فاس 37932717/09/90 155 مزدوجعزيز البكاري 1 شوقي جنان الورد )المقاطعة(

عمالة: فاس 38322917/09/90 155 مزدوجفاطمة لمرابط 1 شوقي جنان الورد )المقاطعة(

عمالة: فاس 38334217/09/90 155 مزدوجعبدالحميد بن زاوج 2ابن زهر أكدال )المقاطعة(

عمالة: فاس 38569217/09/90 155 مزدوجمحمد     الخلوفي 2اولد الطيب السفلى أولد الطيب

عمالة: فاس 70667016/09/92 155 مزدوجمحمد     المطيع 1ابن زهر أكدال )المقاطعة(

عمالة: فاس 70680216/09/92 155 مزدوجمحمد المجاط 1السلم أكدال )المقاطعة(

عمالة: فاس 74451816/09/93 155 مزدوجالحسين احدران 1البكري سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 74991916/09/93 155 مزدوجخالد بنسليمان 1المرابطين الولى سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 77426916/09/91 155 مزدوجعبدالعزيز أوفريد 1البحيرة سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 78703416/09/92 155 مزدوجخالد قويضي 2أولد الطيب المركز أولد الطيب

عمالة: فاس 104596016/09/96 155 مزدوجبوبكر بضـــري 2محمد الكغاط سايس )المقاطعة(
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عمالة: فاس 104875516/09/96 155 مزدوجمحمد ابراهيمي 3ابن سينا زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 104878416/09/96 155 مزدوجنجيب ابوطهاري 1فاطمة الفهرية المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 111418316/09/97 155 مزدوجيوسفي عائشة 1فخر الدين الرازي زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 16347816/09/82 151 مزدوجقاسم علول 4الشهيد محمد بن احمد الحياني زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 37919417/09/90 151 مزدوجحسن مونير 3ابن سينا زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 71961816/09/92 151 إلتحاق بالزوجةمزدوجنجيب حجاج 5ابن باديس المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 76641416/09/91 151 مزدوجبشرى بوعصبة 2عبد العزيز بنشقرون أكدال )المقاطعة(

عمالة: فاس 76901216/09/91 151 مزدوجخليد ولد أمي 202 غشت سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 77599716/09/91 151 مزدوجسكينة الشلي 1فخر الدين الرازي زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 88671116/09/87 151 إلتحاق بالزوجمزدوجامينة تاقي 6أبناء الجيش أكدال )المقاطعة(

عمالة: فاس 104722116/09/96 151 مزدوجحنان العبادي 7ابن باديس المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 104928016/09/96 151 مزدوجالقسمي ادريس 2بلل ابن رباح المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 6282816/09/95 149 مزدوجخديجة الهواري سلماني 1فخر الدين الرازي زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 5557216/09/94 148 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد أمقران حمداوي 1ابن باديس المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 23742117/09/84 148 مزدوجحوياط عبد السلم 1الوحدة سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 5473716/09/94 147 إلتحاق بالزوجمزدوجفتيحة المهور 1محمد الكغاط سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 76538116/09/91 147 إلتحاق بالزوجةمزدوجادريس الدودي 1محمد الكغاط سايس )المقاطعة(
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية )الوطنية و 

الجهوية( بالمؤسسات التعليمية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 2017

06/07/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

فاس - مكناس03

المادة المطلوبة م. النقطمؤسسة  التعيين
ترتيب 

الختيار
جماعة  التعيين

عمالة: فاس 5930916/09/94 145 مزدوجمحمد صباني 4ابن زهر أكدال )المقاطعة(

عمالة: فاس 6067916/09/94 145 مزدوجعبد الحي الفقيهي 1المختار السوسي سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 70712116/09/92 145 مزدوجعبد العزيز السنوسي 2معركة لهري سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 70734816/09/92 145 مزدوجعمر الكواح 1موحى أوحمو الزياني سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 77195516/09/91 145 مزدوجعزيز كنض 1فخر الدين الرازي زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 77440916/09/91 145 مزدوجاديبة بن المهدي 5إمام مسلم زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 104875116/09/96 145 مزدوجعبد  الحق     هللي 2الدكارات المختلطة أكدال )المقاطعة(

عمالة: فاس 111420816/09/97 145 مزدوجكريمة عبد اللوي 1لل سلمى زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 111534816/09/97 145 إلتحاق بالزوجمزدوجالصبحي مينة 1العهد الجديد سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 39106417/09/90 144 مزدوجنجية الويزي 5معركة بوغافر سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 76846316/09/91 144 إلتحاق بالزوجةمزدوجأحمد أغريب 1ابن باديس المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 9119016/09/95 143 إلتحاق بالزوجةمزدوجالشعال عبد ا 4محمد الكغاط سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 5771316/09/94 142 إلتحاق بالزوجةمزدوجغيات المدني 2 ابن حنبل سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 9212316/09/95 142 إلتحاق بالزوجةمزدوجخالد حماني 3أبناء الجيش أكدال )المقاطعة(

عمالة: فاس 9214416/09/95 142 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد هدروجي 1عبدالكريم برشيد المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 86359016/09/85 142 مزدوجفوزية خـــراجي 2موحى أوحمو الزياني سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 112020216/09/98 142 إلتحاق بالزوجمزدوجثورية الرماش 3عبدالكريم برشيد المرينيين )المقاطعة(

55 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 



جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية )الوطنية و 

الجهوية( بالمؤسسات التعليمية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 2017

06/07/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

فاس - مكناس03

المادة المطلوبة م. النقطمؤسسة  التعيين
ترتيب 

الختيار
جماعة  التعيين

عمالة: فاس 6464816/09/95 141 إلتحاق بالزوجةمزدوجعز العرب الوزاني 1أبو بكر الصديق زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 104894816/09/96 141 إلتحاق بالزوجةمزدوجعزيز ختيرى 1موحى أوحمو الزياني سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 104902116/09/96 141 إلتحاق بالزوجةمزدوجعلي بوصوف 3عبدالكريم برشيد المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 104942716/09/96 141 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد العلي بويشطاط 5ابن باديس المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 6139816/09/94 140 إلتحاق بالزوجةمزدوجمنصف برادة 1عبدالكريم برشيد المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 9177016/09/95 140 إلتحاق بالزوجةمزدوجفؤاد القدري 3القاضي عياض سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 9253116/09/95 140 إلتحاق بالزوجةمزدوجالحمامي محمد 1الرك زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 111429016/09/97 140 إلتحاق بالزوجمزدوجغزلن شرفي 5المام مالك بنات أكدال )المقاطعة(

عمالة: فاس 6431516/09/95 139 إلتحاق بالزوجةمزدوجيوسف تغبولي 5عبدالكريم برشيد المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 111933916/09/98 139 إلتحاق بالزوجمزدوجحياة صدوق 9ابن باديس المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 6076316/09/94 138 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة الشكر 2سجلماسة المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 38000317/09/90 138 مزدوجهاشمي   الصالحة 3المختار السوسي سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 70684316/09/92 138 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد العلي مفكر 6لل سلمى زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 104779216/09/96 138 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء شراف 3عمر بن الخطاب سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 104874016/09/96 135 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد لقصير 1فاتح أكتوبر أكدال )المقاطعة(

عمالة: فاس 104878716/09/96 135 إلتحاق بالزوجةمزدوجحفيظ توفيق 1العهد الجديد سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 111939516/09/98 135 إلتحاق بالزوجةمزدوجادريس مالكي 5الونشريسي المرينيين )المقاطعة(
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عمالة: فاس 38564617/09/90 134 مزدوجالفابق نعيمة 1المدرسة الجماعاتية اولد الطيب أولد الطيب

عمالة: فاس 77181116/09/91 134 مزدوجالمرابط ادريس 1سيدي ابراهيم أكدال )المقاطعة(

عمالة: فاس 77550316/09/91 134 مزدوجالعلمي بوعزاتي 3المـــل سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 104948516/09/96 133 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد خنكي 1حمزة بن عبد المطلب زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 6410716/09/95 132 إلتحاق بالزوجةمزدوجرشيد اليعكوبي 1أبناء الجيش أكدال )المقاطعة(

عمالة: فاس 5803316/09/94 131 إلتحاق بالزوجمزدوجأمينة الريفي ماهر 2موحى أوحمو الزياني سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 30380917/09/90 130 مزدوجلطيفة اليزمي الدريسي 4 الجديدة سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 111407716/09/97 129 إلتحاق بالزوجةمزدوجخالد لحميدي 1عمر بن الخطاب سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 111491616/09/97 129 مزدوجفاطمة قدوي 8معركة بوغافر سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 117412006/09/00 129 إلتحاق بالزوجمزدوجغزلن     بريان 5المدرسة الجماعاتية اولد الطيب أولد الطيب

عمالة: فاس 20440521/09/83 128 مزدوجنجيب المرابط 2محمد السادس المشور فاس الجديد )البلدية(

عمالة: فاس 76917016/09/91 128 مزدوجعنة مينة 5الفرابي زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 115429716/09/99 127 إلتحاق بالزوجمزدوجأسماء علمي ابن جامع 3معركة بوغافر سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 38573117/09/90 126 مزدوجالفيللي حجيبة 2الفرابي زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 111937716/09/98 126 إلتحاق بالزوجةمزدوجنوال رضوان 8حمزة بن عبد المطلب زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 115433616/09/99 126 إلتحاق بالزوجمزدوجميلودة مداح 3عمر بن الخطاب سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 76972216/09/91 125 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة علمو 1معركة لهري سايس )المقاطعة(

57 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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عمالة: فاس 73793416/09/93 124 إلتحاق بالزوجةمزدوججواد الصنهاجي 1عبدالكريم برشيد المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 111401516/09/97 124 إلتحاق بالزوجةمزدوجطارق بوكطب 2اولد الطيب السفلى أولد الطيب

عمالة: فاس 117945206/09/00 124 إلتحاق بالزوجةمزدوجامحمد مفتاح 1المـــل سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 118138406/09/00 124 إلتحاق بالزوجةمزدوجسمير التاه 2ايت صالح عين البيضاء

عمالة: فاس 123476806/09/01 124 إلتحاق بالزوجمزدوجبلعربي سهام 1ضيعة بن عبدا سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 104691916/09/96 123 إلتحاق بالزوجةمزدوج محمد الدريسي 1المختار السوسي سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 111940116/09/98 123 إلتحاق بالزوجةمزدوجمرزاق زكرياء 1موحى أوحمو الزياني سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 115900916/09/99 123 إلتحاق بالزوجةمزدوج مدرني عبد العالي 3عبدالكريم برشيد المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 123482706/09/01 123 إلتحاق بالزوجةمزدوجرضا بن عاشور 1ابن سينا زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 123665006/09/01 123 إلتحاق بالزوجةمزدوجأحمد المرابط 5ايت صالح عين البيضاء

عمالة: فاس 123939211/09/01 123 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان السعودي 1الرك زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 111954116/09/98 122 إلتحاق بالزوجمزدوجأمال زهيم 6معركة بوغافر سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 123631627/09/01 122 إلتحاق بالزوجمزدوجسعاد     الحيبور 1الشهيد محمد بن احمد الحياني زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 104874316/09/96 121 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحسن والي علمي 3محمد الكغاط سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 9169616/09/95 120 رنة إلتحاق بالزوجةمزدوجعلي    كر 6جمال الدين الفغاني زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 112063016/09/98 120 إلتحاق بالزوجمزدوجفريدة اللوسي 5لل سلمى زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 6032616/09/94 119 إلتحاق بالزوجةمزدوجكريم لعصارة 1طه حسين المرينيين )المقاطعة(
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عمالة: فاس 6209223/09/94 118 إلتحاق بالزوجةمزدوجادريس     السباعي 2فخر الدين الرازي زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 39133417/09/90 118 إلتحاق بالزوجمزدوجنجية ملولي 6المرابطين الولى سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 115409816/09/99 118 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء البقالي 1المرابطين الولى سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 123396706/09/01 118 إلتحاق بالزوجمزدوجلطيفة افروخ 3ضيعة بن عبدا سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 123697906/09/01 118 إلتحاق بالزوجمزدوجوسيلة فخرالدين 7شالة المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 104858816/09/96 117 إلتحاق بالزوجةمزدوجعزيز العمراني 1حمزة بن عبد المطلب زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 104997316/09/96 117 إلتحاق بالزوجةمزدوجالحسين   شروف 1موحى أوحمو الزياني سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 111921616/09/98 117 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد الحلو 1حي الشهداء فاس المدينة )المقاطعة(

عمالة: فاس 115444616/09/99 117 إلتحاق بالزوجمزدوجصوفيا الكزناي 1محمد عبده جنان الورد )المقاطعة(

عمالة: فاس 123381206/09/01 117 إلتحاق بالزوجةمزدوجعلي عباد 5حمزة بن عبد المطلب زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 123933106/09/01 117 إلتحاق بالزوجمزدوجصالحي لمياء 3حمزة بن عبد المطلب زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 126582116/09/02 117 إلتحاق بالزوجمزدوجبوشرى الفلقي 8الونشريسي المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 126642216/09/02 117 إلتحاق بالزوجمزدوجعزيزة الوزاني التهامي 7أولد الطيب المركز أولد الطيب

عمالة: فاس 37926917/09/90 116 مزدوجرجاء ازنود 8المرابطين الولى سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 38314217/09/90 115 إلتحاق بالزوجمزدوجأمينة شهبون 9إمام مسلم زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 104883616/09/96 115 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبدالحق المحفوظ 1حمزة بن عبد المطلب زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 105296416/09/97 115 إلتحاق بالزوجةمزدوجخالد إجـة 1المختار السوسي سايس )المقاطعة(
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية )الوطنية و 

الجهوية( بالمؤسسات التعليمية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 2017

06/07/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

فاس - مكناس03

المادة المطلوبة م. النقطمؤسسة  التعيين
ترتيب 

الختيار
جماعة  التعيين

عمالة: فاس 123655006/09/01 115 إلتحاق بالزوجمزدوجسميرة المنصوري 2إمام مسلم زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 123864506/09/01 115 إلتحاق بالزوجةمزدوججواد مطعي 7معركة لهري سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 74435516/09/93 114 مزدوجنزهة اليوسفي 1ابي شعيب الدكالي زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 74934616/09/93 114 مزدوجاسية الكريمي 4المرابطين الولى سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 111411216/09/97 114 إلتحاق بالزوجةمزدوجمنير ازوازو 1ابي شعيب الدكالي زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 104628216/09/96 112 مزدوجالنجاري فاطمة 2جمال الدين الفغاني زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 111407616/09/97 112 إلتحاق بالزوجةمزدوجعادل  الصالح 4موحى أوحمو الزياني سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 111916716/09/98 112 إلتحاق بالزوجةمزدوجسمير عل أولحسن 3عبد اللطيف اللعبي المشور فاس الجديد )البلدية(

عمالة: فاس 104964116/09/96 111 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبدالنبي رشيق 2موحى أوحمو الزياني سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 111923616/09/98 111 إلتحاق بالزوجةمزدوجكمال الحمومي 7حي الشهداء فاس المدينة )المقاطعة(

عمالة: فاس 123555606/09/01 111 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة الشوقي 7لل سلمى زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 78725216/09/92 110 مزدوجمرابطي رقية 5اولد الطيب السفلى أولد الطيب

عمالة: فاس 105019816/09/96 110 إلتحاق بالزوجمزدوجعزيزة مسعودي 3فخر الدين الرازي زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 111412816/09/97 110 مزدوجالسمللي فائزة 1محمد الكغاط سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 115412016/09/99 110 إلتحاق بالزوجةمزدوجنوفل الحياني طيب 2عبدالكريم برشيد المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 130571205/09/03 110 إلتحاق بالزوجمزدوجأمينة العلمي 1حمزة بن عبد المطلب زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 111956116/09/98 109 إلتحاق بالزوجمزدوجالشادلي نادية 2المدرسة الجماعاتية اولد الطيب أولد الطيب

60 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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عمالة: فاس 115357316/09/99 109 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد انوار بنجلون 1المختار السوسي سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 115419216/09/99 109 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد العالي أشرقي 5ابن باديس المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 115555716/09/99 109 إلتحاق بالزوجمزدوجخدوج ريمي 3الرك زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 130582305/09/03 109 إلتحاق بالزوجمزدوجحسناء السايسي 1فخر الدين الرازي زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 130599105/09/03 109 إلتحاق بالزوجمزدوجكريمة بلحاج 9جمال الدين الفغاني زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 130655026/09/03 109 إلتحاق بالزوجمزدوجزكية   الشاهد 3عين هارون المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 130833005/09/03 109 إلتحاق بالزوجمزدوجحياة صبور 7شالة المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 111976216/09/98 107 إلتحاق بالزوجمزدوجزينب زروال 8فخر الدين الرازي زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 130601805/09/03 107 إلتحاق بالزوجمزدوجنجوئ بن عبو 2ابن باديس المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 5998316/09/94 106 إلتحاق بالزوجةمزدوجالمصطفى     نخلة 2أولد الطيب المركز أولد الطيب

عمالة: فاس 123781106/09/01 106 إلتحاق بالزوجمزدوجسعيدة كموس 2المرابطين الولى سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 111496616/09/97 104 إلتحاق بالزوجمزدوجاقريمشي رشيدة 202 غشت سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 126577908/10/02 102 إلتحاق بالزوجمزدوجماجدة البوكيلي المخوخي 1البحثري 1 سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 130797105/09/03 102 إلتحاق بالزوجمزدوجلل اسية منير 2المرابطين الولى سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 5989016/09/94 101 إلتحاق بالزوجةمزدوجعزيز قرطوط 3إمام مسلم زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 115426816/09/99 101 إلتحاق بالزوجمزدوجسعيد حسنية 203 غشت سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 111768816/09/97 100 إلتحاق بالزوجمزدوجبشري الشدلي 1فخر الدين الرازي زواغة )المقاطعة(

61 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 



جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية )الوطنية و 

الجهوية( بالمؤسسات التعليمية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 2017

06/07/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

فاس - مكناس03

المادة المطلوبة م. النقطمؤسسة  التعيين
ترتيب 

الختيار
جماعة  التعيين

عمالة: فاس 136882007/09/04 100 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة زكيال 3 الجديدة سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 126977004/09/02 99 إلتحاق بالزوجمزدوج         التراس نادية 11مولي علي الشريف جنان الورد )المقاطعة(

عمالة: فاس 8964616/09/95 98 إلتحاق بالزوجمزدوجحياة منا 5عمر بن الخطاب سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 111924116/09/98 98 إلتحاق بالزوجمزدوجالكروعي منية 1فخر الدين الرازي زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 123475306/09/01 98 إلتحاق بالزوجمزدوجزكية بقاري سباعي 9 الجديدة سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 111765116/09/97 97 إلتحاق بالزوجمزدوجعفاف البارودي 5المختار السوسي سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 115426316/09/99 97 إلتحاق بالزوجةمزدوجعادل بودبزة 5لل سلمى زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 130792405/09/03 97 إلتحاق بالزوجمزدوجمنصف كوثر 7المختار السوسي سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 136847807/09/04 97 إلتحاق بالزوجمزدوجليلى ابراهيمي 1حمزة بن عبد المطلب زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 85392821/09/83 96 إلتحاق بالزوجمزدوجفتيحة مفتول 5معروف الروصافي المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 111937016/09/98 96 إلتحاق بالزوجمزدوجعزيزة الدريسي البوزيدي 1بلل ابن رباح المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 117514606/09/00 96 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية بقالي 1بلل ابن رباح المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 130860918/09/03 96 إلتحاق بالزوجمزدوجزروق لل نسرين 1 الجديدة سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 104589416/09/96 95 إلتحاق بالزوجةمزدوجأحمد الصدوقي 1جمال الدين الفغاني زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 118070806/09/00 94 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء مرزوق 6امحمد بوسعيد التلمساني زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 104671716/09/96 93 إلتحاق بالزوجةمزدوجعز الدين النالي 3إمام مسلم زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 104808416/09/96 92 إلتحاق بالزوجمزدوجمليكة اكماخ 10حي الشهداء فاس المدينة )المقاطعة(
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عمالة: فاس 115912516/09/99 92 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان المعضادي 11محمد عبده جنان الورد )المقاطعة(

عمالة: فاس 126529104/09/02 92 إلتحاق بالزوجةمزدوجبدر الشويرف 1القادسية زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 126553104/09/02 92 إلتحاق بالزوجمزدوجلبنى العشبي 1سخينات سيدي حرازم

عمالة: فاس 130676905/09/03 91 إلتحاق بالزوجمزدوجالكرواني امينة 4معركة لهري سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 140141301/01/06 91 إلتحاق بالزوجمزدوجصباح   الوالي 1ابن تيمية زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 104628816/09/96 90 إلتحاق بالزوجمزدوجالفرمي سهام 1ضيعة بن عبدا سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 117501306/09/00 90 إلتحاق بالزوجمزدوجسلوى اعمارة 5محمد السادس المشور فاس الجديد )البلدية(

عمالة: فاس 130696005/09/03 90 إلتحاق بالزوجمزدوجالمرواني امينة 1شمس الدين المقدسي زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 117913311/09/00 89 إلتحاق بالزوجمزدوجهلهل فاطمة 1ابن سينا زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 130824905/09/03 89 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد رحماني 1ابن تيمية زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 111933816/09/98 88 إلتحاق بالزوجةمزدوجاسامة شابل 1الجيللي بناني المشور فاس الجديد )البلدية(

عمالة: فاس 130645305/09/03 88 إلتحاق بالزوجمزدوجالشمانتي الهواري جهاد 7حي الشهداء فاس المدينة )المقاطعة(

عمالة: فاس 126498808/10/02 87 إلتحاق بالزوجمزدوجنورة  بورقادي 5أولد الطيب المركز أولد الطيب

عمالة: فاس 123701906/09/01 86 إلتحاق بالزوجةمزدوجمصطفى فتان 1امحمد بوسعيد التلمساني زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 140074707/09/05 86 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة واحريق 4جمال الدين الفغاني زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 126474404/09/02 85 إلتحاق بالزوجمزدوجبوشارب ماريا 9غصن الزيتون زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 126607104/09/02 85 إلتحاق بالزوجمزدوجاسماء السماعيلي 11محمد بن عبد الكريم الخطابي جنان الورد )المقاطعة(
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عمالة: فاس 136722007/09/04 85 إلتحاق بالزوجمزدوجسعيدة البورقادي 3حمزة بن عبد المطلب زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 123837006/09/01 84 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة المسعودي 9امحمد بوسعيد التلمساني زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 140149005/10/06 83 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء أفتيس 1البحثري 1 سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 117525706/09/00 82 إلتحاق بالزوجةمزدوجسعيد بن خلوق 5م م  الحشالفة أولد الطيب

عمالة: فاس 123821406/09/01 81 إلتحاق بالزوجمزدوجالخالدي مريم 7شمس الدين المقدسي زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 126798604/09/02 81 إلتحاق بالزوجمزدوجلرطب  الغالية 1المام الغزالي 1 المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 139967207/09/05 81 إلتحاق بالزوجمزدوجالهام شويرف 11محمد بن عبد الكريم الخطابي جنان الورد )المقاطعة(

عمالة: فاس 6338416/09/95 80 إلتحاق بالزوجمزدوجأمغار خديجة 1البحثري 1 سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 126680316/09/02 80 إلتحاق بالزوجمزدوجفوزي فتيحة 1إمام مسلم زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 139988507/09/05 80 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة  الحيون 5حمزة بن عبد المطلب زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 111368616/09/97 79 إلتحاق بالزوجةمزدوجعادل أزخمام 4حسان بن ثابت زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 126645404/09/02 79 إلتحاق بالزوجمزدوجاليعقوبي  رجاء 5ابي شعيب الدكالي زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 130667905/09/03 79 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء البكباشي 11محمد بن عبد الكريم الخطابي جنان الورد )المقاطعة(

عمالة: فاس 139952107/09/05 79 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية بوحسوس 4خالد بن الوليد المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 130551805/09/03 78 إلتحاق بالزوجمزدوجايمان اعبلوش 2الفقيه محمد غازي المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 130591505/09/03 78 إلتحاق بالزوجمزدوجابتسام بقالي 5أبو بكر الصديق زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 130626005/09/03 78 إلتحاق بالزوجمزدوجبوقلبة فاطمة الزهراء 7ابن باديس المرينيين )المقاطعة(
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عمالة: فاس 130611205/09/03 77 إلتحاق بالزوجةمزدوجبنيسف زكرياء 1خالد بن الوليد المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 130721705/09/03 77 إلتحاق بالزوجمزدوجوديان الغفولي 2البحثري 1 سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 123713006/09/01 76 إلتحاق بالزوجمزدوجسلوى كناوي 3عبدالكريم برشيد المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 123815906/09/01 76 إلتحاق بالزوجمزدوجنجوى لزرق 3شالة المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 126519704/09/02 76 إلتحاق بالزوجمزدوجوفاء شاطر 1الحاج الهادي التاجموعتي البتدائية زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 136762807/09/04 76 إلتحاق بالزوجمزدوجالوردي أسمى 9محمد عابد الجابري زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 126514725/09/02 74 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء شكير 1الشهيد محمد بن احمد الحياني زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 140144101/01/06 74 إلتحاق بالزوجةمزدوجخالد شبار 1ابن بطوطة زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 126496612/09/02 73 إلتحاق بالزوجمزدوجإلهام    بورشيد 4البحثري 1 سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 136734307/09/04 73 إلتحاق بالزوجمزدوجدادي نجاة 7احمد الحنصالي المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 136763607/09/04 73 إلتحاق بالزوجمزدوجسعيدة الوزاني التهامي 7سيبويه جنان الورد )المقاطعة(

عمالة: فاس 136846307/09/04 73 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم حميمصى 7الفقيه محمد الطاهري المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 140417905/09/02 73 إلتحاق بالزوجمزدوجبلشقر  الشعلة 6عين هارون المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 117529006/09/00 71 إلتحاق بالزوجمزدوجشتوي  سميرة 4عين هارون المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 136776407/09/04 71 إلتحاق بالزوجمزدوجملولي كريم فاطمة 3جمال الدين الفغاني زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 154838416/02/09 71 إلتحاق بالزوجمزدوجشادية الجوني 4جمال الدين الفغاني زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 130629905/09/03 70 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية بودينة 7امحمد بوسعيد التلمساني زواغة )المقاطعة(
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عمالة: فاس 130766305/09/03 70 إلتحاق بالزوجمزدوجلشهب ماجدة 3الفقيه محمد الطاهري المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 130804205/09/03 70 إلتحاق بالزوجمزدوجنسوخي سهام 11أبي بكر الرازي جنان الورد )المقاطعة(

عمالة: فاس 130839805/09/03 70 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة صديقي 10محمد السادس المشور فاس الجديد )البلدية(

عمالة: فاس 136813407/09/04 70 إلتحاق بالزوجمزدوجبهلـول سعاد 5ابن سينا زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 115533916/09/99 69 إلتحاق بالزوجمزدوجزروقي سميرة 4المختار السوسي سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 117464606/09/00 69 إلتحاق بالزوجمزدوجأسماء اليماني 3امحمد بوسعيد التلمساني زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 117599506/09/00 69 إلتحاق بالزوجمزدوجأمال الشعايبي 5 شوقي جنان الورد )المقاطعة(

عمالة: فاس 117749506/09/00 69 إلتحاق بالزوجمزدوجكبيرة لمكلس 7ابن سينا زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 118001906/09/00 69 إلتحاق بالزوجمزدوجابتسام وحيد 10المدرسة الجماعاتية اولد الطيب أولد الطيب

عمالة: فاس 123668006/09/01 69 إلتحاق بالزوجمزدوجهند   الوافي 5إمام مسلم زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 123710611/09/01 69 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان غار 6جمال الدين الفغاني زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 130732026/09/03 69 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء همنان 2الفقيه محمد الطاهري المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 117946906/09/00 68 إلتحاق بالزوجمزدوجملولي دنيا 2جمال الدين الفغاني زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 136741207/09/04 68 إلتحاق بالزوجمزدوجليلى العلمي 1خالد بن الوليد المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 140666705/09/08 68 إلتحاق بالزوجمزدوجالدهبي فاطمة 11ابن نفيس جنان الورد )المقاطعة(

عمالة: فاس 140704805/09/08 68 إلتحاق بالزوجمزدوجفتيحة حضري 5الفرابي زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 130646105/09/03 67 إلتحاق بالزوجمزدوجسميرة شكري 7شالة المرينيين )المقاطعة(
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عمالة: فاس 130784926/09/03 67 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة  مسير 5البحثري 1 سايس )المقاطعة(

عمالة: فاس 140181606/09/06 67 إلتحاق بالزوجمزدوجاطريطاح ايمان 4عثمان بن عفان المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 140681905/09/08 67 إلتحاق بالزوجمزدوجالمدني فاطمة 2الحسين الفيللي زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 140758505/09/08 67 إلتحاق بالزوجمزدوجايمان يعقوبي 3جمال الدين الفغاني زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 130840826/09/03 66 إلتحاق بالزوجمزدوجماجدة   سلم 9أولد الطيب المركز أولد الطيب

عمالة: فاس 123389206/09/01 65 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء ابراغ 2الفقيه مكوار المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 136703807/09/04 65 إلتحاق بالزوجمزدوجفتيحة أيت أبر 7شمس الدين المقدسي زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 140483105/09/07 65 إلتحاق بالزوجمزدوجاسماء كغاط 11ابن نفيس جنان الورد )المقاطعة(

عمالة: فاس 111913216/09/98 64 إلتحاق بالزوجمزدوجاكرام فيللي بابة 7إمام مسلم زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 140454405/09/07 64 إلتحاق بالزوجمزدوجبنرباح فدوى 1أبو بكر الصديق زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 111428616/09/97 63 إلتحاق بالزوجةمزدوجسمير  البقال 1م م  الحشالفة أولد الطيب

عمالة: فاس 140046919/09/05 63 إلتحاق بالزوجمزدوجعائشة لعزيز 2الوئام زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 155044201/01/10 63 إلتحاق بالزوجمزدوجحكيمة الزاير 11أناس بن مالك جنان الورد )المقاطعة(

عمالة: فاس 5795916/09/94 62 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد القادر المرنيسي 1الحسين الفيللي زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 115414716/09/99 62 إلتحاق بالزوجمزدوجأغزف السعدية 5الرك زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 117746306/09/00 62 إلتحاق بالزوجمزدوجرجاء الخليفي 11أناس بن مالك جنان الورد )المقاطعة(

عمالة: فاس 123449906/09/01 62 إلتحاق بالزوجةمزدوجسميرا عطية 1عبدالكريم برشيد المرينيين )المقاطعة(
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عمالة: فاس 126873404/09/02 62 إلتحاق بالزوجمزدوجنكادي كنفودي لبنى 1عبدالكريم برشيد المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 6250116/09/95 61 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الله اللبار 1ابن نفيس جنان الورد )المقاطعة(

عمالة: فاس 111954316/09/98 61 إلتحاق بالزوجمزدوجلطيفة قويسم 2إمام مسلم زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 115421516/09/99 61 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية العلمي 9الفقيه محمد الطاهري المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 117822806/09/00 61 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان قسال 2الشهيد محمد بن احمد الحياني زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 136871007/09/04 61 إلتحاق بالزوجمزدوجأمال  سموني 10 شوقي جنان الورد )المقاطعة(

عمالة: فاس 140093307/09/05 61 إلتحاق بالزوجمزدوجحليمة ساخي 7الفقيه محمد الطاهري المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 140198906/09/06 61 إلتحاق بالزوجمزدوجصفاء دريبي 5شمس الدين المقدسي زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 154986801/01/10 61 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد العالي ازرقان 1المعتمد بن عباد زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 111947416/09/98 60 إلتحاق بالزوجمزدوجالـــســـعــــيــدي  خـــدـ يــجــة 2المدرسة الجماعاتية اولد الطيب أولد الطيب

عمالة: فاس 140701305/09/08 60 إلتحاق بالزوجمزدوجزينب الفيللي 3ابي شعيب الدكالي زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 140031206/10/05 59 إلتحاق بالزوجمزدوجامينة ادريسي عايدي 4حسان بن ثابت زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 117537206/09/00 58 إلتحاق بالزوجمزدوجحفيظة دكني 7إمام مسلم زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 130754305/09/03 58 إلتحاق بالزوجمزدوجوفاء كرامة 11أناس بن مالك جنان الورد )المقاطعة(

عمالة: فاس 136767207/09/04 58 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة الصدوق 9المدرسة الجماعاتية اولد الطيب أولد الطيب

عمالة: فاس 155019401/01/10 58 إلتحاق بالزوجمزدوجغزلن البكراوي 10سخينات سيدي حرازم

عمالة: فاس 136778007/09/04 57 إلتحاق بالزوجمزدوجإلهام مقدام 181 نونبر المرينيين )المقاطعة(
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عمالة: فاس 140103907/09/05 57 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم تازي شرتي 1أبو بكر الصديق زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 140683305/09/08 57 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان المرنيسي 2الشهيد محمد بن احمد الحياني زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 140691505/09/08 57 إلتحاق بالزوجمزدوجالوزاني  نوال 9الرك زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 140634005/09/08 56 إلتحاق بالزوجمزدوجنجاة عريوة 6حي الشهداء فاس المدينة )المقاطعة(

عمالة: فاس 140689505/09/08 56 إلتحاق بالزوجمزدوجسميرة الكزولي 2المعتمد بن عباد زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 140762705/09/08 56 إلتحاق بالزوجمزدوجاسماءزتونة 1عثمان بن عفان المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 154837901/12/08 56 إلتحاق بالزوجمزدوجالهيري فتيحة 4الشهيد محمد بن احمد الحياني زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 154838001/12/08 56 إلتحاق بالزوجمزدوجسميرة  الهيري 2ابي شعيب الدكالي زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 126725904/09/02 55 إلتحاق بالزوجمزدوجحفصة احسايني 2الرك زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 8932716/09/95 54 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الرحمان قميشو 7م م  الحشالفة أولد الطيب

عمالة: فاس 111925916/09/98 53 إلتحاق بالزوجمزدوجكريمة فارسي 1غصن الزيتون زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 117452806/09/00 53 إلتحاق بالزوجمزدوجلطيفة الغزالي 9معروف الروصافي المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 130761505/09/03 53 إلتحاق بالزوجمزدوجنجاة كيران 8شمس الدين المقدسي زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 140452805/09/07 53 إلتحاق بالزوجمزدوجبن الشيخ فاطمة 5ابن بطوطة زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 158110602/09/10 53 إلتحاق بالزوجمزدوجلبنى المكاوي 11محمد بن الراضي السلوي المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 140480205/09/07 52 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم احميداش 11محمد بن الراضي السلوي المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 157990802/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجأسماء بقالي 8محمد بن الراضي السلوي المرينيين )المقاطعة(
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عمالة: فاس 158084402/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجالحسنية بلقاضي 4م م  الحشالفة أولد الطيب

عمالة: فاس 158132102/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجوردي كريمة 10ايت صالح عين البيضاء

عمالة: فاس 158152802/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام جمالي 2سخينات سيدي حرازم

عمالة: فاس 158205302/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجالدريسي الملولي نبيلة 9أناس بن مالك جنان الورد )المقاطعة(

عمالة: فاس 136864007/09/04 51 إلتحاق بالزوجمزدوجزينب الحمامة 2غصن الزيتون زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 158049702/09/10 51 إلتحاق بالزوجمزدوجسعاد الهواري 2م م  الحشالفة أولد الطيب

عمالة: فاس 158099902/09/10 51 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء اخروش 10ايت صالح عين البيضاء

عمالة: فاس 126375304/09/02 50 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة أمكريس 4احمد الحنصالي المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 139989407/09/05 50 إلتحاق بالزوجمزدوجحكيمة البراهيمي 1غصن الزيتون زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 140452005/09/07 50 إلتحاق بالزوجمزدوجكوثر بلحاج 1ابن بطوطة زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 154925702/09/09 50 إلتحاق بالزوجمزدوجهند الرماش 11محمد بن الراضي السلوي المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 154847601/12/08 49 إلتحاق بالزوجمزدوجنورى غاسق 9الخليل بن أحمد الفراهيدي المشور فاس الجديد )البلدية(

عمالة: فاس 140585906/02/08 48 إلتحاق بالزوجمزدوجابتسام عماري 2علي ابن أبي طالب زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 154924602/09/09 48 إلتحاق بالزوجمزدوجبخاري فاطمة 3علي ابن أبي طالب زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 154926502/09/09 48 إلتحاق بالزوجمزدوجنبيلة العمراني 1الحاج الهادي التاجموعتي البتدائية زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 154948702/09/09 48 إلتحاق بالزوجمزدوجهند انقيشة 3الفقيه محمد الطاهري المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 155070902/09/09 48 إلتحاق بالزوجمزدوجاسماء كلطي 2غصن الزيتون زواغة )المقاطعة(
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عمالة: فاس 158182302/09/10 48 إلتحاق بالزوجةمزدوجبلهواري ربيع 1الحاج الهادي التاجموعتي البتدائية زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 158128002/09/10 47 إلتحاق بالزوجمزدوجدنيا نيغاش 7الفقيه محمد الطاهري المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 158150002/09/10 47 إلتحاق بالزوجمزدوجسليمة شرقاوي 6الوئام زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 111482716/09/97 46 إلتحاق بالزوجمزدوجبرحو نعيمة 11الشهيد عبد العزيز بن ادريس المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 111924516/09/98 46 إلتحاق بالزوجمزدوجزكية المومن الريفي 6الفقيه محمد الطاهري المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 123498006/09/01 46 إلتحاق بالزوجمزدوجنورة بنعثمان 10ايت صالح عين البيضاء

عمالة: فاس 123591206/09/01 46 إلتحاق بالزوجمزدوجأسماء العدوني 3الفرابي زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 126773316/09/02 46 إلتحاق بالزوجمزدوجنجية اخريبش 10م م  الحشالفة أولد الطيب

عمالة: فاس 136816107/09/04 46 إلتحاق بالزوجمزدوجبرق لمياء 6الفرابي زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 154926802/09/09 46 إلتحاق بالزوجمزدوجسنــــاء كـــرجــــة 4الشهيد محمد بن احمد الحياني زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 117323306/09/00 45 إلتحاق بالزوجمزدوجسعيدة أغزال 7الشهيد عبد العزيز بن ادريس المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 117436806/09/00 45 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء بوسعد 3عين هارون المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 126422716/09/02 45 إلتحاق بالزوجمزدوجوفاء برحو 2إمام مسلم زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 126923816/09/02 45 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان غزاز 4علي ابن أبي طالب زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 130630405/09/03 45 إلتحاق بالزوجمزدوجوئام بورقادي 11سجلماسة المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 130723905/09/03 45 إلتحاق بالزوجمزدوجأمال غوتان 1سجلماسة المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 130790818/09/03 45 إلتحاق بالزوجمزدوجغزلن لحلو ميمي 10بنكيران فاس المدينة )المقاطعة(
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عمالة: فاس 140618705/09/08 45 إلتحاق بالزوجمزدوجادريسية عاقيل 11سلمان الفارسي المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 157975202/09/10 45 إلتحاق بالزوجمزدوجعفاف بقالي 8م م  الحشالفة أولد الطيب

عمالة: فاس 158481305/09/11 45 إلتحاق بالزوجمزدوجماجدة سميح 10ابن نفيس جنان الورد )المقاطعة(

عمالة: فاس 123938506/09/01 44 إلتحاق بالزوجةمزدوجياسر السباعي 3الشارة المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 130596318/09/03 44 إلتحاق بالزوجمزدوجنوال   بكاي 4ابي شعيب الدكالي زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 139967807/09/05 44 إلتحاق بالزوجمزدوجغيثة    الشرايبي 2امحمد بوسعيد التلمساني زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 140453505/09/07 44 إلتحاق بالزوجمزدوجرجاء بن الشيخ 3الشهيد محمد بن احمد الحياني زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 140708205/09/08 44 إلتحاق بالزوجمزدوجهايب نادية 1أبو بكر الصديق زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 158145702/09/10 44 إلتحاق بالزوجمزدوجمونية  رجافال 4ابن بطوطة زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 158457805/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجنوما فاطمة 9احمد الحنصالي المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 158487505/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجصغيري كريمة 4احمد الحنصالي المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 158519709/12/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة دلبوحة 2أبو هريرة المشور فاس الجديد )البلدية(

عمالة: فاس 168155905/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجاسماء البراهمي 11القدس جنان الورد )المقاطعة(

عمالة: فاس 123914606/09/01 43 إلتحاق بالزوجمزدوجرجاء اربيجي 11القدس جنان الورد )المقاطعة(

عمالة: فاس 140017515/09/05 43 إلتحاق بالزوجمزدوجاكويدة سهام 1محمد الغزاوي جنان الورد )المقاطعة(

عمالة: فاس 140499805/09/07 43 إلتحاق بالزوجمزدوجسارة سبيلي 8غصن الزيتون زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 158210402/09/10 43 إلتحاق بالزوجةمزدوجرضوان حدادي 1ابن تيمية زواغة )المقاطعة(
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عمالة: فاس 158425205/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجالخوماني الزهرة 3ابي شعيب الدكالي زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 140050907/09/05 41 إلتحاق بالزوجمزدوج لمغاري مريم 1أبو بكر الصديق زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 140513305/09/07 41 إلتحاق بالزوجمزدوجايمان عزيزي 4الحاج الهادي التاجموعتي البتدائية زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 157991802/09/10 40 إلتحاق بالزوجمزدوجأسية المدكوري 1الطبري جنان الورد )المقاطعة(

عمالة: فاس 158030102/09/10 40 إلتحاق بالزوجمزدوجابتسام الداغور 5عين هارون المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 158031802/09/10 40 إلتحاق بالزوجمزدوجدنيا الودود 7الشارة المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 158145902/09/10 40 إلتحاق بالزوجمزدوجبوعلي رقية 8أبو بكر الصديق زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 118015906/09/00 39 إلتحاق بالزوجمزدوجلطيفة سعيد 4محمد عابد الجابري زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 140696105/09/08 39 إلتحاق بالزوجمزدوجسميرة  الصبار 5معروف الروصافي المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 154923402/09/09 39 إلتحاق بالزوجمزدوجامينة بوقال 1ابن نفيس جنان الورد )المقاطعة(

عمالة: فاس 158109802/09/10 39 إلتحاق بالزوجمزدوجالحنافي نجاة 1ابن بطوطة زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 158117802/09/10 39 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم المسكيني 1إمام مسلم زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 112537016/09/98 38 إلتحاق بالزوجمزدوجنزهة  رضى 8خالد بن الوليد المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 158344105/09/11 38 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم العامري 4الشارة المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 158429005/09/11 38 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم لبزور 3ابي شعيب الدكالي زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 6396416/09/95 37 إلتحاق بالزوجمزدوجكويسي حنان 2الفقيه محمد الطاهري المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 126677918/09/02 37 إلتحاق بالزوجمزدوجفيللي سهام 4الفقيه محمد الطاهري المرينيين )المقاطعة(
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عمالة: فاس 140500505/09/07 37 إلتحاق بالزوجمزدوجحسناء سليماني 8ايت صالح عين البيضاء

عمالة: فاس 140634305/09/08 37 إلتحاق بالزوجمزدوجكريمة عرنوك 4الفقيه محمد الطاهري المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 168170204/09/12 37 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة آيت عيد 1الفرابي زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 168217404/09/12 37 إلتحاق بالزوجمزدوجبنتهلة     خديجة 4الفرابي زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 168274604/09/12 37 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الغزراني 4كعب بن زهير زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 5639316/09/94 36 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الغني كواح 4بوجمعة عميرش المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 136787807/09/04 36 إلتحاق بالزوجمزدوجوالي علمي سناء 1طه حسين المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 140116701/01/06 36 إلتحاق بالزوجمزدوجعليجة ثريا 2المعتمد بن عباد زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 155087401/01/10 36 إلتحاق بالزوجمزدوجميمونة عزيز 2الشهيد محمد بن احمد الحياني زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 158345305/09/11 36 إلتحاق بالزوجةمزدوجعزيز البقالي 2حسان بن ثابت زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 168224504/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوججهاد بوفتي 1ابن نفيس جنان الورد )المقاطعة(

عمالة: فاس 168250604/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجفدوى ضريف 3الشهيد محمد بن احمد الحياني زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 168314104/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجأسماء الريحاني 11السلطان مولي اسماعيل جنان الورد )المقاطعة(

عمالة: فاس 136761927/09/04 35 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة المسبلي 3الشهيد محمد بن احمد الحياني زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 168165804/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجأفكار منية 1الخوارزمي زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 168234604/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء بوسمام 2الحاج الهادي التاجموعتي البتدائية زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 168240004/09/12 35 إلتحاق بالزوجةمزدوجبلل الشايب 3معروف الروصافي المرينيين )المقاطعة(
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عمالة: فاس 168299404/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجاليوسفي رجاء 10الخوارزمي زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 168302004/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجنوال الفحصي 1الشهيد محمد بن احمد الحياني زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 168387404/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجمنيار مريم 2معروف الروصافي المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 130602905/09/03 34 إلتحاق بالزوجمزدوجسليمة بنشقرون كريمي 3الشهيد محمد بن احمد الحياني زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 140185906/09/06 34 إلتحاق بالزوجمزدوجكروم أمينة 3م م  الحشالفة أولد الطيب

عمالة: فاس 140672605/09/08 34 إلتحاق بالزوجمزدوجنهال العمراني 9أناس بن مالك جنان الورد )المقاطعة(

عمالة: فاس 140716305/09/08 34 إلتحاق بالزوجمزدوجبشرى كبدي 4سخينات سيدي حرازم

عمالة: فاس 158117702/09/10 34 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم عزيزي 11عبد الهادي بوطالب جنان الورد )المقاطعة(

عمالة: فاس 158331205/09/11 33 إلتحاق بالزوجمزدوجشرباك كوثر 1ابن نفيس جنان الورد )المقاطعة(

عمالة: فاس 158396505/09/11 33 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء حافظ 7معروف الروصافي المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 158425705/09/11 33 إلتحاق بالزوجةمزدوجحسن كسرى 2سخينات سيدي حرازم

عمالة: فاس 140174706/09/06 32 إلتحاق بالزوجمزدوجبشرى كراري 1ابن تيمية زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 154902202/09/09 32 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم مرحوم 3حي الشهداء فاس المدينة )المقاطعة(

عمالة: فاس 158469605/09/11 32 إلتحاق بالزوجمزدوجسكينة رشمون 6غصن الزيتون زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 117542106/09/00 31 إلتحاق بالزوجةمزدوجهشام درعاوي 1الشهيد محمد بن احمد الحياني زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 123973911/09/01 31 إلتحاق بالزوجةمزدوجيوسفي عبدالغني 181 نونبر المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 111402616/09/97 30 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبداللطيف رضوان 2امحمد بوسعيد التلمساني زواغة )المقاطعة(
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عمالة: فاس 127004202/10/02 30 إلتحاق بالزوجمزدوجازغيبي أمل 11أبي بكر بن عمر اللمتوني جنان الورد )المقاطعة(

عمالة: فاس 139906916/09/05 30 إلتحاق بالزوجمزدوجليلى الشرواق 8ابن بطوطة زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 139995015/09/05 30 إلتحاق بالزوجمزدوجرقية المكاوي 4طه حسين المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 140031407/09/05 30 إلتحاق بالزوجةمزدوجالدريسي اليحياوي جواد 2محمد عابد الجابري زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 155028601/01/10 30 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد الدريسي 11علي الجزنائي جنان الورد )المقاطعة(

عمالة: فاس 158361505/09/11 30 إلتحاق بالزوجمزدوجكوثر العاجي 2موسى بن نصير فاس المدينة )المقاطعة(

عمالة: فاس 158373605/09/11 30 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة المبروك 181 نونبر المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 171836203/09/13 30 إلتحاق بالزوجمزدوجادريسي ال سيدي عيسى سكينة 3سلمان الفارسي المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 136866807/09/04 29 إلتحاق بالزوجمزدوجلحام فكرية 10الحسين الفيللي زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 140031315/09/05 29 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء الدريسي 1الحاج الهادي التاجموعتي البتدائية زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 140758605/09/08 29 إلتحاق بالزوجمزدوججهان يفليوي 4عبد ا كنون جنان الورد )المقاطعة(

عمالة: فاس 168357004/09/12 29 إلتحاق بالزوجمزدوجعائشة كراك 11ابن الرومي جنان الورد )المقاطعة(

عمالة: فاس 171711103/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجسارة بلوط 11موسى بن نصير فاس المدينة )المقاطعة(

عمالة: فاس 171776803/09/13 29 إلتحاق بالزوجةمزدوج عبد الحفيظ الهاديوي 2ابي شعيب الدكالي زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 171905703/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجسارة الربحي 11ابن الرومي جنان الورد )المقاطعة(

عمالة: فاس 171923503/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجغزلن التغزوتي 1الفرابي زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 171936303/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء زنطار 8محمد عابد الجابري زواغة )المقاطعة(
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عمالة: فاس 158357005/09/11 28 إلتحاق بالزوجمزدوجكوثر المرموق 1سجلماسة المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 171767303/09/13 28 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد العصام 11الكندي فاس المدينة )المقاطعة(

عمالة: فاس 171888003/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجبديعة النيوة 11الكندي فاس المدينة )المقاطعة(

عمالة: فاس 171926003/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجتمجونتي جهاد 6عبد ا كنون جنان الورد )المقاطعة(

عمالة: فاس 168328404/09/12 27 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة اكميلي 5ابي شعيب الدكالي زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 168189104/09/12 26 إلتحاق بالزوجمزدوجهناء عاقل 6احمد الحنصالي المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 168305804/09/12 26 إلتحاق بالزوجمزدوجالقدسي شيماء 11معركة الدشيرة فاس المدينة )المقاطعة(

عمالة: فاس 171936803/09/13 26 إلتحاق بالزوجمزدوجالزكاني وفاء 2ابي شعيب الدكالي زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 168387704/09/12 25 إلتحاق بالزوجمزدوجانصاف المريزق 11معركة الدشيرة فاس المدينة )المقاطعة(

عمالة: فاس 171708903/09/13 25 إلتحاق بالزوجةمزدوجبشار سعد 5خالد بن الوليد المرينيين )المقاطعة(

عمالة: فاس 172127702/09/14 25 إلتحاق بالزوجمزدوجمينة الحميداني 4امحمد بوسعيد التلمساني زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 126690316/10/02 24 إلتحاق بالزوجمزدوجكريني ابتسام 2علي ابن أبي طالب زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 136764807/09/04 24 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية اليزيوي 4أبو بكر الصديق زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 136800207/09/04 24 إلتحاق بالزوجمزدوجأمل سعيدي 10المعتمد بن عباد زواغة )المقاطعة(

عمالة: فاس 171992402/09/14 24 إلتحاق بالزوجمزدوجبادري رشيدة 6حليمة السعدية فاس المدينة )المقاطعة(

عمالة: فاس 172096902/09/14 24 إلتحاق بالزوجمزدوجفريدة هشيمي 5حي الشهداء فاس المدينة )المقاطعة(

إقليم: إفران 23752917/09/84 213 مزدوجمحمد طهيري 1موسى بن نصير ازرو )البلدية(
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إقليم: إفران 27069816/09/86 193 مزدوجيعكوبي محمد 1المام علي بن أبي طالب ازرو )البلدية(

إقليم: إفران 95730716/09/80 187 مزدوججابري فاطمة 1المام علي بن أبي طالب ازرو )البلدية(

إقليم: إفران 104910516/09/96 147 مزدوجأطلحة محمد 4المسيرة الخضراء ازرو )البلدية(

إقليم: إفران 104823916/09/96 143 مزدوجلحسن أسريف 4صلح الدين اليوبي سيدي المخفي

إقليم: إفران 86514716/09/85 140 إلتحاق بالزوجمزدوجفضيلة بن عمرو 1مولي الحسن الول ازرو )البلدية(

إقليم: إفران 111959216/09/98 135 إلتحاق بالزوجمزدوجرشيدة جبران 1عبد الكريم الخطابي ازرو )البلدية(

إقليم: إفران 115533816/09/99 133 إلتحاق بالزوجمزدوجحليمة مزوري 2موسى بن نصير ازرو )البلدية(

إقليم: إفران 117942606/09/00 133 مزدوجمخى المصطفى 2عين أغبال تيكريكرة

إقليم: إفران 104562716/09/96 131 مزدوجأنجدام هشام 2القاضي عياض ازرو )البلدية(

إقليم: إفران 111785916/09/97 131 مزدوجصابري محمد 1بلل بن رباح واد إفران

إقليم: إفران 111988016/09/98 131 مزدوجمولي عبد ا السماعيلي 2تيزي مولي الحسن ازرو )البلدية(

إقليم: إفران 112301316/09/98 131 مزدوجبو الزين مولي الرشيد 1مولي الحسن الول ازرو )البلدية(

إقليم: إفران 123653613/09/01 127 مزدوجالمموني جواد 3عين أغبال تيكريكرة

إقليم: إفران 123773514/09/01 127 مزدوجقـدوري سهام 2صلح الدين اليوبي سيدي المخفي

إقليم: إفران 6016616/09/94 125 مزدوجمصطفى عياشي 6تيزي مولي الحسن ازرو )البلدية(

إقليم: إفران 126598204/09/02 125 مزدوجبدر الحمري 1أيت واحي سيدي المخفي

إقليم: إفران 123986606/09/01 117 مزدوجزيزون حليمة 4سيدي بلخير أمغاس واد إفران
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إقليم: إفران 126873604/09/02 117 مزدوجيونس انهاري 1عين أغبال تيكريكرة

إقليم: إفران 126588204/09/02 115 إلتحاق بالزوجمزدوجأمل  الكارتي 2المام علي بن أبي طالب ازرو )البلدية(

إقليم: إفران 130622226/09/03 110 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد   بوغرارة 1المام علي بن أبي طالب ازرو )البلدية(

إقليم: إفران 130637205/09/03 109 إلتحاق بالزوجةمزدوجشعوي   جمال 1ابن بطوطة سيدي المخفي

إقليم: إفران 8948416/09/95 108 مزدوجالقلوعي     عمر 1فاطمة الفهرية ازرو )البلدية(

إقليم: إفران 130790318/09/03 107 مزدوجمحرزي      حسناء 1مولي الحسن الول ازرو )البلدية(

إقليم: إفران 5608416/09/94 105 مزدوجحسن إفضين 1أيت سيدي ميمون ضاية عوا

إقليم: إفران 115892816/09/99 105 مزدوجياشي محمد 1مولي الحسن الول ازرو )البلدية(

إقليم: إفران 136849507/09/04 99 مزدوجمحمد اسماعلي علوي 1تيزي مولي الحسن ازرو )البلدية(

إقليم: إفران 117913406/09/00 97 مزدوجعزيز حلحول 1عين الحنوش تيزكيت

إقليم: إفران 130857218/09/03 97 إلتحاق بالزوجمزدوجاليزيدي عزيزة 1عبد الكريم الخطابي ازرو )البلدية(

إقليم: إفران 111964416/09/98 95 مزدوجالعربي   بشبة 1البرج تيزكيت

إقليم: إفران 126778304/09/02 95 مزدوجلعشاشي عبد الخالق 9ايت عمرو وعلي تيكريكرة

إقليم: إفران 126883404/09/02 93 مزدوجأوعليشت سعيد 4عين أغبال تيكريكرة

إقليم: إفران 6407916/09/95 91 مزدوجمصطفى  بوحجى 1أيت سيدي ميمون ضاية عوا

إقليم: إفران 123503006/09/01 91 مزدوجعبد اللطيف  بن زايد 5خالد بن الوليد تيمحضيت

إقليم: إفران 123667806/09/01 91 مزدوجالمصطفى الوافي 9زاوية واد إفران واد إفران
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إقليم: إفران 139905815/09/05 91 مزدوجحنان أبو الغيث 7عمروس بن صميم

إقليم: إفران 111425516/09/97 89 مزدوجمحمد  المعزوزي 2ضاية عوا ضاية عوا

إقليم: إفران 126927104/09/02 89 مزدوجالروضي عبداللطيف 1ضاية عوا ضاية عوا

إقليم: إفران 139929115/09/05 85 إلتحاق بالزوجمزدوجكوثر بدوز 1المام علي بن أبي طالب ازرو )البلدية(

إقليم: إفران 140596418/02/08 85 مزدوجمحمد السعيدي 4عين أغبال تيكريكرة

إقليم: إفران 123986517/09/01 83 مزدوجزيزي حنان 4أيت عثمان سيدي المخفي

إقليم: إفران 76902216/09/91 81 مزدوجعبد العالي زازولي 1البرج تيزكيت

إقليم: إفران 126892416/09/02 79 إلتحاق بالزوجمزدوجاوشنين مونة 1ابن بطوطة سيدي المخفي

إقليم: إفران 140777920/01/09 77 مزدوجأومال عبد الكريم 8أضاروش تيكريكرة

إقليم: إفران 140597218/02/08 75 مزدوجالطاهري إسماعيل 5عين أغبال تيكريكرة

إقليم: إفران 139922407/09/05 73 مزدوجسهام عناسي 1البرج تيزكيت

إقليم: إفران 126594704/09/02 68 إلتحاق بالزوجمزدوجفدوى الحايكي 1أيت سيدي ميمون ضاية عوا

إقليم: إفران 140585206/02/08 63 مزدوجالمودني عبد الرؤوف 1عين الحنوش تيزكيت

إقليم: إفران 140585524/01/08 63 مزدوجزيزي أسماء 1عين الحنوش تيزكيت

إقليم: إفران 158127002/09/10 61 مزدوجنسيم غزلن 3أيت حمو الحجاج ضاية عوا

إقليم: إفران 158224514/09/10 61 مزدوجأحمد أوعبد ا 3البرج تيزكيت

إقليم: إفران 155004801/01/10 57 مزدوجمحمد بويخف 7أصاكا واد إفران
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إقليم: إفران 126815614/10/02 53 مزدوجداود مغريطي 3عين أغبال تيكريكرة

إقليم: إفران 158303805/09/11 53 مزدوجبلحاج مصطفى 4أضاروش تيكريكرة

إقليم: إفران 168126205/09/11 53 مزدوجزينب حمداني 3أضاروش تيكريكرة

إقليم: إفران 168130405/09/11 53 مزدوجحياة جالي 1البقريت سيدي المخفي

إقليم: إفران 168144405/09/11 53 مزدوجصباح اعزيز 1عين الحنوش تيزكيت

إقليم: إفران 158529201/03/11 52 إلتحاق بالزوجةمزدوجهنتاتي حفيض 1بن صميم بن صميم

إقليم: إفران 154979901/01/10 51 مزدوجمصطفى اخصاص 1أيت حمو الحجاج ضاية عوا

إقليم: إفران 157993102/09/10 51 مزدوجأزحاف محمد 3البرج تيزكيت

إقليم: إفران 158126902/09/10 51 مزدوجإسماعيلي نصر الدين 11عين الحنوش تيزكيت

إقليم: إفران 158146302/09/10 49 مزدوجسعداوي محمد 2عين الحنوش تيزكيت

إقليم: إفران 158428305/09/11 49 مزدوجلعروسي الحسن 5أضاروش تيكريكرة

إقليم: إفران 168154901/01/12 46 مزدوجزنبي فاطمة 5أصاكا واد إفران

إقليم: إفران 168218904/09/12 45 مزدوجصفاء براق 3أيت حمو الحجاج ضاية عوا

إقليم: إفران 168413504/09/12 45 مزدوجاقور عصام 5بوشهدة سيدي المخفي

إقليم: إفران 158273105/09/11 43 مزدوجايت ابراهيم خديجة 6سيدي بلخير أمغاس واد إفران

إقليم: إفران 168131005/09/11 43 مزدوججباري لطيفة 3أكدال واد إفران

إقليم: إفران 130593105/09/03 42 مزدوجفؤاد  بقري 7أيت حمو الحجاج ضاية عوا
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إقليم: إفران 168119201/01/12 42 مزدوجخالد الكناوي 1أصاكا واد إفران

إقليم: إفران 20661521/09/83 38 مزدوجأحمد عماري 4المرابطين تيمحضيت

إقليم: إفران 155070401/01/10 38 مزدوجقاسمي مولي علي 6أيت عثمان سيدي المخفي

إقليم: إفران 171851703/09/13 38 مزدوجعبد العزيز كوريديس 6زاوية واد إفران واد إفران

إقليم: إفران 168332604/09/12 37 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية حيمد 4البرج تيزكيت

إقليم: إفران 158326105/09/11 36 مزدوجعادل بوينة 2عين الحنوش تيزكيت

إقليم: إفران 168086201/01/12 36 مزدوجعقا يونس 11أكدال واد إفران

إقليم: إفران 168299504/09/12 34 مزدوجمحمد امين اليوسفي 11أكدال واد إفران

إقليم: إفران 158436705/09/11 33 إلتحاق بالزوجمزدوجالزعر نجية 4المام علي بن أبي طالب ازرو )البلدية(

إقليم: إفران 117416306/09/00 32 مزدوجبلمداني محمد 4عين الحنوش تيزكيت

إقليم: إفران 158494705/09/11 32 مزدوجمحمد تولي 1عين الحنوش تيزكيت

إقليم: إفران 171996802/09/14 31 مزدوجعائشة باسعيد 6بوشهدة سيدي المخفي

إقليم: إفران 172034902/09/14 31 مزدوجدخمى سعيد 3زاوية سيدي عبد السلم تيزكيت

إقليم: إفران 172092002/09/14 31 مزدوجرشيد فيقري 11أكدال واد إفران

إقليم: إفران 172096202/09/14 31 مزدوجبديعة حشاد 11سنوال واد إفران

إقليم: إفران 172097002/09/14 31 مزدوجامينة هاشمي علوي 11سنوال واد إفران

إقليم: إفران 172121302/09/14 31 مزدوجخييلي ابراهيم 4عين الحنوش تيزكيت
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إقليم: إفران 172155702/09/14 31 مزدوجتورية وديل 10زاوية سيدي عبد السلم تيزكيت

إقليم: إفران 172188602/09/14 31 مزدوجنعيمة التوغزاوي 7زاوية سيدي عبد السلم تيزكيت

إقليم: إفران 172166502/09/14 23 إلتحاق بالزوجةمزدوجنور الدين الرائس 4عمروس بن صميم

إقليم: إفران 172082902/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجللة فاطمة الزهراء الصفي 1بن صميم بن صميم

إقليم: إفران 172603002/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجهجار البهجة 2موسى بن نصير ازرو )البلدية(

إقليم: إفران 172603802/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجبودودوح سميرة 1البرج تيزكيت

إقليم: إفران 172606803/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجالزرقاني فاطمة 1ابن بطوطة سيدي المخفي

إقليم: صفرو 20419221/09/83 239 مزدوجنبيل  عبد  العزيز 1مدرسة الزرقطوني صفرو )البلدية(

إقليم: صفرو 6024216/09/94 173 مزدوجعبدا حجبي 1مدرسة عمر بن الخطاب صفرو )البلدية(

إقليم: صفرو 25877626/09/85 173 مزدوجمحمد ادريوش 1مدرسة عمر بن الخطاب صفرو )البلدية(

إقليم: صفرو 39135717/09/90 173 مزدوجصلح الدين منزه 1محمد بن أبي بكر اليازغي المنزل )البلدية(

إقليم: صفرو 14921416/09/81 168 مزدوجمحمد نجيب البكار 2مدرسة الحسن الداخل صفرو )البلدية(

إقليم: صفرو 73932316/09/93 167 مزدوجعبد الرحمان أخصاص 1مدرسة مولي إسماعيل صفرو )البلدية(

إقليم: صفرو 39225317/09/90 163 مزدوجمموني سميرة 1مدرسة عمر بن الخطاب صفرو )البلدية(

إقليم: صفرو 74419316/09/93 163 مزدوجيونس مموني 1مدرسة الداخلة صفرو )البلدية(

إقليم: صفرو 5752016/09/94 161 مزدوجعبد العالي درعاوي 1مركز صنهاجة سيدي يوسف بن أحمد

إقليم: صفرو 5996816/09/94 161 مزدوجمصطفى بوجنان 1مدرسة النبعاث صفرو )البلدية(
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إقليم: صفرو 6006716/09/94 161 مزدوجمحمد قلوش 1مركز التعاونية المحمدية اغبالو اقورار

إقليم: صفرو 6053716/09/94 161 مزدوجالبوديري مصطفى 1م/م 14 غشت اغبالو اقورار

إقليم: صفرو 73897816/09/93 161 مزدوجحسن  إيشن 1مركز أيت الطالب سيدي يوسف بن أحمد

إقليم: صفرو 77544116/09/91 161 مزدوجنعيمي محمد 2مدرسة المام مالك صفرو )البلدية(

إقليم: صفرو 76620816/09/91 160 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد وفريد 1مدرسة النبعاث صفرو )البلدية(

إقليم: صفرو 31613516/09/88 157 مزدوجرقية  الهبوب 1مركز صنهاجة سيدي يوسف بن أحمد

إقليم: صفرو 38384717/09/90 157 إلتحاق بالزوجةمزدوجعمر أرمو 1مركز تاغزوت عزابة

إقليم: صفرو 5676716/09/94 155 مزدوجمحمد الدهبي 1مركز أيت السبع أيت السبع لجرف

إقليم: صفرو 5901916/09/94 155 مزدوجامحمد المهداوي 2مدرسة اللوز صفرو )البلدية(

إقليم: صفرو 6062716/09/94 155 مزدوجعلي  يخلف 1مدرسة عمر بن الخطاب صفرو )البلدية(

إقليم: صفرو 6116716/09/94 155 مزدوجمحمد العلوي 1مركز أيت بوفتين عين الشكاك

إقليم: صفرو 9214116/09/95 155 مزدوجرشيد  الراضي 1مركز أيت الطالب سيدي يوسف بن أحمد

إقليم: صفرو 104559016/09/96 155 مزدوجمحمد  بوخموين 1مدرسة المغرب العربي صفرو )البلدية(

إقليم: صفرو 104667716/09/96 155 مزدوجمحمد  أعبد الكريم 1مدرسة اللوز صفرو )البلدية(

إقليم: صفرو 104922116/09/96 153 مزدوجالمصطفى رحالي 4مركز تاغزوت عزابة

إقليم: صفرو 5981516/09/94 151 مزدوجرابحة صالح 3مدرسة الزرقطوني صفرو )البلدية(

إقليم: صفرو 73876716/09/93 149 مزدوجخالد عمير 1م/م 20 غشت عين الشكاك
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إقليم: صفرو 74079016/09/93 149 مزدوجمحمد تودي 3مركز أيت عيسى ولحسن العنوصر

إقليم: صفرو 74449716/09/93 149 مزدوجمصطفى بريان 3مركز التعاونية المحمدية اغبالو اقورار

إقليم: صفرو 8905116/09/95 147 مزدوجسعيد سعيدي 1م/م 20 غشت عين الشكاك

إقليم: صفرو 104908316/09/96 147 مزدوجعبد المالك برزيق 1م/م 20 غشت عين الشكاك

إقليم: صفرو 6098816/09/94 145 مزدوجسعيد العامل 1مدرسة المغرب العربي صفرو )البلدية(

إقليم: صفرو 104877816/09/96 145 مزدوجرشيد رابح 4مركز آيت لحسن كندر سيدي خيار

إقليم: صفرو 104964216/09/96 145 مزدوجالمصطفى محميح 4مدرسة المغرب العربي صفرو )البلدية(

إقليم: صفرو 104984816/09/96 145 إلتحاق بالزوجةمزدوجمنعم الحر 4مدرسة الزرقطوني صفرو )البلدية(

إقليم: صفرو 104903916/09/96 143 مزدوجمحمد مجغيط 1مركز أيت عيسى ولحسن العنوصر

إقليم: صفرو 104915716/09/96 143 مزدوجالسريجة عبد ا 1المختار السوسي إيموزار كندر )البلدية(

إقليم: صفرو 104926916/09/96 143 مزدوجنورالدين لمعلم 1م/م طارق بن زياد عين الشكاك

إقليم: صفرو 104948116/09/96 143 مزدوجحدو حدوغة 1مركز أيت علي وبوبكر عين الشكاك

إقليم: صفرو 104962916/09/96 143 مزدوجعبداللطيف عميمي 1م/م 14 غشت اغبالو اقورار

إقليم: صفرو 104965416/09/96 143 مزدوجالعربي دمراني 2الرياض المنزل )البلدية(

إقليم: صفرو 111422416/09/97 143 مزدوجعبد الرحيم المخشوني 1مركز سيدي خيار كندر سيدي خيار

إقليم: صفرو 111946016/09/98 143 مزدوجخليفة كمال 2مركز التعاونية المحمدية اغبالو اقورار

إقليم: صفرو 111954216/09/98 143 مزدوجيونس بيدو 5مركز التعاونية المحمدية اغبالو اقورار
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إقليم: صفرو 111965616/09/98 143 مزدوجعبد ا بوستة 1الخنساء رباط الخير )البلدية(

إقليم: صفرو 104926216/09/96 141 مزدوجيوسف عياش 3الخنساء رباط الخير )البلدية(

إقليم: صفرو 5469316/09/94 139 مزدوجفؤاد السكاح 5م/م 16 نونبر اغبالو اقورار

إقليم: صفرو 9141816/09/95 139 مزدوجفؤاد الزياتي 5مركز أيت بوفتين عين الشكاك

إقليم: صفرو 9250816/09/95 139 مزدوجعطار عزيز 1مركز عين السبيت راس تابودة

إقليم: صفرو 74539616/09/93 139 مزدوجمحمد بوطالب 5محمد بن أبي بكر اليازغي المنزل )البلدية(

إقليم: صفرو 104869016/09/96 139 مزدوجمحسن الزوين 3مركز أيت بوفتين عين الشكاك

إقليم: صفرو 111431216/09/97 139 مزدوجعبدالله ضمير 2مركز عين جراح أيت السبع لجرف

إقليم: صفرو 6463916/09/95 137 مزدوجمصطفى قللي 1مركز أيت علي وبوبكر عين الشكاك

إقليم: صفرو 104930416/09/96 137 مزدوجزهير أمال 1م/م  القاضي عياض العنوصر

إقليم: صفرو 104992216/09/96 137 مزدوجرشيد ايت فاصكى 2ابن رشد إيموزار كندر )البلدية(

إقليم: صفرو 111810616/09/97 137 مزدوجمليكة بوكار 1المختار السوسي إيموزار كندر )البلدية(

إقليم: صفرو 111959416/09/98 137 مزدوجلحسن أحجواني 1الفارابي إيموزار كندر )البلدية(

إقليم: صفرو 111963816/09/98 137 مزدوجالخربة كمال 2م/م 16 نونبر اغبالو اقورار

إقليم: صفرو 115419616/09/99 137 مزدوجحميد عاشور 3مركز سيدي خيار كندر سيدي خيار

إقليم: صفرو 115437816/09/99 137 مزدوجعبد المنعم سليماني 2م/م طارق بن زياد عين الشكاك

إقليم: صفرو 74032016/09/93 135 مزدوجأحمد  بوجلبان 2م/م 16 نونبر اغبالو اقورار
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إقليم: صفرو 104871216/09/96 135 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحسن بلغيتي 1سمو المير مولي رشيد البهاليل )البلدية(

إقليم: صفرو 111822916/09/97 135 مزدوجالقدام مونير 3علل بن عبد ا رباط الخير )البلدية(

إقليم: صفرو 5821616/09/94 133 مزدوجمحمد  المزوري 5مركز سيدي لحسن أهل سيدي لحسن

إقليم: صفرو 104927516/09/96 133 مزدوجفؤاد لمناور 2م/م طارق بن زياد عين الشكاك

إقليم: صفرو 111426016/09/97 133 مزدوجمحمد الجزيري 3مركز أيت علي وبوبكر عين الشكاك

إقليم: صفرو 111428516/09/97 133 مزدوججلل ونزار 4م/م طارق بن زياد عين الشكاك

إقليم: صفرو 111429716/09/97 133 مزدوجعبد الصمد الدريسي 7مركز سيدي خيار كندر سيدي خيار

إقليم: صفرو 117374206/09/00 133 مزدوجاحمد الرعموش 10ابن رشد إيموزار كندر )البلدية(

إقليم: صفرو 5743116/09/94 131 مزدوجالحجامي الحسين 2المختار السوسي إيموزار كندر )البلدية(

إقليم: صفرو 70756416/09/92 131 مزدوجعبد العزيز غزال 1مركز زاوية بوكرين عين تمكناي

إقليم: صفرو 104818316/09/96 131 مزدوجالمصطفى  بوسدور 2مركز ازكان أهل سيدي لحسن

إقليم: صفرو 111421116/09/97 131 مزدوجسعيد  واعبود 1مركز ازرع أهل سيدي لحسن

إقليم: صفرو 111953216/09/98 131 مزدوجمحمد شرف 2مركز آيت لحسن كندر سيدي خيار

إقليم: صفرو 111953716/09/98 131 مزدوجبوبطانة حسين 3مركز إسباعين اغبالو اقورار

إقليم: صفرو 117461406/09/00 131 مزدوجيوسف الصريطي 1المختار السوسي إيموزار كندر )البلدية(

إقليم: صفرو 123604106/09/01 131 مزدوجالبنوني بوشرى 9ابن رشد إيموزار كندر )البلدية(

إقليم: صفرو 123744006/09/01 131 مزدوجمحمد مروان حماموش 4م/م موحى اوحمو الزياني العنوصر
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إقليم: صفرو 140397501/01/02 131 مزدوجسعيدة البحرية 2مركز إشمللن اغزران

إقليم: صفرو 104878516/09/96 129 مزدوجبوجرو شكير 1مركز راس تبودة راس تابودة

إقليم: صفرو 111953616/09/98 129 مزدوجعادل  بندحمان 1الفارابي إيموزار كندر )البلدية(

إقليم: صفرو 115431416/09/99 129 مزدوجفاضل رشيدة 4المختار السوسي إيموزار كندر )البلدية(

إقليم: صفرو 118139706/09/00 129 مزدوجمصطفى طلبي 8مركز سيدي لحسن أهل سيدي لحسن

إقليم: صفرو 105284216/09/97 128 إلتحاق بالزوجمزدوجفريدة البلوط 1مدرسة المام مالك صفرو )البلدية(

إقليم: صفرو 111919516/09/98 127 مزدوجحرية شطاطي 2مركز سيدي لحسن أهل سيدي لحسن

إقليم: صفرو 111968416/09/98 127 مزدوجكريم عصمة 2الفارابي إيموزار كندر )البلدية(

إقليم: صفرو 117378506/09/00 127 مزدوجالمرهون مليكة 2الفارابي إيموزار كندر )البلدية(

إقليم: صفرو 33464516/09/88 126 مزدوجصالحي محمد 7مركز أيت السبع أيت السبع لجرف

إقليم: صفرو 111952016/09/98 125 مزدوجمحمد الوحيدي 6مركز ازكان أهل سيدي لحسن

إقليم: صفرو 117609506/09/00 125 مزدوجمحمد   العلمي 2مركز ازرع أهل سيدي لحسن

إقليم: صفرو 126925112/09/02 125 مزدوجريداني لبنى 1مركز بئر طمطم بئر طم طم

إقليم: صفرو 111952316/09/98 123 مزدوجعز الدين  إنصافي 9مركز آيت لحسن كندر سيدي خيار

إقليم: صفرو 111967416/09/98 123 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد كرير 1مدرسة الداخلة صفرو )البلدية(

إقليم: صفرو 117816806/09/00 123 مزدوجسهام كيبي 6م/م  القاضي عياض العنوصر

إقليم: صفرو 123513206/09/01 123 مزدوججواد بوبلو 2مركز إسباعين اغبالو اقورار
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إقليم: صفرو 123610306/09/01 123 مزدوجالبوزيدي علي 10م/م  القاضي عياض العنوصر

إقليم: صفرو 123683106/09/01 123 مزدوجمحمد الصافي 2مركز الكوف أيت السبع لجرف

إقليم: صفرو 123843906/09/01 123 مزدوجمغاري اسماعيل 2مركز سيدي عبدالمالك الروضة كندر سيدي خيار

إقليم: صفرو 111426616/09/97 121 مزدوجالمصطفى لغروس 2مركز إسباعين اغبالو اقورار

إقليم: صفرو 111918216/09/98 118 إلتحاق بالزوجمزدوجفوزية الدريسي الحوتي 2مدرسة سيدي احمد التادلي صفرو )البلدية(

إقليم: صفرو 115883915/09/99 117 مزدوجحياة حميدي 3مركز بئر طمطم بئر طم طم

إقليم: صفرو 117994306/09/00 117 مزدوجسعيد جابر 1عين كبير المنزل )البلدية(

إقليم: صفرو 111947816/09/98 116 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء عميمي 1الرياض المنزل )البلدية(

إقليم: صفرو 78705616/09/92 103 إلتحاق بالزوجةمزدوجمـــــرشـــيـــد  مـــحـــمـــد 1مدرسة سيدي احمد التادلي صفرو )البلدية(

إقليم: صفرو 130618405/09/03 101 إلتحاق بالزوجمزدوجآسية   بوبكري 1مدرسة النبعاث صفرو )البلدية(

إقليم: صفرو 123963912/09/01 96 إلتحاق بالزوجمزدوجمليكة الطاس 1مدرسة المام مالك صفرو )البلدية(

إقليم: صفرو 130665305/09/03 96 إلتحاق بالزوجمزدوجسميحة الزهري 1م/م 20 غشت عين الشكاك

إقليم: صفرو 123622406/09/01 93                                       

الحاضي محمد

إلتحاق بالزوجةمزدوج 1سمو المير مولي رشيد البهاليل )البلدية(

إقليم: صفرو 130658105/09/03 83 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد العدناني 1الخنساء رباط الخير )البلدية(

إقليم: صفرو 126343509/10/02 80 إلتحاق بالزوجةمزدوجاحسبي علي 1مدرسة المام مالك صفرو )البلدية(

إقليم: صفرو 126620616/09/02 76 إلتحاق بالزوجةمزدوجعزيز الكرسنة 1مدرسة المغرب العربي صفرو )البلدية(

إقليم: صفرو 140109407/09/05 76 إلتحاق بالزوجمزدوجزوبع نوال 1مدرسة المغرب العربي صفرو )البلدية(
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إقليم: صفرو 136758607/09/04 74 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء المنكوب 1مدرسة النبعاث صفرو )البلدية(

إقليم: صفرو 136743007/09/04 69 إلتحاق بالزوجةمزدوجمونير العاصمي 1سمو المير مولي رشيد البهاليل )البلدية(

إقليم: صفرو 140476005/09/07 67 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء فلقي 1ابن رشد إيموزار كندر )البلدية(

إقليم: صفرو 5653216/09/94 63 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد أمعنان 1مدرسة سيدي احمد التادلي صفرو )البلدية(

إقليم: صفرو 154981301/01/10 59 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة علول 1مدرسة سيدي احمد التادلي صفرو )البلدية(

إقليم: صفرو 130619126/09/03 56 إلتحاق بالزوجةمزدوجمصطفى بوشامة 1مركز أيت السبع أيت السبع لجرف

إقليم: صفرو 136712207/09/04 54 إلتحاق بالزوجمزدوجعسري حورية 1مركز صنهاجة سيدي يوسف بن أحمد

إقليم: صفرو 139979107/09/05 54 إلتحاق بالزوجمزدوجلوبنة الزعر 1م/م  القاضي عياض العنوصر

إقليم: صفرو 158167002/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجالغيلني زليخة 1المختار السوسي إيموزار كندر )البلدية(

إقليم: صفرو 158437305/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة  ليسير 1مركز أيت عيسى ولحسن العنوصر

إقليم: صفرو 158473105/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجرزقي حسنة 1مركز أيت علي وبوبكر عين الشكاك

إقليم: صفرو 158085402/09/10 39 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحسن هللي 1م/م 20 غشت عين الشكاك

إقليم: صفرو 168326104/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجفليكي فاطمة الزهراء 6مركز تعاونية وادي الذهب سيدي يوسف بن أحمد

إقليم: صفرو 168453104/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجالهام زين 1م/م 20 غشت عين الشكاك

إقليم: صفرو 158438505/09/11 32 إلتحاق بالزوجمزدوجأديبة الوليدي 2مدرسة المام علي صفرو )البلدية(

إقليم: صفرو 168353204/09/12 30 إلتحاق بالزوجمزدوجالكحال هدبة 1مدرسة النبعاث صفرو )البلدية(

إقليم: صفرو 171706503/09/13 30 إلتحاق بالزوجمزدوجفريدة باكورو 1م/م 11 يناير عزابة
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إقليم: صفرو 171743903/09/13 30 إلتحاق بالزوجمزدوجفريدة  شخطون 3مركز أيت علي وبوبكر عين الشكاك

إقليم: صفرو 171812103/09/13 30 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية فوزي 1مركز أيت السبع أيت السبع لجرف

إقليم: صفرو 171825703/09/13 30 إلتحاق بالزوجمزدوجمينة حمرود 1سمو المير مولي رشيد البهاليل )البلدية(

إقليم: صفرو 171857603/09/13 30 إلتحاق بالزوجمزدوجالزهرة لكحل 2سمو المير مولي رشيد البهاليل )البلدية(

إقليم: صفرو 158322005/09/11 29 إلتحاق بالزوجمزدوجحسناء بوليقة 8سمو المير مولي رشيد البهاليل )البلدية(

إقليم: صفرو 171702903/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجإكرام بدور 1المسيرة الخضراء رباط الخير )البلدية(

إقليم: صفرو 171714403/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة بن صديق 1م/م  القاضي عياض العنوصر

إقليم: صفرو 171727003/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجبتسام بوشفر 3مركز أيت عيسى ولحسن العنوصر

إقليم: صفرو 171709703/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجكريمة بلعايد 1م/م 14 غشت اغبالو اقورار

إقليم: صفرو 171720903/09/13 28 إلتحاق بالزوجةمزدوجأحمد  بنيوسف 1سمو المير مولي رشيد البهاليل )البلدية(

إقليم: صفرو 171752303/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجتورية  شتيوي 1خالد بن الوليد المنزل )البلدية(

إقليم: صفرو 171867203/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء مبشور 1م/م طارق بن زياد عين الشكاك

إقليم: صفرو 171939903/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجازويتنة نادية 1سمو المير مولي رشيد البهاليل )البلدية(

إقليم: صفرو 123769506/09/01 27 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم جيبر 1م/م 16 نونبر اغبالو اقورار

إقليم: صفرو 171968102/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجافرياط رنيا 2م/م طارق بن زياد عين الشكاك

إقليم: صفرو 172093202/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجالگاوزي أسماء 1م/م طارق بن زياد عين الشكاك

إقليم: صفرو 172159202/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجعوشيشة فاطمة 1م/م 20 غشت عين الشكاك
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إقليم: صفرو 172165502/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجرشيد مونية 1مركز التعاونية المحمدية اغبالو اقورار

إقليم: صفرو 172168102/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجرجدال هجر 1ابن رشد إيموزار كندر )البلدية(

إقليم: صفرو 172018802/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجبومزوغ نعيمة 6مركز تاغزوت عزابة

إقليم: صفرو 172118602/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجشهرزاد خباش 5مركز تاغزوت عزابة

إقليم: صفرو 172192902/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوججميلة زكوري 1مركز راس تبودة راس تابودة

إقليم: صفرو 172605802/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجكوثر العلم 7مركز سيدي خيار كندر سيدي خيار

إقليم: صفرو 175312302/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجبشرى إزياد 10مركز أيت علي وبوبكر عين الشكاك

إقليم: صفرو 175274902/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم الخراط 5مركز سيدي خيار كندر سيدي خيار

إقليم: صفرو 175294802/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجعليا فجال 1الرياض المنزل )البلدية(

إقليم: صفرو 175302502/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجالهام هامي 2م/م موحى اوحمو الزياني العنوصر

إقليم: صفرو 175375802/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة اسلسي 7م/م 16 نونبر اغبالو اقورار

إقليم: تاونات 23713917/09/84 177 مزدوجعبدالحق سمراوي 1م/م  الزريزر الزريزر

إقليم: تاونات 104775816/09/96 153 إلتحاق بالزوجةمزدوجسعيد المطالسي 1مدرسة حي المل تاونات )البلدية(

إقليم: تاونات 123783206/09/01 125 إلتحاق بالزوجمزدوجخالدي سهام 1مدرسة حي المل تاونات )البلدية(

إقليم: تاونات 123608706/09/01 124 إلتحاق بالزوجةمزدوجمنير البوجيدي 1مدرسة المغرب العربي تاونات )البلدية(

إقليم: تاونات 126492104/09/02 109 مزدوجبولغالغ  مرية 1م/م  عين الكدح عين لكداح

إقليم: تاونات 130831905/09/03 108 إلتحاق بالزوجمزدوجسعادة زينب 2مدرسة الشريف الدريسي تاونات )البلدية(
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إقليم: تاونات 111422116/09/97 107 إلتحاق بالزوجمزدوجبوقريتي حورية 1مدرسة الشريف الدريسي تاونات )البلدية(

إقليم: تاونات 130653105/09/03 105 مزدوجدودو نبيل 1م/م  عين مديونة عين مديونة

إقليم: تاونات 136770807/09/04 100 إلتحاق بالزوجةمزدوجمعهود عبد الله 1م/م  سد إدريس الول واد الجمعة

إقليم: تاونات 130681705/09/03 99 مزدوجالحساني معاد 2مدرسة موسى بن نصير تاونات )البلدية(

إقليم: تاونات 136818007/09/04 99 إلتحاق بالزوجةمزدوجسعيد بلغيتي 1م/م  اولد سليمان لولجة

إقليم: تاونات 9217816/09/95 96 مزدوجبن داود احمد 1م/م  سد إدريس الول واد الجمعة

إقليم: تاونات 130675805/09/03 85 إلتحاق بالزوجمزدوجالغدوري مينة 1مدرسة ادريس الول تيسة )البلدية(

إقليم: تاونات 140557225/09/07 85 مزدوجسهام سفى 1م/م  الكعدة سيدي امحمد بن لحسن

إقليم: تاونات 140569411/02/08 85 مزدوجبوعياد امحمد 1مدرسة ادريس الول تيسة )البلدية(

إقليم: تاونات 154926702/09/09 69 مزدوجاغنبو صفاء 1مدرسة ادريس الول تيسة )البلدية(

إقليم: تاونات 155084901/01/10 69 مزدوجيونس مسرور 1م/م  اولد سليمان لولجة

إقليم: تاونات 155110101/01/10 69 مزدوجسا مي الو كيلي 1مدرسة ادريس الول تيسة )البلدية(

إقليم: تاونات 155118801/01/10 61 مزدوجزينب تيوتيو 1م م القاضي عياض مزراوة

إقليم: تاونات 158230002/09/10 61 مزدوجليلة روكي 1م/م  عبد المالك السعدي امكانسة

إقليم: تاونات 155039001/01/10 57 مزدوجمصطفى  الفحفوحي 1م م القاضي عياض مزراوة

إقليم: تاونات 140731005/09/08 56 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان مزواري 1م/م  مولي بوشتى مولي بوشتى

إقليم: تاونات 140541105/09/07 53 مزدوجبوشرة اقراون 1م/م  اولد عياد أولد عياد
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إقليم: تاونات 158426805/09/11 53 مزدوجقريوش خالد 1م/م  اولد عياد أولد عياد

إقليم: تاونات 158512009/12/11 53 مزدوجاشراق علوي محمدي 1مدرسة ادريس الول تيسة )البلدية(

إقليم: تاونات 168111405/09/11 53 مزدوجالبوبكري نزهة 1م/م  الكعدة سيدي امحمد بن لحسن

إقليم: تاونات 168140501/01/12 53 مزدوجالمحمدي صفية 1م/م  الدبيشات اغوازي

إقليم: تاونات 155030301/01/10 51 مزدوجنزهة الخلبي 1المدرسة الجديدة قرية با محمد )البلدية(

إقليم: تاونات 155034901/01/10 51 مزدوجخديجة الموحد 1م/م  بوشابل بوشابل

إقليم: تاونات 155083901/01/10 51 مزدوجالمنسوري سعيدة 1مدرسة ادريس الول تيسة )البلدية(

إقليم: تاونات 168153705/09/11 46 مزدوجعبد الجبار اطريطاح 1م/م  الكعدة سيدي امحمد بن لحسن

إقليم: تاونات 168195604/09/12 45 مزدوجازرهوني فريد 1مدرسة ادريس الول تيسة )البلدية(

إقليم: تاونات 168266304/09/12 45 مزدوجهند الباهي 1المدرسة الجديدة قرية با محمد )البلدية(

إقليم: تاونات 168315504/09/12 45 مزدوجالصدوقي جمال 1م/م  بـياضات أولد عياد

إقليم: تاونات 158217102/09/10 43 مزدوجحفيظ كريزي 1م/م  العجاجرة امكانسة

إقليم: تاونات 158296205/09/11 43 مزدوجنجيبة باعلي 1م/م  عمارات امكانسة

إقليم: تاونات 158360705/09/11 43 مزدوجالعبدالي عبد الصمد 1م/م  اولد عياد أولد عياد

إقليم: تاونات 158484005/09/11 43 مزدوجالسلواني اسماعيل 1مدرسة الفرابي قرية با محمد )البلدية(

إقليم: تاونات 158493205/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجأمينة تجنت 1م/م  عين الكدح عين لكداح

إقليم: تاونات 158528609/12/11 43 مزدوجعبد الواحد حمامة 1مدرسة موسى بن نصير تاونات )البلدية(
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إقليم: تاونات 158539009/12/11 43 مزدوجسكينة اليوبي 1مدرسة ادريس الول تيسة )البلدية(

إقليم: تاونات 168079801/01/12 43 مزدوجكريمة أبوفارس 1م/م  عمارات امكانسة

إقليم: تاونات 168113405/09/11 43 مزدوجيطو الحمزاوي 1م/م  كلبـــة امكانسة

إقليم: تاونات 168136205/09/11 43 مزدوجتورية المسيح 1م/م  اولد بولهوان امكانسة

إقليم: تاونات 168141801/01/12 43 مزدوجلطيفة موراش 1م/م  مساسة مساسة

إقليم: تاونات 168150801/01/12 43 مزدوجسميرة الصنهاجي 1م/م  تعاونية الكفاح عين عائشة

إقليم: تاونات 168153605/09/11 43 مزدوجربيعة التزاني 1م/م عبدالرحيم بوعبيد البسابسا

إقليم: تاونات 155000101/01/10 41 مزدوجالباشير البودي 1مدرسة ادريس الول تيسة )البلدية(

إقليم: تاونات 157986402/09/10 41 إلتحاق بالزوجمزدوجبوشرى  عامري 1م/م  اولد داود أولد داود

إقليم: تاونات 158057702/09/10 39 مزدوجمحمد الوردي 1م/م  البسابسة البسابسا

إقليم: تاونات 104536716/09/96 38 مزدوجمحمد الفلطي 1م/م  عبد المالك السعدي امكانسة

إقليم: تاونات 154987401/01/10 38 مزدوجاكراج عزيز 1م/م  اولد عياد أولد عياد

إقليم: تاونات 171683003/09/13 38 مزدوجحفيظ أيت أبلقاسم 1م/م  عبد المالك السعدي امكانسة

إقليم: تاونات 171705103/09/13 38 مزدوجبقدير الخلفة 1م/م  عين الكدح عين لكداح

إقليم: تاونات 171719003/09/13 38 مزدوجكمال بنيس 1م/م  اولد عياد أولد عياد

إقليم: تاونات 171721703/09/13 38 مزدوجسعيد برحيلة 1م/م  عين باردة البيبان

إقليم: تاونات 171732703/09/13 38 مزدوجمحمد بوخرسة 1م/م  سد إدريس الول واد الجمعة
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إقليم: تاونات 171740403/09/13 38 مزدوجبوزلماط لمياء 1مدرسة الشريف الدريسي تاونات )البلدية(

إقليم: تاونات 171756703/09/13 38 مزدوجمحمد الدغوغي 1م/م  عبد المالك السعدي امكانسة

إقليم: تاونات 171789903/09/13 38 مزدوجالمصموضي مريم 2م/م  عين مديونة عين مديونة

إقليم: تاونات 171790503/09/13 38 مزدوجغيثة المحمدي العلوي 1مدرسة ادريس الول تيسة )البلدية(

إقليم: تاونات 171815503/09/13 38 مزدوجفاطمة الزهراء كرام 1مدرسة الداخلة تيسة )البلدية(

إقليم: تاونات 171854303/09/13 38 مزدوجمريم لشهب 1م/م فج النادر بوشابل

إقليم: تاونات 158519909/12/11 37 مزدوجعبد الغفور الدرقاوي 1م/م  كلبـــة امكانسة

إقليم: تاونات 168457501/01/12 37 مزدوجلعمراني محمد 2م/م  اولد عياد أولد عياد

إقليم: تاونات 154981501/01/10 36 مزدوجحرية امعيعش 1م/م  الولجة لولجة

إقليم: تاونات 158034602/09/10 35 إلتحاق بالزوجمزدوجالحمداوي حنان 1مدرسة حي المل تاونات )البلدية(

إقليم: تاونات 168181104/09/12 35 مزدوجسوكينة علوش 1م/م  اولد بن الطاهر لولجة

إقليم: تاونات 168241904/09/12 35 مزدوجمحمد شقرون 1م/م  الزريزر الزريزر

إقليم: تاونات 168304004/09/12 35 مزدوجمراد الهراز 1مدرسة ادريس الول تيسة )البلدية(

إقليم: تاونات 168317105/09/12 35 مزدوجالسريري حبيب 1م/م  عمارات امكانسة

إقليم: تاونات 168339804/09/12 35 مزدوجالمهدي هزهوز 1م/م  الشقوبيين بني سنوس

إقليم: تاونات 168358504/09/12 35 مزدوجسعيد خضراوي 1م/م عبدالرحيم بوعبيد البسابسا

إقليم: تاونات 168387004/09/12 35 مزدوجعلوي مكاوي انتصار 1م/م  العجاجرة امكانسة
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إقليم: تاونات 168434004/09/12 35 مزدوجمحمد اسليلة 1م/م  المفاتيح واد الجمعة

إقليم: تاونات 171963702/09/14 31 مزدوجمحمد ابطي 1م/م  عين باردة البيبان

إقليم: تاونات 171980602/09/14 31 مزدوجأمكير عزيزة 1م/م  بـياضات أولد عياد

إقليم: تاونات 171982702/09/14 31 مزدوجنسرين الندلسي 1م/م العشايش تاونات )البلدية(

إقليم: تاونات 171990902/09/14 31 مزدوجمحمد البعاج 2م/م  الكعدة سيدي امحمد بن لحسن

إقليم: تاونات 171992502/09/14 31 مزدوجمحمد المين بغداد 1م/م  طارق بن زياد ارغيوة

إقليم: تاونات 171994902/09/14 31 مزدوجمحمد البقالي 1م/م  الرتبة الرتبة

إقليم: تاونات 172001202/09/14 31 مزدوجمحمد بن بري 2مدرسة ادريس الول تيسة )البلدية(

إقليم: تاونات 172003402/09/14 31 مزدوجفاطمة بن عبو 1م/م  تعاونية الكفاح عين عائشة

إقليم: تاونات 172025302/09/14 31 مزدوجعبد الرزاق شهيبة 1م/م  الكعدة سيدي امحمد بن لحسن

إقليم: تاونات 172032502/09/14 31 مزدوجالشرع فؤاد 1م م القاضي عياض مزراوة

إقليم: تاونات 172034402/09/14 31 مزدوجالدحموني أحمد 1م/م  الرتبة الرتبة

إقليم: تاونات 172035102/09/14 31 مزدوجالدنداني عواطف 1م/م  عين مديونة عين مديونة

إقليم: تاونات 172044102/09/14 31 مزدوجالعرقوبي نور الدين 1مدرسة موسى بن نصير تاونات )البلدية(

إقليم: تاونات 172050102/09/14 31 مزدوجمحسين البوكريني 1مدرسة موسى بن نصير تاونات )البلدية(

إقليم: تاونات 172053302/09/14 31 مزدوجعبد الحق الفرحان 1م/م  ساحل بوطاهر مزراوة

إقليم: تاونات 172053702/09/14 31 مزدوجعماد الكمراوي 1مدرسة موسى بن نصير تاونات )البلدية(
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إقليم: تاونات 172054702/09/14 31 مزدوجاحمد الغازي 1م/م  سيدي عبد الرحمان بني ونجل تافراوت

إقليم: تاونات 172079402/09/14 31 مزدوجسعيد النجاري 1م/م  مشكور اخللفة

إقليم: تاونات 172093902/09/14 31 مزدوجموحى غاسين 1م/م  اولد علي بوعروس

إقليم: تاونات 172095602/09/14 31 مزدوجالطاهر كيوي 1م/م  العجاجرة امكانسة

إقليم: تاونات 172102602/09/14 31 مزدوجصفاء الحنفي 1م/م  عمارات امكانسة

إقليم: تاونات 172103302/09/14 31 مزدوجيوسف الهربيل 1مدرسة ادريس الول تيسة )البلدية(

إقليم: تاونات 172114602/09/14 31 مزدوجعبد الحق كعبوش 1م/م أولد الحاج محمد بوشابل

إقليم: تاونات 172117302/09/14 31 مزدوجمحمد كرش 1م/م  ساحل بوطاهر مزراوة

إقليم: تاونات 172133502/09/14 31 مزدوجسمية الخالدي 2مدرسة الداخلة تيسة )البلدية(

إقليم: تاونات 172141702/09/14 31 مزدوجمكوار  عبد الله 1م/م  غصن الزيتون تاونات )البلدية(

إقليم: تاونات 172144002/09/14 31 مزدوجالمعتصم حميد 1م/م  عين باردة البيبان

إقليم: تاونات 172145902/09/14 31 مزدوجأحمد  موحش 1م/م  اولد العسري رأس الواد

إقليم: تاونات 172147502/09/14 31 مزدوجالمصطفى موغي 1م/م  اولد سليمان لولجة

إقليم: تاونات 172149002/09/14 31 مزدوجسعيد مغاري يوسفي 1م/م  المفاتيح واد الجمعة

إقليم: تاونات 172156902/09/14 31 مزدوجأحمد ورك 1م/م  بوعادل بوعادل

إقليم: تاونات 172169902/09/14 31 مزدوجعبد الحكيم  ريحاني 1م/م أولد الحاج محمد بوشابل

إقليم: تاونات 172173103/09/14 31 مزدوجعلي سحنون 1المدرسة الجديدة قرية با محمد )البلدية(
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إقليم: تاونات 172174802/09/14 31 مزدوجمحمد  سالك 1م/م  عمارات امكانسة

إقليم: تاونات 172183703/09/14 31 مزدوجالتاغزوتي أحمد 1م/م  عدالة عين معطوف

إقليم: تاونات 172187402/09/14 31 مزدوجالطبايق علي 1م/م  عين باردة البيبان

إقليم: تاونات 172195902/09/14 31 مزدوجأحمد ازويتة 1م/م  اولد دحو عين عائشة

إقليم: تاونات 172602302/09/14 31 مزدوجسميرة فيللي مساعد 1م/م  العزيين اورتزاغ

إقليم: تاونات 168209204/09/12 29 مزدوجياسين بن عاشور 1م/م  الشقوبيين بني سنوس

إقليم: تاونات 168368804/09/12 29 مزدوجاسماعيل  لكزولي 1م/م  عين مديونة عين مديونة

إقليم: تاونات 168383004/09/12 29 مزدوجمنهيش علي 1م/م  عبد المالك السعدي امكانسة

إقليم: تاونات 168449504/09/12 29 مزدوجنبيل زعيكر 1م/م  غصن الزيتون تاونات )البلدية(

إقليم: تاونات 155014401/01/10 28 مزدوجالدويب محمد 1المدرسة الجديدة قرية با محمد )البلدية(

إقليم: تاونات 171738003/09/13 28 مزدوجبوطاهر نعيمة 1م/م  التقدم عين عائشة

إقليم: تاونات 171750603/09/13 28 مزدوجاشموري محمد 1م/م  بوعادل بوعادل

إقليم: تاونات 171856203/09/13 28 مزدوجحميد لحمر 1م/م  اولد احمد بني سنوس

إقليم: تاونات 171892803/09/13 28 مزدوجوعسو ربيع 2م/م  اولد عياد أولد عياد

إقليم: تاونات 171753703/09/13 25 مزدوجدكني مراد 1م/م عبدالرحيم بوعبيد البسابسا

إقليم: تاونات 172038602/09/14 25 إلتحاق بالزوجةمزدوجبوزيد الدريسي البوزيدي 1م/م ا خللفة اخللفة

إقليم: تاونات 175204802/09/15 24 مزدوجمحمد نبيل عمور 1م/م الشوقر مولي بوشتى
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إقليم: تاونات 175238102/09/15 24 مزدوجسناء بورشيد 2م/م  البسابسة البسابسا

إقليم: تاونات 175271702/09/15 24 مزدوجالجابري كوثر 1م/م  سيدي محمد المغراوي قرية با محمد )البلدية(

إقليم: تاونات 175282602/09/15 24 مزدوجمحمد الشهب 1م/م  اولد داود أولد داود

إقليم: تاونات 175338002/09/15 24 مزدوجلمياء مختوم 1م/م الشوقر مولي بوشتى

إقليم: تاونات 175339202/09/15 24 مزدوجفاطمة مرميد 1المدرسة الجديدة قرية با محمد )البلدية(

إقليم: تاونات 175345602/09/15 24 مزدوجسكينة مهتدي 1م/م  سيدي محمد المغراوي قرية با محمد )البلدية(

إقليم: تاونات 171981102/09/14 21 مزدوجعمرني عبد العزيز 1م/م ا خللفة اخللفة

إقليم: تاونات 171981302/09/14 21 مزدوجنسرين عماتي 1م/م  اولد عياد أولد عياد

إقليم: تاونات 171982202/09/14 21 مزدوجهشام امزيان 1م/م  بـياضات أولد عياد

إقليم: تاونات 171995002/09/14 21 إلتحاق بالزوجةمزدوجالبقالي سهيل 1م/م  بني بربر بوهودة

إقليم: تاونات 171998702/09/14 21 مزدوجبلحاج محمد 1م/م  بـياضات أولد عياد

إقليم: تاونات 171999002/09/14 21 مزدوجرشيد بلفقيه 1م/م  الشقوبيين بني سنوس

إقليم: تاونات 171999202/09/14 21 إلتحاق بالزوجةمزدوجبلكبير عادل 1م/م  كعب بن زهير طهر السوق )البلدية(

إقليم: تاونات 172000702/09/14 21 مزدوجعبدالعالي بلخير 1م/م عبدالرحيم بوعبيد البسابسا

إقليم: تاونات 172002702/09/14 21 مزدوجمحمد بن ميمون 1مدرسة ابن رشد تيسة )البلدية(

إقليم: تاونات 172014402/09/14 21 مزدوجرضى بوكرين 1م/م اولد بلكعاب اجبابرة

إقليم: تاونات 172029302/09/14 21 مزدوجياسر شملل 1م/م  عين مديونة عين مديونة
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إقليم: تاونات 172030202/09/14 21 مزدوجمحمد شتوي 1م/م  غصن الزيتون تاونات )البلدية(

إقليم: تاونات 172034702/09/14 21 مزدوججمال الداج 1م/م  الولجة لولجة

إقليم: تاونات 172042802/09/14 21 مزدوجلحسن المين 1م/م  المفاتيح واد الجمعة

إقليم: تاونات 172045002/09/14 21 مزدوجمحمد العسري 1م/م  ساحل بوطاهر مزراوة

إقليم: تاونات 172047702/09/14 21 مزدوجرشيد البقالي 1م/م الغوازي اغوازي

إقليم: تاونات 172050002/09/14 21 مزدوجمولي ادريس البدري 1م/م  غانس اورتزاغ

إقليم: تاونات 172050302/09/14 21 مزدوجعبد العالي البوخاري 1م/م  اولد سليمان لولجة

إقليم: تاونات 172057002/09/14 21 مزدوجمصطفى الحديوي 1مدرسة ابن رشد تيسة )البلدية(

إقليم: تاونات 172058502/09/14 21 مزدوجمحمد  الحموشي 1م/م  ساحل بوطاهر مزراوة

إقليم: تاونات 172062702/09/14 21 مزدوجنورالدين الجامعي 1م/م الشوقر مولي بوشتى

إقليم: تاونات 172063402/09/14 21 مزدوجالصديق الجوني 1م/م  عين مناخر مساسة

إقليم: تاونات 172070202/09/14 21 مزدوجيوسف المطروش 1م/م  بـياضات أولد عياد

إقليم: تاونات 172071902/09/14 21 مزدوجالمردمي أحمد 1م/م  الزريزر الزريزر

إقليم: تاونات 172074702/09/14 21 مزدوجاسامة اليعقوبي 1م/م  اولد سليمان لولجة

إقليم: تاونات 172075002/09/14 21 مزدوجاليحياوي رضوان 1م/م  المفاتيح واد الجمعة

إقليم: تاونات 172080402/09/14 21 مزدوجحميد الرفيق 1م/م  بوشمات سيدي امحمد بن لحسن

إقليم: تاونات 172084302/09/14 21 مزدوجالصوفي محمد 1م/م  ديــدبــة عين لكداح
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إقليم: تاونات 172090802/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجغزلن فلح 1مدرسة الفرابي قرية با محمد )البلدية(

إقليم: تاونات 172104302/09/14 21 مزدوجعبد القادر حسايني 1م/م   بلبالة كيسان

إقليم: تاونات 172106403/09/14 21 مزدوجعبد الحي الحمامي 1م/م  مشكور اخللفة

إقليم: تاونات 172111102/09/14 21 مزدوجهشام إسماعيلي علوي 1م/م  اولد بن الطاهر لولجة

إقليم: تاونات 172115702/09/14 21 مزدوجصلح الدين قاسمي علوي 1م/م  اولد سليمان لولجة

إقليم: تاونات 172125102/09/14 21 مزدوجسليم  لبياض 1م/م عبدالرحيم بوعبيد البسابسا

إقليم: تاونات 172132402/09/14 21 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد العالي لمكوم 1م/م  بـياضات أولد عياد

إقليم: تاونات 172132502/09/14 21 مزدوجعزالدين لمكوم 1م/م  كعب بن زهير طهر السوق )البلدية(

إقليم: تاونات 172142602/09/14 21 مزدوجعز الدين المطاغري 1م/م  بـياضات أولد عياد

إقليم: تاونات 172148902/09/14 21 مزدوجامراني ابراهيم 1م/م  اولد عياد أولد عياد

إقليم: تاونات 172152702/09/14 21 مزدوجمخاص  نية 2م/م  اولد عيسى أولد داود

إقليم: تاونات 172154902/09/14 21 مزدوجعبد الحق عثمان 1م/م أغرود سيدي يحيى بني زروال

إقليم: تاونات 172165002/09/14 21 إلتحاق بالزوجةمزدوجخالد اقويقة 1م/م  اوطا بوعبان اوطا بوعبان

إقليم: تاونات 172171302/09/14 21 مزدوجزكرياء صابر 1م/م  الوردزاغ اورتزاغ

إقليم: تاونات 172173702/09/14 21 مزدوجاسماء صيكوك 1م/م  الصيابـرة مولي عبد الكريم

إقليم: تاونات 172175402/09/14 21 مزدوجسليمي مصطفى 1م/م  اولد داود أولد داود

إقليم: تاونات 172187602/09/14 21 مزدوجتجاري عبد الرحيم 1م/م  بوكنالة عين مديونة
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إقليم: تاونات 172194202/09/14 21 مزدوجأناس الزهر 1م/م  أزور مولي بوشتى

إقليم: تاونات 171983702/09/14 18 مزدوجيوسف اورير 4مدرسة حي المل تاونات )البلدية(

إقليم: تاونات 175198702/09/15 15 إلتحاق بالزوجةمزدوج ابراهيم أكديد 1م/م  البسابسة البسابسا

إقليم: تاونات 175252702/09/15 15 إلتحاق بالزوجةمزدوجعماد دينو 1مدرسة موسى بن نصير تاونات )البلدية(

إقليم: تاونات 158482805/09/11 14 مزدوجعمر صياد 2م/م عبدالرحيم بوعبيد البسابسا

إقليم: تاونات 175218002/09/15 14 مزدوجالمهدي بكوش 2م/م  بـياضات أولد عياد

إقليم: تاونات 175233102/09/15 14 مزدوجلحسن بوكرين 1م/م  بـياضات أولد عياد

إقليم: تاونات 175268002/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجحياة الحجاجي 1مدرسة حي المل تاونات )البلدية(

إقليم: تاونات 175282902/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجرجاء العلم 1م/م  كلبـــة امكانسة

إقليم: تاونات 175340802/09/15 14 مزدوجحكيم مكلوي 1م/م  عين مناخر مساسة

إقليم: تاونات 175837502/09/16 7 إلتحاق بالزوجمزدوجندى كايز 1مدرسة ادريس الول تيسة )البلدية(

إقليم: تازة 28840016/09/86 203 مزدوجمحمد ملوكي 1الزفزوف تازة )البلدية(

إقليم: تازة 77829616/09/91 181 مزدوجلطيفة قشيوار 2المعسكر تازة )البلدية(

إقليم: تازة 5702316/09/94 173 مزدوجرشيد ايتمعجونة 1المعرض تازة )البلدية(

إقليم: تازة 74545716/09/93 167 مزدوجمحمد العسراوي 3السوق تازة )البلدية(

إقليم: تازة 5775416/09/94 163 مزدوجزروقي عزيز 1بن طفيل تازة )البلدية(

إقليم: تازة 5846016/09/94 161 مزدوجالمصطفى العمراوي 2السوق تازة )البلدية(
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إقليم: تازة 5998016/09/94 161 مزدوجيوسف بوقراعي 1بني مرين تازة )البلدية(

إقليم: تازة 5810116/09/94 157 مزدوجايكن علل 1رأس الماء تازة )البلدية(

إقليم: تازة 5797916/09/94 155 مزدوجعبد السلم بنعمارات 1دوار الجديد تازة )البلدية(

إقليم: تازة 74619316/09/93 155 مزدوجعبد القادر بوكعبية 1فاطمة الفهرية تازة )البلدية(

إقليم: تازة 5816816/09/94 147 مزدوجمحمد طرش 1النور تازة )البلدية(

إقليم: تازة 16339215/10/81 146 مزدوجالزرق علي 1حي المسيرة تازة )البلدية(

إقليم: تازة 74530016/09/93 139 مزدوجبحيحو عبد القادر 2عبد ا كنون تازة )البلدية(

إقليم: تازة 105288416/09/97 139 مزدوجالحاجي سناء 1الملحة تازة )البلدية(

إقليم: تازة 104739016/09/96 137 مزدوجهشام صادق 1دوار عياد تازة )البلدية(

إقليم: تازة 6408816/09/95 135 مزدوجحفيظ شوقي 1فاطمة الفهرية تازة )البلدية(

إقليم: تازة 105252616/09/97 133 مزدوجعبد الوهاب ابن اشعايب 1التطبيقية تازة )البلدية(

إقليم: تازة 105289116/09/97 133 مزدوجثورية المزريشي 2الخوارزمي تازة )البلدية(

إقليم: تازة 112358816/09/98 133 مزدوجبشرى قنوش 1فاطمة الفهرية تازة )البلدية(

إقليم: تازة 115544316/09/99 133 مزدوجحكيمة الحجاجي 2رأس الماء تازة )البلدية(

إقليم: تازة 30293116/09/87 132 مزدوجعبد ا الوربا 2واد المخازن تازة )البلدية(

إقليم: تازة 104643816/09/96 131 مزدوجالعروف نجاة 1عمر بن عبد العزيز تازة )البلدية(

إقليم: تازة 123554106/09/01 131 مزدوجاحلم شمان 1دوار الجديد تازة )البلدية(
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إقليم: تازة 74562316/09/93 129 مزدوجالمهدي الفاسي 1كلدمان المركز كلدمان

إقليم: تازة 117364506/09/00 129 إلتحاق بالزوجمزدوجالشبلوي فاطمة 1المعسكر تازة )البلدية(

إقليم: تازة 17214616/09/82 126 مزدوجالزكريتي عبداللطيف 1حي المسيرة تازة )البلدية(

إقليم: تازة 8977516/09/95 125 مزدوجعلي المتنبي 1دوار الجديد تازة )البلدية(

إقليم: تازة 123473306/09/01 125 مزدوجبزكوري صديق 2عبد ا كنون تازة )البلدية(

إقليم: تازة 16427716/09/82 124 مزدوجعبد القادر حمدي 2الدارسة تازة )البلدية(

إقليم: تازة 112350716/09/98 123 مزدوجنادية ناجم 1التطبيقية تازة )البلدية(

إقليم: تازة 123623106/09/01 123 إلتحاق بالزوجمزدوجهند الحفيان 1حي المسيرة تازة )البلدية(

إقليم: تازة 77545116/09/91 122 مزدوجالرتيمي فاطمة 2واد المخازن تازة )البلدية(

إقليم: تازة 9149716/09/95 121 مزدوجلمخنت المحجوب 6المحطة - وادي أمليل - واد امليل )البلدية(

إقليم: تازة 111968116/09/98 121 إلتحاق بالزوجمزدوجسميرة ازروال 3فاطمة الفهرية تازة )البلدية(

إقليم: تازة 117987206/09/00 121 مزدوجلوبنة هايب 1دوار الجديد تازة )البلدية(

إقليم: تازة 118077306/09/00 121 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء المالولي 1تاهلة الجديدة تاهلة )البلدية(

إقليم: تازة 123798906/09/01 121 مزدوجاللبي سناء 2عبد ا كنون تازة )البلدية(

إقليم: تازة 117760806/09/00 119 مزدوجكريمة لسيق 2الدارسة تازة )البلدية(

إقليم: تازة 5570616/09/94 117 إلتحاق بالزوجمزدوجحسنة المزريشي 1المسعودية تازة )البلدية(

إقليم: تازة 126645504/09/02 117 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء اليعقوبي 1المسعودية تازة )البلدية(
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إقليم: تازة 130627305/09/03 117 مزدوجبولغالغ سلوى 1أكنول اكنول )البلدية(

إقليم: تازة 130701405/09/03 117 مزدوجالورغي ادريس 1تازة العليا بنات تازة )البلدية(

إقليم: تازة 123886511/09/01 115 مزدوجابنشيكر بنعيسى 1المام البخاري تاهلة )البلدية(

إقليم: تازة 126924404/09/02 113 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء غزلن 1دوار عياد تازة )البلدية(

إقليم: تازة 126738319/09/02 111 مزدوجمحمد إزوان 1عين فندل المركز مطماطة

إقليم: تازة 126952704/09/02 111 مزدوجفاطمة السرار 1الملحة تازة )البلدية(

إقليم: تازة 130655905/09/03 107 مزدوجلمياء الدخساني 1التطبيقية تازة )البلدية(

إقليم: تازة 117978306/09/00 106 إلتحاق بالزوجمزدوجأحلم اطويطحة 2عباس لمساعدي تازة )البلدية(

إقليم: تازة 126380204/09/02 105 مزدوجامقران محمد 1عباس لمساعدي تازة )البلدية(

إقليم: تازة 126645304/09/02 101 إلتحاق بالزوجمزدوجمجيدة اليعكوبي 1المسعودية تازة )البلدية(

إقليم: تازة 104644816/09/96 100 مزدوجلهللي عزيزة 1النور تازة )البلدية(

إقليم: تازة 136864807/09/04 99 مزدوجمنية لقرع 1بني علي المركز مكناسة الغربية

إقليم: تازة 17467621/09/83 98 مزدوجمحمد بوزفور 1تازة العليا بنات تازة )البلدية(

إقليم: تازة 115539016/09/99 98 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة اليزيدي 1عمر بن عبد العزيز تازة )البلدية(

إقليم: تازة 112356616/09/98 96 مزدوجفللة دنيا 1دوار الجديد تازة )البلدية(

إقليم: تازة 104783816/09/96 93 إلتحاق بالزوجةمزدوجايحما محمد 1الملحة تازة )البلدية(

إقليم: تازة 118139406/09/00 93 مزدوجكريم طالبي 1المنظر الجميل تاهلة )البلدية(
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إقليم: تازة 76469716/09/91 90 مزدوجفوزية امسلك 4عبد ا كنون تازة )البلدية(

إقليم: تازة 123953506/09/01 89 مزدوجموراد تبركانت 1عين فندل المركز مطماطة

إقليم: تازة 9263416/09/95 88 إلتحاق بالزوجمزدوجالمعتصم نعيمة 1خالد بن الوليد تازة )البلدية(

إقليم: تازة 117425012/09/00 87 إلتحاق بالزوجمزدوجهدي بن هنوش 1فاطمة الفهرية تازة )البلدية(

إقليم: تازة 123847106/09/01 87 مزدوج زكرياء عبد الرحمان مزيان 1عباس لمساعدي تازة )البلدية(

إقليم: تازة 112354416/09/98 85 إلتحاق بالزوجةمزدوجالشباني نبيل 1التطبيقية تازة )البلدية(

إقليم: تازة 117959406/09/00 83 إلتحاق بالزوجةمزدوجغلم محمد 1خالد بن الوليد تازة )البلدية(

إقليم: تازة 123815606/09/01 79 مزدوجلزعر توفيق 2النفق المركز باب مرزوقة

إقليم: تازة 140746505/09/08 77 مزدوجالرامي حنان 1بني افتح المركز بني افتح

إقليم: تازة 123943206/09/01 76 مزدوجصغير هدى 1النور تازة )البلدية(

إقليم: تازة 88266816/09/87 75 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة  مساعد 1الزراردة الزراردة

إقليم: تازة 136735807/09/04 73 إلتحاق بالزوجمزدوجداموس كريمة 1المعرض تازة )البلدية(

إقليم: تازة 140136101/01/06 72 مزدوجايلمام علي 1تاهلة الجديدة تاهلة )البلدية(

إقليم: تازة 140155406/09/06 71 مزدوجالحرشاوي أسماء 1واد المخازن تازة )البلدية(

إقليم: تازة 140456905/09/07 69 مزدوجصفاء بوحجار 3الرز تازة )البلدية(

إقليم: تازة 154971401/01/10 69 مزدوجأبرداع مصطفى 1بوشفاعة المركز بوشفاعة

إقليم: تازة 155009601/01/10 69 مزدوجاحمد شرافي 1عين بومساي المركز مطماطة
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إقليم: تازة 155072701/01/10 69 مزدوجخليصة لعبيد 1وادي الذهب تاهلة )البلدية(

إقليم: تازة 155075401/01/10 69 مزدوجيوسف لعرج 1بني مرين تازة )البلدية(

إقليم: تازة 155121601/01/10 69 مزدوجزاهي مصطفى 1باب مرزوقة المركز باب مرزوقة

إقليم: تازة 140624005/09/08 68 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية أحدجي 1دوار الجديد تازة )البلدية(

إقليم: تازة 105043616/09/96 67 مزدوجمحمد أقطبوز 1سيدي عبد ا المركز غياتة الغربية

إقليم: تازة 140723505/09/08 67 مزدوجالخليفي صباح 1التطبيقية تازة )البلدية(

إقليم: تازة 136811507/09/04 66 مزدوجاهنون ابتسام 2رأس الماء تازة )البلدية(

إقليم: تازة 140484605/09/07 65 إلتحاق بالزوجمزدوجكوثر خالدي 1واد المخازن تازة )البلدية(

إقليم: تازة 140086115/09/05 61 إلتحاق بالزوجمزدوجهناء الرحاحلة 1دوار عياد تازة )البلدية(

إقليم: تازة 155016301/01/10 61 مزدوجبشرى الخضر 1السعايدة المركز طايفة

إقليم: تازة 140198506/09/06 60 إلتحاق بالزوجمزدوجرقية دياني 1المعرض تازة )البلدية(

إقليم: تازة 65443304/11/76 59 مزدوجعبد الحبيب العلمي 1كلدمان المركز كلدمان

إقليم: تازة 155001901/01/10 59 مزدوجعمر بوقبوب 1اولد عبد ا موسى المركز بني لنث

إقليم: تازة 140692405/09/08 58 مزدوجاليعقوبي مونية 1المختار السوسي تازة )البلدية(

إقليم: تازة 155006701/01/10 57 مزدوجعبد الرزاق شهبون 1واد ابروم المركز بني افتح

إقليم: تازة 136828807/09/04 55 مزدوجشعيل محمد 1المختار السوسي تازة )البلدية(

إقليم: تازة 140676205/09/08 55                                                     

بشرى الحبريري

مزدوج 1عباس لمساعدي تازة )البلدية(
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إقليم: تازة 130570129/09/03 53 مزدوجاقنوش خديجة 1عباس لمساعدي تازة )البلدية(

إقليم: تازة 158193702/09/10 53 مزدوجخالد الهداري 1تاهلة الجديدة تاهلة )البلدية(

إقليم: تازة 158196402/09/10 53 مزدوجمحمد البورقادي 1الكعدة الحمراء المركز غياتة الغربية

إقليم: تازة 158228902/09/10 53 مزدوجحدو الربيعي 1عين بومساي المركز مطماطة

إقليم: تازة 158267705/09/11 53 مزدوجزهور افقير 1النفق المركز باب مرزوقة

إقليم: تازة 158415105/09/11 53 مزدوجخديجة جراري 1بوشفاعة المركز بوشفاعة

إقليم: تازة 139921807/09/05 51 مزدوجمحمد امساسي 1مولي عبد ا الشريف تاهلة )البلدية(

إقليم: تازة 154834302/12/08 51 مزدوجفاطمة شجري 1الملحة تازة )البلدية(

إقليم: تازة 155025901/01/10 51 مزدوجتوفيق الحجاجي 1المام البخاري تاهلة )البلدية(

إقليم: تازة 158049102/09/10 51 مزدوجفيصل الهزاط 1بني محسن المركز كلدمان

إقليم: تازة 158119602/09/10 51 مزدوجمخفي أسماء 1بني مرين تازة )البلدية(

إقليم: تازة 140618405/09/08 49 مزدوجسعاد عادل 1بني علي المركز مكناسة الغربية

إقليم: تازة 154880102/09/09 48 مزدوجتاقي فتيحة 4تاهلة الجديدة تاهلة )البلدية(

إقليم: تازة 154923802/09/09 48 إلتحاق بالزوجمزدوجاسية بنكيط 1المسعودية تازة )البلدية(

إقليم: تازة 154911402/09/09 46 مزدوجشهبون عبد الرحيم 1وادي أمليل واد امليل )البلدية(

إقليم: تازة 158392005/09/11 46 مزدوجانوار غنام 1بوفكران المركز أيت سغروشن

إقليم: تازة 155085201/01/10 45 مزدوجعمار مطيش 1بني علي المركز مكناسة الغربية
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إقليم: تازة 168311504/09/12 45 مزدوجمراد   الرف 1المام البخاري تاهلة )البلدية(

إقليم: تازة 157986102/09/10 43 مزدوجطارق امحرف 1تاهلة الجديدة تاهلة )البلدية(

إقليم: تازة 158203102/09/10 43 مزدوجنورالدين الوردي 1عين بومساي المركز مطماطة

إقليم: تازة 158294705/09/11 43 مزدوجعزيز بلقاسم 1بني محسن المركز كلدمان

إقليم: تازة 158348605/09/11 43 مزدوجأسماء الغيت 1باب سوق الشجرة المركز الصميعة

إقليم: تازة 158408805/09/11 43 إلتحاق بالزوجةمزدوجهيثم إد الموذن 1اللوز اكنول )البلدية(

إقليم: تازة 158432405/09/11 43 مزدوجرشيدة الخلوف 1باب بودير المركز باب بودير

إقليم: تازة 158501005/09/11 43 مزدوجبوجمعة ازنايدي 1عين بومساي المركز مطماطة

إقليم: تازة 155048701/01/10 41 مزدوجفتيحة أمنزو 1عين بومساي المركز مطماطة

إقليم: تازة 158352405/09/11 40 مزدوجأحلم الجايمي 1عمر بن عبد العزيز تازة )البلدية(

إقليم: تازة 112348816/09/98 38 مزدوجمصطفى حمداش 1الشقة المركز باب مرزوقة

إقليم: تازة 154967801/01/10 38 مزدوجالحسين اعلم 1بوحلو المركز بوحلو

إقليم: تازة 155045701/01/10 38 مزدوجالحسين فكراش 4الخوارزمي تازة )البلدية(

إقليم: تازة 155053001/01/10 38 مزدوجكطيط مصطفى 2المنظر الجميل تاهلة )البلدية(

إقليم: تازة 155121201/01/10 38 مزدوجادريس يوسفي 2المنظر الجميل تاهلة )البلدية(

إقليم: تازة 171709503/09/13 38 مزدوجبلحاج نبيل 1بني محسن المركز كلدمان

إقليم: تازة 171712003/09/13 38 مزدوجبن عيسى ادريس 1باب سوق الشجرة المركز الصميعة
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إقليم: تازة 171750203/09/13 38 مزدوجشتام جميلة 1الزراردة الزراردة

إقليم: تازة 171753503/09/13 38 مزدوجعبد الله الدحماني 1بني مكارة المركز غياتة الغربية

إقليم: تازة 171781303/09/13 38 مزدوجيوسف الحسني 1الخروبة المركز اترايبة

إقليم: تازة 171804803/09/13 38 مزدوجحورية ارمادي 2المنظر الجميل تاهلة )البلدية(

إقليم: تازة 171821303/09/13 38 مزدوجحدين زهير 1بني وجان المركز باب مرزوقة

إقليم: تازة 171843403/09/13 38 مزدوجمحمد قجاج 1بني علي المركز مكناسة الغربية

إقليم: تازة 171853103/09/13 38 مزدوجأحمد العرج 1بني مكارة المركز غياتة الغربية

إقليم: تازة 171929803/09/13 38 مزدوجعبد الحق الطوير 1أولد بنطيطة المركز أولد ازباير

إقليم: تازة 171934803/09/13 38 مزدوجمصطفى الزرعي 1الزراردة الزراردة

إقليم: تازة 154880202/09/09 36 مزدوجيوسف امكن 1مولي عبد ا الشريف تاهلة )البلدية(

إقليم: تازة 158269005/09/11 36                                                         

أكوزول خالد

مزدوج 4التعاونية المركز أولد الشريف

إقليم: تازة 158346305/09/11 36                                                          

البكاي سعاد

مزدوج 1جبلة المركز كلدمان

إقليم: تازة 168268904/09/12 36 إلتحاق بالزوجةمزدوجالبشاري ياسين 1الرز تازة )البلدية(

إقليم: تازة 168294604/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجالمساعد ايمان 1فاطمة الفهرية تازة )البلدية(

إقليم: تازة 140183106/09/06 35 مزدوجالكمالي جواد 1واد لحمر المركز الزراردة

إقليم: تازة 168159304/09/12 35 مزدوجعباسي رجاء 3النور تازة )البلدية(

إقليم: تازة 168204104/09/12 35 مزدوجحميد بازي 1بني محسن المركز كلدمان

111 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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إقليم: تازة 168223104/09/12 35 مزدوجشراف بوشارب 1بني محسن المركز كلدمان

إقليم: تازة 168276004/09/12 35 مزدوجصفاء الكرواني 1الزراردة الزراردة

إقليم: تازة 168374304/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجلزعر خديجة 1اللوز اكنول )البلدية(

إقليم: تازة 158219202/09/10 32 إلتحاق بالزوجمزدوجالعروسي منية 1دوار الجديد تازة )البلدية(

إقليم: تازة 154969601/01/10 31 مزدوجالحموشي عبد الحق 1احد امسيلة المركز امسيلة

إقليم: تازة 155037101/01/10 31 مزدوجاليعقوبي محمد 1واد المخازن تازة )البلدية(

إقليم: تازة 155078801/01/10 31 مزدوجلمقدم  عربية 1احد امسيلة المركز امسيلة

إقليم: تازة 155091701/01/10 31 مزدوجاسطيط مصطفى 1سيدي بوبكر المركز غياتة الغربية

إقليم: تازة 171966602/09/14 31 مزدوجادهمي محمد 1جامع السوق المركز تازارين

إقليم: تازة 171996102/09/14 31 مزدوجبرهماني سهيلة 2وادي أمليل واد امليل )البلدية(

إقليم: تازة 172000802/09/14 31 مزدوجبلغموش  الحسين 1الكعدة الحمراء المركز غياتة الغربية

إقليم: تازة 172024202/09/14 31 مزدوجشابة عبدالسلم 1بوفكران المركز أيت سغروشن

إقليم: تازة 172061802/09/14 31 مزدوجالهرد سومية 2الترايبة المركز اترايبة

إقليم: تازة 172065802/09/14 31 مزدوجالخنشوف محمد 1بئر انزران المركز مكناسة الشرقية

إقليم: تازة 172079002/09/14 31 مزدوجشفيق الوزاني الشاهدي 1الصمامدة المركز كاف الغار

إقليم: تازة 172116902/09/14 31 مزدوجكعوان عبد ا 1اجعونة المركز كلدمان

إقليم: تازة 172128420/08/14 31 مزدوجالليموني عزيز 1مطماطة مطماطة

112 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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إقليم: تازة 172133202/09/14 31 مزدوجاللموني مصطفى 1عين فندل المركز مطماطة

إقليم: تازة 172176602/09/14 31 مزدوجفريد سانوج 1واد لحمر المركز الزراردة

إقليم: تازة 171732003/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجبوجنان لطيفة 1اولد ازباير أولد ازباير

إقليم: تازة 23743717/09/84 28 مزدوجعبد العزيز المكاوي 1كاوان المركز بوحلو

إقليم: تازة 158503205/09/11 28 إلتحاق بالزوجمزدوجسعاد العزيبي 1بوزملن المركز أيت سغروشن

إقليم: تازة 171700003/09/13 28 مزدوجمحمد أزروال 2بني محسن المركز كلدمان

إقليم: تازة 171721603/09/13 28 مزدوجمحمد برعيش 1أهل بودريس المركز بوشفاعة

إقليم: تازة 171723103/09/13 28 مزدوجبيبط حفيظة 1دوار الجديد تازة )البلدية(

إقليم: تازة 171724903/09/13 28 مزدوجعبد المومن بوعلم 3باب مرزوقة المركز باب مرزوقة

إقليم: تازة 171733703/09/13 28 مزدوجبوكريشة هند 1بشيين المركز كلدمان

إقليم: تازة 171738203/09/13 28 مزدوجبطاهير عبد اللله 1المعسكر تازة )البلدية(

إقليم: تازة 171763603/09/13 28 مزدوجرحيمة العساوي 1وادي أمليل واد امليل )البلدية(

إقليم: تازة 171778103/09/13 28 مزدوجإلهام الحميوي 1عين بومساي المركز مطماطة

إقليم: تازة 171867403/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوججميلة مشروح 1عين الدفالي المركز أيت سغروشن

إقليم: تازة 171936703/09/13 28 مزدوجزروق خالد 1عين الدفالي المركز أيت سغروشن

إقليم: تازة 158291305/09/11 27 مزدوجعصو عبد المنعم 1بوحلو المركز بوحلو

إقليم: تازة 168245104/09/12 25 مزدوجرضوان شملل 1بني مرين تازة )البلدية(

113 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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إقليم: تازة 168349104/09/12 25 مزدوججابر عائشة 2عين بومساي المركز مطماطة

إقليم: تازة 155047001/01/10 24 مزدوجفنيد محمد 1كاوان المركز بوحلو

إقليم: تازة 158312305/09/11 24 مزدوجمي برغوت 2وادي الذهب تاهلة )البلدية(

إقليم: تازة 172051502/09/14 24 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد البريكسي 1أهل بودريس المركز بوشفاعة

إقليم: تازة 175222602/09/15 24 مزدوجبوشرى بن يخلف 1الشقة المركز باب مرزوقة

إقليم: تازة 175245102/09/15 24 مزدوجلبنى شبابة 1بني كرامةالمركز تيناست

إقليم: تازة 175325302/09/15 24 مزدوجزينب كشادة 1باب سوق الشجرة المركز الصميعة

إقليم: تازة 175342302/09/15 24 مزدوجالحاج مسعودي 1عين بومساي المركز مطماطة

إقليم: تازة 175345302/09/15 24 مزدوجنجية المهاجري 1بني خلد المركز امسيلة

إقليم: تازة 154927202/09/09 21 إلتحاق بالزوجمزدوجزكية خريفي 1بوزملن المركز أيت سغروشن

إقليم: تازة 155025401/01/10 21 مزدوجالهيسو في جواد 1كلدمان المركز كلدمان

إقليم: تازة 171966502/09/14 21 مزدوجعشوري عبد الرحيم 1باب سوق الشجرة المركز الصميعة

إقليم: تازة 171983002/09/14 21 مزدوجنور الدين انسراح 1عين فندل المركز مطماطة

إقليم: تازة 171983402/09/14 21 مزدوجقيصل اوحشي 1بني محسن المركز كلدمان

إقليم: تازة 172026903/09/14 21 مزدوجشامة عصام 2باب الرملة المركز أولد الشريف

إقليم: تازة 172048602/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان البرغمي 1المام البخاري تاهلة )البلدية(

إقليم: تازة 172185302/09/14 21 مزدوجالطيب الطالب 1بئر انزران المركز مكناسة الشرقية

114 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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إقليم: تازة 172193402/09/14 21 مزدوجعلء الدين الزموري 1احد امسيلة المركز امسيلة

إقليم: تازة 171819403/09/13 18 مزدوجكرواز حدو 1عين بومساي المركز مطماطة

إقليم: تازة 172139302/09/14 18 مزدوجابراهيم منصوب 5رأس الماء تازة )البلدية(

إقليم: تازة 172172704/09/14 18 مزدوجانيسة صادقي 1بني مرين تازة )البلدية(

إقليم: تازة 175288602/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجوفاء الراشدي 1بني محسن المركز كلدمان

إقليم: تازة 155121501/01/10 14 مزدوجنورالدين زاهر 4جبلة المركز كلدمان

إقليم: تازة 175304602/09/15 14 مزدوجزينب هارشي 3طارق بن زياد تاهلة )البلدية(

إقليم: تازة 175316902/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجسمية قشبول 1المحطة - وادي أمليل - واد امليل )البلدية(

إقليم: تازة 175361202/09/15 14 مزدوجكنزة كصباوي 1بشيين المركز كلدمان

إقليم: مولي يعقوب 23742317/09/84 203 مزدوجعبدالرفيع الحباني 1مدرسة خالد بن الوليد عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 72092716/09/92 177 مزدوجعبد ا فرحي 1الضويات المركز سبع رواضي

إقليم: مولي يعقوب 74193716/09/93 171 مزدوجهاشمي علوي العربي 1مدرسة 20 غشت عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 71804716/09/92 165 مزدوجزردب لحسن 1مدرسة خالد بن الوليد عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 5659716/09/94 161 مزدوجالسرغيني الهادفي 1مدرسة خالد بن الوليد عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 78397116/09/92 157 مزدوجالعربي العلوي 1اللبابدة المركز عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 6450716/09/95 155 مزدوجالخمار الغوالي 1مدرسة خالد بن الوليد عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 8983116/09/95 155 مزدوجسعد قرقابي 2سبع رواضي المركز سبع رواضي

115 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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إقليم: مولي يعقوب 104678816/09/96 155 مزدوجعبد الله حليم 1مدرسة اولد امحمد عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 5706016/09/94 153 مزدوجكريم مزابي 3مدرسة الزاوية عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 9205816/09/95 153 إلتحاق بالزوجمزدوجاسية ا هنيدة 2مدرسة خالد بن الوليد عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 6429416/09/95 151 مزدوجالكساكس الياس 1مدرسة راس الماء عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 5930416/09/94 149 مزدوجعلل لحنين 5اولد امعل عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 6017716/09/94 149 مزدوجحميد الجعفري 1اولد بوصالح المركز عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 9209316/09/95 149 مزدوجعبد العزيز علوي مدغري 7اولد امعل عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 104416416/09/96 149 مزدوجابريك محمد 1طلحة المركز سبع رواضي

إقليم: مولي يعقوب 104654116/09/96 149 مزدوجالحوسين لشخم 7المحطة المركز عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 104958116/09/96 149 مزدوجمحمد بالمختار 1مدرسة راس الماء عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 9171716/09/95 147 مزدوجمحمد البورقادي 2مشرع كريم المركز سبع رواضي

إقليم: مولي يعقوب 20627221/09/83 146 مزدوجمحمد بنعرب 1اولد بوصالح المركز عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 104925616/09/96 146 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد   المطيع 1مدرسة مولي يعقوب مولي يعقوب )البلدية(

إقليم: مولي يعقوب 5696016/09/94 145 مزدوجعبداللطيف المصمودي 2مشرع كريم المركز سبع رواضي

إقليم: مولي يعقوب 6385516/09/95 145 مزدوجفتيحة البال 2مدرسة الزاوية عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 73887716/09/93 145 مزدوجالحسين طكوك 1مدرسة خالد بن الوليد عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 104924816/09/96 145 مزدوججمال شعير 1مدرسة راس الماء عين الشقف

116 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 



جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

المديرية القليمية للتعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية )الوطنية و 

الجهوية( بالمؤسسات التعليمية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 2017

06/07/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

فاس - مكناس03

المادة المطلوبة م. النقطمؤسسة  التعيين
ترتيب 

الختيار
جماعة  التعيين

إقليم: مولي يعقوب 6457716/09/95 143 مزدوجمحمد علي الحلوي 5عين بيضة المركز عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 9147916/09/95 143 مزدوجمحمد مجاهد 3المحطة المركز عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 9206816/09/95 143 مزدوجعبد النبي الجامعي 3تعاونية السلم المركز سبع رواضي

إقليم: مولي يعقوب 35663016/09/89 143 مزدوجبراهمي عبد القادر 3مدرسة الجاحظ عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 39093817/09/90 143 مزدوجعلي    حمدوش 5تعاونية السلم المركز سبع رواضي

إقليم: مولي يعقوب 72523316/09/92 143 مزدوجمحمد العموري 2مدرسة الجاحظ عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 72561501/05/97 143 مزدوجمينة  المتخم 2مدرسة الجاحظ عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 104820116/09/96 143 مزدوجالوكيلي ادريس 6مدرسة راس الماء عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 104914516/09/96 143 مزدوجانوار عبدالله 3مدرسة راس الماء عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 104983416/09/96 143 مزدوجالفضيل العزيزي 5الفرفارة المركز سبع رواضي

إقليم: مولي يعقوب 111399216/09/97 143 مزدوجرضوان رياحي 3عين بيضة المركز عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 111406016/09/97 143 مزدوجخالد ودغيري 2مدرسة راس الماء عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 111417116/09/97 143 مزدوجحليمة النويكد 3مدرسة الجاحظ عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 111419216/09/97 143 مزدوجالطايق احمد 2مدرسة راس الماء عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 111928816/09/98 143 مزدوجهشام حموتني 1مدرسة الجاحظ عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 115424316/09/99 143 مزدوجالجوني محمد 9المحطة المركز عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 104963416/09/96 141 مزدوجعبد النور انفيسي 7المحطة المركز عين الشقف

117 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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إقليم: مولي يعقوب 8991916/09/95 139 مزدوجياسين    الجميلي 5المحطة المركز عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 104599516/09/96 139 مزدوجبورايس محمد 3مدرسة صلح الدين اليوبي عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 104681716/09/96 139 مزدوجحسن سلمان 5مدرسة صلح الدين اليوبي عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 104692316/09/96 139 مزدوجعبداللطيف البقال 5مدرسة الجاحظ عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 104904316/09/96 139 مزدوجعبد المجيد زريول 8المحطة المركز عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 111938216/09/98 139 مزدوجع.الرفيع الهاشمي 1مدرسة صلح الدين اليوبي عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 111969116/09/98 139 مزدوجعبد اللطيف مايو 5الفرفارة المركز سبع رواضي

إقليم: مولي يعقوب 30491317/09/90 137 مزدوجعبد القادر لخويل 1مدرسة صلح الدين اليوبي عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 104988916/09/96 137 مزدوجعبدالكريم البوحسيني 9المحطة المركز عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 111416416/09/97 137 مزدوجمحمد مسكين 9اولد اهلل المركز سبع رواضي

إقليم: مولي يعقوب 117355606/09/00 137 مزدوججواد شفيق 2اولد اهلل المركز سبع رواضي

إقليم: مولي يعقوب 39092517/09/90 136 مزدوجالسعدية حسنوني 1اولد بوصالح المركز عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 111396516/09/97 135 مزدوجمحمد بدرالدين الزمي الحسني 11اولد حسين المركز ميكس

إقليم: مولي يعقوب 104907216/09/96 133 مزدوجيوسف بقولة 8مكس المركز ميكس

إقليم: مولي يعقوب 117482506/09/00 133 مزدوجاحمد الفنكرة 2اولد اهلل المركز سبع رواضي

إقليم: مولي يعقوب 6418716/09/95 131 مزدوجمحمد الحسوني 8اولد اهلل المركز سبع رواضي

إقليم: مولي يعقوب 111374416/09/97 131 مزدوجعبد اللطيف العلوي 4عين قنصرة المركز عين قنصرة

118 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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إقليم: مولي يعقوب 111926016/09/98 131 مزدوجبوعزيز محمد 4سيدي احمد البرنوصي المركز عين بوعلي

إقليم: مولي يعقوب 111942116/09/98 131 مزدوجبن خيبش حميد 8اولد حسين المركز ميكس

إقليم: مولي يعقوب 111943616/09/98 131 مزدوجلحسن  شكير 6عبد الكريم الخطابي المركز عين قنصرة

إقليم: مولي يعقوب 112332916/09/98 131 مزدوجهشام بن عباس 1سيدي احمد البرنوصي المركز عين بوعلي

إقليم: مولي يعقوب 123777206/09/01 131 مزدوجكريم علي 2عين قنصرة المركز عين قنصرة

إقليم: مولي يعقوب 104879016/09/96 129 مزدوجأحمد الرياني 2سيدي احمد البرنوصي المركز عين بوعلي

إقليم: مولي يعقوب 111403816/09/97 129 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام بنشقرون 1مدرسة 20 غشت عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 111417216/09/97 129 مزدوجابراهيم مفيد 5سيدي احمد البرنوصي المركز عين بوعلي

إقليم: مولي يعقوب 105292016/09/97 127 مزدوجمحمد شليق 3مسدورة المركز عين قنصرة

إقليم: مولي يعقوب 111970216/09/98 127 مزدوجسعيد آيت زيد 6كبكب المركز عين بوعلي

إقليم: مولي يعقوب 111974616/09/98 127 مزدوجعبد العزيز ايطوحاني 5عبد الكريم الخطابي المركز عين قنصرة

إقليم: مولي يعقوب 117832706/09/00 127 إلتحاق بالزوجمزدوجاجنايني اسماء 1سبع رواضي المركز سبع رواضي

إقليم: مولي يعقوب 5939116/09/94 125 مزدوجعبد ا بن خالي 1عبد الكريم الخطابي المركز عين قنصرة

إقليم: مولي يعقوب 111925716/09/98 125 مزدوجعبدالغني كرام 6سيدي احمد البرنوصي المركز عين بوعلي

إقليم: مولي يعقوب 115446916/09/99 125 مزدوجعبدالله شاوي 5العجاجرة المركز لعجاجرة

إقليم: مولي يعقوب 117867206/09/00 125 مزدوجكريم   وكيلي إدريسي 2الجوابر المركز لعجاجرة

إقليم: مولي يعقوب 126452304/09/02 125 مزدوجمحمد بن  مسعود 1بنطلحة المركز سبت لوداية

119 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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إقليم: مولي يعقوب 126466604/09/02 125 مزدوجنعيمة بجيوي 1سيدي احمد البرنوصي المركز عين بوعلي

إقليم: مولي يعقوب 126809004/09/02 125 مزدوجالغوات  محمد 3عبد الكريم الخطابي المركز عين قنصرة

إقليم: مولي يعقوب 5496216/09/94 124 مزدوجحميد بوصبيبعة 1مدرسة صلح الدين اليوبي عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 37911517/09/90 124 مزدوجالحسوني مصطفى 1مدرسة راس الماء عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 117536706/09/00 124 إلتحاق بالزوجةمزدوجالداحوس يوسف 1تعاونية السلم المركز سبع رواضي

إقليم: مولي يعقوب 35656716/09/89 123 مزدوجابطيطو محمد 9كبكب المركز عين بوعلي

إقليم: مولي يعقوب 117379706/09/00 123 مزدوجالمركاوي احمد 4عين بومرشد المركز عين قنصرة

إقليم: مولي يعقوب 123650206/09/01 123 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة المعمري 2مدرسة 20 غشت عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 111929516/09/98 122 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم علم 1الفرفارة المركز سبع رواضي

إقليم: مولي يعقوب 111404816/09/97 121 مزدوجعبدالعلي المغراوي 8سيدي احمد البرنوصي المركز عين بوعلي

إقليم: مولي يعقوب 111407416/09/97 121 مزدوجسعيد بنيعيش 8اولد العلم المركز لعجاجرة

إقليم: مولي يعقوب 111929216/09/98 121 مزدوجالشركي نعيمة 4عبد الكريم الخطابي المركز عين قنصرة

إقليم: مولي يعقوب 123682813/09/01 121 مزدوجسناء الصادقي 3كبكب المركز عين بوعلي

إقليم: مولي يعقوب 25874916/09/85 119 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد لخضر 1مدرسة راس الماء عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 111926316/09/98 119 مزدوجخالد الحراشي 1كبكب المركز عين بوعلي

إقليم: مولي يعقوب 123867706/09/01 119 مزدوجنحناحي الحسن 3سيدي امساهل المركز عين بوعلي

إقليم: مولي يعقوب 115406216/09/99 117 مزدوجأحمد اليعقوبي 3عين بومرشد المركز عين قنصرة
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إقليم: مولي يعقوب 115422916/09/99 117 مزدوجخالد الحسوني 8عين قنصرة المركز عين قنصرة

إقليم: مولي يعقوب 115429616/09/99 117 مزدوجعبدالله البكوري 4عين بومرشد المركز عين قنصرة

إقليم: مولي يعقوب 123861106/09/01 117 مزدوجحنان موساوي 11سبت الوداية المركز سبت لوداية

إقليم: مولي يعقوب 130646405/09/03 117 مزدوجعايدة الشرايبي 5عين بومرشد المركز عين قنصرة

إقليم: مولي يعقوب 130651926/09/03 117 مزدوجيوسف    ديدي 7عين بوعلي المركز عين بوعلي

إقليم: مولي يعقوب 130703505/09/03 117 مزدوجكريمة الغولي 2عين بوعلي المركز عين بوعلي

إقليم: مولي يعقوب 140418905/09/02 117 إلتحاق بالزوجةمزدوجعمرو المزايتي 2مدرسة راس الماء عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 118063106/09/00 115 مزدوجمسامح فوزية 5عبد الكريم الخطابي المركز عين قنصرة

إقليم: مولي يعقوب 126566216/09/02 115 مزدوجوفاء العتقي 3عبد الكريم الخطابي المركز عين قنصرة

إقليم: مولي يعقوب 111949916/09/98 113 مزدوجرشيد نهيد 1مدرسة ابن خلدون الوادين

إقليم: مولي يعقوب 123730306/09/01 113 مزدوجالحمدوشي بنعيسى 10 ازناتة المركز سيدي داود

إقليم: مولي يعقوب 126944704/09/02 113 مزدوجصواف محمد 5عين بوعلي المركز عين بوعلي

إقليم: مولي يعقوب 5774116/09/94 111 مزدوجالحسن شهبوني 11بنطلحة المركز سبت لوداية

إقليم: مولي يعقوب 123726006/09/01 111 مزدوجفؤاد حجوجي 4اولد العلم المركز لعجاجرة

إقليم: مولي يعقوب 126808804/09/02 111 مزدوجالقادي رشيدة 4عين بومرشد المركز عين قنصرة

إقليم: مولي يعقوب 8937016/09/95 109 مزدوجعبدالفتاح   الهروس 7عين قنصرة المركز عين قنصرة

إقليم: مولي يعقوب 126414304/09/02 107 مزدوج                بعيد زكرياء 2اولد المنصوري المركز عين بوعلي
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إقليم: مولي يعقوب 126523704/09/02 107 مزدوجمراد شويياخ 2كبكب المركز عين بوعلي

إقليم: مولي يعقوب 126552104/09/02 107 مزدوج   يونس العابد 1مسدورة المركز عين قنصرة

إقليم: مولي يعقوب 5877416/09/94 105 مزدوجعز الدين العلوي 7اولد العلم المركز لعجاجرة

إقليم: مولي يعقوب 130643505/09/03 105 مزدوجرشيدة الشرواني 1سيدي احمد البرنوصي المركز عين بوعلي

إقليم: مولي يعقوب 126588004/09/02 103 إلتحاق بالزوجمزدوجفيروز الغرنيطي 3مدرسة اولد امحمد عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 118136906/09/00 101 مزدوجامال طاهري 1سيدي احمد البرنوصي المركز عين بوعلي

إقليم: مولي يعقوب 126691104/09/02 101 إلتحاق بالزوجمزدوجحبيبي كريمة 1مدرسة راس الماء عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 130561105/09/03 101 مزدوجعمر اهليات 3اولد المنصوري المركز عين بوعلي

إقليم: مولي يعقوب 140084615/09/05 101 مزدوجربيعة رمضي 11بنطلحة المركز سبت لوداية

إقليم: مولي يعقوب 115421316/09/99 99 مزدوجعبدالوهاب غيات 3مسدورة المركز عين قنصرة

إقليم: مولي يعقوب 117783306/09/00 99 مزدوجغلوس هند 1العجاجرة المركز لعجاجرة

إقليم: مولي يعقوب 123685706/09/01 99 مزدوجهشام الصالح 8سيدي امساهل المركز عين بوعلي

إقليم: مولي يعقوب 123890112/09/01 97 مزدوجليلى وزاني 4اولد المنصوري المركز عين بوعلي

إقليم: مولي يعقوب 130711005/09/03 95 مزدوجخالد ا صماري 4مدرسة ابن خلدون الوادين

إقليم: مولي يعقوب 139931307/09/05 94 إلتحاق بالزوجمزدوجبكير فدوى 1تعاونية السلم المركز سبع رواضي

إقليم: مولي يعقوب 139917607/09/05 91 مزدوجفيصل عالم 6العجاجرة المركز لعجاجرة

إقليم: مولي يعقوب 139932207/09/05 91 مزدوج بركاوي نورة 2مكس المركز ميكس
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إقليم: مولي يعقوب 139981815/09/05 91 مزدوجالبوحديوي عبد العزيز 6اولد المنصوري المركز عين بوعلي

إقليم: مولي يعقوب 136835007/09/04 85 إلتحاق بالزوجمزدوجامال الفارسي 1عين قنصرة المركز عين قنصرة

إقليم: مولي يعقوب 126350104/09/02 77 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد ايت بل 1مدرسة ابن خلدون الوادين

إقليم: مولي يعقوب 126426704/09/02 77 ار إلتحاق بالزوجمزدوجحنان  بكر 3اللبابدة المركز عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 130598105/09/03 67 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان بالفقير 2اولد بوصالح المركز عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 155119301/01/10 61 إلتحاق بالزوجمزدوجامال تويمي 1اولد بوصالح المركز عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 139947607/09/05 54 إلتحاق بالزوجمزدوجرقية بكاش 1اولد بوصالح المركز عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 158095402/09/10 51 إلتحاق بالزوجمزدوجكوثر كويرة 1مسدورة المركز عين قنصرة

إقليم: مولي يعقوب 158164502/09/10 51 إلتحاق بالزوجمزدوجزروف نبيلة 1وادي النجاة المركز عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 158184902/09/10 49 إلتحاق بالزوجمزدوجابن طاطة سعاد 1سبع رواضي المركز سبع رواضي

إقليم: مولي يعقوب 154924802/09/09 48 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء فيللي طموح 1مدرسة راس الماء عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 168115501/01/12 45 إلتحاق بالزوجمزدوجالخراز سعاد 1العجاجرة المركز لعجاجرة

إقليم: مولي يعقوب 5894516/09/94 44 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحسين خير ا 1مدرسة مولي يعقوب مولي يعقوب )البلدية(

إقليم: مولي يعقوب 158469305/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجربيع سلوى 1وادي النجاة المركز عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 168134905/09/11 44 إلتحاق بالزوجةمزدوجالهلل إسماعيل 1لكرم المركز الوادين

إقليم: مولي يعقوب 6373616/09/95 42 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم الغياثي 1مدرسة راس الماء عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 140174106/09/06 39 إلتحاق بالزوجمزدوجغزلن العثماني 1مدرسة الزاوية عين الشقف
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إقليم: مولي يعقوب 168276104/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجالهبيبي هنية 1مدرسة مولي يعقوب مولي يعقوب )البلدية(

إقليم: مولي يعقوب 104730116/09/96 30 إلتحاق بالزوجمزدوجزهرة مصباح 1اولد بوصالح المركز عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 171969902/09/14 25 إلتحاق بالزوجمزدوجسعيدة أحمامد 1مدرسة مولي يعقوب مولي يعقوب )البلدية(

إقليم: مولي يعقوب 171968902/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجاغني سميرة 1مدرسة راس الماء عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 171982103/09/14 23 إلتحاق بالزوجةمزدوجأمزيان عبد الغني 1المحطة المركز عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 172011202/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجالغالية بعلم 1عين بوعلي المركز عين بوعلي

إقليم: مولي يعقوب 172017102/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجبوكلطة أحلم 1تعاونية السلم المركز سبع رواضي

إقليم: مولي يعقوب 172091502/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجلبنى   فراس 2مدرسة الزاوية عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 172124402/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم لعويني 1مدرسة راس الماء عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 172135802/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء معزوزي 1وادي النجاة المركز عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 155137601/01/10 22 إلتحاق بالزوجمزدوجزينب الوالي الدريسي 1كبكب المركز عين بوعلي

إقليم: مولي يعقوب 172103802/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم حسناوي 1اولد بوصالح المركز عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 172122102/09/14 21 إلتحاق بالزوجةمزدوجلحسن خونة 1مسدورة المركز عين قنصرة

إقليم: مولي يعقوب 172153802/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجنبيلة نصيري 1اولد عبو المركز ميكس

إقليم: مولي يعقوب 175278402/09/15 17 إلتحاق بالزوجمزدوجرحمة المعتصم 3مدرسة صلح الدين اليوبي عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 175389102/09/15 17 إلتحاق بالزوجمزدوجلبنى زريكي 1مدرسة الجاحظ عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 175317502/09/15 16 إلتحاق بالزوجةمزدوجلحسن قاضي 1سيدي امساهل المركز عين بوعلي
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إقليم: مولي يعقوب 175212602/09/15 15 إلتحاق بالزوجةمزدوجبدر المهدي 3اولد بوصالح المركز عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 175254502/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجابتسام الشهبي 1اولد امعل عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 175270402/09/15 15 إلتحاق بالزوجةمزدوجالهواري محمد 1عين بيضة المركز عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 175342702/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجزهور محمدي علوي 1عين بيضة المركز عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 175385102/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجأمال زعفور 2مدرسة صلح الدين اليوبي عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 161753102/09/15 14 إلتحاق بالزوجةمزدوجعثمان شجاع 1عين بيضة المركز عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 175213302/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجبهيج فدوى 1المحطة المركز عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 175253002/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجهناء الدوازي 1مشرع كريم المركز سبع رواضي

إقليم: مولي يعقوب 175267702/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجنوال الحائز 1المحطة المركز عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 175271002/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجزكية  الدريسي 3مدرسة مولي يعقوب مولي يعقوب )البلدية(

إقليم: مولي يعقوب 175275802/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء المحجور 1اولد المنصوري المركز عين بوعلي

إقليم: مولي يعقوب 175314202/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجدنيا جناتي ادريسي 3مدرسة صلح الدين اليوبي عين الشقف

إقليم: مولي يعقوب 175337102/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجوداد محتال 1مدرسة مولي يعقوب مولي يعقوب )البلدية(

إقليم: مولي يعقوب 175275602/09/15 13 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان الماحي 2سبع رواضي المركز سبع رواضي
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