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إقليم: القنيطرة 17490521/09/83 205 مزدوجعبد العالي كريش 1المام عبده القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 77820015/04/92 183 مزدوجكنزة شعكاك 1أولد اوجيه1 القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 86270721/09/83 183 مزدوجنزهة الزهراوي 1اليرموك القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 14057316/09/81 182 مزدوجمحمد  عماري 1طارق بن زياد القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 77207016/09/91 182 إلتحاق بالزوجمزدوجعلج مليكة 1المام البخاري القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 73485816/09/93 179 مزدوجأدريس    بنحمو 1أولد اوجيه1 القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 16429215/10/82 173 مزدوجبومهدي عبد الحق 1أحمد بوكماخ سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 30314916/09/87 173 مزدوجمولي الصديق بهدي 1المنزه القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 28856916/09/86 171 مزدوجسيدي احمد حميد 1المنزه القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 33414516/09/88 167 مزدوجمسكين حورية 1أحمد عثمان بندلة الدريسي مهدية )البلدية(

إقليم: القنيطرة 38014417/09/90 167 مزدوجانويكة احمد 1باب فاس القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 76823316/09/91 167 مزدوجعمر الخطابي 1اليرموك القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 23838917/09/84 165 مزدوجفؤاد لكحيل 1المنزه القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 21110016/09/85 163 مزدوجمصطفى شوكاح 1فاطمة الفهرية القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 35931217/09/90 163 مزدوجعبد الله اليافي 1المنزه القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 14020301/10/80 161 مزدوجمحمد بنصر 1الطلس القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 21126316/09/85 161 مزدوجمحمد هيللي 1صالح رشيد حدادة
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إقليم: القنيطرة 70784416/09/92 161 مزدوجعائشة الشدادي 1المام عبده القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 16352616/09/82 160 مزدوجعثمان بومعقل 1القاضي عياض القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 74437716/09/93 159 مزدوجرشيدة هونكة 1الهماسيس أولد سلمة

إقليم: القنيطرة 95408716/09/80 159 مزدوججدة نادية 4الضحى القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 6029416/09/94 157 مزدوجمجيدي رشيد 1الجولن القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 12964116/09/80 157 مزدوجعبد الرحيم الشراط 1اولد موسى سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 23835617/09/84 157 مزدوجعبد الله العلوي 1حمان الفطواكي القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 77201316/09/91 156 إلتحاق بالزوجمزدوجآسيا أولد بن هانو 1الطلس القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 5668816/09/94 155 مزدوجمحمد الحبيب 1فاطمة الفهرية القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 5881716/09/94 155 مزدوجعلي السبيتي 1ثريا السقاط مهدية )البلدية(

إقليم: القنيطرة 6419016/09/95 155 مزدوجالميلودي زروق 1الينابيع القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 20555421/09/83 155 مزدوجعبد السلم البوش 1أحمد عثمان بندلة الدريسي مهدية )البلدية(

إقليم: القنيطرة 25821316/09/85 155 مزدوجمحمد بندادة 1ابن الخطيب القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 35887817/09/90 155 مزدوجعبد الرحيم مهوني 1ثريا السقاط مهدية )البلدية(

إقليم: القنيطرة 38007517/09/90 155 مزدوجعبد الله ليدام 1ثريا السقاط مهدية )البلدية(

إقليم: القنيطرة 70758116/09/92 155 مزدوجالحسن مرشد 2حمان الفطواكي القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 70771216/09/92 155 مزدوجحميد أجماع 1ثريا السقاط مهدية )البلدية(
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إقليم: القنيطرة 72496016/09/92 155 مزدوجمحمد زوان 1المغرب العربي القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 74200716/09/93 155 مزدوجالكوط عبد الكريم 1احمد بلفريج القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 77606416/09/91 155 مزدوجبطاح محمد 1المغرب العربي القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 86060421/09/83 154 مزدوجمنعيم بهيجة 1ابن الخطيب القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 5648916/09/94 153 مزدوجمحمد الشهب 1فاطمة الفهرية القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 24053101/10/84 153 مزدوجالنبط عبد المجيد 4أولد أوجيه 3 القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 37849217/09/90 153 مزدوجشكيب بوعياد 2جمال الدين الفغاني القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 70687916/09/92 153 مزدوجأدي محمد 2الندلس القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 23963301/10/83 152 مزدوجمحمد بكار 1القاضي عياض القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 8934116/09/95 151 مزدوجطلبي عبد العالي 1الجولن القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 39173517/09/90 151 مزدوجالمصطفى المتقي 1جمال الدين الفغاني القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 74686516/09/93 151 مزدوجمحمد سرو 1أولد اوجيه1 القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 20636121/09/83 150 مزدوجعلي درقاوي 1أحمد عثمان بندلة الدريسي مهدية )البلدية(

إقليم: القنيطرة 5619516/09/94 149 مزدوجحسن العيساوي 2أولد أوجيه 3 القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 6113816/09/94 149 مزدوجمحمد قاسمي 1سيدي الطيبي 2 سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 9166416/09/95 149 مزدوجعز الدين البدوي 1سكينة بنت الحسين القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 23838417/09/84 149 مزدوجغنام عبد ا 1سيدي العربي بوجمعة القنيطرة )البلدية(
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إقليم: القنيطرة 35586016/09/89 149 مزدوجنادية الصغير 1اليرموك القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 74532516/09/93 149 مزدوجربيعة الوردي 3الطلس القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 76906216/09/91 149 مزدوجالمصطفى  مدارعي 1البعابشة بني مالك

إقليم: القنيطرة 76909116/09/91 149 مزدوجعائشة سربات 1فاطمة الفهرية القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 104510216/09/96 149 مزدوجكرامي طارق 1عمر الخيام القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 104587316/09/96 149 مزدوجعبدا مشخشخ 1العكارشة أولد سلمة

إقليم: القنيطرة 112036616/09/98 149 مزدوجسناء رشدي 1عبد اللطيف العيماني عامر السفلية

إقليم: القنيطرة 72554216/09/92 148 إلتحاق بالزوجةمزدوجكمال بوطاهر 1خالد بن الوليد القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 5781816/09/94 147 مزدوجقاسم المعروفي 4الضحى القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 76844716/09/91 147 مزدوجعبد الرحمان عاشور 1أحمد بوكماخ سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 104455316/09/96 147 مزدوجبديعة     الطيبي 1المنزه القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 104535516/09/96 147 مزدوجسعيد كيلني 2المام عبده القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 5796816/09/94 145 مزدوجمصطفى اولد بلخدير 1المام البخاري القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 5832416/09/94 145 مزدوجالزغيتي اعلي 1حي السلم 2 سوق الربعاء )البلدية(

إقليم: القنيطرة 37859917/09/90 145 مزدوجعمري محمد عبد العالي 1اولد موسى سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 70656916/09/92 145 مزدوجأحمد يفيد 1الينابيع القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 70710916/09/92 145 مزدوجفؤاد دافير 1صالح رشيد حدادة
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إقليم: القنيطرة 76475216/09/91 145 مزدوجبرحال بديعة 1سيدي العربي بوجمعة القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 76846916/09/91 145 مزدوجمصطفى قبيبي 1محمد عابد الجابري القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 112335016/09/98 145 مزدوجإلهام زوين 3أولد أوجيه 3 القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 15397716/09/82 144 مزدوجمحمد الهاشمي 1حمان الفطواكي القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 5581216/09/94 143 مزدوجمحمد بنعزوز 2الضحى القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 5780316/09/94 143 مزدوجحسن حروكة 1العكارشة أولد سلمة

إقليم: القنيطرة 5824316/09/94 143 مزدوجابراهيم  اولمهور 1البحتري القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 5966916/09/94 143 مزدوجمنعم الشلواطي 1اولد موسى سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 6284216/09/95 143 مزدوجمحمد القرطة 4اليرموك القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 9128516/09/95 143 مزدوجيوسف عبدلوي 1طارق بن زياد القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 9166216/09/95 143 مزدوجعبد السلم مختار 1عمر الخيام القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 9168816/09/95 143 مزدوجمودو علي 1العكارشة أولد سلمة

إقليم: القنيطرة 9181716/09/95 143 مزدوجفؤاد الرجراجي 1عمر الخيام القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 24044117/09/84 143 مزدوجمحسانا حسن 2زهانة حدادة

إقليم: القنيطرة 27050116/09/86 143 مزدوجمصطفى  الشدادي 1الضحى القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 73861016/09/93 143 مزدوجبوشعيب العناني 2مولي رشيد القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 73870816/09/93 143 مزدوجمصطفى درواش 1النخيل سيدي الطيبي
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إقليم: القنيطرة 73934816/09/93 143 مزدوجبنكريوط عبد السلم 3أولد أوجيه 3 القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 111533516/09/97 143 مزدوجفاطمة الزهرة وراق 1الليمون سوق الربعاء )البلدية(

إقليم: القنيطرة 112025316/09/98 143 مزدوجرضوان سليمان 1اولد موسى سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 21360716/09/85 141 مزدوججدية حسن 4الضحى القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 111529916/09/97 141 مزدوجهشام هللي 1عمر الخيام القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 5470616/09/94 140 إلتحاق بالزوجمزدوجسعاد بزة 1باب فاس القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 33405616/09/88 140 إلتحاق بالزوجةمزدوجخيضر يوسف 1ابن الخطيب القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 5698916/09/94 139 مزدوجسعيد الشهبي 1عمر الخيام القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 5819616/09/94 139 مزدوجزاهر ميلود 4وادي الذهب مناصرة

إقليم: القنيطرة 6343816/09/95 139 مزدوجشرنان محمد 1خالد بن الوليد القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 73860516/09/93 139 مزدوجسعيد الفرجي 182 نونبر القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 112027716/09/98 139 مزدوجسميرة مويسة 1اولد انصر سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 15399616/09/82 138 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد العزيز  حمدي 1سيدي العربي بوجمعة القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 21107916/09/85 138 مزدوجمحمد البكاري 1الرياض القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 5745816/09/94 137 مزدوجادريس القرفة 2الينابيع القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 5781016/09/94 137 مزدوجالكداري حسن 1مالكة الفاسية القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 5794616/09/94 137 مزدوجعزيز الداودي 4المغرب العربي القنيطرة )البلدية(
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إقليم: القنيطرة 5978216/09/94 137 مزدوجالصغير كمال 1ابن طفيل القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 6340216/09/95 137 مزدوجعبد الحق اشريفة 2زهانة حدادة

إقليم: القنيطرة 6445216/09/95 137 مزدوجيونس فرجي 4البحتري القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 8920916/09/95 137 مزدوجبنزيان عبد المجيد 1سيدي الطيبي 1 سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 8963916/09/95 137 مزدوجمصطفى  اليوسفي 1الشريف الدريسي القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 21370816/09/85 137 مزدوجالحميد   ادريوش 2مولي رشيد القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 70772116/09/92 137 مزدوجعبد المالك جواهري 1الحاج منصور القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 73765516/09/93 137 مزدوجالقديري محمد 6أولد أوجيه 3 القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 74419016/09/93 137 مزدوجعادل لغريسي 1الرياض القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 74616716/09/93 137 مزدوجمحمد علم 1عين السبع القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 74625016/09/93 137 مزدوجالغازي محمد 1اولد موسى سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 104547516/09/96 137 مزدوجمصطفى بوزبطة 1البساتين سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 104566316/09/96 137 مزدوجالسعيد لعبودي 1الحاج منصور القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 104784716/09/96 137 مزدوجصفحة جمال 1زهانة حدادة

إقليم: القنيطرة 111532316/09/97 137 مزدوجعبد الحميد مغراوي 1الحاج منصور القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 111698316/09/97 137 مزدوجالمذكوري عبد المجيد 1جمال الدين الفغاني القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 112043416/09/98 137 إلتحاق بالزوجةمزدوجخالد حجية 1ابن رشد القنيطرة )البلدية(
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إقليم: القنيطرة 115922016/09/99 137 مزدوجنادر لحبيب 2ابن طفيل القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 117389806/09/00 137 مزدوجالحسين احبري 1أحمد بوكماخ سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 117541206/09/00 137 مزدوجدحان مونير 1البساتين سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 28848016/09/86 136 مزدوجعبد الغاني بوصحابة 2القاضي عياض القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 74432116/09/93 136 إلتحاق بالزوجةمزدوجابريز بنعيسى 1طارق بن زياد القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 111524616/09/97 135 مزدوجمحمد أسليطين 1اولد موسى سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 112036416/09/98 135 مزدوجنعيمة التومي 2الخنساء القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 115552416/09/99 135 مزدوجالشرقاوي علي 1ابراهيم الروداني القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 6325216/09/95 133 مزدوجوديعة ايت اوخياط 1ابراهيم الروداني القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 9101316/09/95 133 مزدوجحلحول سعاد 1ابن كثير القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 9255016/09/95 133 مزدوجاسماء امين 3جمال الدين الفغاني القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 74206016/09/93 133 مزدوجمطالسي حسن 1العكارشة أولد سلمة

إقليم: القنيطرة 104852816/09/96 133 مزدوجشرف عامر 1العكارشة أولد سلمة

إقليم: القنيطرة 104903216/09/96 133 مزدوجمغامر رشيد 1م/م أنوال سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 111379816/09/97 133 مزدوجزهرة باني 1جمال الدين الفغاني القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 118064407/09/00 133 مزدوجياسين جلوفات 1أبي تمام أولد سلمة

إقليم: القنيطرة 35440216/09/89 132 مزدوجنجاة  الزوهير 1أسماء ذات النطاقين القنيطرة )البلدية(

8 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

الرباط - سل - القنيطرة04

المادة المطلوبة م. النقطمؤسسة  التعيين
ترتيب 

الختيار
جماعة  التعيين

إقليم: القنيطرة 86250611/10/82 132 مزدوجنجية فيللي معروف 1القاضي عياض القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 5584216/09/94 131 مزدوجعبد السلم المكناسي 1ابراهيم الروداني القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 5824416/09/94 131 مزدوجنصري يوسف 4الضحى القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 6113116/09/94 131 مزدوجاليامون يوسف 1العكارشة أولد سلمة

إقليم: القنيطرة 9163216/09/95 131 مزدوجكريم فهراوي 1الحاج منصور القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 39781916/09/91 131 مزدوجنجية باحمادي 2العهد الجديد القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 70739016/09/92 131 مزدوجمحمد المراكشي 1اولد برجال مناصرة

إقليم: القنيطرة 72555616/09/92 131 مزدوجالفضلوي محمد 4الضحى القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 74521216/09/93 131 مزدوجمعدية المدني 1الضحى القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 76980816/09/91 131 مزدوجمحمد العسالي 3زهانة حدادة

إقليم: القنيطرة 104702716/09/96 131 مزدوجمصطفى لكديوي 1اولد احمودو عامر السفلية

إقليم: القنيطرة 104851016/09/96 131 مزدوجالعدناني التيجاني 1العكارشة أولد سلمة

إقليم: القنيطرة 111528416/09/97 131 مزدوجفتوحي رشيد 1العكارشة أولد سلمة

إقليم: القنيطرة 111872416/09/98 131 مزدوجمحمد القيسي 3أحمد بوكماخ سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 112030016/09/98 131 مزدوجسعيد الرقاع 3زهانة حدادة

إقليم: القنيطرة 112043516/09/98 131 مزدوجمحمد بنعيدة 1المرابطين سوق الربعاء )البلدية(

إقليم: القنيطرة 112056116/09/98 131 مزدوجالعلمي النفيخة 4سيدي الطيبي 1 سيدي الطيبي
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إقليم: القنيطرة 5826203/10/94 130 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد ا العرباوي 1المنزه القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 33870416/09/88 130 مزدوجالتجاني  محمد 1عين السبع القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 86511116/09/85 130 مزدوجتغزاوي لطيفة 1جمال الدين الفغاني القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 88257416/09/87 130 مزدوجبوشتاوي سعدية 1الينابيع القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 105048016/09/96 130 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الكريم بوحسيني 2باب فاس القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 5577616/09/94 129 مزدوجادريس عنكورية 2الضحى القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 9110716/09/95 129 مزدوجمحمد كركوب 1عبدالحميد العلوي القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 104603916/09/96 129 مزدوجمحمد مترجي 1وادي المخازن2 القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 117852806/09/00 129 مزدوجرضوان مصباح 3ابراهيم الروداني القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 5642316/09/94 128 مزدوجالشبوك محمد 1مولي الحسن الول القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 6295916/09/95 127 مزدوجعبد السلم عمري 1عمار بن ياسر القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 6330816/09/95 127 مزدوجالميلود لمباركي 1العكارشة أولد سلمة

إقليم: القنيطرة 8939916/09/95 127 مزدوجحسن المتوكل 1سيدي الطيبي 1 سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 25847616/09/85 127 مزدوجالمصطفى  القورش 1وادي الذهب مناصرة

إقليم: القنيطرة 77504316/09/91 127 إلتحاق بالزوجمزدوجالسعدية   الخلفي 1عبد المومن بن علي مهدية )البلدية(

إقليم: القنيطرة 104457316/09/96 127 مزدوجزهور هنونة 1سيدي العربي بوجمعة القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 104612116/09/96 127 مزدوجخالد قسمي 2الهماسيس أولد سلمة
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إقليم: القنيطرة 111526716/09/97 127 مزدوجالكرادي لطيفة 5المغرب العربي القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 111532716/09/97 127 مزدوجالساخي حياة 3ابراهيم الروداني القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 112028516/09/98 127 مزدوجنعيمة شراح 1فاطمة الفهرية القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 112028816/09/98 127 مزدوجنادية مدحي 1فاطمة الفهرية القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 112060616/09/98 127 مزدوجامحمد القطاري 2سيدي الطيبي 1 سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 112064016/09/98 127 مزدوجسميرة الدريسي 5سيدي العربي بوجمعة القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 123589606/09/01 127 مزدوجدنيا العبدلوي 1عمار بن ياسر القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 123813906/09/01 127 مزدوجعبد الحق لصفر 1اولد انصر سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 72414116/09/92 126 مزدوجوفاء حنيفي 1ابراهيم الروداني القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 112059516/09/98 126 إلتحاق بالزوجمزدوجلمياء بوزيد 1جمال الدين الفغاني القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 5651416/09/94 125 مزدوجالروكي محمد 2الهماسيس أولد سلمة

إقليم: القنيطرة 5852016/09/94 125 مزدوجمنعيم خالد 1وادي الذهب مناصرة

إقليم: القنيطرة 5880416/09/94 125 مزدوجعبد الخالق بلفقيه 1الينابيع القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 6029716/09/94 125 مزدوجسكور ادريس 1م/م المناصرة مناصرة

إقليم: القنيطرة 6382216/09/95 125 مزدوجخديجة محلة 1الينابيع القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 9193116/09/95 125 مزدوجخراف عبدالحكيم 1م/م المناصرة مناصرة

إقليم: القنيطرة 20558511/10/82 125 مزدوجعبدالعزيز المعتصم 2أبي تمام أولد سلمة
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إقليم: القنيطرة 70728516/09/92 125 مزدوجمصطفى بحوش 1عبد اللطيف العيماني عامر السفلية

إقليم: القنيطرة 74696616/09/93 125 مزدوجعبد ا عقيوي 1القاسميين عامر السفلية

إقليم: القنيطرة 104439516/09/96 125 مزدوجالطاهر بعير 2مولي رشيد القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 104456916/09/96 125 إلتحاق بالزوجمزدوجنجات أشهبون 1اولد موسى سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 104578616/09/96 125 مزدوجبوعدا محمد سعيد 1اولد انصر سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 104651716/09/96 125 مزدوجالبرش نور الدين 1محمد عابد الجابري القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 104706816/09/96 125 مزدوجلحيمر أحمد 1اولد الطالب سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 104863216/09/96 125 مزدوجالرقاع رضوان 2وادي الذهب مناصرة

إقليم: القنيطرة 104883216/09/96 125 مزدوجكريم غورا 1م/م أنوال سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 111528916/09/97 125 مزدوججواد اغمان 1عبد اللطيف العيماني عامر السفلية

إقليم: القنيطرة 111811016/09/97 125 مزدوجعبد الكريم طويه 1اولد انصر سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 111984216/09/98 125 مزدوجأنوار دهاك 2اولد الطالب سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 112028716/09/98 125 مزدوجمقدم سناء 1الحاج منصور القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 112034516/09/98 125 مزدوجايوب الفخار 1الينابيع القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 115556916/09/99 125 مزدوجعتمان ميسرة 2ابراهيم الروداني القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 117618306/09/00 125 مزدوجسعاد الخياري 2ابراهيم الروداني القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 117626706/09/00 125 مزدوجالمخلص نوفل 1محمد عابد الجابري القنيطرة )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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نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية )الوطنية و 

الجهوية( بالمؤسسات التعليمية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 2017

06/07/2017

نوع الطلب
تاريخ

التوظيف

الرباط - سل - القنيطرة04

المادة المطلوبة م. النقطمؤسسة  التعيين
ترتيب 

الختيار
جماعة  التعيين

إقليم: القنيطرة 117733806/09/00 125 مزدوجمنير حمر الزغبة 1وادي الذهب مناصرة

إقليم: القنيطرة 126443304/09/02 125 مزدوجغزلن بنبوعمرو 1محمد عابد الجابري القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 126738004/09/02 125 مزدوجسميرة ايزاوي 1محمد عابد الجابري القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 5957216/09/94 123 مزدوجعبدالمجيد جوهر 6زهانة حدادة

إقليم: القنيطرة 104574516/09/96 123 مزدوجعبد العزيز الشلحي 1طارق بن زياد القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 115572916/09/99 123 مزدوجابراهيم بوعادي 3المكرن مكرن

إقليم: القنيطرة 5628216/09/94 122 مزدوجسلوى البقالي 1محمد عابد الجابري القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 38396517/09/90 122 مزدوجبورغ فاطمة 1ابن الخطيب القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 5871316/09/94 121 مزدوجمونية سلهان 1اولد الطالب سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 23891617/09/84 121 مزدوجحسن الخدير 1زهانة حدادة

إقليم: القنيطرة 74078216/09/93 121 مزدوجمصطفى سليمان 1اولد انصر سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 74189616/09/93 121 مزدوجمصطفى بوعزة 1عبد اللطيف العيماني عامر السفلية

إقليم: القنيطرة 104433116/09/96 121 مزدوجسعيد عمراني 1سيدي العربي بوجمعة القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 104538416/09/96 121 مزدوجعبد الحق الحسني 2عبد اللطيف العيماني عامر السفلية

إقليم: القنيطرة 105038916/09/96 121 مزدوجعبدالهادي زهيري 1المغرب العربي القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 111521916/09/97 121 مزدوجصاديق سعاد 7الخنساء القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 111527616/09/97 121 مزدوجسعيد بومهدي 1الركابي عامر السفلية

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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إقليم: القنيطرة 112063816/09/98 121 مزدوجبنعزوز بوبكر 2اولد الطالب سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 123625506/09/01 121 مزدوجالحمداوي نسرين 1إدريس الزهر سوق الربعاء )البلدية(

إقليم: القنيطرة 123910212/09/01 121 مزدوجخديجة رفيع 2اولد الطالب سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 126925404/09/02 121 مزدوجالرفاعي فريد 1أحمد بوكماخ سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 17492221/09/83 120 مزدوجاسماعيل لحويعلي 1ابن طفيل القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 5776016/09/94 119 مزدوجإبراهيم هنتوف 1العهد الجديد القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 83312803/11/93 119 مزدوجناصر الفزيط 1فاطمة الفهرية القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 104663516/09/96 119 مزدوجمحمد الغراس 2مشرع الكتان حدادة

إقليم: القنيطرة 117337506/09/00 119 مزدوجخالد بوكبال 2أبي تمام أولد سلمة

إقليم: القنيطرة 117634306/09/00 119 مزدوجبشرى الحمري 1ابن رشد القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 35418916/09/89 118 مزدوجبوحجة بوعمرو 5مولي رشيد القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 37769517/09/90 118 مزدوجبلعادل  عزيز 8القاضي عياض القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 74447016/09/93 118 مزدوجرشيدة صفر 8عبد ا بن العباس القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 104720716/09/96 118 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد العالي البقالي 2فاطمة الفهرية القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 112025116/09/98 118 إلتحاق بالزوجمزدوجبهيجة غياط 1فاطمة الفهرية القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 5576216/09/94 117 مزدوجطارق أمزار 2مشرع الكتان حدادة

إقليم: القنيطرة 6267216/09/95 117 إلتحاق بالزوجةمزدوجرشيد شجيع 1ثريا السقاط مهدية )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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إقليم: القنيطرة 6328316/09/95 117 مزدوجشيكر لطيفة 5العهد الجديد القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 70653116/09/92 117 مزدوجبوجمعة المحرودي 1عمر الخيام القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 78737116/09/92 117 مزدوجكمني حسن 1الندلس القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 112022416/09/98 117 مزدوجبويدرة  حسن 4الينابيع القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 115369416/09/99 117 مزدوجالكنوني محمد 3النخيل سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 35713816/09/89 116 مزدوجامينة عسى 1صالح رشيد حدادة

إقليم: القنيطرة 77664531/01/92 116 مزدوجناضرة الطيمومي 1الينابيع القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 111439716/09/97 116 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية فرح 1سيدي العربي بوجمعة القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 6103416/09/94 115 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد نفتح 1المغرب العربي القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 104473616/09/96 115 مزدوجالمصباحي افريطو 2الهماسيس أولد سلمة

إقليم: القنيطرة 104637416/09/96 115 مزدوجالجوهري رشيدة 1ابن رشد القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 104677216/09/96 115 مزدوجملياني محمد 1العفايفة مناصرة

إقليم: القنيطرة 112033616/09/98 115 مزدوجمليكة قبة 2سيدي الطيبي 2 سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 112064116/09/98 115 مزدوجسميرة الهفات 3ابي شعيب الدكالي القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 6395116/09/95 114 مزدوجسعاد بويمجة 1المغرب العربي القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 20584421/09/83 114 مزدوجمحمد الرحماني 9الندلس القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 23856401/10/83 114 مزدوجباشت رشيد 1ابن الخطيب القنيطرة )البلدية(

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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إقليم: القنيطرة 24061617/09/84 114 مزدوجمنصور العروة 1عبد ا بن العباس القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 37909417/09/90 113 إلتحاق بالزوجمزدوجزهرة الكداري 1اليرموك القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 104677416/09/96 113 مزدوجرشيد المعدني 6المام عبده القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 140396904/09/02 113 مزدوجبوعيادي محمد 1الشقاقفة سيدي علل التازي

إقليم: القنيطرة 20494921/09/83 112 مزدوجعزوز العنكود 1أبي بكر الرازي القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 73487416/09/93 112 مزدوجلطيفة المراسني 1ابن الخطيب القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 74183516/09/93 112 مزدوجاجعني فتيحة 1البساتين سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 123468006/09/01 112 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة بامو 1الضحى القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 126779404/09/02 111 مزدوجالعموري عادل 1حسان بن ثابت -اولد عامر مكرن

إقليم: القنيطرة 6300616/09/95 110 مزدوجبوشرى الشعري 2الندلس القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 23741817/09/84 110 مزدوجمحمد الكريمي 1محمد عابد الجابري القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 115559816/09/99 110 إلتحاق بالزوجمزدوجإلهام الهرط 2عبد المومن بن علي مهدية )البلدية(

إقليم: القنيطرة 126708301/10/02 110 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء حمريطي 2عبد المومن بن علي مهدية )البلدية(

إقليم: القنيطرة 6079916/09/94 109 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة فلوات 1طارق بن زياد القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 6291016/09/95 109 إلتحاق بالزوجةمزدوجالصفريوي عبد الرحيم 1حمان الفطواكي القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 70761816/09/92 109 إلتحاق بالزوجمزدوجفتيحة لغليضة 1ابن رشد القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 104524516/09/96 109 مزدوجرشيد اسوقي 4م/م أنوال سيدي الطيبي

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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إقليم: القنيطرة 104819416/09/96 109 مزدوجهاشمى قجيعة 2اولد انصر سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 111453616/09/97 109 مزدوجيوسف واحيد 1المنفلوطي سوق ثلثاء الغرب

إقليم: القنيطرة 115572716/09/99 109 مزدوجنجيمة نهاد 2مشرع الكتان حدادة

إقليم: القنيطرة 123687006/09/01 109 مزدوجعبد النبي السحيمي 1سيدي الطيبي 2 سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 126818804/09/02 109 مزدوجرضوان منتصر 3النخيل سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 111407116/09/97 108 إلتحاق بالزوجمزدوجمنية  رفق ا 1المنزه القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 111520016/09/97 108 مزدوجمرية عيش 4عمار بن ياسر القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 6360816/09/95 107 مزدوجمحمد عكور 2سيدي الطيبي 2 سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 115747316/09/99 107 مزدوجالسعدية الطايش 4عبد ا بن العباس القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 123463106/09/01 107 مزدوجحميد  بادة 1مالكة الفاسية القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 123506506/09/01 107 مزدوجابتهاج بيدان 2أبي تمام أولد سلمة

إقليم: القنيطرة 130600105/09/03 107 مزدوجسناء بلخير 1النخيل سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 130717705/09/03 107 مزدوجنورة فحمى 2م/م بنمنصور سيدي محمد بنمنصور

إقليم: القنيطرة 130821705/09/03 107 مزدوجفاطمة الزهراء قنير 5سيدي العربي بوجمعة القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 5798416/09/94 106 مزدوجالزيط   محمد 1ابن رشد القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 111814916/09/97 106 مزدوجسعاد مفيدي 2المام عبده القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 115559516/09/99 104 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان انويكة 1جمال الدين الفغاني القنيطرة )البلدية(
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إقليم: القنيطرة 5992416/09/94 102 مزدوجفتيحة زوبير 7م/م أنوال سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 73770416/09/93 102 مزدوجخديجة ربعطاش 9فاطمة الفهرية القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 112034116/09/98 102 إلتحاق بالزوجمزدوجموجان نوفيسة 1البحتري القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 115485116/09/99 102 إلتحاق بالزوجمزدوجمحجوبة السكوتي 1إدريس الزهر سوق الربعاء )البلدية(

إقليم: القنيطرة 5848216/09/94 101 إلتحاق بالزوجمزدوجالسخري بشرى 1المغرب العربي القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 9259916/09/95 101 مزدوجسعيد داودي 2م/م أنوال سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 111513316/09/97 101 إلتحاق بالزوجمزدوجعرباوي رابحة 1خالد بن الوليد القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 111977516/09/98 101 مزدوجعبد الرحماني امال 4أبي تمام أولد سلمة

إقليم: القنيطرة 112028116/09/98 101 مزدوجفؤاد مرصاد 10طارق بن زياد القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 112046416/09/98 101 مزدوجلحسن صالح 1الزعيترات مكرن

إقليم: القنيطرة 115572516/09/99 101 مزدوجريام عمار 7محمد عابد الجابري القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 118002316/09/00 101 مزدوجالعربي واحي 1اولد انصر سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 136773907/09/04 101 إلتحاق بالزوجمزدوجمرضي مريم 1أحمد عثمان بندلة الدريسي مهدية )البلدية(

إقليم: القنيطرة 139903607/09/05 101 مزدوجعباز عبد اللطيف 4مولي الحسن الول القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 139993719/09/05 101 مزدوجطارق الماموني 1الينابيع القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 21526321/09/83 100 مزدوجعبد الرحيم الغفيري 6الشريف الدريسي القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 6374716/09/95 99 مزدوجالنصراوي الهام 1أبي بكر الرازي القنيطرة )البلدية(
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إقليم: القنيطرة 35123016/09/89 99 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد  بوطاهر 3الرياض القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 123475717/09/01 99 مزدوجبلفقيه مصطفى 2اولد انصر سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 123879306/09/01 99 مزدوجواها هشام 2أبي تمام أولد سلمة

إقليم: القنيطرة 126683512/09/02 99 مزدوجوفاء الغيتي 2اولد انصر سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 130592105/09/03 99 مزدوجخالد باليتي 1أبي بكر الرازي القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 130596705/09/03 99 مزدوجبلشقر حنان 4الندلس القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 5712116/09/94 98 مزدوجسعيد بورقيبة 1الحي الجديد سوق الربعاء )البلدية(

إقليم: القنيطرة 5860716/09/94 98 مزدوجأسماء مفتاح 3عمار بن ياسر القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 37916117/09/90 98 مزدوجمحمد إدمبارك 2الحسن البصري بنمنصور

إقليم: القنيطرة 104650516/09/96 98 مزدوجنجاة حسون 8البساتين سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 111455416/09/97 97 مزدوجمحمد البلعيزي 7عمر الخيام القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 39142317/09/90 96 مزدوجمينة أوطاع 1سيدي العربي بوجمعة القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 77434516/09/91 96 مزدوجادريس بوعروة 7م/م أنوال سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 115876016/09/99 96 مزدوجسومية موحتات 1الجولن القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 5942916/09/94 95 مزدوجادريس غزواني 1المكرن مكرن

إقليم: القنيطرة 38000517/09/90 95 مزدوجحمودات فتيحة 4النخيل سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 126900204/09/02 95 مزدوجرابحة اولكبير 4أبي تمام أولد سلمة
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إقليم: القنيطرة 71791417/09/92 94 مزدوجامزيل رقية 11حي السلم 2 سوق الربعاء )البلدية(

إقليم: القنيطرة 104795216/09/96 94 مزدوجصباري نادية 2عمر الخيام القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 115352716/09/99 93 إلتحاق بالزوجمزدوجأيت مادي فاطمة 1جمال الدين الفغاني القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 115834316/09/99 93 مزدوجخالد الزلكامي 1م/م يوسف بن تاشفين عرباوة

إقليم: القنيطرة 117359906/09/00 93 مزدوجعبد الرحيم شاكوك 5اولد برجال مناصرة

إقليم: القنيطرة 126762913/09/02 93 مزدوجفدوى كنفاوي 8المكرن مكرن

إقليم: القنيطرة 23860117/09/84 92 مزدوجسمير عزاوي 2النخيل سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 78731216/09/92 92 إلتحاق بالزوجمزدوجالعوني فاطمة 2المنزه القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 5850416/09/94 91 مزدوجعبد العزيز ألنثي 1سيدي بنداود عامر السفلية

إقليم: القنيطرة 5855216/09/94 91 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة بودرايم 2الرياض القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 9183116/09/95 91 مزدوجمحمد صالحي 8اولد احمودو عامر السفلية

إقليم: القنيطرة 115562816/09/99 91 مزدوجحليمة بلفقيه 8سيدي العربي بوجمعة القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 123783106/09/01 91 مزدوجخالدي مصطفى 1م/م المناصرة مناصرة

إقليم: القنيطرة 126767904/09/02 91 مزدوجتوفيق خرباش 3أبي تمام أولد سلمة

إقليم: القنيطرة 139969907/09/05 91 مزدوجلطيفة  داودي 5خالد بن الوليد القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 140015107/09/05 91 مزدوجماجدة فليليح 3النخيل سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 140018820/09/05 91 مزدوجخديجة كطايب 2اولد انصر سيدي الطيبي
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إقليم: القنيطرة 5707916/09/94 90 مزدوجلزرك أحمد 10الندلس القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 37813217/09/90 90 مزدوجفوزية سلمي 4سيدي العربي بوجمعة القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 112024116/09/98 89 مزدوجمحمد ياسير لهنتي 3الركابي عامر السفلية

إقليم: القنيطرة 115677416/09/99 89 مزدوجازهور الرخيلة 2أبي تمام أولد سلمة

إقليم: القنيطرة 130731505/09/03 89 إلتحاق بالزوجمزدوجأمل حميدي 1اليرموك القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 78738516/09/92 88 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة مشخشخ 1ابن طفيل القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 112324116/09/98 88 إلتحاق بالزوجمزدوجعائشة فيللي 1المنزه القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 115370916/09/99 88 مزدوجيوسف اليحياوي 2طارق بن زياد القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 123750906/09/01 88 مزدوجادردار ابتسام 5محي الدين بن عربي مناصرة

إقليم: القنيطرة 9142116/09/95 87 مزدوجالعباقي سناء 6الينابيع القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 20379821/09/83 87 إلتحاق بالزوجةمزدوجرشيد بندور 1اولد موسى سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 74563416/09/93 87 مزدوجالعمراوي   حليمة 1وادي المخازن2 القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 115430516/09/99 86 إلتحاق بالزوجمزدوجحمامو حفصة 1مولي رشيد القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 115600916/09/99 86 مزدوجأحلم رابعي 8اولد انصر سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 117883106/09/00 86 إلتحاق بالزوجمزدوجفرياط سعاد 1العهد الجديد القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 5936516/09/94 85 مزدوجمحمد صدقي 9محي الدين بن عربي مناصرة

إقليم: القنيطرة 115371016/09/99 85 مزدوجمحمد حدادي 1وادي المخازن2 القنيطرة )البلدية(
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إقليم: القنيطرة 117352006/09/00 85 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد برجيد 1الزعيترات مكرن

إقليم: القنيطرة 123450006/09/01 85 مزدوجعطيش خالد 1ارزيكات عرباوة

إقليم: القنيطرة 123638506/09/01 85 مزدوجالكشاني احمد 1الركابي عامر السفلية

إقليم: القنيطرة 123779306/09/01 85 مزدوجسميرة قرسي 9العفايفة مناصرة

إقليم: القنيطرة 130620005/09/03 85 مزدوجإلهام بودابي 1اولد برجال مناصرة

إقليم: القنيطرة 140594918/02/08 85 مزدوجأحكو نعيمة 2وادي المخازن2 القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 35129216/09/89 84 مزدوجاخناتة انقيوش 1محمد عابد الجابري القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 112355216/09/98 84 إلتحاق بالزوجمزدوجأمل داني 2ابن طفيل القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 104613316/09/96 83 مزدوجمحمد ايت مخلوف 1الحاج منصور القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 117343106/09/00 83 مزدوجرشيد بوكرعة 1محي الدين بن عربي مناصرة

إقليم: القنيطرة 117634611/09/00 83 مزدوجنزهة الحمزاوي 4ابراهيم الروداني القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 126553404/09/02 83 مزدوجالشهب بشرى 1م/م المناصرة مناصرة

إقليم: القنيطرة 111952116/09/98 82 إلتحاق بالزوجمزدوجنجاة   أدرباز 3محي الدين بن عربي مناصرة

إقليم: القنيطرة 123559606/09/01 82 مزدوجوسيمة الشنتوف 1م/م المناصرة مناصرة

إقليم: القنيطرة 123833006/09/01 82 إلتحاق بالزوجمزدوجفوزية منيار 1مولي رشيد القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 126690804/09/02 82 مزدوجحبيب نسرين 9اولد برجال مناصرة

إقليم: القنيطرة 74352816/09/93 81 مزدوجسعيد مزوز 1القاسميين عامر السفلية
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إقليم: القنيطرة 126822204/09/02 81 مزدوجحفصة مماد 5م/م المناصرة مناصرة

إقليم: القنيطرة 140040007/09/05 81 مزدوجقاسيمي صفاء 1محمد عابد الجابري القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 140603623/01/08 81 مزدوجالمرابط فاطمة 2طارق بن زياد القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 115576216/09/99 80 مزدوجسرو محمد 7ابن رشد القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 118002006/09/00 80 إلتحاق بالزوجمزدوجلطيفة وحيد 2أولد وجيه2 القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 115557316/09/99 79 مزدوجيوسف زينو 1محي الدين بن عربي مناصرة

إقليم: القنيطرة 117832006/09/00 79 مزدوجبوشرى جــــغـــيـــد ر 1العفايفة مناصرة

إقليم: القنيطرة 140016715/09/05 79 مزدوجبشرى غازي 3محي الدين بن عربي مناصرة

إقليم: القنيطرة 140110115/09/05 79 مزدوجزروق فاطمة 4ابن رشد القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 140065407/09/05 78 إلتحاق بالزوجمزدوجحليمة محسن 1القاضي عياض القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 5749316/09/94 77 مزدوجبوعزة فريحات 7م/م المناصرة مناصرة

إقليم: القنيطرة 73907716/09/93 77 مزدوجالصافي محمد 2العميميين مناصرة

إقليم: القنيطرة 104841616/09/96 77 مزدوجالزاوي اسماعيل 2حسان بن ثابت -اولد عامر مكرن

إقليم: القنيطرة 112021616/09/98 77 مزدوجهشام حبايص 7محي الدين بن عربي مناصرة

إقليم: القنيطرة 115430216/09/99 77 إلتحاق بالزوجمزدوجسلوى المكرم 1جمال الدين الفغاني القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 117608406/09/00 77 مزدوجخليل العلمي العروسي 1م/م يوسف بن تاشفين عرباوة

إقليم: القنيطرة 123557606/09/01 77 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الشاي 2أحمد بوكماخ سيدي الطيبي

23 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: القنيطرة 123928906/09/01 77 مزدوجسهام صفصف 2محي الدين بن عربي مناصرة

إقليم: القنيطرة 126605404/09/02 77 مزدوجالهدلي مريم 5المكرن مكرن

إقليم: القنيطرة 126864612/09/02 77 مزدوجأسماء نعيم 3العميميين مناصرة

إقليم: القنيطرة 126956802/10/02 77 مزدوجكريم سليماني 2م/م المناصرة مناصرة

إقليم: القنيطرة 136719007/09/04 77 إلتحاق بالزوجمزدوجالشهيبي رجاء 3البحتري القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 136872407/09/04 77 مزدوجتابت سهام 2محي الدين بن عربي مناصرة

إقليم: القنيطرة 140597418/02/08 77 مزدوج اسليماني الهاشمي 2القاسميين عامر السفلية

إقليم: القنيطرة 140680805/09/08 77 مزدوجبشرى  الخلدي 2ابراهيم الروداني القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 140709505/09/08 77 مزدوجحريص طه 5اولد احمودو عامر السفلية

إقليم: القنيطرة 117566216/09/00 76 مزدوجسمية الحكماوي 1م/م أنوال سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 5692816/09/94 75 مزدوجكمال عليلو 1العفايفة مناصرة

إقليم: القنيطرة 5843216/09/94 75 مزدوجمولي المصطفى الوتيق 1عمر الخيام القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 112031416/09/98 75 مزدوججلل بحاري 1المكرن مكرن

إقليم: القنيطرة 123401506/09/01 75 مزدوجعزوز أحيزون 1الشريف الدريسي القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 126680604/09/02 75 مزدوجابتسام فريمو 3سيدي بنداود عامر السفلية

إقليم: القنيطرة 140092107/09/05 75 مزدوجسميرة ساعيدي 1الشقاقفة سيدي علل التازي

إقليم: القنيطرة 140513205/09/07 75 إلتحاق بالزوجمزدوجأزرار سناء 1محمد عابد الجابري القنيطرة )البلدية(

24 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: القنيطرة 115451616/09/99 74 مزدوجبنعزيز صباح 10عمر الخيام القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 115837916/09/99 74 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية اضريوي 1الضحى القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 130821805/09/03 74 مزدوجبشرى قرو 3خالد بن الوليد القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 111521716/09/97 73 مزدوجهند افغاني 3الحاج منصور القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 126915204/09/02 73 مزدوجمحمد رحال 2أولد المجذوب بني مالك

إقليم: القنيطرة 139965515/09/05 73 مزدوجيونس اشهيبو 1الشريف الدريسي القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 140497005/09/07 73 مزدوجسناء رحاح 4البغايلية مكرن

إقليم: القنيطرة 140581924/01/08 73 مزدوجعيسات فاطمة 4العفايفة مناصرة

إقليم: القنيطرة 140602523/01/08 73 مزدوجمشهاب رشيدة 1الشريف الدريسي القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 74193816/09/93 72 مزدوجحماد مريم 3عمار بن ياسر القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 111538516/09/97 72 مزدوجمحمد بيصر 10المكرن مكرن

إقليم: القنيطرة 5852916/09/94 71 مزدوجعبد الكبير تادر 1المكرن مكرن

إقليم: القنيطرة 74208316/09/93 71 مزدوججعراني عبد الفتاح 2الركابي عامر السفلية

إقليم: القنيطرة 115580416/09/99 70 إلتحاق بالزوجمزدوجعائشة الطويل 1مولي رشيد القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 130706005/09/03 69 إلتحاق بالزوجمزدوجالناصري عتيقة 2أولد أوجيه 3 القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 136879107/09/04 69 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء زاهري 1أحمد بوكماخ سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 140146206/09/06 69 مزدوجعبد ا زركف 4الشريف الدريسي القنيطرة )البلدية(
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إقليم: القنيطرة 140481705/09/07 69 مزدوجاسية اجعيط 8طارق بن زياد القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 117776607/09/00 68 مزدوجليلى اغالم 2ابراهيم الروداني القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 140452305/09/07 68 إلتحاق بالزوجمزدوجبلقرشي إلهام 1سيدي محمد لحمر سيدي محمد لحمر

إقليم: القنيطرة 88781216/09/88 67 مزدوجحكيمة شاكي 7عمر الخيام القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 112061716/09/98 67 مزدوجقسمي بوشرة 3الزعيترات مكرن

إقليم: القنيطرة 126350304/09/02 67 مزدوجسميرة ايت بل 3الركابي عامر السفلية

إقليم: القنيطرة 126650204/09/02 67 مزدوجمريم النوعة 1سيدي بنداود عامر السفلية

إقليم: القنيطرة 126832404/09/02 67 مزدوجالمكودي سماح 1ابراهيم الروداني القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 140624805/09/08 67 مزدوجعائشة احنصال 1البغايلية مكرن

إقليم: القنيطرة 140626905/09/08 67 مزدوجالمصطفى ايت كاوزكيت 1البغايلية مكرن

إقليم: القنيطرة 140630205/09/08 67 مزدوجعبد الهادي عليوي 3الشريف الدريسي القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 140662005/09/08 67 مزدوجغزلن شفيق 5حسان بن ثابت -اولد عامر مكرن

إقليم: القنيطرة 140701705/09/08 67 مزدوجزينب فطيطة 6ابي شعيب الدكالي القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 140708805/09/08 67 مزدوجنوال حيندي 10المكرن مكرن

إقليم: القنيطرة 140759605/09/08 67 مزدوجمصطفى الزحاف 3ابن رشد القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 123456313/09/01 66 إلتحاق بالزوجمزدوجأزهاري مجيدة 2جمال الدين الفغاني القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 130663905/09/03 66 مزدوجهدى  العسري 9الشريف الدريسي القنيطرة )البلدية(
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إقليم: القنيطرة 112033016/09/98 65 مزدوجحسن نطاح 1ابن رشد القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 123572506/09/01 65 مزدوجبشرى الداليد 1ابن رشد القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 130733726/09/03 65 مزدوجادريس   حنطال 10طارق بن زياد القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 140713805/09/08 65 مزدوج اجغيوات حميد 1م/م المناصرة مناصرة

إقليم: القنيطرة 140734905/09/08 65 مزدوجصفوان موكان 3الشريف الدريسي القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 118055606/09/00 64 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء نفير 1النخيل سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 123950606/09/01 64 إلتحاق بالزوجمزدوجالسفياني لطيفة 1وادي الذهب مناصرة

إقليم: القنيطرة 140507605/09/07 63 مزدوجيمينة ايت بلخير 8سيدي بنداود عامر السفلية

إقليم: القنيطرة 111948216/09/98 62 مزدوجزوبــــــــــــــع مــــريــــــم 10الجولن القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 117433106/09/00 61 إلتحاق بالزوجمزدوجإلهام بريس 1خالد بن الوليد القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 117631306/09/00 61 مزدوجابوبكر الواليد 5الركابي عامر السفلية

إقليم: القنيطرة 123434106/09/01 61 مزدوجياسين اعميرة 1اولد بنزيان بنمنصور

إقليم: القنيطرة 123865806/09/01 61 مزدوجعبد الصمد ناصيري 1حسان بن ثابت -اولد عامر مكرن

إقليم: القنيطرة 126558804/09/02 61 مزدوجعبد اللطيف العلوي 1أبي بكر الرازي القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 126830504/09/02 61 مزدوجسهام مشواط 10طارق بن زياد القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 130561505/09/03 61 مزدوجإبراهيم أحراك 3العفايفة مناصرة

إقليم: القنيطرة 130597105/09/03 61 مزدوجبلخضر سليمة 6أولد بلخير مكرن
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إقليم: القنيطرة 136766107/09/04 61 مزدوجخولة الرياض 1جبل الظل بني مالك

إقليم: القنيطرة 136833707/09/04 61 مزدوجفؤاد فاضل 2البغايلية مكرن

إقليم: القنيطرة 140008607/09/05 61 مزدوج السويمري نجاة 1العفايفة مناصرة

إقليم: القنيطرة 140444305/09/07 61 إلتحاق بالزوجمزدوجايت اوخياط رجاء 1مولي رشيد القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 154837026/12/08 61 مزدوجاسماء الفوتي 1عين تيهلي بني مالك

إقليم: القنيطرة 154915402/09/09 61 مزدوجهد  سفيان 2البغايلية مكرن

إقليم: القنيطرة 154985601/01/10 61 مزدوجنوال عاصم 5حسان بن ثابت -اولد عامر مكرن

إقليم: القنيطرة 155030901/01/10 61 مزدوجالخماري حسن 3جبل الظل بني مالك

إقليم: القنيطرة 155084701/01/10 61 مزدوجمركيك نعيمة 9الهاشمي البحراوي بنمنصور

إقليم: القنيطرة 155092601/01/10 61 مزدوجناضيم نادية 4هناك بنمنصور

إقليم: القنيطرة 157997302/09/10 61 مزدوجحنان بجقور 3أولد بلخير مكرن

إقليم: القنيطرة 158075002/09/10 61 مزدوجرجاء الفلحي 2المرابطين سوق الربعاء )البلدية(

إقليم: القنيطرة 158077102/09/10 61 مزدوجكريمة  غلم 1المنفلوطي سوق ثلثاء الغرب

إقليم: القنيطرة 158080502/09/10 61 مزدوج حميد حجيج 1ابي شعيب الدكالي القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 158083602/09/10 61 مزدوجمريم  حريفي 3الحسن البصري بنمنصور

إقليم: القنيطرة 158217502/09/10 61 مزدوجيونس لغميري 5الزعيترات مكرن

إقليم: القنيطرة 117540206/09/00 59 مزدوجهشام دارس 5م/م بنمنصور سيدي محمد بنمنصور

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: القنيطرة 126993702/10/02 59 مزدوجسعاد زروقي 6محمد عابد الجابري القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 140495505/09/07 59 مزدوجقبوش هشام 6أولد بلخير مكرن

إقليم: القنيطرة 140623805/09/08 59 مزدوجسعيد اكوتيم 4أولد بلخير مكرن

إقليم: القنيطرة 140683905/09/08 59 مزدوجالميري رضوان 5اولد بنزيان بنمنصور

إقليم: القنيطرة 140717405/09/08 59 مزدوجغزلن خلوقي 1الحسن البصري بنمنصور

إقليم: القنيطرة 154880402/09/09 59 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم اعبيدو 1البغايلية مكرن

إقليم: القنيطرة 155008501/01/10 59 إلتحاق بالزوجةمزدوجشراح عمرو 1طارق بن زياد القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 140512105/09/07 58 إلتحاق بالزوجمزدوجفرح أرطوبييش 1الشريف الدريسي القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 154956302/09/09 58 مزدوجايوب البسطا 2ابي شعيب الدكالي القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 136839703/09/04 57 مزدوجكريجي سمير 10 م/م التواصل مكرن

إقليم: القنيطرة 140636105/09/08 57 إلتحاق بالزوجمزدوجاحلم عيادي 1طارق بن زياد القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 154916102/09/09 57 مزدوجالرميتي ابتسام 2الجولن القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 117978406/09/00 55 مزدوجعبد الله تجاجي 4الجولن القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 140644005/09/08 55 مزدوجسناء بن عيسى 2عمر الخيام القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 140647605/09/08 55 مزدوجبن لحبيب لل خديجة 7المرابطين سوق الربعاء )البلدية(

إقليم: القنيطرة 140726605/09/08 55 مزدوجعادل الكرط 2الحسن البصري بنمنصور

إقليم: القنيطرة 104779916/09/96 54 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم البقالي 1فاطمة الفهرية القنيطرة )البلدية(

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: القنيطرة 130743305/09/03 54 إلتحاق بالزوجمزدوجابراهيمي كنزة 1اولد موسى سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 140137201/01/06 54 مزدوجمحمد اهلل 9عمر الخيام القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 155050101/01/10 54 مزدوجفاطيمة الزريولي 3ابراهيم الروداني القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 104850516/09/96 53 مزدوجالغازي مصطفى 3طارق بن زياد القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 115364216/09/99 53 مزدوجيونس مسلغ 1الزعيترات مكرن

إقليم: القنيطرة 126942702/10/02 53 مزدوجالسالمي مصطفى 8م/م 11 يناير سيدي محمد بنمنصور

إقليم: القنيطرة 136801507/09/04 53 مزدوجسامي    امين 5أولد بلخير مكرن

إقليم: القنيطرة 140051907/09/05 53 مزدوجلطرش محمد 6أولد بلخير مكرن

إقليم: القنيطرة 140109315/09/05 53 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة زمزام 2أولد وجيه2 القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 140470705/09/07 53 مزدوجالخطاف محسن 3الشقاقفة سيدي علل التازي

إقليم: القنيطرة 140590024/01/08 53 مزدوجاولد عبد الصادق عبد العزيز 5الشقاقفة سيدي علل التازي

إقليم: القنيطرة 158102902/09/10 53 مزدوجلبنى ال شهب 1م,م اولد امحمد بنمنصور

إقليم: القنيطرة 158306805/09/11 53 مزدوجنادية بنعيسي 1مكناسات سيدي علل التازي

إقليم: القنيطرة 158324305/09/11 53 مزدوجسمية بورزامة 5م/م المحيط سيدي محمد بنمنصور

إقليم: القنيطرة 158328205/09/11 53 مزدوجسميرة الشحمي 1المرابطين سوق الربعاء )البلدية(

إقليم: القنيطرة 158330805/09/11 53 مزدوجالشاقي كريمة 6م/م 11 يناير سيدي محمد بنمنصور

إقليم: القنيطرة 158392505/09/11 53 مزدوجكلل غزلن 9المرابطين سوق الربعاء )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: القنيطرة 158408705/09/11 53 مزدوجلبنى ادبو الزيت 1عمر الخيام القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 158416005/09/11 53 مزدوجاكرام جواهري 2م/م 11 يناير سيدي محمد بنمنصور

إقليم: القنيطرة 158418805/09/11 53 مزدوجكريم حماو 5مكناسات سيدي علل التازي

إقليم: القنيطرة 158467005/09/11 53 مزدوجام الخير حمدي 5مكناسات سيدي علل التازي

إقليم: القنيطرة 158483205/09/11 53 مزدوجكوثر السكاري 5الحسن البصري بنمنصور

إقليم: القنيطرة 158494305/09/11 53 مزدوجحنان توهراش 1عمار بن ياسر القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 158498705/09/11 53 مزدوجنورة زكاري 8عمار بن ياسر القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 158501405/09/11 53 مزدوجبشرى زواكي 7م/م 11 يناير سيدي محمد بنمنصور

إقليم: القنيطرة 158534509/12/11 53 مزدوجمريم الڭرجي 1الحي الداري سوق الربعاء )البلدية(

إقليم: القنيطرة 168139101/01/12 53 مزدوجنعيمة مشيش 1مشرع احضر مولي بوسلهام

إقليم: القنيطرة 168458201/01/12 53 مزدوجانديلي زهرة 2م/م بنمنصور سيدي محمد بنمنصور

إقليم: القنيطرة 168096201/03/11 52 إلتحاق بالزوجةمزدوجسعيد بن قدور 1طارق بن زياد القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 168106901/03/11 52 إلتحاق بالزوجةمزدوجداكر جواد 1طارق بن زياد القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 115567916/09/99 51 مزدوجنعيم رشيد 4سيدي علل التازي سيدي علل التازي

إقليم: القنيطرة 130813805/09/03 51 مزدوجرشيد احسي 6الشقاقفة سيدي علل التازي

إقليم: القنيطرة 140113007/09/05 51 مزدوجمحمد زواكي 3م/م بنمنصور سيدي محمد بنمنصور

إقليم: القنيطرة 140490805/09/07 51 مزدوجخديجة ميسيوي 7م/م 11 يناير سيدي محمد بنمنصور

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. 



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

الرباط - سل - القنيطرة04

المادة المطلوبة م. النقطمؤسسة  التعيين
ترتيب 

الختيار
جماعة  التعيين

إقليم: القنيطرة 140530605/09/07 51 مزدوجمحسين الهواني 4الحي الداري سوق الربعاء )البلدية(

إقليم: القنيطرة 154891302/09/09 51 مزدوجمريم الحيمر 4مكناسات سيدي علل التازي

إقليم: القنيطرة 154948002/09/09 51 مزدوجلغريبي خولة 1المنفلوطي سوق ثلثاء الغرب

إقليم: القنيطرة 155012601/01/10 51 مزدوجديدي بشرى 8هناك بنمنصور

إقليم: القنيطرة 157979702/09/10 51 إلتحاق بالزوجمزدوجلبنى آيت حماد 1الشريف الدريسي القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 158080802/09/10 51 مزدوجحلوي لحسن 8م/م 11 يناير سيدي محمد بنمنصور

إقليم: القنيطرة 158089002/09/10 51 مزدوجسناء الدريسي 9سيدي علل التازي سيدي علل التازي

إقليم: القنيطرة 158095902/09/10 51 مزدوجسميرة كريم 3الشتيكات سيدي علل التازي

إقليم: القنيطرة 158098302/09/10 51 مزدوجحمزة خرشاوي 11ارزيكات عرباوة

إقليم: القنيطرة 158163602/09/10 51 مزدوجوداد زعيم 1م/م المعاشات بنمنصور

إقليم: القنيطرة 123847314/09/01 50 مزدوجسيف الدين مزوار 8الهاشمي البحراوي بنمنصور

إقليم: القنيطرة 130831303/09/03 50 مزدوجاسماء رويضيه 9سيدي علل التازي سيدي علل التازي

إقليم: القنيطرة 136825515/09/04 50 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء بنطاهري 1خالد بن الوليد القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 140742805/09/08 49 مزدوجوجغيط فدوى 6الشتيكات سيدي علل التازي

إقليم: القنيطرة 155047201/01/10 49 إلتحاق بالزوجةمزدوجفراج ابراهيم 2عبد المومن بن علي مهدية )البلدية(

إقليم: القنيطرة 158077702/09/10 49 مزدوجزكرياء كدي 6الحسن البصري بنمنصور

إقليم: القنيطرة 158185702/09/10 49 مزدوج عبد الحق يينوص 3الشقاقفة سيدي علل التازي

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: القنيطرة 115555816/09/99 48 مزدوجسناء ولد مسكور 4الحسن البصري بنمنصور

إقليم: القنيطرة 154924202/09/09 48 إلتحاق بالزوجمزدوجبشرى خالدي 1ابراهيم الروداني القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 155138001/01/10 48 إلتحاق بالزوجمزدوجزناكي  حسناء 1العكارشة أولد سلمة

إقليم: القنيطرة 139950815/09/05 47 مزدوجرجاء بوفرشا 11م/م يوسف بن تاشفين عرباوة

إقليم: القنيطرة 154901302/09/09 47 مزدوجنوال العزوزي 1مولي بوسلهام مولي بوسلهام

إقليم: القنيطرة 155008601/01/10 47 مزدوجحنان شهيبة 7م/م المعادكة سوق ثلثاء الغرب

إقليم: القنيطرة 158002502/09/10 47 مزدوجحنان   بلمعطي 5الشقاقفة سيدي علل التازي

إقليم: القنيطرة 123901514/09/01 46 مزدوجاوصبان هشام 1المرابطين سوق الربعاء )البلدية(

إقليم: القنيطرة 158445805/09/11 46 مزدوجمريم بنحميد 5 الفلح بنمنصور

إقليم: القنيطرة 123992214/09/01 45 مزدوجعزيز زيدوح 9مكناسات سيدي علل التازي

إقليم: القنيطرة 154825029/11/08 45 مزدوجعبد الرحيم اعبيقي 1قرية بنعودة قرية بن عودة

إقليم: القنيطرة 158108302/09/10 45 إلتحاق بالزوجمزدوجلصفر  انعام 1الشريف الدريسي القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 158519409/12/11 45 إلتحاق بالزوجةمزدوجبنجحى الشرقاوي 1الحي الداري سوق الربعاء )البلدية(

إقليم: القنيطرة 168328004/09/12 45 مزدوجغنيات مارية 1مكناسات سيدي علل التازي

إقليم: القنيطرة 168427804/09/12 45 مزدوجساخر أمينة 9 أبي ذر الغفاري مولي بوسلهام

إقليم: القنيطرة 126676318/09/02 44 إلتحاق بالزوجمزدوجعاتقة فلحي 1النخيل سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 126982916/09/02 44 إلتحاق بالزوجمزدوجحياة وهبي 1اليرموك القنيطرة )البلدية(
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إقليم: القنيطرة 158416605/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجريم قشقوش 1الشريف الدريسي القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 158515009/12/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجبلقاسمي سهام 1عبد المومن بن علي مهدية )البلدية(

إقليم: القنيطرة 117304606/09/00 43 مزدوجحياة برطيع 10 الفلح بنمنصور

إقليم: القنيطرة 123825606/09/01 43 مزدوجفاطمة الزهراء مشبوح 1الحي الداري سوق الربعاء )البلدية(

إقليم: القنيطرة 126506304/09/02 43 مزدوجسناء البوزيدي 6م/م 11 يناير سيدي محمد بنمنصور

إقليم: القنيطرة 136810607/09/04 43 مزدوجاحرضان عبد ا 5اولد بنزيان بنمنصور

إقليم: القنيطرة 158299805/09/11 43 مزدوجسميرة بامو 5م,م اولد امحمد بنمنصور

إقليم: القنيطرة 158349205/09/11 43 مزدوجالحداد جميلة 8اولد بنزيان بنمنصور

إقليم: القنيطرة 158366105/09/11 43 مزدوجالغوات عبدالكريم 2م/م المحيط سيدي محمد بنمنصور

إقليم: القنيطرة 158391505/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجبشرى كطاري 1اولد الطالب سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 158412905/09/11 43 مزدوججميلة   إزياجن 9هناك بنمنصور

إقليم: القنيطرة 158415605/09/11 43 مزدوججهان عواد 7م/م المعاشات بنمنصور

إقليم: القنيطرة 158432505/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجليلى الخنافر 1الشريف الدريسي القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 158439805/09/11 43 مزدوجإيمان محبوب 1سيدي محمد لحمر سيدي محمد لحمر

إقليم: القنيطرة 158458605/09/11 43 مزدوجعثمان اللبار 1الحسن البصري بنمنصور

إقليم: القنيطرة 158500205/09/11 43 مزدوجزراد انوار 1الحي الداري سوق الربعاء )البلدية(

إقليم: القنيطرة 158500305/09/11 43 مزدوجانوار الزغاري 6مكناسات سيدي علل التازي
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إقليم: القنيطرة 158500605/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجزينب الناصري 1حي السلم 2 سوق الربعاء )البلدية(

إقليم: القنيطرة 158540909/12/11 43 مزدوجزهرة الشلغمي 3لفكارنة سيدي محمد لحمر

إقليم: القنيطرة 168156101/01/12 43 مزدوجحيطة رشيدة 11الضريسة عرباوة

إقليم: القنيطرة 158394905/09/11 42 مزدوجنادية كطابي 1الضريسة عرباوة

إقليم: القنيطرة 158410505/09/11 42 مزدوجإلهام افقيهي 1 أبي ذر الغفاري مولي بوسلهام

إقليم: القنيطرة 155021601/01/10 41 مزدوجنوال البقاق 7هناك بنمنصور

إقليم: القنيطرة 158023302/09/10 41 إلتحاق بالزوجمزدوجشكرون سعاد 1الشريف الدريسي القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 158316706/09/11 40 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة بودرق 2القاضي عياض القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 158005402/09/10 39 مزدوجعلء الدين بنعلي 1السعديين سوق الربعاء )البلدية(

إقليم: القنيطرة 158156002/09/10 39 مزدوجاالتاغىية  منيىر 1هناك بنمنصور

إقليم: القنيطرة 158456905/09/11 39 مزدوجالسيودي نزهة 10الحي الداري سوق الربعاء )البلدية(

إقليم: القنيطرة 154997401/01/10 38 مزدوجبنزوين موسى 1لخضاضرة عرباوة

إقليم: القنيطرة 171664303/09/13 38 مزدوجمليكة أعلوش 1جبل الظل بني مالك

إقليم: القنيطرة 171678503/09/13 38 مزدوجايت بوكايو فدوى 10م/م المعادكة سوق ثلثاء الغرب

إقليم: القنيطرة 171711603/09/13 38 مزدوجالسعدية بلويز 11الزاوية وادي المخازن

إقليم: القنيطرة 171730103/09/13 38 مزدوجحفصاء بهالة 11كتامة وادي المخازن

إقليم: القنيطرة 171731603/09/13 38 مزدوجكوثر بوجريفن 8م/م بنمنصور سيدي محمد بنمنصور
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إقليم: القنيطرة 171737203/09/13 38 مزدوج نورة بسككين 11كتامة وادي المخازن

إقليم: القنيطرة 171748103/09/13 38 مزدوجالشرقاوي  آسية 1 أبي ذر الغفاري مولي بوسلهام

إقليم: القنيطرة 171757703/09/13 38 مزدوجنـزهــة دكــالــو 7الحسن البصري بنمنصور

إقليم: القنيطرة 171774303/09/13 38 مزدوجالفحل فاطمة الزوهرة 8هناك بنمنصور

إقليم: القنيطرة 171809203/09/13 38 مزدوجالطاهري مينة 8المنفلوطي سوق ثلثاء الغرب

إقليم: القنيطرة 171818303/09/13 38 مزدوجأسماء الجيري 11كتامة وادي المخازن

إقليم: القنيطرة 171841703/09/13 38 مزدوجكمال قباضي 11الضريسة عرباوة

إقليم: القنيطرة 171852203/09/13 38 مزدوجفاطمة كويسي 7هناك بنمنصور

إقليم: القنيطرة 171914903/09/13 38 مزدوجفاطمة صلحية 1الحي الداري سوق الربعاء )البلدية(

إقليم: القنيطرة 171921203/09/13 38 مزدوجليلى صولدي 11كتامة وادي المخازن

إقليم: القنيطرة 126521804/09/02 37 إلتحاق بالزوجمزدوجالشيخ سومية 1الشريف الدريسي القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 158396205/09/11 37 مزدوجمنال حدين 7اولد عبدا سوق ثلثاء الغرب

إقليم: القنيطرة 158451305/09/11 37 إلتحاق بالزوجمزدوجموزونة إلهام 3أولد وجيه2 القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 158540309/12/11 37 مزدوجيوسف تيشوة 9لخضاضرة عرباوة

إقليم: القنيطرة 158380205/09/11 36 مزدوجالرامي بوشرة 10اولد عبدا سوق ثلثاء الغرب

إقليم: القنيطرة 168268104/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة البطبوطي 1الشريف الدريسي القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 168330804/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجلمياء حداني 1اولد الطالب سيدي الطيبي
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إقليم: القنيطرة 168347604/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجاسماعيلي فاطمة الزهراء 1هناك بنمنصور

إقليم: القنيطرة 168352204/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجنزهة اجفيطة 1عبد اللطيف العيماني عامر السفلية

إقليم: القنيطرة 140103807/09/05 35 مزدوجابتسام  تزارني 4سيدي عيسى خشان سوق ثلثاء الغرب

إقليم: القنيطرة 168205804/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجعفاف بلعودية 1جمال الدين الفغاني القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 168210604/09/12 35 مزدوجكريمة  بن خدة 5اولد عبدا سوق ثلثاء الغرب

إقليم: القنيطرة 168231804/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجسلوى بنوش 1أبي بكر الرازي القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 168254304/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجالدريوش عواطيف 2القاضي عياض القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 168255904/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجسعاد الدامر 2أولد أوجيه 3 القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 168379404/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجماها سعاد 1عبد اللطيف العيماني عامر السفلية

إقليم: القنيطرة 140587324/01/08 34 إلتحاق بالزوجةمزدوجخربوش قاسم 1ارزيكات عرباوة

إقليم: القنيطرة 158063502/09/10 34 مزدوجمحمد الحمدوني 1م/م يوسف بن تاشفين عرباوة

إقليم: القنيطرة 158281705/09/11 33 إلتحاق بالزوجةمزدوجرشيد علمي 1أبي تمام أولد سلمة

إقليم: القنيطرة 158276205/09/11 32 مزدوجلحسن أيت السي لحسن 3هناك بنمنصور

إقليم: القنيطرة 158293205/09/11 32 إلتحاق بالزوجمزدوجنجاة أيـــــــــوب 1طارق بن زياد القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 158302205/09/11 32 إلتحاق بالزوجمزدوجإمان بلعباس 1أبي بكر الرازي القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 158302705/09/11 32 مزدوجمحمد بلعسري 6هناك بنمنصور

إقليم: القنيطرة 158389005/09/11 32 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الدريسي 1مالكة الفاسية القنيطرة )البلدية(
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إقليم: القنيطرة 158398205/09/11 32 إلتحاق بالزوجةمزدوجرضى حليمي 1أبي بكر الرازي القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 158410905/09/11 32 مزدوجعماد شكري 1مشرع احضر مولي بوسلهام

إقليم: القنيطرة 158411205/09/11 32 مزدوجايمان المزهد 9الحسن البصري بنمنصور

إقليم: القنيطرة 158437105/09/11 32 إلتحاق بالزوجمزدوجسلمى ليخيي 1مولي رشيد القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 158449105/09/11 32 مزدوجمحمد كطابي 1م/م يوسف بن تاشفين عرباوة

إقليم: القنيطرة 158472905/09/11 32 إلتحاق بالزوجمزدوجرقية شالح 1أبي بكر الرازي القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 171839603/09/13 31 إلتحاق بالزوجمزدوجامينة  جبيلو 1ابي شعيب الدكالي القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 171962202/09/14 31 مزدوجصفاء عباسي 11أولد زيار بني مالك

إقليم: القنيطرة 171993402/09/14 31 مزدوجنوفسة بحو 1لل غنو سيدي بوبكر الحاج

إقليم: القنيطرة 171997902/09/14 31 مزدوجبشكاوي محمد 1حي السلم 1 سوق الربعاء )البلدية(

إقليم: القنيطرة 172005802/09/14 31 مزدوجنزهة  بنحجو 4هناك بنمنصور

إقليم: القنيطرة 172009402/09/14 31 مزدوجام زينب برتيعة 4سيدي عيسى خشان سوق ثلثاء الغرب

إقليم: القنيطرة 172023402/09/14 31 مزدوجأمينة بوزكاغ 11أولد زيار بني مالك

إقليم: القنيطرة 172034202/09/14 31 مزدوجمحمد دحماني 7م/م المعاشات بنمنصور

إقليم: القنيطرة 172039702/09/14 31 مزدوجالدرعي رشيد 4المواوقة سيدي محمد لحمر

إقليم: القنيطرة 172062002/09/14 31 مزدوجنجوى الحصايري 8لل ميمونة لل ميمونة

إقليم: القنيطرة 172089602/09/14 31 مزدوجفرسي محمد 7اولد عبدا سوق ثلثاء الغرب
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إقليم: القنيطرة 172115502/09/14 31 مزدوجعائشة قاسمي 8الهاشمي البحراوي بنمنصور

إقليم: القنيطرة 172119602/09/14 31 مزدوجامباركة  خليل 1م/م بني مالك بني مالك

إقليم: القنيطرة 172128702/09/14 31 مزدوجفاطمة لكحل 1م,م اولد امحمد بنمنصور

إقليم: القنيطرة 172141302/09/14 31 مزدوجنجية مفتاح 11تدانة قرية بن عودة

إقليم: القنيطرة 172165902/09/14 31 مزدوجالرحالي الخياطي 8م,م اولد امحمد بنمنصور

إقليم: القنيطرة 126959112/09/02 30 إلتحاق بالزوجمزدوجمليكة صوصي علوي 1المرابطين سوق الربعاء )البلدية(

إقليم: القنيطرة 140676805/09/08 30 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد الحلوي 1سيدي الطيبي 2 سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 171825603/09/13 30 إلتحاق بالزوجمزدوجمنال حمري 1ابي شعيب الدكالي القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 171850903/09/13 30 إلتحاق بالزوجمزدوجخويا الهام 1عبد اللطيف العيماني عامر السفلية

إقليم: القنيطرة 171918303/09/13 30 إلتحاق بالزوجمزدوجكوثر السللي 1ابي شعيب الدكالي القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 171922303/09/13 30 إلتحاق بالزوجةمزدوجادريس الصريدى 1سيدي علل التازي سيدي علل التازي

إقليم: القنيطرة 171672403/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة عدو 1ابن كثير القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 171763303/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجسميرة الحمر 1ابن كثير القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 140034607/09/05 28 إلتحاق بالزوجمزدوججناح سعاد 1ابن كثير القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 155080901/01/10 28 إلتحاق بالزوجمزدوجلبنى بعدان التباري 1خالد بن الوليد القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 158485805/09/11 28 إلتحاق بالزوجمزدوجسعاد بنداود 1اولد موسى سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 171708303/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجأمال بصلي 1عبد المومن بن علي مهدية )البلدية(
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إقليم: القنيطرة 171732303/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجبوقستال السعدية 181 نونبر القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 171825803/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجالحناتي مجدة 1عين السبع القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 171847903/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان خليل 1م/م المناصرة مناصرة

إقليم: القنيطرة 171904603/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجوفاء الرايس 1فاطمة الفهرية القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 168420704/09/12 26 إلتحاق بالزوجمزدوجرجاء الرموز 1عين السبع القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 171761903/09/13 24 إلتحاق بالزوجمزدوجحسناء المجلي 2أولد وجيه2 القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 172027102/09/14 23 إلتحاق بالزوجةمزدوجشنشان بوشعيب 2عبد المومن بن علي مهدية )البلدية(

إقليم: القنيطرة 172034002/09/14 23 إلتحاق بالزوجةمزدوجصالح دهمالي 1عين السبع القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 172188702/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجطويبي لمياء 1عين السبع القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 172057102/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الحاج 1أبي عبيدة بن الجراح القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 172143902/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجمعتصم هاجر 1أحمد عثمان بندلة الدريسي مهدية )البلدية(

إقليم: القنيطرة 172033302/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجمليكة دادة 1أبي تمام أولد سلمة

إقليم: القنيطرة 172046102/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجمرزوقة العزيزي 3أحمد عثمان بندلة الدريسي مهدية )البلدية(

إقليم: القنيطرة 172065902/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجايمان الخنشوفي 1أحمد بوكماخ سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 172082102/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجأمال ساهلي 2جمال الدين الفغاني القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 172182702/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجسكينة اصتوكي 1الحي الداري سوق الربعاء )البلدية(

إقليم: القنيطرة 157977102/09/10 19 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة احناف 1الضحى القنيطرة )البلدية(
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إقليم: القنيطرة 175301802/09/15 16 إلتحاق بالزوجةمزدوجحكم عبد العزيز 1اولد احمودو عامر السفلية

إقليم: القنيطرة 175329202/09/15 16 إلتحاق بالزوجمزدوجسعاد الحبوسي 1مالكة الفاسية القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 140533505/09/07 15 إلتحاق بالزوجمزدوجعزيزة النحينيح 1اولد الطالب سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 175277102/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجعتيقة المرنيسي 1الجولن القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 175297202/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجهند غالمي 1وادي الذهب مناصرة

إقليم: القنيطرة 175338302/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجبوشرى ماموش 1سيدي الطيبي 2 سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 175362602/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجالراضي فاطمة 1سيدي الطيبي 2 سيدي الطيبي

إقليم: القنيطرة 171864803/09/13 14 إلتحاق بالزوجمزدوجحبيبة اللويز 1أولد أوجيه 3 القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 175210902/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجالزهرة ازوض 1الجولن القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 175232402/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجامينة بوفلجا 1الجولن القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 175274302/09/15 14 إلتحاق بالزوجةمزدوجأحمد الخضار 1الجولن القنيطرة )البلدية(

إقليم: القنيطرة 175331502/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجأوميمة لمحندي 1أحمد عثمان بندلة الدريسي مهدية )البلدية(

إقليم: القنيطرة 175325802/09/15 12 إلتحاق بالزوجمزدوجإيمان كريكش 1سيدي الطيبي 2 سيدي الطيبي

إقليم: الخميسات 38326617/09/90 179 مزدوج وليم مليكة 1ابو القاسم الشابي تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 15362516/09/82 178 مزدوجبوضار ادريس 1ابو حنيفة تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 104623616/09/96 161 مزدوجالودغيري محمد 1ابن زيدون تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 104861216/09/96 161 مزدوجبوت كمال 1محمد عبده الخميسات )البلدية(
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إقليم: الخميسات 38024617/09/90 155 مزدوجمحمد زياني 1محمد بلميلودي الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 111809516/09/97 155 مزدوجمحمد شاكر 1العربي بن عمر الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 35886817/09/90 151 مزدوجأحمد   بيا 2الندلس تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 77617416/09/91 151 مزدوجعبد العالي الخليفي 3حمان الفطواكي سيدي علل المصدر

إقليم: الخميسات 112327916/09/98 149 مزدوجمحمد تورى 1علي بن ابي طالب الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 111361116/09/97 145 مزدوجسميرة سعيدي 1علل البحراوي سيدي علل البحراوي )البلدية(

إقليم: الخميسات 31756616/09/88 143 مزدوجبعزيز عبد الرحمان 2راس الحامة عين جوهرة-سيدي بوخلخال

إقليم: الخميسات 104600216/09/96 143 مزدوجعبد المطلب بنتهامي 1عثمان بن عفان الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 111815416/09/97 143 مزدوجمحمد النعيم 1حفصة بنت عمر تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 112332516/09/98 142 إلتحاق بالزوجةمزدوجطارق ونزارني 1العربي بن عمر الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 104460216/09/96 141 إلتحاق بالزوجةمزدوجزكارية المخنطر 1محمد عبده الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 104676716/09/96 141 مزدوججمال  بوحفاظ 1عثمان بن عفان الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 104658416/09/96 137 مزدوجبوعبيد مراد 1الشريف الدريسي الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 112327416/09/98 137 مزدوجمحمد سعيدي 1عثمان بن عفان الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 112333016/09/98 137 مزدوجغوتا محمد 1لسان الدين بن الخطيب خميس سيدي يحيى

إقليم: الخميسات 117686006/09/00 137 مزدوجالصغير نورالدين 1سعد بن أبي وقاص الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 117985906/09/00 137 مزدوجمحمد حنين 1الثكنة سيدي علل البحراوي )البلدية(
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إقليم: الخميسات 111812816/09/97 134 إلتحاق بالزوجةمزدوجرشيد  بنسالم 1العربي بن عمر الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 115735916/09/99 133 مزدوجحنان الورضي 1محمد بلميلودي الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 117449106/09/00 133 مزدوجعائشة الفزازي 1تجزئة بلميلودي الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 104741916/09/96 131 مزدوجمحمد لبريني 1الرمل الكنزرة

إقليم: الخميسات 111782316/09/97 131 مزدوجاكرسي عدي 2جابر بن حيان تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 123560706/09/01 131 مزدوجالشرابي جواد 1حي الجديد تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 117373106/09/00 129 مزدوجآمال الرحماوي 2الندلس تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 117755306/09/00 129 مزدوجنزار لحسيني 1سيدي لحسن مقام الطلبة

إقليم: الخميسات 9111416/09/95 127 مزدوجمحمد بونعيم 2حليمة السعدية تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 104417216/09/96 127 مزدوجيوسف اعبيزا 3خالد بن الوليد أيت ميمون

إقليم: الخميسات 104744716/09/96 127 مزدوجلحسن القاسمي 1ابن سينا الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 123850506/09/01 127 مزدوجمعجيط جمال 3الساقية الحمراء أيت  إيكو

إقليم: الخميسات 123868106/09/01 127 مزدوجنعيمي فاطمة الزهراء 1حي الجديد تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 8941016/09/95 126 مزدوجقشوش اسماعيل 1تجزئة بلميلودي الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 111442316/09/97 125 مزدوجعبدالرزاق بلغادي 2ايت فزاز الصفاصيف

إقليم: الخميسات 111815116/09/97 125 مزدوجأبيشي رشيد 1معاوية عين جوهرة-سيدي بوخلخال

إقليم: الخميسات 123884406/09/01 125 مزدوججيهان وعسو 1محمد بلميلودي الخميسات )البلدية(
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إقليم: الخميسات 126449002/10/02 125 مزدوجبن قاس عبدالصمد 2ابوبكر الرازي مجمع الطلبة

إقليم: الخميسات 126969101/10/02 125 مزدوجمراد طالع 2سوق السبت أيت بلقاسم

إقليم: الخميسات 115436316/09/99 123 مزدوجيوسف توفيق 3علل الرحماني أيت اوريبل

إقليم: الخميسات 123516506/09/01 123 مزدوجبودي عبدالرزاق 1ابن زيدون تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 123756713/09/01 123 مزدوجإخمي حسن 2حي الجديد تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 9182016/09/95 121 مزدوجعبد ا عزي اشوت 2ايت موسى وبراهيم أيت اوريبل

إقليم: الخميسات 118006211/09/00 121 مزدوجأزايد احمد 2حي الجديد تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 123589806/09/01 121 مزدوجحكيمة العبديوي 4ايت سيبرن أيت سيبرن

إقليم: الخميسات 117292006/09/00 119 مزدوجعدنان محمد 10آيت بوعزة أوسعيد مقام الطلبة

إقليم: الخميسات 118013806/09/00 119 مزدوجزهرة سباعي 2خالد بن الوليد أيت ميمون

إقليم: الخميسات 123813506/09/01 119 مزدوجمحمد لعرج 2مجموعة مدارس التنمية أيت مالك

إقليم: الخميسات 86194611/10/82 118 مزدوجشكر ا فتيحة 1معاوية عين جوهرة-سيدي بوخلخال

إقليم: الخميسات 115449516/09/99 117 مزدوجرشيد بورزاح 4ايت سيبرن أيت سيبرن

إقليم: الخميسات 115574616/09/99 117 مزدوجمحمد دحاحو 3سيدي بوشوكة أيت مالك

إقليم: الخميسات 126800804/09/02 117 مزدوجلفداوي نورة 1محمد عبده الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 130758405/09/03 117 مزدوجنور الدين خلوق 1الندلس تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 104863316/09/96 115 مزدوجعمر العماريين 1ابن بسام الخميسات )البلدية(

44 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: الخميسات 117460106/09/00 115 مزدوجحمادي الهاشمي 1حسان بن ثابث تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 117919006/09/00 115 مزدوجمحمد حرشاوي 1حسان بن ثابث تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 123905506/09/01 115 مزدوجقدي جواد 1برجلين مجمع الطلبة

إقليم: الخميسات 5838816/09/94 113 مزدوجعبد ا بويش 1حليمة السعدية تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 112336416/09/98 112 مزدوجسعيد الحبشي 1شوقي الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 123616913/09/01 111 مزدوجكوثر الكماضي 1سعد بن أبي وقاص الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 112292716/09/98 110 مزدوجنوال بوخدمي 1علي بن ابي طالب الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 5991016/09/94 109 مزدوجمحمد قربيش 1سيدي بوطركة أيت سيبرن

إقليم: الخميسات 111977316/09/98 109 مزدوجالشجاعي سعيد 4ايت سيبرن أيت سيبرن

إقليم: الخميسات 117327911/09/00 109 مزدوجخالد بادو 1حسان بن ثابث تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 130632605/09/03 109 مزدوجمونير بوسعدان 1حسان بن ثابث تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 136824007/09/04 109 مزدوجلبنى بن مولي 1تجزئة بلميلودي الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 73509716/09/93 108 مزدوجبادو محمد 1مريم العذراء الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 115363116/09/99 107 مزدوجصدراتي معروف لطيفة 3جابر بن حيان تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 130657905/09/03 107 مزدوجالعبودي فاطمة 1القايد بوعزة براشوة

إقليم: الخميسات 126417804/09/02 105 مزدوجصراح بلدي 1الندلس تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 123405006/09/01 104 مزدوجايت بالخضير     محمد 1محمد الزرقطوني الخميسات )البلدية(
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إقليم: الخميسات 111876716/09/98 102 مزدوجنعيمة الحايل 1مريم العذراء الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 6404816/09/95 101 مزدوجهرواني نور الدين 1خالد بن الوليد أيت ميمون

إقليم: الخميسات 6358016/09/95 100 مزدوجسعيد لهوير 1ابن زيدون تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 112058716/09/98 99 مزدوجسناء ركالة 1عقبة بن نافع الرماني )البلدية(

إقليم: الخميسات 130769305/09/03 99 مزدوجمريمى العيسي 4مريم العذراء الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 136792507/09/04 99 مزدوجمريم أوقدي 1محمد عبده الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 17714211/10/83 98 مزدوجمحمد بوتلين 2عين سعادة سيدي عبد الرزاق

إقليم: الخميسات 115444016/09/99 93 مزدوجاهطيط ادريس 2التعاونية أيت ميمون

إقليم: الخميسات 126511404/09/02 93 مزدوجشهبون فاطمة 7حسان بن ثابث تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 130691905/09/03 91 إلتحاق بالزوجمزدوجحفيظة المبطول 1الشهداء الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 139937707/09/05 91 مزدوجبن قاسم فريد 5التعاونية أيت ميمون

إقليم: الخميسات 130569205/09/03 88 إلتحاق بالزوجةمزدوجهشام أقديم 1ابن زيدون تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 126449904/09/02 87 مزدوجبن لحسن محمد 1حليمة السعدية تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 140052707/09/05 87 مزدوجلمريني نجية 7ايت يحيى الحرشة تيداس

إقليم: الخميسات 111874216/09/98 86 مزدوجزينب العتباني 2محمد الزرقطوني الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 123741906/09/01 85 مزدوجهشام رشدي 9لحسن اليوسي سيدي عبد الرزاق

إقليم: الخميسات 126520704/09/02 85 مزدوجرشيد  شباب 2ايت موسى وبراهيم أيت اوريبل
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إقليم: الخميسات 140567611/02/08 85 مزدوجعبد السلم نوالي 2ابن خلدون تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 140584512/02/08 85 مزدوجامزوار زهرة 1حمان الفطواكي سيدي علل المصدر

إقليم: الخميسات 140590124/01/08 85 مزدوجالفجري بنعيسي 1ابو حنيفة تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 115889816/09/99 84 مزدوجهاشمي لل زينب 1عثمان بن عفان الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 123675214/09/01 83 مزدوجاليوسفي سيهام 8صلح بالعربي تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 140602823/01/08 83 مزدوجفاطنة بوتكنيوي 1العربي بن عمر الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 140603923/01/08 81 مزدوجشطو فاطمة 1صلح بالعربي تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 20587321/09/83 80 مزدوجالمصطفى صدوق 2الندلس تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 130862305/09/03 77 مزدوجزكاغ ادريس 3الحجامة أيت بويحيى الحجامة

إقليم: الخميسات 140527805/09/07 77 مزدوجمريم العهد 2سوق السبت أيت بلقاسم

إقليم: الخميسات 140647705/09/08 77 مزدوجبنلعربي عبد الله 1انوال الرماني )البلدية(

إقليم: الخميسات 154847525/11/08 77 مزدوجحفيظة رقباش 2ايت زباير أيت  إيكو

إقليم: الخميسات 154849626/12/08 77 مزدوجالعربي تزاني 3علل الفاسي عين السبيت

إقليم: الخميسات 118007606/09/00 76 مزدوجومساهل توفيق 1فاطمة الفهرية تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 123776213/09/01 76 مزدوجمريم كنوش 1فاطمة الفهرية تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 140161006/09/06 76 مزدوجلمياء بنيدير 1الشهداء الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 140494705/09/07 75 مزدوجحليمة واحماد 1الشهداء الخميسات )البلدية(
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إقليم: الخميسات 117397218/09/00 73 مزدوجمحمد أخاتار 10السلم مولي إدريس أغبال

إقليم: الخميسات 140510605/09/07 71 مزدوجأمل  علوان 2العقاد براشوة

إقليم: الخميسات 5985116/09/94 69 مزدوجمحمد عزوز 1بنو عمرو تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 117629306/09/00 69 مزدوجزهير العثماني 1الشهداء الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 126916004/09/02 69 مزدوجالرحيوي    رشيد 1الشهداء الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 130626905/09/03 69 مزدوجبولهري ادريس 1القاضي عياض الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 154840429/11/08 69 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد فوغالي 6بوقشمير بوقشمير

إقليم: الخميسات 154948802/09/09 69 مزدوجأسماء صادق 11سيدي بلقاسم مولي إدريس أغبال

إقليم: الخميسات 154956402/09/09 69 مزدوجالمنقوش يوسف 1حي الجديد تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 154981801/01/10 69 مزدوجاملح بنعيسى 1القاضي عياض الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 154985501/01/10 69 مزدوجعسي حسن 1القاضي عياض الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 155056201/01/10 69 مزدوجحجاجي رشيد 2الحجامة أيت بويحيى الحجامة

إقليم: الخميسات 155091602/09/09 69 مزدوجاوقسو المصطفى 1علل الفاسي عين السبيت

إقليم: الخميسات 140466305/09/07 67 مزدوجزهور اليوسفي 5سيدي بوطركة أيت سيبرن

إقليم: الخميسات 140513805/09/07 67 مزدوجصفاء بشطيط 7سوق السبت أيت بلقاسم

إقليم: الخميسات 140630905/09/08 67 مزدوجأمزيغ عبد السلم 1ايت موسى وبراهيم أيت اوريبل

إقليم: الخميسات 140679705/09/08 67 إلتحاق بالزوجمزدوجليلى  الجو هاري 1الدالية تيفلت )البلدية(
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إقليم: الخميسات 140695505/09/08 67 مزدوجالراجي عبد الواحد 4علل بن عبد ا عين السبيت

إقليم: الخميسات 117764906/09/00 61 مزدوجعبد الرحمان ازروال 1رابعة العدوية الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 123988306/09/01 61 مزدوجزوين محمد 3البحتري أيت يدين

إقليم: الخميسات 126717304/09/02 61 مزدوجاحمد   حزاف 2حمان الفطواكي سيدي علل المصدر

إقليم: الخميسات 126987504/09/02 61 مزدوجأسماء زعاري 1الندلس تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 136712707/09/04 61 مزدوجعسيسو المعطي 1ابن بطوطة الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 136862007/09/04 61 مزدوجلعروصي هشام 1حسان بن ثابث تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 154996901/01/10 61 إلتحاق بالزوجةمزدوجبنيادين حميد 1الشهداء الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 158000202/09/10 61 مزدوجبخو عبد الرحيم 1حسان بن ثابث تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 158118002/09/10 61 مزدوجنورة مرزاق 1ابن سينا الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 158166202/09/10 61 مزدوجالزيتوني فوزية 1سعد بن أبي وقاص الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 168114401/03/11 61 مزدوجاسماعيل الحوماني 9ايت كراض بوقشمير

إقليم: الخميسات 136787908/09/04 60 إلتحاق بالزوجمزدوجاوعل صفاء 1الندلس تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 140166506/09/06 60 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان بريدي 1محمد عبده الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 140620005/09/08 59 مزدوجعبد المجيد مزيان 1ابن رشد مرشوش

إقليم: الخميسات 154894202/09/09 59 مزدوج فيروز مبدوع 3ابن زيدون تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 155015301/01/10 59 مزدوجسعيدة القادري 1حليمة السعدية تيفلت )البلدية(
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الجهوية( بالمؤسسات التعليمية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 2017
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ترتيب 

الختيار
جماعة  التعيين

إقليم: الخميسات 155017301/01/10 59 مزدوجسعيد العموري 1التجارب مرشوش

إقليم: الخميسات 154955602/09/09 57 مزدوجرشيدة أمجريسي 1حليمة السعدية تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 154956902/09/09 57 مزدوجوفاء مشطون 1حليمة السعدية تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 117514306/09/00 56 مزدوجعبد الجليل البقالي 2حليمة السعدية تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 126675004/09/02 55 مزدوجفاتح حياة 1بنو عمرو تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 136785207/09/04 54 إلتحاق بالزوجمزدوجغزلن نحال 1عبد الرحمن الداخل الصفاصيف

إقليم: الخميسات 115913116/09/99 53 مزدوجمجيد بوشعنين 2ابوبكر الرازي مجمع الطلبة

إقليم: الخميسات 126443904/09/02 53 مزدوجبنشيكر جلل 1برجلين مجمع الطلبة

إقليم: الخميسات 130713605/09/03 53 مزدوجحنان الزيدي 10سعد بن معاد أيت يدين

إقليم: الخميسات 130862005/09/03 53 مزدوجالزراد عزيزة 8الندلس تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 139938507/09/05 53 مزدوجمحمد بن عبد ا 1برجلين مجمع الطلبة

إقليم: الخميسات 158279805/09/11 53 مزدوجا قديم حيات 3بئر انزران سيدي عبد الرزاق

إقليم: الخميسات 158283905/09/11 53 مزدوجحنان أمرموش 2صلح بالعربي تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 158296405/09/11 53 مزدوجبعنة بوعزة 5ابو الحسن المراكشي ازحيليكة

إقليم: الخميسات 158439305/09/11 53 مزدوجسناء معرير 8القاضي عياض الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 168085901/01/12 53 مزدوجفاطمة أجردي 1ايت شاعو معازيز

إقليم: الخميسات 168096305/09/11 53 مزدوجسعاد بنملوك 3ابو بكر الصديق سيدي عبد الرزاق

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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المديرية القليمية للتعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية )الوطنية و 

الجهوية( بالمؤسسات التعليمية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 2017
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ترتيب 

الختيار
جماعة  التعيين

إقليم: الخميسات 168096705/09/11 53 مزدوجنادية بنطيبي 1ابن خلدون تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 168104701/01/12 53 مزدوجالمحجوب شلح 3تغدوين أيت  ايشو

إقليم: الخميسات 168112305/09/11 53 مزدوجالغالي خليد 1ابو حنيفة تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 168125402/09/11 53 مزدوجحدو بوعزة محمد 6التحرير حودران

إقليم: الخميسات 168131205/09/11 53 مزدوججيودي عز الدين 11لعوينة لحميرة المركز ازحيليكة

إقليم: الخميسات 168136101/01/12 53 مزدوجنزهة العمرى 1عثمان بن عفان الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 168145101/01/12 53 مزدوجاوبلل حفيظة 1محمد بلميلودي الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 168145905/09/11 53 مزدوجعائشة وحمي 1ابن سينا الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 168146501/01/12 53 مزدوجعائشة أجرو 1الخوة معازيز

إقليم: الخميسات 140106907/09/05 51 مزدوجالياس يقين 1حمان الفطواكي سيدي علل المصدر

إقليم: الخميسات 140475905/09/07 51 إلتحاق بالزوجمزدوجبهيجة فضل ا 2ايت اومناصف الصفاصيف

إقليم: الخميسات 158002802/09/10 51 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام بلوى 1محمد عبده الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 158035002/09/10 51 مزدوجوفاء الحومة 1علي بن ابي طالب الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 158059702/09/10 51 مزدوجمجدة  العساوي 11محمد الزرقطوني الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 158083302/09/10 51 مزدوجعباس هناوي 1النهظة الرماني )البلدية(

إقليم: الخميسات 158108002/09/10 51 مزدوجلقمان مارية 4ايت بوبكر أيت يدين

إقليم: الخميسات 168139901/03/11 51 مزدوجحليمة منان 11محمد عبده الخميسات )البلدية(

51 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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إقليم: الخميسات 140665505/09/08 49 مزدوجعبدالغني الشيخي 3جناتن حودران

إقليم: الخميسات 154956002/09/09 48 مزدوجمراد الديكة 2فاطمة الفهرية تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 158116202/09/10 48 مزدوجغزلن مزكاد 1الخنساء الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 154956202/09/09 47 مزدوجحنان البقالي 1ايت موسى وبراهيم أيت اوريبل

إقليم: الخميسات 154972201/01/10 47 مزدوجأمينة أبو الليث 2ايتسعيد لفرايش أيت اوريبل

إقليم: الخميسات 157982802/09/10 47 مزدوجرشيد خريبش 1طارق بن زياد أيت يدين

إقليم: الخميسات 158465805/09/11 46 مزدوجاقدور محمد 1حسان بن ثابث تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 158497005/09/11 46 مزدوجالمكليف يوسف 8ادريس للول تيداس

إقليم: الخميسات 168138305/09/11 46 مزدوجمصطفى مهروق 7فاطمة الفهرية تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 140503405/09/07 45 مزدوجزين العابدين غزلن 2محمد عبده الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 140519505/09/07 45 مزدوجاسماعيل بو هل 1سد القنصرة الكنزرة

إقليم: الخميسات 168181204/09/12 45 مزدوجفاطمة ألمو 4السلم مولي إدريس أغبال

إقليم: الخميسات 168256404/09/12 45 مزدوجالهام الضحى 1ابن بسام الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 168386404/09/12 45 مزدوجأيوب مدغى 5شوقي الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 168443504/09/12 45 مزدوجفدوى طحشة 1شوقي الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 158385405/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجالزكري فاطمة 2الثكنة سيدي علل البحراوي )البلدية(

إقليم: الخميسات 126576604/09/02 43 مزدوجالبويكري نعيمة 9حليمة السعدية تيفلت )البلدية(

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. 
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الجهوية( بالمؤسسات التعليمية لساتذة التعليم البتدائي  لسنة 2017
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إقليم: الخميسات 136742317/09/04 43 مزدوجالعوني حنان 5السمارة مجمع الطلبة

إقليم: الخميسات 158005202/09/10 43 مزدوجبنعايد مراد 1عقبة بن نافع الرماني )البلدية(

إقليم: الخميسات 158420405/09/11 43 مزدوجفاطيمة قداير 1الخنساء الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 158433805/09/11 43 مزدوجرشيدة  لمليتي 1صلح بالعربي تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 158499005/09/11 43 مزدوجزكية كوريغا 8ادريس للول تيداس

إقليم: الخميسات 158501205/09/11 43 مزدوجالزوهرة شراج 6الندلس تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 168097005/09/11 43 مزدوجبن ازا فتيحة 1مريم العذراء الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 168101101/01/12 43 مزدوجبولل يامنة 8ابن خلدون تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 168127505/09/11 43 مزدوجالهام حريري 6ابن بسام الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 168143401/01/12 43 إلتحاق بالزوجمزدوجمينة انهموشة 1الشريف الدريسي الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 168146605/09/11 43 مزدوجعبد العزيز أوقسو 1الندلس تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 168151201/03/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجمينة صوينية 1ابو القاسم الشابي تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 168154605/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجالزناكي ليلى 1الشهداء الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 168458901/03/11 43 مزدوجعبدا بنعل 4طارق بن زياد أيت يدين

إقليم: الخميسات 154988201/01/10 42 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة باعسين 1الخنساء الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 158345005/09/11 42 مزدوجالبعلولي عبد الحفيظ 11بني زوليت تيداس

إقليم: الخميسات 123553006/09/01 41 مزدوجعبد الرحيم شاكري 8ابن سيرين معازيز

53 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: الخميسات 154957102/09/09 41 مزدوجالركيبى محمد 1الخنساء الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 157971602/09/10 40 مزدوجعابيد محمد 1حي الجديد تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 168259904/09/12 40 مزدوجمنى العيساوي 5الشهداء الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 157998202/09/10 39 مزدوجمحمد بنوزكري 4الشريف الدريسي الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 158102502/09/10 39 مزدوجهشام البزيوي 9القاضي عياض الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 168231104/09/12 39 مزدوجعز الدين بومغادر 7ايت حمو الصغير مرشوش

إقليم: الخميسات 15352616/09/82 38 مزدوجمحمد الخياط 7التحرير حودران

إقليم: الخميسات 171665303/09/13 38 مزدوجاعزيزى اسماعيل 3ايت بومكسى تيداس

إقليم: الخميسات 171670403/09/13 38 مزدوجحكيم عشاق 2محمد الكامل تيداس

إقليم: الخميسات 171687603/09/13 38 مزدوجأحمد الغطوسي 1ابن سيرين معازيز

إقليم: الخميسات 171689903/09/13 38 مزدوجهاجر أمجود 11بريمة الكنزرة

إقليم: الخميسات 171693403/09/13 38 مزدوجأحمد أنجروم 5بومعجون أيت  إيكو

إقليم: الخميسات 171717603/09/13 38 مزدوجإنصاف بنحمي 1علي بن ابي طالب الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 171723503/09/13 38 مزدوجعبد ا بيرش 3النهظة الرماني )البلدية(

إقليم: الخميسات 171766503/09/13 38 مزدوجعلي العونات 1رابعة العدوية الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 171775903/09/13 38 مزدوجرشيد الغريسي 1ابن سينا الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 171786903/09/13 38 مزدوجفاطمة المعطاوي 11اولد موسى ازحيليكة

54 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: الخميسات 171789703/09/13 38 مزدوجعبد الرحيم المكاوي 2ابن بطوطة الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 171805603/09/13 38 مزدوجحفيظة الريحاني 6ايت شاعو معازيز

إقليم: الخميسات 171843503/09/13 38 مزدوجقجوان سماعيل 1عبد ا الرحماني الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 171874003/09/13 38 مزدوجملهوف عبد العزيز 1محمد بلميلودي الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 171877303/09/13 38 مزدوجمهمدينا نادية 1عثمان بن عفان الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 171894303/09/13 38 مزدوجحفيظة أوبلل 2ابن بسام الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 171896203/09/13 38 مزدوجلكبيرة أغالم 2الشهيد الحارتي الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 171901103/09/13 38 مزدوجخديجة  قندوسي 1عثمان بن عفان الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 171906203/09/13 38 مزدوجرزق ا خديجة 10عبد ا الرحماني الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 171916503/09/13 38 مزدوجنجاة صرحان 9محمد الزرقطوني الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 171917903/09/13 38 مزدوجرشيد سجاري 4علل بن عبد ا عين السبيت

إقليم: الخميسات 171937803/09/13 38 مزدوجحفيضة زيات 1محمد بلميلودي الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 171938103/09/13 38 مزدوجالسعدية الزين 11ابن بطوطة الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 168124801/01/12 36 إلتحاق بالزوجةمزدوجالمصطفى حبشان 1ابن زيدون تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 168337004/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة حنضور 1الندلس تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 168175604/09/12 35 مزدوجايت الطالب محسن 11الكدادرة الغوالم

إقليم: الخميسات 168187304/09/12 35 مزدوجياسين عنفيفن 11بريمة الكنزرة

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. 
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إقليم: الخميسات 168215304/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجغزلن بن خلوق 2علل الرحماني أيت اوريبل

إقليم: الخميسات 168216004/09/12 35 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبدالعالي بنناجي 1عبد ا الرحماني الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 168225104/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة بوغنزي 1علل البحراوي سيدي علل البحراوي )البلدية(

إقليم: الخميسات 168261004/09/12 35 مزدوجا شرف  العل لي 1العزازبة الغوالم

إقليم: الخميسات 168315904/09/12 35 مزدوجزكريا ء  الصغير 182 نونبر تيداس

إقليم: الخميسات 168395404/09/12 35 مزدوجامين موساوي 5الرمل الكنزرة

إقليم: الخميسات 168400004/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجكوثر الناجي 1النبعاث مقام الطلبة

إقليم: الخميسات 168428404/09/12 35 مزدوجيوسف صلي 2مريم العذراء الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 157992102/09/10 34 مزدوجسمية عطيفي 2الخنساء الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 158447705/09/11 33 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم محيطو 1علل البحراوي سيدي علل البحراوي )البلدية(

إقليم: الخميسات 171733103/09/13 32 إلتحاق بالزوجمزدوجضريفة بوقيش 3الثكنة سيدي علل البحراوي )البلدية(

إقليم: الخميسات 171810003/09/13 31 إلتحاق بالزوجمزدوجالتهامي نجوى 1القاضي عياض الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 171987702/09/14 31 مزدوجسميحة عطار 11عثمان بن عفان الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 171995402/09/14 31 مزدوجموسى بلوى 2الرمل الكنزرة

إقليم: الخميسات 171996202/09/14 31 مزدوجخديجة برهون 6محمد الكامل تيداس

إقليم: الخميسات 172005302/09/14 31 مزدوجالكبير بندان 2لعظم ازحيليكة

إقليم: الخميسات 172005902/09/14 31 مزدوجحليمة بنهماشت 11احمد لبلج ازحيليكة

56 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: الخميسات 172008302/09/14 31 مزدوجلطيفة بنيحيى 1محمد بلميلودي الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 172014202/09/14 31 مزدوجسامية بغدادي 5سعد بن أبي وقاص الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 172015902/09/14 31 مزدوجاحمد بويسحاق 2الرشيدية الكنزرة

إقليم: الخميسات 172019502/09/14 31 مزدوجحسنة بوراس 11علي بن ابي طالب الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 172025802/09/14 31 مزدوجشاهيد خذيجة 11ابن بسام الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 172037902/09/14 31 مزدوجادريسية اظريف 11علي بن ابي طالب الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 172071502/09/14 31 مزدوجليلى المساوي 2سعد بن أبي وقاص الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 172078902/09/14 31 مزدوجوردة الوردي 9ابن بسام الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 172093802/09/14 31 مزدوجعائشة غرابي 11ابن بطوطة الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 172095002/09/14 31 مزدوجمحمد كاز 4المسيديرة جمعة مول البلد

إقليم: الخميسات 172128002/09/14 31 مزدوجرجاء لهراوي 10محمد بلميلودي الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 172134102/09/14 31 مزدوجنعيمة الودغيري 1عبد ا الرحماني الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 172136102/09/14 31 مزدوجعيادة المشاط 11اولد موسى ازحيليكة

إقليم: الخميسات 172188902/09/14 31 مزدوجرجاء تومي 5مريم العذراء الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 171716703/09/13 30 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة بنداودي 1تجزئة بلميلودي الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 158411105/09/11 29 إلتحاق بالزوجمزدوجإيمان شعيبة 1عائشة الصديقية الرماني )البلدية(

إقليم: الخميسات 168250104/09/12 29 مزدوجنجيب الضو 11رابعة العدوية الخميسات )البلدية(

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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إقليم: الخميسات 171826503/09/13 29 إلتحاق بالزوجةمزدوجاسماعيل حرقاس 1المل عين جوهرة-سيدي بوخلخال

إقليم: الخميسات 171843903/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجزهراء قنفور 1الدالية تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 171909403/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجسعدي عائشة 1ابن خلدون تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 120427103/09/13 28 إلتحاق بالزوجةمزدوجهشام لحصيني 1فاطمة الفهرية تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 158105802/09/10 28 مزدوجلقصيور فدوى 8الشهيد الحارتي الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 158168902/09/10 28 إلتحاق بالزوجةمزدوجبوعزة كروم 3ايت مالك أيت يدين

إقليم: الخميسات 171723903/09/13 28 مزدوجمحمد بيتش 11عبد ا الرحماني الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 171730003/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجلطيفة بوهيلي 1ابن بسام الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 171763503/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجالعيساوي حسناء 1ابن سينا الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 171772203/09/13 28 مزدوجالبوباري عبد العزيز 11اولد موسى ازحيليكة

إقليم: الخميسات 171776403/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الهاشمي 1ابن بسام الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 171784603/09/13 28 إلتحاق بالزوجةمزدوجالخلدي علي 1الزبير بن العوام الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 171786303/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان القرشي 1حفصة بنت عمر تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 171788103/09/13 28 إلتحاق بالزوجةمزدوجخالد المحجوب 1عمر بن عبد العزيز مقام الطلبة

إقليم: الخميسات 171830103/09/13 28 مزدوجاحمايس جمال 11العزازبة الغوالم

إقليم: الخميسات 171831303/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجحوري حفيظة 7تيفوغالين بوقشمير

إقليم: الخميسات 171841203/09/13 28 مزدوججو حسن 11علي بن ابي طالب الخميسات )البلدية(

58 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: الخميسات 171853403/09/13 28 مزدوجبوعزة لعسيري 3التوزيع الغوالم

إقليم: الخميسات 171855303/09/13 28 مزدوجسمية لحباب 11لعوينة لحميرة المركز ازحيليكة

إقليم: الخميسات 171861703/09/13 28 مزدوجلغليمي سعيد 11العزازبة الغوالم

إقليم: الخميسات 171938303/09/13 28 إلتحاق بالزوجةمزدوجالزراري سعيد 1ابن خلدون تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 140701205/09/08 24 مزدوجفرتاحي رضوان 11رابعة العدوية الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 171835903/09/13 24 إلتحاق بالزوجمزدوجفتيحة ادريسي 1الشهيد الحارتي الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 172116502/09/14 24 إلتحاق بالزوجمزدوجمليكة كمال 1الدارسة أيت بويحيى الحجامة

إقليم: الخميسات 171905303/09/13 23 إلتحاق بالزوجمزدوجالرتبي بشرى 1الثكنة سيدي علل البحراوي )البلدية(

إقليم: الخميسات 171987402/09/14 23 إلتحاق بالزوجةمزدوجمولي ادريس عتيقي 1لحسن اليوسي سيدي عبد الرزاق

إقليم: الخميسات 172103402/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجرشيدة حرشوي 1محمد بلميلودي الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 172109102/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجادو لحيان خديجة 1ابو القاسم الشابي تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 172117902/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجحفيظة كاسي 1الدالية تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 172603902/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجالفزازى  حنان 2ايتسعيد لفرايش أيت اوريبل

إقليم: الخميسات 130685405/09/03 22 إلتحاق بالزوجمزدوجالجلولي فاطمة 1علي بن ابي طالب الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 139946315/09/05 21 مزدوجرجاء برنيشي 5ابن سينا الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 168079401/03/11 21 إلتحاق بالزوجمزدوججميلة عبد المونى 1تجزئة بلميلودي الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 172040002/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطيمة العسري 1ابو القاسم الشابي تيفلت )البلدية(

59 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: الخميسات 172049402/09/14 21 مزدوجفؤاد  البروحي 11اولد زايد الغوالم

إقليم: الخميسات 172083502/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجادريسية السرغيني 1تغدوين أيت  ايشو

إقليم: الخميسات 172137102/09/14 21 مزدوجبديعة مهار 11ابن سينا الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 172162702/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجسارة أولحفيان 1محمد بلميلودي الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 172162802/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة اولحاج 1محمد بلميلودي الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 172183002/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجصفاء طبخا 1رابعة العدوية الخميسات )البلدية(

إقليم: الخميسات 172194602/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجالزين فاطمة الزهراء 1الدالية تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 172110802/09/14 20 إلتحاق بالزوجمزدوجنجية عمران 1حفصة بنت عمر تيفلت )البلدية(

إقليم: الخميسات 171902103/09/13 18 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الصمد ربيعي 1انوال الرماني )البلدية(

عمالة: الرباط 20688921/09/83 193 مزدوجالغلة عبد اللطيف 1حسان بن ثابت حسان )المقاطعة(

عمالة: الرباط 77499616/09/91 179 مزدوجعروس عبد الرحيم 1النور  المحمدي يعقوب المنصور )المقاطعة(

عمالة: الرباط 77584116/09/91 173 مزدوجرحمة بن قاسم 2عبد المالك السعدي يعقوب المنصور )المقاطعة(

عمالة: الرباط 94974816/09/79 170 مزدوجبهيجة بنسليمان 1عبدالمومن حسان )المقاطعة(

عمالة: الرباط 73772016/09/93 167 مزدوجعبد ا ايت بوي 1التوحيد حسان )المقاطعة(

عمالة: الرباط 23851317/09/84 163 مزدوجإبراهيم قنيبو 1يوسف بن تاشفين يعقوب المنصور )المقاطعة(

عمالة: الرباط 73918216/09/93 155 مزدوجسليمان اجريدي 1إدريس البحراوي اليوسفية اليوسفية )المقاطعة(

عمالة: الرباط 112244716/09/98 140 إلتحاق بالزوجمزدوجعائشة البركاوي 1الناشئة المحمدية يعقوب المنصور )المقاطعة(

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. 



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

الرباط - سل - القنيطرة04

المادة المطلوبة م. النقطمؤسسة  التعيين
ترتيب 

الختيار
جماعة  التعيين

عمالة: الرباط 73916016/09/93 139 إلتحاق بالزوجةمزدوجالزاكي يوسف 1التوحيد حسان )المقاطعة(

عمالة: الرباط 35780916/09/89 138 مزدوجخديجة مصلح 1عقبة بن نافع يعقوب المنصور )المقاطعة(

عمالة: الرباط 86506216/09/85 135 مزدوجالمزاري خديجة 1يعقوب المنصور يعقوب المنصور )المقاطعة(

عمالة: الرباط 5836216/09/94 134 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد عدنان 1عبدالمومن حسان )المقاطعة(

عمالة: الرباط 6354116/09/95 134 إلتحاق بالزوجمزدوجايت لحمادي سامية 1محمد  الخامس يعقوب المنصور )المقاطعة(

عمالة: الرباط 35428516/09/89 134 إلتحاق بالزوجمزدوجكريمة سخسوخ 1مولي رشيد حسان )المقاطعة(

عمالة: الرباط 6346516/09/95 129 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد بودحيم 1أحمد الشرقاوي حسان )المقاطعة(

عمالة: الرباط 83313213/12/93 129 إلتحاق بالزوجةمزدوجسيدي حسن الدريسي 1التوحيد حسان )المقاطعة(

عمالة: الرباط 111684316/09/97 129 إلتحاق بالزوجمزدوجفدوى علوي 1المام مالك اليوسفية )المقاطعة(

عمالة: الرباط 73915216/09/93 128 إلتحاق بالزوجةمزدوجالرجراجي إبراهيم 1الفقيه محمد غازي يعقوب المنصور )المقاطعة(

عمالة: الرباط 33780516/09/88 124 مزدوجمحمد الخمسي 1الوداية حسان )المقاطعة(

عمالة: الرباط 115786116/09/99 123 إلتحاق بالزوجمزدوجبشرى بنزوين 111 يناير اليوسفية )المقاطعة(

عمالة: الرباط 6146518/01/95 122 مزدوجبنخلوق فتيحة 1بوهلل يعقوب المنصور )المقاطعة(

عمالة: الرباط 28810016/09/86 122 مزدوجاكرام ادريس 1إدريس البحراوي حسان )المقاطعة(

عمالة: الرباط 37781317/09/90 122 مزدوجلعبويدي نادية 1الناشئة المحمدية يعقوب المنصور )المقاطعة(

عمالة: الرباط 77605616/09/91 122 مزدوجامينة بنحميدة 2بوهلل يعقوب المنصور )المقاطعة(

عمالة: الرباط 87492519/12/85 122 مزدوجناجية البراقزي 1محمد بلحسن الوزاني اليوسفية )المقاطعة(
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عمالة: الرباط 123495606/09/01 121 إلتحاق بالزوجمزدوجليلى بنمداني 1ساحة الشهداء حسان )المقاطعة(

عمالة: الرباط 70752216/09/95 115 إلتحاق بالزوجمزدوجامنة البوخاري 1مولي رشيد حسان )المقاطعة(

عمالة: الرباط 23849001/10/83 114 مزدوجرشيد العوفير 1ساحة الشهداء حسان )المقاطعة(

عمالة: الرباط 104617816/09/96 113 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة الغزواني 1الحاج قدور كريم حسان )المقاطعة(

عمالة: الرباط 104585816/09/96 109 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد لماغي 1الزبير بن العوام أكدال الرياض )المقاطعة(

عمالة: الرباط 104620216/09/96 109 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد لعراجي 1الزبير بن العوام أكدال الرياض )المقاطعة(

عمالة: الرباط 130666805/09/03 108 إلتحاق بالزوجمزدوجالبهجة مونية 1أحمد الشرقاوي حسان )المقاطعة(

عمالة: الرباط 117364606/09/00 107 إلتحاق بالزوجمزدوججميلة شبلي 1يعقوب المنصور يعقوب المنصور )المقاطعة(

عمالة: الرباط 136847207/09/04 103 إلتحاق بالزوجمزدوجليلى هرارش 1الزبير بن العوام أكدال الرياض )المقاطعة(

عمالة: الرباط 71818805/10/92 102 إلتحاق بالزوجمزدوجبشرى الوفائي 1المام مالك اليوسفية )المقاطعة(

عمالة: الرباط 5613516/09/94 101 إلتحاق بالزوجمزدوجاكريمو حسنة 2ساحة الشهداء حسان )المقاطعة(

عمالة: الرباط 104491316/09/96 101 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الوهاب المعزي 1التوحيد حسان )المقاطعة(

عمالة: الرباط 104859716/09/96 101 إلتحاق بالزوجةمزدوجبوشعيب سنضاضي 1التوحيد حسان )المقاطعة(

عمالة: الرباط 115370516/09/99 101 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة اكيا 1عبد المالك السعدي يعقوب المنصور )المقاطعة(

عمالة: الرباط 130568418/09/03 101 إلتحاق بالزوجمزدوجاجريلي فاطمة 1القاضي عياض حسان )المقاطعة(

عمالة: الرباط 136706907/09/04 101 إلتحاق بالزوجةمزدوجيونس اللساق 1المل يعقوب المنصور )المقاطعة(

عمالة: الرباط 136734407/09/04 101 إلتحاق بالزوجمزدوجدهشور ماجدولين 1الفقيه محمد غازي يعقوب المنصور )المقاطعة(
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عمالة: الرباط 136870007/09/04 101 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان سيسان 1الفتح يعقوب المنصور )المقاطعة(

عمالة: الرباط 136835407/09/04 100 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم فصكي 1محمد بلحسن الوزاني اليوسفية )المقاطعة(

عمالة: الرباط 83305220/12/93 99 إلتحاق بالزوجمزدوجمينة الخيالي 1المنظر الجميل أكدال الرياض )المقاطعة(

عمالة: الرباط 123483706/09/01 99 إلتحاق بالزوجمزدوجلبنى بنعلي 1عبد المالك السعدي يعقوب المنصور )المقاطعة(

عمالة: الرباط 126467804/09/02 99 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة  بلخريف 1الداخلة يعقوب المنصور )المقاطعة(

عمالة: الرباط 126649512/09/02 99 إلتحاق بالزوجمزدوجالناوي بوشرى 1المام مالك اليوسفية )المقاطعة(

عمالة: الرباط 136733207/09/04 99 إلتحاق بالزوجةمزدوجابريك عبد الوهاب 2محمد بن  يوسف يعقوب المنصور )المقاطعة(

عمالة: الرباط 126344412/09/02 97 إلتحاق بالزوجمزدوجاحميدي غنيمة 1فاطمة الزهراء يعقوب المنصور )المقاطعة(

عمالة: الرباط 76646316/09/91 95 إلتحاق بالزوجمزدوججميلة بوتا 1المنظر الجميل أكدال الرياض )المقاطعة(

عمالة: الرباط 130859705/09/03 95 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم زرقي 1عبدالمومن حسان )المقاطعة(

عمالة: الرباط 117636306/09/00 94 إلتحاق بالزوجمزدوجمنى الزحولي 1التوحيد حسان )المقاطعة(

عمالة: الرباط 5864916/09/94 93 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة أبطان 1العلمة عبد ا الجراري اليوسفية )المقاطعة(

عمالة: الرباط 115357216/09/99 93 إلتحاق بالزوجمزدوجقدوري مونية 1الوداية حسان )المقاطعة(

عمالة: الرباط 117489706/09/00 93 إلتحاق بالزوجمزدوجايت ابا فاطمة 1العلمة عبد ا الجراري اليوسفية )المقاطعة(

عمالة: الرباط 123377706/09/01 93 إلتحاق بالزوجمزدوجعامري ميمونة 1القاضي عياض حسان )المقاطعة(

عمالة: الرباط 111396216/09/97 92 إلتحاق بالزوجمزدوجلبنى الكوهن 1الحاج قدور كريم حسان )المقاطعة(

عمالة: الرباط 111872116/09/98 92 إلتحاق بالزوجمزدوجازهاري حنان 1يعقوب المنصور يعقوب المنصور )المقاطعة(
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عمالة: الرباط 139979307/09/05 92 إلتحاق بالزوجمزدوجنجوى الزهري 1خالد بن الوليد أكدال الرياض )المقاطعة(

عمالة: الرباط 140091615/09/05 92 إلتحاق بالزوجمزدوجالصحراوي آمال 3خالد بن الوليد أكدال الرياض )المقاطعة(

عمالة: الرباط 123730706/09/01 90 إلتحاق بالزوجمزدوجحميدي علوي زينب 1العلمة عبد ا الجراري اليوسفية )المقاطعة(

عمالة: الرباط 117425611/09/00 89 إلتحاق بالزوجمزدوجبنجدو وفاء 4مولي رشيد حسان )المقاطعة(

عمالة: الرباط 117971606/09/00 89 إلتحاق بالزوجمزدوجصويلح كنزة 2فاطمة الزهراء يعقوب المنصور )المقاطعة(

عمالة: الرباط 130607705/09/03 89 إلتحاق بالزوجمزدوجفوزية بن مالك 1ألمام الغزالي اليوسفية )المقاطعة(

عمالة: الرباط 115350816/09/99 88 إلتحاق بالزوجمزدوججبران فتيحة 5حسان بن ثابت حسان )المقاطعة(

عمالة: الرباط 111614416/09/97 86 إلتحاق بالزوجمزدوجزكية إزللن 1المغرب العربي يعقوب المنصور )المقاطعة(

عمالة: الرباط 115417416/09/99 86 إلتحاق بالزوجمزدوجالخنشولي حنان 1إدريس البحراوي حسان )المقاطعة(

عمالة: الرباط 126455704/09/02 85 إلتحاق بالزوجمزدوجبنسعيد هند 1فاطمة الزهراء يعقوب المنصور )المقاطعة(

عمالة: الرباط 140195906/09/06 81 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية جغميم 1يعقوب المنصور يعقوب المنصور )المقاطعة(

عمالة: الرباط 127000504/09/02 79 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة زين الدين 1احمد الراشدي اليوسفية )المقاطعة(

عمالة: الرباط 123738406/09/01 78 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الغني الحارتي 2القاضي عياض حسان )المقاطعة(

عمالة: الرباط 111646516/09/97 77 إلتحاق بالزوجمزدوجسميرة الدرداك 1سكينة بنت الحسين يعقوب المنصور )المقاطعة(

عمالة: الرباط 123882806/09/01 77 إلتحاق بالزوجمزدوجصوفية اعلم 5حسان بن ثابت حسان )المقاطعة(

عمالة: الرباط 126641904/09/02 77 إلتحاق بالزوجمزدوجالوارم زهرة 1أحمد الحنصالي يعقوب المنصور )المقاطعة(

عمالة: الرباط 140063007/09/05 77 إلتحاق بالزوجمزدوجفرح مزوش 4القاضي عياض حسان )المقاطعة(
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عمالة: الرباط 123711206/09/01 76 إلتحاق بالزوجمزدوجزكية غطيسي 10باب تامسنا حسان )المقاطعة(

عمالة: الرباط 126324304/09/02 76 إلتحاق بالزوجمزدوجاسماء            ابرشان 1يوسف بن تاشفين يعقوب المنصور )المقاطعة(

عمالة: الرباط 140510905/09/07 76 إلتحاق بالزوجمزدوجهدى امحند 1عمر بن عبد العزيز اليوسفية )المقاطعة(

عمالة: الرباط 17193116/09/82 72 إلتحاق بالزوجةمزدوجالقزايني رشيد 3علل بن عبد ا حسان )المقاطعة(

عمالة: الرباط 126902704/09/02 71 إلتحاق بالزوجةمزدوجاسماعيل أموسى 5علل بن عبد ا حسان )المقاطعة(

عمالة: الرباط 115367616/09/99 70 إلتحاق بالزوجمزدوجسعاد موسى 9علل بن عبد ا حسان )المقاطعة(

عمالة: الرباط 115477016/09/99 70 إلتحاق بالزوجمزدوجرجا  بشرى 1المختار السوسي يعقوب المنصور )المقاطعة(

عمالة: الرباط 117632506/09/00 70 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية الواسع 117 يناير اليوسفية )المقاطعة(

عمالة: الرباط 126909304/09/02 70 إلتحاق بالزوجمزدوجهدى قسود 1المغرب العربي يعقوب المنصور )المقاطعة(

عمالة: الرباط 126984004/09/02 70 إلتحاق بالزوجمزدوجيعيش ثورية 1السادس نونبر اليوسفية )المقاطعة(

عمالة: الرباط 9093716/09/95 69 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الرحمان أقر 7المسيرة الخضراء العكاري حسان )المقاطعة(

عمالة: الرباط 126376204/09/02 69 إلتحاق بالزوجمزدوجأمركاس حبيبة 1المام مالك اليوسفية )المقاطعة(

عمالة: الرباط 130644416/09/03 69 إلتحاق بالزوجمزدوجالشكر فاطمة 112 يناير اليوسفية )المقاطعة(

عمالة: الرباط 136878707/09/04 69 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان زكعوش 1المختار السوسي يعقوب المنصور )المقاطعة(

عمالة: الرباط 139959807/09/05 69 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم شعبان 1خالد بن الوليد أكدال الرياض )المقاطعة(

عمالة: الرباط 140480405/09/07 69 إلتحاق بالزوجمزدوجاسية الحوراني 1خالد بن الوليد أكدال الرياض )المقاطعة(

عمالة: الرباط 140554005/09/07 69 إلتحاق بالزوجمزدوجقدار سليمة 9المسيرة الخضراء العكاري حسان )المقاطعة(
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عمالة: الرباط 130766005/09/03 68 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء لشهب 3علل بن عبد ا حسان )المقاطعة(

عمالة: الرباط 140624605/09/08 68 إلتحاق بالزوجمزدوجأحبوب أمينة 6محمد الرازي يعقوب المنصور )المقاطعة(

عمالة: الرباط 154830403/12/08 68 إلتحاق بالزوجمزدوجبنبوشعيب نعيمة 1المسيرة اليوسفية )المقاطعة(

عمالة: الرباط 123880006/09/01 67 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة وهبي 2أحمد القاسمي اليوسفية )المقاطعة(

عمالة: الرباط 126396104/09/02 67 إلتحاق بالزوجمزدوجعتيق إيمان 9المام مالك اليوسفية )المقاطعة(

عمالة: الرباط 140732705/09/08 67 إلتحاق بالزوجمزدوجاكرام ميسور 1الفتح يعقوب المنصور )المقاطعة(

عمالة: الرباط 136782607/09/04 65 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم نصري 3المختار جزوليت يعقوب المنصور )المقاطعة(

عمالة: الرباط 104713216/09/96 64 إلتحاق بالزوجمزدوجأمال نيازي 4محمد بن  يوسف يعقوب المنصور )المقاطعة(

عمالة: الرباط 115893116/09/99 63 إلتحاق بالزوجمزدوجالعياشي ناجية 1السادس نونبر اليوسفية )المقاطعة(

عمالة: الرباط 115352616/09/99 62 إلتحاق بالزوجمزدوجالفقير فوزية 1بوهلل يعقوب المنصور )المقاطعة(

عمالة: الرباط 123501006/09/01 62 إلتحاق بالزوجمزدوجبن التاج فوزية 3المختار جزوليت يعقوب المنصور )المقاطعة(

عمالة: الرباط 123665706/09/01 61 إلتحاق بالزوجمزدوجايمان المزابي 1الحسن اليوسي اليوسفية )المقاطعة(

عمالة: الرباط 123708306/09/01 61 إلتحاق بالزوجمزدوجأمينة كمرة 1المختار السوسي يعقوب المنصور )المقاطعة(

عمالة: سل 25866016/09/85 227 مزدوجملولي عبد الحق 1مدرسة الفقيه محمد بريطل باب المريسة )المقاطعة(

عمالة: سل 17492821/09/83 217 مزدوجبوجمعة لمصوب 3مدرسة عمر بن عبد العزيز حصين )المقاطعة(

عمالة: سل 17451421/09/83 215 مزدوجعبدالرحيم اجبيلو 1مدرسة محمد  تيمد حصين )المقاطعة(

عمالة: سل 16417615/10/81 197 مزدوجمحمد الكناوي 1مدرسة عبد الواحد المراكشي باب المريسة )المقاطعة(
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عمالة: سل 37834917/09/90 197 مزدوجغياتي فوزية 1مدرسة الفقيه محمد بريطل باب المريسة )المقاطعة(

عمالة: سل 88784216/09/88 195 مزدوجفاطمة لعبيدي 5مدرسة محمد البارودي حصين )المقاطعة(

عمالة: سل 25845016/09/85 191 مزدوجمحمد بن عبد ا 1مدرسة طه حسين تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 23876717/09/83 181 مزدوجالمرضي احمد 1مدرسة محمد البارودي حصين )المقاطعة(

عمالة: سل 35877617/09/90 169 مزدوجالناجي فاطمة 1مدرسة الولي سيدي بن عاشر بطانة )المقاطعة(

عمالة: سل 74085016/09/93 169 مزدوجبشرى المير 1مدرسة محمد البارودي حصين )المقاطعة(

عمالة: سل 28819516/09/86 167 مزدوجحسن منيحو 1مدرسة العلمة علي عواد باب المريسة )المقاطعة(

عمالة: سل 35122316/09/89 167 مزدوجاحمد السموالي 1مدرسة محمد حصار تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 35876216/09/90 163 مزدوجالزهري محمد 1مدرسة العلمة علي عواد باب المريسة )المقاطعة(

عمالة: سل 25893316/09/85 161 مزدوجادريس داودي 1مدرسة العلمة علي عواد باب المريسة )المقاطعة(

عمالة: سل 37789517/09/90 161 مزدوجالحسن علج 3مدرسة واد الذهب تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 38562817/09/90 161 مزدوجعبد السلم الخميسي 1مدرسة بوجدور سيدي بوقنادل )البلدية(

عمالة: سل 70736116/09/92 161 مزدوجعبداللطيف لفقيه 2مدرسة واد الذهب تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 70793816/09/92 161 مزدوجالطاهر العلوي 1المدرسة الجماعاتية اولد الغزولي عامر

عمالة: سل 72429916/09/92 161 مزدوجم.لحسن الدريسي بوفال 1مدرسة العلمة علي عواد باب المريسة )المقاطعة(

عمالة: سل 78711716/09/92 161 مزدوجشتيوي محمد 2مدرسة الطلس باب المريسة )المقاطعة(

عمالة: سل 88624417/09/90 161 مزدوجنجية الصولي 1مدرسة رابعة العدوية تابريكت )المقاطعة(
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عمالة: سل 72087116/09/92 159 مزدوجمحمد قباش 1مدرسة أحمد معنينو العيايدة )المقاطعة(

عمالة: سل 72511316/09/92 159 مزدوجالسويحلي عبدالعزيز 1مدرسة عمر بن عبد العزيز حصين )المقاطعة(

عمالة: سل 83296005/01/94 159 مزدوجالشرقاوي المالقي سعيدة 4مدرسة أحمد الجريري باب المريسة )المقاطعة(

عمالة: سل 5876416/09/94 155 مزدوجعبد الكبير منارة 2مدرسة محمد حصار تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 5974616/09/94 155 مزدوجمحمد المورادي 1مدرسة حي السلم بطانة )المقاطعة(

عمالة: سل 6095516/09/94 155 مزدوجمحمد مستيني 2مدرسة عمر بن عبد العزيز حصين )المقاطعة(

عمالة: سل 6347016/09/95 155 مزدوجالسباعي حسني 1مدرسة محمد حصار تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 23931816/09/84 155 مزدوجنورالدين الوردي 1مدرسة بوجدور سيدي بوقنادل )البلدية(

عمالة: سل 72390616/09/92 155 مزدوجعبد ا البوسغتي 1 مدرسة فرحات حشاد العيايدة )المقاطعة(

عمالة: سل 73864216/09/93 155 مزدوجفاطمة حمي 1مدرسة أحمد بنعبد النبي بطانة )المقاطعة(

عمالة: سل 74353516/09/93 155 مزدوجالمنصوري العبدلوي محمد 2مدرسة عثمان بن عفان حصين )المقاطعة(

عمالة: سل 35566416/09/89 151 مزدوجبنعيسى  حسايني 1مدرسة احصين حصين )المقاطعة(

عمالة: سل 5606916/09/94 149 مزدوجالحسين بنلحسن 1مدرسة الفقيه عبد السلم الزهراوي تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 6339616/09/95 149 مزدوجغريب محمد 1مدرسة خديجة أم المؤمنين العيايدة )المقاطعة(

عمالة: سل 38317617/09/90 149 مزدوجمصطفى  الدكني 7مجموعة مدارس اولد اسبيطة عامر

عمالة: سل 72532316/09/92 149 مزدوجلحسن العسال 1مدرسة خديجة أم المؤمنين العيايدة )المقاطعة(

عمالة: سل 73875616/09/93 149 مزدوجسوماتة عبد السلم 1 مدرسة المرينيين تابريكت )المقاطعة(
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عمالة: سل 111880416/09/98 149 مزدوجبوطاهر فاطمة الزهراء 2مدرسة مولي المكي العلوي باب المريسة )المقاطعة(

عمالة: سل 21397416/09/85 148 مزدوجموحى اوحديدو 4مدرسة مولي علي الشريف تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 35884417/09/90 147 مزدوجمحمد بنمينة 4مدرسة إدريس الزهر تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 74956016/09/93 147 مزدوجعبد العزيز أزوكـاغ 7مدرسة أبي بكر الصديق العيايدة )المقاطعة(

عمالة: سل 70779916/09/92 145 مزدوجعلي زيان 1المدرسة الجماعاتية اولد الغزولي عامر

عمالة: سل 72538916/09/92 145 مزدوجيوسف العبدلوي 1مجموعة مدارس بوقنادل سيدي بوقنادل )البلدية(

عمالة: سل 74964616/09/93 145 مزدوجامباركة اليماني 1مدرسة موسى بن نصير تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 76215416/09/91 145 مزدوجمينة الكناوي 1مدرسة خديجة أم المؤمنين العيايدة )المقاطعة(

عمالة: سل 5469216/09/94 143 مزدوجالعياشي اركاز 1مدرسة طه حسين تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 9124916/09/95 143 مزدوجالشريف حوضي 7مدرسة محمد بلكبير تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 34878416/09/89 143 مزدوجعائشة الدريسي 4مدرسة زردال الشرقية سيدي بوقنادل )البلدية(

عمالة: سل 73793916/09/93 143 مزدوجعبد ا الطيبي 1مدرسة العياشي تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 74407116/09/93 143 مزدوجفؤاد الوقواق 7المدرسة الجماعاتية اولد الغزولي عامر

عمالة: سل 76470616/09/91 143 مزدوجواها مينة 5 مدرسة المرينيين تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 104864216/09/96 143 مزدوجمحمد سلزار 1مدرسة محمد بلكبير تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 70650016/09/92 140 مزدوجحميد كريم 2 مدرسة الشهداء باب المريسة )المقاطعة(

عمالة: سل 35410216/09/89 138 إلتحاق بالزوجمزدوجالسايسي فائدة 1مدرسة مولي المكي العلوي باب المريسة )المقاطعة(
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عمالة: سل 88265416/09/87 138 مزدوجأمينة الكتاني 6مدرسة عمر بن عبد العزيز حصين )المقاطعة(

عمالة: سل 74087916/09/93 136 إلتحاق بالزوجمزدوجسميرة قديري 1مدرسة العياشي تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 9259016/09/95 135 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة بولبرود 1مدرسة بوجدور سيدي بوقنادل )البلدية(

عمالة: سل 88715016/09/87 130 مزدوجوفاء مفيد 1مدرسة حمان الفطواكي باب المريسة )المقاطعة(

عمالة: سل 117589306/09/00 130 إلتحاق بالزوجمزدوجعزيزة أسفري 1مدرسة ابن طفيل بطانة )المقاطعة(

عمالة: سل 118142806/09/00 130 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان توفيق 3مدرسة سعد بن أبي وقاص تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 117871206/09/00 129 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان قديد 2 مدرسة محمد وديع السفي العيايدة )المقاطعة(

عمالة: سل 9258216/09/95 128 إلتحاق بالزوجمزدوجحفيطة الشويني 1مدرسة بوجدور سيدي بوقنادل )البلدية(

عمالة: سل 73926616/09/93 126 مزدوجموسى أعراب 1مدرسة الساقية الحمراء باب المريسة )المقاطعة(

عمالة: سل 83297208/11/93 126 مزدوجمؤصف محمد 2مدرسة العياشي تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 29778917/09/90 124 إلتحاق بالزوجةمزدوجبوريش لكبير 2مدرسة الولي سيدي بن عاشر بطانة )المقاطعة(

عمالة: سل 39733228/11/90 124 مزدوجنادية فتحي 3مدرسة عثمان بن عفان حصين )المقاطعة(

عمالة: سل 104451716/09/96 124 إلتحاق بالزوجةمزدوجمصطفى بنسكساك 5مدرسة العلمة علي عواد باب المريسة )المقاطعة(

عمالة: سل 35664116/09/89 123 إلتحاق بالزوجمزدوجالزهراء بديار 1مدرسة المام الطبري بطانة )المقاطعة(

عمالة: سل 73511416/09/93 119 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة الد يب 1 مدرسة محمد بن الراضي السلوي تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 104639116/09/96 118 إلتحاق بالزوجةمزدوجادريس الجدياني 1مدرسة طه حسين تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 126903504/09/02 118 إلتحاق بالزوجمزدوجحفيظة أورحو 1مدرسة ابن طفيل بطانة )المقاطعة(
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عمالة: سل 126557704/09/02 116 إلتحاق بالزوجمزدوجدلل العلوي 1مدرسة ثريا الشاوي العيايدة )المقاطعة(

عمالة: سل 77597416/09/91 114 مزدوجسمية العيساوي الدريسي 1مدرسة العلمة علي عواد باب المريسة )المقاطعة(

عمالة: سل 24135917/09/84 113 إلتحاق بالزوجمزدوجالوهبي نعيمة 3 مدرسة توبقال العيايدة )المقاطعة(

عمالة: سل 111359316/09/97 109 إلتحاق بالزوجةمزدوجرضوان بلبايتة 2مدرسة العلمة المدني الصفار تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 115361016/09/99 104 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد الحسني 1مدرسة عبد الواحد المراكشي باب المريسة )المقاطعة(

عمالة: سل 115349816/09/99 101 إلتحاق بالزوجمزدوجمينة كركوش 2مدرسة عمر بن عبد العزيز حصين )المقاطعة(

عمالة: سل 115363416/09/99 101 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة المسيوي 1 مدرسة بئر انزران حصين )المقاطعة(

عمالة: سل 117332706/09/00 101 إلتحاق بالزوجمزدوجفاتحة باعدي 9مدرسة رقية بنت الرسول حصين )المقاطعة(

عمالة: سل 126997804/09/02 101 إلتحاق بالزوجمزدوجكريمة  زرو 1مدرسة المفتي أبو بكر زنيبر بطانة )المقاطعة(

عمالة: سل 136792207/09/04 101 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام اومينا 1مدرسة أحمد معنينو العيايدة )المقاطعة(

عمالة: سل 118077811/09/00 99 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان مالكي 1مدرسة العلمة المدني الصفار تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 115672816/09/99 98 إلتحاق بالزوجمزدوجامقضني سعيدة 1مدرسة محمد عبده بطانة )المقاطعة(

عمالة: سل 130597206/09/03 98 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء بلعلي 1مدرسة أحمد بنعبد النبي بطانة )المقاطعة(

عمالة: سل 126481206/09/02 97 إلتحاق بالزوجمزدوجهجر بوكرين 1مدرسة سعد بن أبي وقاص تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 130620922/09/03 96 إلتحاق بالزوجمزدوجايمان بودومة 1مدرسة ابن حزم بطانة )المقاطعة(

عمالة: سل 117909411/09/00 93 إلتحاق بالزوجةمزدوجالمصطفى حيدة 1مدرسة أحمد بنعبد النبي بطانة )المقاطعة(

عمالة: سل 139936107/09/05 92 إلتحاق بالزوجمزدوجاسماء بلخدير 1مدرسة حي السلم بطانة )المقاطعة(
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عمالة: سل 136803007/09/04 89 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان الصنهاجي 1مجموعة مدارس اولد اسبيطة عامر

عمالة: سل 111365016/09/97 88 إلتحاق بالزوجمزدوجالدريسي القاسمي إيمان 3مجموعة مدارس سيدي حميدة حصين )المقاطعة(

عمالة: سل 136875707/09/04 84 إلتحاق بالزوجمزدوجلبنى التجاني 2مدرسة إبن زاكور تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 123621806/09/01 82 إلتحاق بالزوجمزدوجلبنى الحدادي 1مدرسة أحمد بنعبد النبي بطانة )المقاطعة(

عمالة: سل 117941506/09/00 80 إلتحاق بالزوجمزدوجعزيزة ميمون 3مدرسة سيدي موسى الدكالي باب المريسة )المقاطعة(

عمالة: سل 115366616/09/99 78 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة العشابي 1مدرسة الزوبير بن العوام باب المريسة )المقاطعة(

عمالة: سل 118142316/09/00 77 إلتحاق بالزوجمزدوجغزلن طنجي 3مدرسة جمال الدين المهياوي حصين )المقاطعة(

عمالة: سل 130587918/09/03 70 إلتحاق بالزوجمزدوجصباح بابا 1مدرسة خديجة أم المؤمنين العيايدة )المقاطعة(

عمالة: سل 130754205/09/03 64 إلتحاق بالزوجمزدوجالقوس حنان 1مدرسة الزوبير بن العوام باب المريسة )المقاطعة(

عمالة: سل 126928404/09/02 61 إلتحاق بالزوجمزدوجرودك حليمة 2مدرسة جمال الدين المهياوي حصين )المقاطعة(

عمالة: سل 130608305/09/03 61 إلتحاق بالزوجمزدوجبنموسى حياة 3مدرسة الولي سيدي بن عاشر بطانة )المقاطعة(

عمالة: سل 140044907/09/05 61 إلتحاق بالزوجمزدوجحنـان قيطوني 1مدرسة ثكنة المظليين العيايدة )المقاطعة(

عمالة: سل 140703105/09/08 61 إلتحاق بالزوجمزدوجغزيزل فاطمة الزهرة 1 مدرسة توبقال العيايدة )المقاطعة(

عمالة: سل 140673605/09/08 60 إلتحاق بالزوجمزدوجلمياء البقالي 1  مدرسة البحتري العيايدة )المقاطعة(

عمالة: سل 140727405/09/08 60 إلتحاق بالزوجمزدوجمعمري حياة 1مدرسة العلمة علي عواد باب المريسة )المقاطعة(

عمالة: سل 154924506/10/09 60 إلتحاق بالزوجمزدوجالمرابط ضحى 1  مدرسة البحتري العيايدة )المقاطعة(

عمالة: سل 154997701/01/10 60 إلتحاق بالزوجمزدوجبرطال اكرام 1مدرسة ثكنة المظليين العيايدة )المقاطعة(
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عمالة: سل 155120701/01/10 60 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد الياكي 6مدرسة عبد الواحد المراكشي باب المريسة )المقاطعة(

عمالة: سل 140605923/01/08 59 إلتحاق بالزوجمزدوجمني فتيحة 1مدرسة أحمد الجريري باب المريسة )المقاطعة(

عمالة: سل 140111807/09/05 58 إلتحاق بالزوجمزدوجزين صفاء 1مدرسة رقية بنت الرسول حصين )المقاطعة(

عمالة: سل 117350406/09/00 56 إلتحاق بالزوجمزدوج الهام بوزيان 1مدرسة حي السلم بطانة )المقاطعة(

عمالة: سل 140619005/09/08 56 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة أعريب 2مدرسة ابو الحسن القابسي تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 123602619/09/01 55 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطنة البحبوحي 1مدرسة بوجدور سيدي بوقنادل )البلدية(

عمالة: سل 117859806/09/00 54 إلتحاق بالزوجمزدوجوشام سناء 1مدرسة ابن طفيل بطانة )المقاطعة(

عمالة: سل 126539816/09/02 54 إلتحاق بالزوجمزدوججليلة الذيب 1مدرسة الفقيه عبد السلم الزهراوي تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 154935002/09/09 53 إلتحاق بالزوجمزدوجحسون  فاطمة 4مدرسة احصين حصين )المقاطعة(

عمالة: سل 157977402/09/10 53 إلتحاق بالزوجمزدوجبشرى اهروي 2مدرسة حي السلم بطانة )المقاطعة(

عمالة: سل 158116002/09/10 53 إلتحاق بالزوجمزدوجمايو مجدولين 2 مدرسة الزلقة تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 117969106/09/00 52 إلتحاق بالزوجمزدوجمنى سكراني 1مدرسة عبد الواحد المراكشي باب المريسة )المقاطعة(

عمالة: سل 140681105/09/08 52 إلتحاق بالزوجمزدوجمليكة الخنفار 5مدرسة العلمة علي عواد باب المريسة )المقاطعة(

عمالة: سل 157978202/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة ايت اعلي اناصر 1  مدرسة البحتري العيايدة )المقاطعة(

عمالة: سل 158071002/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجايمان الطاهري 1مدرسة عبد الرحمان بن عوف حصين )المقاطعة(

عمالة: سل 158085302/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة حلمي 1مدرسة العلمة علي عواد باب المريسة )المقاطعة(

عمالة: سل 158091302/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجاستبشار زينب 1مدرسة العلمة علي عواد باب المريسة )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

الرباط - سل - القنيطرة04

المادة المطلوبة م. النقطمؤسسة  التعيين
ترتيب 

الختيار
جماعة  التعيين

عمالة: سل 123985706/09/01 51 إلتحاق بالزوجةمزدوجيوسف الزيت 1مدرسة عبد الرحمان بن عوف حصين )المقاطعة(

عمالة: سل 126647302/10/02 51 إلتحاق بالزوجمزدوجنوال اليونسي 1مدرسة فاطمة الفهرية باب المريسة )المقاطعة(

عمالة: سل 126800616/09/02 51 إلتحاق بالزوجمزدوجثورية لشكر 5مدرسة عامر السفلى حصين )المقاطعة(

عمالة: سل 136769907/09/04 50 إلتحاق بالزوجمزدوجحسناء الزعفراني 7مدرسة جمال الدين المهياوي حصين )المقاطعة(

عمالة: سل 117945606/09/00 48 إلتحاق بالزوجمزدوجنوال مجدوبي 9مدرسة عبد الرحمان بن عوف حصين )المقاطعة(

عمالة: سل 155074902/09/09 47 إلتحاق بالزوجمزدوجكريشة ياسرة 3مدرسة حي السلم بطانة )المقاطعة(

عمالة: سل 158006002/09/10 47 إلتحاق بالزوجمزدوجنوال بنعطا 1مدرسة العهد الجديد تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 158029102/09/10 47 إلتحاق بالزوجةمزدوجيوسف دايش 1مدرسة ابن طفيل بطانة )المقاطعة(

عمالة: سل 126661904/09/02 46 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء التوري 1مدرسة بوشعيب  الحريزي حصين )المقاطعة(

عمالة: سل 154826120/01/09 46 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان  ايت بنعمر 1 مدرسة بئر انزران حصين )المقاطعة(

عمالة: سل 158514709/12/11 46 إلتحاق بالزوجمزدوجبلمغاري نادية 2مدرسة أحمد بنعبد النبي بطانة )المقاطعة(

عمالة: سل 111945116/09/98 45 إلتحاق بالزوجمزدوجوفاء الحدون 4مدرسة عبد الكريم غلب حصين )المقاطعة(

عمالة: سل 117335606/09/00 45 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم  بن رحال 1 مدرسة المرينيين تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 126938504/09/02 45 إلتحاق بالزوجمزدوجرقية سعيدي 2مدرسة مولي المكي العلوي باب المريسة )المقاطعة(

عمالة: سل 130857905/09/03 45 إلتحاق بالزوجمزدوجسلوى زبنجي 1مدرسة ابن حزم بطانة )المقاطعة(

عمالة: سل 140589824/01/08 45 إلتحاق بالزوجةمزدوجالناضير الشلح 1مدرسة أبي بكر الصديق العيايدة )المقاطعة(

عمالة: سل 158437705/09/11 45 إلتحاق بالزوجمزدوجالعمري زينب 7مدرسة الشهيد محمد الحياني حصين )المقاطعة(
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عمالة: سل 136713507/09/04 44 إلتحاق بالزوجمزدوجغزلن عياد 5مدرسة عامر السفلى حصين )المقاطعة(

عمالة: سل 140059915/09/05 44 إلتحاق بالزوجمزدوجالمديني رجاء 2مدرسة عبد الرحمان بن عوف حصين )المقاطعة(

عمالة: سل 140550705/09/07 44 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء واضح 1مدرسة ابن حزم بطانة )المقاطعة(

عمالة: سل 158380405/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الروضي 1مدرسة ابن حزم بطانة )المقاطعة(

عمالة: سل 158420205/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجاسماء قبيبشي 2مدرسة عامر السفلى حصين )المقاطعة(

عمالة: سل 158444305/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان مدك 1مدرسة للة أسماء باب المريسة )المقاطعة(

عمالة: سل 168152301/01/12 44 إلتحاق بالزوجمزدوجالزهرة طالبي 1مدرسة زردال سيدي بوقنادل )البلدية(

عمالة: سل 126874604/09/02 43 إلتحاق بالزوجمزدوجالنيسوي زهور 2مدرسة المام الطبري بطانة )المقاطعة(

عمالة: سل 158344605/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجالزعر بشرى 1مدرسة محمد بلكبير تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 158374305/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجخليصة المنصوري 1مدرسة الطلس الكبير العيايدة )المقاطعة(

عمالة: سل 158386105/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجفحشوش نجية 1مدرسة ثريا الشاوي العيايدة )المقاطعة(

عمالة: سل 158406705/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجهند حومية 1 مدرسة أبي ذر الغفاري تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 158426105/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجفتيحة كوجان 1مدرسة للة أسماء باب المريسة )المقاطعة(

عمالة: سل 158437205/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجحفيظة السيكي 5مدرسة إدريس الزهر تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 158467805/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجالهام اسوس 4مدرسة حي السلم بطانة )المقاطعة(

عمالة: سل 158534709/12/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجحفيظة ليوق 2مدرسة الفقيه عبد السلم الزهراوي تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 168458301/01/12 43 إلتحاق بالزوجمزدوجكريمة مريت 1مدرسة للة أسماء باب المريسة )المقاطعة(
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عمالة: سل 158138602/09/10 42 إلتحاق بالزوجمزدوجأوسليمان سلمة 2مدرسة أحمد الجريري باب المريسة )المقاطعة(

عمالة: سل 158039802/09/10 40 إلتحاق بالزوجمزدوجلطيفة العسري 1مدرسة عامر السفلى حصين )المقاطعة(

عمالة: سل 158069202/09/10 40 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم الصديقي 1المدرسة الجماعاتية النصر السهول

عمالة: سل 158105302/09/10 40 إلتحاق بالزوجمزدوجلكحل عواطف 1مدرسة فاطمة الفهرية باب المريسة )المقاطعة(

عمالة: سل 136724107/09/04 39 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطنة بودراع 2مدرسة الشهيد محمد الحياني حصين )المقاطعة(

عمالة: سل 158059002/09/10 39 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء اليشيوي 1مدرسة حي السلم بطانة )المقاطعة(

عمالة: سل 117744006/09/00 38 إلتحاق بالزوجمزدوجأسماء الدريسي 1مدرسة أبي بكر الصديق العيايدة )المقاطعة(

عمالة: سل 123958906/09/01 38 إلتحاق بالزوجمزدوجطلل لمياء 1مدرسة محمد القاسمي بطانة )المقاطعة(

عمالة: سل 126343901/10/02 38 إلتحاق بالزوجمزدوجحسناء أحمام 1مدرسة مولي علي الشريف تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 130703905/09/03 38 إلتحاق بالزوجمزدوجليلى اليديني 1 مدرسة محمد بن الراضي السلوي تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 115490116/09/99 37 إلتحاق بالزوجمزدوجعائشة طيوري 5مدرسة مولي المكي العلوي باب المريسة )المقاطعة(

عمالة: سل 126510601/10/02 37 إلتحاق بالزوجةمزدوجيونس شفق 1مدرسة عامر السفلى حصين )المقاطعة(

عمالة: سل 136814607/09/04 37 إلتحاق بالزوجمزدوجبختي غزلن 1 مدرسة الزلقة تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 140589524/01/08 37 إلتحاق بالزوجةمزدوجالغابي عبد الرحيم 1مدرسة بوجدور سيدي بوقنادل )البلدية(

عمالة: سل 154847425/11/08 37 إلتحاق بالزوجمزدوجبهيجة الرشيدي 1مدرسة سيدي موسى الدكالي باب المريسة )المقاطعة(

عمالة: سل 126800104/09/02 36 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان لبيها 1مدرسة محمد بلكبير تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 130698105/09/03 36 إلتحاق بالزوجمزدوجسعاد المودن 1مدرسة عبد الواحد المراكشي باب المريسة )المقاطعة(
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عمالة: سل 140735005/09/08 36 إلتحاق بالزوجمزدوجكوثر موكان 2مدرسة زين العابدين بن عبود باب المريسة )المقاطعة(

عمالة: سل 158412205/09/11 36 إلتحاق بالزوجمزدوجليلى اسعاد 1مدرسة المفتي أبو بكر زنيبر بطانة )المقاطعة(

عمالة: سل 158435505/09/11 36                                                         

لزعر نورة

إلتحاق بالزوجمزدوج 3مدرسة عامر السفلى حصين )المقاطعة(

عمالة: سل 168143201/01/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجفاتحة الناصري 1مدرسة محمد الزيراوي بطانة )المقاطعة(

عمالة: سل 168225204/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجسلوى بوغداد 1مدرسة حي السلم بطانة )المقاطعة(

عمالة: سل 168243504/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة الشرقاني الحسني 1مجموعة مدارس اولد اسبيطة عامر

عمالة: سل 168252604/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجرحمة ادكيار 1المدرسة الجماعاتية اولد الغزولي عامر

عمالة: سل 168257504/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجالفاروقي بشرى 2مدرسة محمد ولد علي المكناسي تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 168303904/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجحسناء الهوس 3مجموعة مدارس بوقنادل سيدي بوقنادل )البلدية(

عمالة: سل 168406404/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجوعربية حفيظة 2 مدرسة المرينيين تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 115361916/09/99 35 إلتحاق بالزوجمزدوجالزهرة ابو جمعي 5مدرسة زين العابدين بن عبود باب المريسة )المقاطعة(

عمالة: سل 140518205/09/07 35 إلتحاق بالزوجمزدوجلمياء البزاز 1 مدرسة المرينيين تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 168187104/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجفاضمة انجار 4مدرسة الطلس الكبير العيايدة )المقاطعة(

عمالة: سل 168247704/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجأنيسة  شطيطة 11المدرسة الجماعاتية اولد الغزولي عامر

عمالة: سل 168383804/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجمنصوري نسيمة 1مدرسة سعد بن أبي وقاص تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 168422504/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجهجر غانم 1مدرسة بلل بن رباح تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 140154506/09/06 34 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية عـروب 1مدرسة فاطمة الفهرية باب المريسة )المقاطعة(
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عمالة: سل 158310605/09/11 33 إلتحاق بالزوجمزدوجامينة بنسعود 1مدرسة العلمة عبد الرحمان الكتاني تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 136748907/09/04 32 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام الحجوجي 1مدرسة عامر السفلى حصين )المقاطعة(

عمالة: سل 155069401/01/10 32 إلتحاق بالزوجمزدوجكوثر العباسي 2مدرسة ابن طفيل بطانة )المقاطعة(

عمالة: سل 158497405/09/11 32 إلتحاق بالزوجمزدوجكريمة زهار 1مدرسة العلمة عبد الرحمان الكتاني تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 112046116/09/98 31 إلتحاق بالزوجمزدوجعهد بن إبراهيم 1ابي حنيفة العيايدة )المقاطعة(

عمالة: سل 158467705/09/11 31 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة اوسيدي 1مدرسة للة أسماء باب المريسة )المقاطعة(

عمالة: سل 140045007/10/05 30 إلتحاق بالزوجمزدوجأكنا زينب 1مدرسة أحمد بنعبد النبي بطانة )المقاطعة(

عمالة: سل 140103407/09/05 30 إلتحاق بالزوجمزدوجالترميدي ايمان 1مدرسة البراهمة 3 عامر

عمالة: سل 140200106/09/06 30 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء الزايدي 1مدرسة العلمة عبد الرحمان الكتاني تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 140603723/01/08 30 إلتحاق بالزوجمزدوجالجناتي نجاة 1مدرسة عبد الواحد المراكشي باب المريسة )المقاطعة(

عمالة: سل 140604623/01/08 30 إلتحاق بالزوجمزدوجمصباحي رحمة 4ابي حنيفة العيايدة )المقاطعة(

عمالة: سل 171670203/09/13 30 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة عشعاش 3مدرسة بلل بن رباح تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 171718803/09/13 30 إلتحاق بالزوجمزدوججميلة  بنظام 1المدرسة الجماعاتية اولد الغزولي عامر

عمالة: سل 171741803/09/13 30 إلتحاق بالزوجمزدوجبروكي امال 1ابي حنيفة العيايدة )المقاطعة(

عمالة: سل 171878403/09/13 30 إلتحاق بالزوجمزدوجابتسام مرتضى 1مدرسة عبد الواحد المراكشي باب المريسة )المقاطعة(

عمالة: سل 140401205/09/07 29 إلتحاق بالزوجمزدوجالناصري الكبيرة 1مدرسة ابن المقـفع تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 140531105/09/07 29 إلتحاق بالزوجمزدوجفوزية المهداوي 1مدرسة محمد عبده بطانة )المقاطعة(
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عمالة: سل 140546505/09/07 29 إلتحاق بالزوجمزدوجعائشة ماماوي 11مدرسة عبد ا إبراهيم عامر

عمالة: سل 140688005/09/08 29 إلتحاق بالزوجمزدوجالعربية مريم 1مدرسة عين بركة سيدي بوقنادل )البلدية(

عمالة: سل 140727305/09/08 29 إلتحاق بالزوجمزدوجمعاش  اسماء 7مدرسة عين بركة سيدي بوقنادل )البلدية(

عمالة: سل 154879402/09/09 29 إلتحاق بالزوجمزدوجحميوي   حنان 2مدرسة زين العابدين بن عبود باب المريسة )المقاطعة(

عمالة: سل 168339304/09/12 29 إلتحاق بالزوجمزدوجسعاد حسناوي 1 مدرسة بئر انزران حصين )المقاطعة(

عمالة: سل 171774703/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجسكينة الفتوحي 3مدرسة العياشي تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 171809303/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة الطاهري 2المدرسة الجماعاتية عامر عامر

عمالة: سل 171869003/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة مجغرو 1مدرسة بوجدور سيدي بوقنادل )البلدية(

عمالة: سل 171922703/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجوردة ثابت 1مدرسة المام الطبري بطانة )المقاطعة(

عمالة: سل 140604423/01/08 28 إلتحاق بالزوجمزدوجفتوحي خديجة 2مدرسة عبد الرحمان بن عوف حصين )المقاطعة(

عمالة: سل 155108901/01/10 28 إلتحاق بالزوجمزدوجسجدي خدبجة 2مدرسة عبد المومن الموحدي تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 171831503/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوججهان حوران 2مدرسة ابن المقـفع تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 171842303/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجقدار حنان 1 مدرسة المرينيين تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 171871903/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجحسناء مسعودي 1مدرسة أبي بكر الصديق العيايدة )المقاطعة(

عمالة: سل 158469205/09/11 27 إلتحاق بالزوجمزدوجربيعة بنسلطانة 8مدرسة محمد الزيراوي بطانة )المقاطعة(

عمالة: سل 140560905/09/07 26 إلتحاق بالزوجمزدوجسارة زروق 1مدرسة مولي المكي العلوي باب المريسة )المقاطعة(

عمالة: سل 154883920/10/09 26 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيم هند 10مدرسة بوشعيب  الحريزي حصين )المقاطعة(
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عمالة: سل 171769403/09/13 26 إلتحاق بالزوجمزدوجالبقالي سهام 3مجموعة مدارس بوقنادل سيدي بوقنادل )البلدية(

عمالة: سل 168365804/09/12 25 إلتحاق بالزوجةمزدوجلعروسي  اسماعيل 3 مدرسة المرينيين تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 154834815/12/08 24 إلتحاق بالزوجمزدوجزهرة  شكرك 2مدرسة المام الطبري بطانة )المقاطعة(

عمالة: سل 168177404/09/12 24 إلتحاق بالزوجمزدوجاخليج اسية 1مدرسة عبد الواحد المراكشي باب المريسة )المقاطعة(

عمالة: سل 172114402/09/14 24 إلتحاق بالزوجمزدوججوندي مباركة 1مدرسة المام الطبري بطانة )المقاطعة(

عمالة: سل 140700205/09/08 23 إلتحاق بالزوجمزدوجنضال  فريد 5مدرسة حمان الفطواكي باب المريسة )المقاطعة(

عمالة: سل 172019802/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجعائشة بورحيم 3 مدرسة المرينيين تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 172049602/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجذهبية البوخريصي 11مدرسة أبي بكر الصديق العيايدة )المقاطعة(

عمالة: سل 172192402/09/14 23 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد اللطيف زباير 1مدرسة مولي المكي العلوي باب المريسة )المقاطعة(

عمالة: سل 140578120/02/08 22 إلتحاق بالزوجمزدوجزكية شابي 2مدرسة حمان الفطواكي باب المريسة )المقاطعة(

عمالة: سل 171975802/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة  اجلم 1 مجموعة مدارس التنمية السهول

عمالة: سل 171997802/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان بديدر 4مدرسة إبن زاكور تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 172061302/09/14 22 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد اللطيف الحلو 1مدرسة طه حسين تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 172114802/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجرشيدة قبدي 1 مدرسة الحنشة سيدي بوقنادل )البلدية(

عمالة: سل 108792703/09/13 21 إلتحاق بالزوجةمزدوجحمداوي عبد الغاني 2مدرسة زردال الشرقية سيدي بوقنادل )البلدية(

عمالة: سل 171969402/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجأسماء عكيل 1مدرسة ابي عنان المريني تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 172079902/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجوفاء النعمي 1مدرسة زين العابدين بن عبود باب المريسة )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

الرباط - سل - القنيطرة04

المادة المطلوبة م. النقطمؤسسة  التعيين
ترتيب 

الختيار
جماعة  التعيين

عمالة: سل 172118502/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء  قفيقيف 1مدرسة العلمة المدني الصفار تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 172160901/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجوهبوت نعيمة 2مدرسة طه حسين تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 172189602/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام وجيد 1مدرسة البراهمة 2 عامر

عمالة: سل 168244404/09/12 20 إلتحاق بالزوجمزدوجشبر خديجة 9مدرسة العلمة عبد الرحمان الكتاني تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 168318604/09/12 20 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد العتيق الطاهري 2مدرسة اشبيلية العيايدة )المقاطعة(

عمالة: سل 172045302/09/14 20 إلتحاق بالزوجمزدوجرحمة العسال 8مدرسة العلمة عبد الرحمان الكتاني تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 140092707/09/05 19 إلتحاق بالزوجمزدوجزوهرة  السعيدي 2مدرسة إبن زاكور تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 140564501/02/08 19 إلتحاق بالزوجمزدوجزاعي هنية 1 مدرسة محمد بن الراضي السلوي تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 158140702/09/10 19 إلتحاق بالزوجمزدوجزكية ربعي 2مدرسة عين بركة سيدي بوقنادل )البلدية(

عمالة: سل 171743603/09/13 19 إلتحاق بالزوجمزدوجالسعدية شعيبي 1مدرسة الفقيه عبد السلم الزهراوي تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 172133902/09/14 19 إلتحاق بالزوجمزدوجايمان لغزال 2مدرسة الفقيه عبد السلم الزهراوي تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 171848003/09/13 18 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الحق خليل 2 مدرسة محمد وديع السفي العيايدة )المقاطعة(

عمالة: سل 139999107/09/05 17 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء الوزاني 3 مدرسة المرينيين تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 154974401/01/10 17 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد العالي عفان 1مدرسة الفقيه عبد السلم الزهراوي تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 140620905/09/08 16 إلتحاق بالزوجمزدوجسميرة  عابدي 1مدرسة محمد ولد علي المكناسي تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 117456606/09/00 15 إلتحاق بالزوجةمزدوجرشيد المامون 1مدرسة الفقيه عبد السلم الزهراوي تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 126416302/10/02 15 إلتحاق بالزوجمزدوجالزهرة البقالي 1 مدرسة محمد وديع السفي العيايدة )المقاطعة(
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عمالة: سل 154904402/09/09 15 إلتحاق بالزوجمزدوجهاجر خرشفي 9مدرسة طه حسين تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 158150502/09/10 15 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء بوري 2مدرسة زين العابدين بن عبود باب المريسة )المقاطعة(

عمالة: سل 158405005/09/11 15 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة حميش 7مدرسة ابي عنان المريني تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 158442105/09/11 15 إلتحاق بالزوجمزدوجمجدولين منيع 7مدرسة مولي علي الشريف تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 171923103/09/13 15 إلتحاق بالزوجمزدوجلطيفة التاغي 11المدرسة الجماعاتية اولد الغزولي عامر

عمالة: سل 175249802/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجنزهة داكير 4مدرسة إبن زاكور تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 136769317/09/04 14 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم التبر 1مدرسة الزوبير بن العوام باب المريسة )المقاطعة(

عمالة: سل 175197702/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجإيمان أيت الزاويت 2مدرسة زين العابدين بن عبود باب المريسة )المقاطعة(

عمالة: سل 175262702/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجالبازي ناهد 1  مدرسة البحتري العيايدة )المقاطعة(

عمالة: سل 175311702/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجعائشة الكعدي 2مدرسة البراهمة 2 عامر

عمالة: سل 175316502/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم كعزوزي 1مدرسة ابي عنان المريني تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 175317902/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام كحاش 1مدرسة ابي عنان المريني تابريكت )المقاطعة(

عمالة: سل 175388902/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجهدى الزويتني 2مدرسة أحمد الجريري باب المريسة )المقاطعة(

إقليم: سيدي قاسم 85152516/09/82 180 مزدوجمبريكة الصالحي 3رقية بنت الرسول سيدي قاسم )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 23671817/09/84 159 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الحق الخديم 2رقية بنت الرسول سيدي قاسم )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 20572121/09/83 158 مزدوجالليشة حميد 3رقية بنت الرسول سيدي قاسم )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 104408316/09/96 149 مزدوجادريس الحرار 4حفصة بنت عمر باب تيوكا
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إقليم: سيدي قاسم 9141916/09/95 145 مزدوجادريس للوحي 1المتنبي سلفات

إقليم: سيدي قاسم 112050816/09/98 143 مزدوجالفليوي هشام 2الخنساء اشبانات

إقليم: سيدي قاسم 115425416/09/99 143 مزدوجمصطفى الوردي 1علل الفاسي جرف الملحة )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 74452116/09/93 137 مزدوجقورشي سعد عبد الغفار 1القدس سيدي قاسم )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 112048516/09/98 137 مزدوجهند خنيف 2ابن خلدون سيدي قاسم )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 115572216/09/99 136 إلتحاق بالزوجمزدوجحنشي وفاء 1شرف سيدي قاسم )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 112053416/09/98 131 مزدوجمنير المسعودي 1الخنساء اشبانات

إقليم: سيدي قاسم 140424601/01/02 131 مزدوجحواص فاطمة 1عثمان ابن عفان زيرارة

إقليم: سيدي قاسم 140424701/01/02 129 مزدوجاليحياوي رشيد 1علل الفاسي جرف الملحة )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 70672816/09/92 127 مزدوجآيت بوعزة سعيد 2الياسمين سيدي قاسم )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 111535116/09/97 127 مزدوجعزالدين خلفة 1ابن حزم بير الطالب

إقليم: سيدي قاسم 111978516/09/98 127 مزدوجزوهري حنان 1ابن خلدون سيدي قاسم )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 115572316/09/99 127 مزدوجهشام لخبيزي 1الزاوية سيدي قاسم )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 9116116/09/95 125 مزدوجمحمد الفضل 2موسى بن نصير سيدي قاسم )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 74064616/09/93 125 مزدوجسعيد خنيف 1القصبة سيدي قاسم )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 111451516/09/97 122 إلتحاق بالزوجمزدوجأمال إزمار 1فاطمة الفهرية زكوطة

إقليم: سيدي قاسم 37886817/09/90 121 مزدوجنور الدين عباسي 4الزاوية سيدي قاسم )البلدية(
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إقليم: سيدي قاسم 123587306/09/01 121 مزدوجعبدا الدراوي 1جلل الدين السيوطي جرف الملحة )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 9122116/09/95 119 مزدوجالورديغي رضوان 1ايت يوسى زيرارة

إقليم: سيدي قاسم 104938516/09/96 117 مزدوجالوالي عبد العزيز 1المام الشافعي اشبانات

إقليم: سيدي قاسم 112052716/09/98 117 مزدوجقاسم الخالدي 1القدس سيدي قاسم )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 73784816/09/93 109 مزدوجالغندوري محمد 3الزاوية سيدي قاسم )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 74628416/09/93 109 مزدوجالشهب محمد 6عثمان ابن عفان زيرارة

إقليم: سيدي قاسم 104639516/09/96 109 مزدوجمولي رشيد السماعلي 1مولي ادريس الول زيرارة

إقليم: سيدي قاسم 9133516/09/95 107 مزدوجلمودن رضوان 1القدس سيدي قاسم )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 104561316/09/96 107 مزدوجنور الدين منيار 1عبد الواحد المراكشي اشبانات

إقليم: سيدي قاسم 130690305/09/03 107 مزدوجنادية الكيحل 1علل الفاسي جرف الملحة )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 130853005/09/03 107 مزدوجحميد التسير 2الخليل زيرارة

إقليم: سيدي قاسم 72428416/09/92 101 مزدوجفلح محمد 1مولي ادريس الول زيرارة

إقليم: سيدي قاسم 123898906/09/01 100 إلتحاق بالزوجمزدوجامل اومزيل 1سيدي الكامل سيدي الكامل

إقليم: سيدي قاسم 136864207/09/04 99 مزدوجزينب لحمر 1ابن الخطيب سيدي الكامل

إقليم: سيدي قاسم 130670405/09/03 97 مزدوجحنان البهالي 1جمال الدين الفغاني مشرع بلقصيري )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 139946015/09/05 93 مزدوجزكريا برعل 1 الحرارتة ارميلت

إقليم: سيدي قاسم 126698904/09/02 85 مزدوجفؤاد حاجي 1وليلي زكوطة
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إقليم: سيدي قاسم 140192309/10/06 83 مزدوجمحاسن الوافي 1جلل الدين السيوطي جرف الملحة )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 126379413/09/02 79 مزدوجاحمد امكوي 1القدس سيدي قاسم )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 104637616/09/96 77 مزدوجالداودي  ميلود 2وليلي زكوطة

إقليم: سيدي قاسم 117288206/09/00 77 إلتحاق بالزوجمزدوجاشمير السعدية 1ابن الهيتم سيدي قاسم )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 123868606/09/01 77 مزدوج اليعقوبي احمد 1امغيطن اولد سليمان صفصاف

إقليم: سيدي قاسم 126563204/09/02 77 مزدوجعبد الكريم النصاري 1حسان بن ثابت دار الكداري )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 126646004/09/02 77 مزدوجفؤاد اليعقوبي 1ازهير اجنانات انويرات

إقليم: سيدي قاسم 139980807/09/05 77 مزدوجكمال الباز 2وليلي زكوطة

إقليم: سيدي قاسم 140651205/09/08 77 مزدوجعبدالغفار بوبلل 2ايت يوسى زيرارة

إقليم: سيدي قاسم 140660105/09/08 77 مزدوجمريم بوتشار 1القصبة سيدي قاسم )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 130766605/09/03 75 مزدوجلفضيلي حميد 1المتنبي سلفات

إقليم: سيدي قاسم 140173405/10/06 69 مزدوجالبطبوطي فوزية 1حسان بن ثابت دار الكداري )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 154890602/09/09 69 مزدوجنعمة  بنضحاك 2الخنساء اشبانات

إقليم: سيدي قاسم 154915502/09/09 69 مزدوجفوزية جبران 2ابن بطوطة زكوطة

إقليم: سيدي قاسم 155034001/01/10 69 مزدوجالمسكيني مولي الحسان 2ابن بطوطة زكوطة

إقليم: سيدي قاسم 5817416/09/94 67 مزدوجعبد الحفيظ صبار 2ايت يوسى زيرارة

إقليم: سيدي قاسم 111534416/09/97 67 مزدوجنادية الصلحي 5ايت يوسى زيرارة
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إقليم: سيدي قاسم 115567216/09/99 67 مزدوجمريم السباك 1ايت يوسى زيرارة

إقليم: سيدي قاسم 126463604/10/02 67 مزدوجعادل بري 2علل الفاسي جرف الملحة )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 126956504/09/02 67 مزدوجسلسي بوجمعة 1اولد ابراز دار العسلوجي

إقليم: سيدي قاسم 140760105/09/08 67 مزدوجسميرة زهران 2مولي ادريس الول زيرارة

إقليم: سيدي قاسم 140696405/09/08 65 مزدوجيوسف الصلعي 1  المريفك دار العسلوجي

إقليم: سيدي قاسم 140755705/09/08 65 مزدوجالطهري حدهم 1الحسن بن علي الخنيشات

إقليم: سيدي قاسم 154834119/11/08 65 مزدوجمحمد الشادلي 1علل الفاسي جرف الملحة )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 6028216/09/94 61 مزدوجالشواطي محمد فتح ا 3الخليل زيرارة

إقليم: سيدي قاسم 112049216/09/98 61 مزدوجفاطمة أوزاح 1المام الشافعي اشبانات

إقليم: سيدي قاسم 115571216/09/99 61 مزدوجالفلق عدنان 5عبد الواحد المراكشي اشبانات

إقليم: سيدي قاسم 136832818/09/04 61 مزدوجالغبالي محمد 1جلل الدين السيوطي جرف الملحة )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 140518505/09/07 61 مزدوجمريم  بلي 1جبل الشيخ دار الكداري )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 140719105/09/08 61 إلتحاق بالزوجمزدوجسعاد  الكيحل 1سيدي الكامل سيدي الكامل

إقليم: سيدي قاسم 158072102/09/10 61 مزدوجالزرعي سهام 3المام الشافعي اشبانات

إقليم: سيدي قاسم 158143802/09/10 61 مزدوجمنير الرجراجي 1أحمد بن حنبل بير الطالب

إقليم: سيدي قاسم 158165602/09/10 61 مزدوجزيدان مليكة 1مجموعة مدارس دار العسلوجي دار العسلوجي

إقليم: سيدي قاسم 104476016/09/96 59 مزدوجصلح الدين لوطاوي 6عبد الواحد المراكشي اشبانات
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إقليم: سيدي قاسم 155117601/01/10 59 مزدوجمريم تارديوي 1أبو الحسن المريني توغيلت

إقليم: سيدي قاسم 73793316/09/93 58 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الفتاح سليماني 1ابن الهيتم سيدي قاسم )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 140721605/09/08 58 مزدوجصلح  الدين لشقر 1ابن بطوطة زكوطة

إقليم: سيدي قاسم 158075402/09/10 57 مزدوجفريحي سفيان 1اولد ابراز دار العسلوجي

إقليم: سيدي قاسم 158212302/09/10 57 مزدوجالهواري عبد الصماد 2البيروني سيدي عزوز

إقليم: سيدي قاسم 140747505/09/08 55 مزدوجاحسان الرفاعي 1جلل الدين السيوطي جرف الملحة )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 158035302/09/10 53 إلتحاق بالزوجمزدوجحسنية القندالي 1رقية بنت الرسول سيدي قاسم )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 158197202/09/10 53 مزدوجالحاج ادريس 4الخنساء اشبانات

إقليم: سيدي قاسم 158271805/09/11 53 مزدوجبديعة ايت  عبيد 1الفتح مشرع بلقصيري )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 158353205/09/11 53 مزدوجالكاملي بن عيسى 1ازهير اجنانات انويرات

إقليم: سيدي قاسم 158432005/09/11 53 مزدوجرجاء لخضر 1جلل الدين السيوطي جرف الملحة )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 158438905/09/11 53 مزدوجيونس معاش 1العهد الجديد الحوافات

إقليم: سيدي قاسم 158446705/09/11 53 مزدوجيوسف مهاية 1حسان بن ثابت دار الكداري )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 158522109/12/11 53 مزدوجعائشة الكط 1المركز الفلحي سيدي عزوز

إقليم: سيدي قاسم 158522609/12/11 53 مزدوجالكباصي خديجة 1عمرو بن العاص اولد نوال

إقليم: سيدي قاسم 168110701/01/12 53 مزدوجيا منة البحراوي 1ابن الخطيب سيدي الكامل

إقليم: سيدي قاسم 168132101/01/12 53 مزدوجبهيجة كرديد 2لل مريم عين الدفالي

87 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: سيدي قاسم 140542005/09/07 51 مزدوجايمان   كمال 1عمرو بن العاص اولد نوال

إقليم: سيدي قاسم 140674805/09/08 51 مزدوجسعاد البوني 1جمال الدين الفغاني مشرع بلقصيري )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 154915202/09/09 51 مزدوج   وديع المهتدي 1سيدي الكامل سيدي الكامل

إقليم: سيدي قاسم 154928902/09/09 51 إلتحاق بالزوجمزدوجأموش عائشة 1جلل الدين السيوطي جرف الملحة )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 157992702/09/10 51 مزدوجمريم ايوب 4الخنساء اشبانات

إقليم: سيدي قاسم 157994302/09/10 51 إلتحاق بالزوجمزدوجازور فاطمة 1جلل الدين السيوطي جرف الملحة )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 157996602/09/10 51 مزدوجباحيدة أسماء 1 الحرارتة ارميلت

إقليم: سيدي قاسم 158025802/09/10 51 إلتحاق بالزوجمزدوجشنكاشي نجاة 2الجولن سيدي قاسم )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 158126502/09/10 51 مزدوجفاطمة الزهراء الناجي 7الخنساء اشبانات

إقليم: سيدي قاسم 158149002/09/10 51 مزدوجاسماء سيكوك 1جمال الدين الفغاني مشرع بلقصيري )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 158217602/09/10 50 مزدوجالحميدي حسن 5عبد الواحد المراكشي اشبانات

إقليم: سيدي قاسم 126469104/09/02 49 إلتحاق بالزوجمزدوجفدوى بوعبيدي 3رقية بنت الرسول سيدي قاسم )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 140709805/09/08 49 مزدوجرشيدة الشرمد 4الغزالي سلفات

إقليم: سيدي قاسم 158008602/09/10 49 مزدوجعادل بنصالح 3عبدالرحمان بن عوف باب تيوكا

إقليم: سيدي قاسم 158022302/09/10 49 مزدوجعادل شهبار 1الشريف الدريسي توغيلت

إقليم: سيدي قاسم 158077602/09/10 49 مزدوجقاسم ياسين كرين 4عبد الواحد المراكشي اشبانات

إقليم: سيدي قاسم 158078002/09/10 49 مزدوجيوسف  كرواجة 1أحمد شوقي جرف الملحة )البلدية(
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إقليم: سيدي قاسم 158087702/09/10 49 مزدوجمنير ابراهيمي 2أحمد شوقي جرف الملحة )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 155043601/01/10 47 مزدوجهودة الطاهري 2جبل الشيخ دار الكداري )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 123481006/09/01 45 مزدوجبلوط هشام 4مجموعة مدارس دار العسلوجي دار العسلوجي

إقليم: سيدي قاسم 123517906/09/01 45 مزدوجرضوان بودينة 5تعاونية المل اشبانات

إقليم: سيدي قاسم 140555224/09/07 45 إلتحاق بالزوجمزدوجإكرام  الريسوني 1جلل الدين السيوطي جرف الملحة )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 168213804/09/12 45 مزدوجايوب بن ضريو 1أبو حنيفة ثكنة

إقليم: سيدي قاسم 168277304/09/12 45 مزدوجسهام الحافظ 5أحمد بن حنبل بير الطالب

إقليم: سيدي قاسم 168281304/09/12 45 مزدوجخديجة الحسناوي 1حسان بن ثابت دار الكداري )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 168317204/09/12 45 مزدوجابتسام السحيمي 3ابن عاشر باب تيوكا

إقليم: سيدي قاسم 168353404/09/12 45 مزدوجكريمة قبة 1حسان بن ثابت دار الكداري )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 168385004/09/12 45 مزدوجميساء مرصني 1الكدادرة جرف الملحة )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 123797706/09/01 44 إلتحاق بالزوجمزدوججميلة العسري 1ابن الخطيب سيدي الكامل

إقليم: سيدي قاسم 140747305/09/08 44 إلتحاق بالزوجمزدوجمنى  رياني 1الجولن سيدي قاسم )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 158016502/09/10 44 مزدوجزين  العابدين  بوقلة 2علل الفاسي جرف الملحة )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 115571616/09/99 43 مزدوجبوشتى اعوينتي 2عبد الواحد المراكشي اشبانات

إقليم: سيدي قاسم 117508006/09/00 43 مزدوجحنان عنبري 2عبد الواحد المراكشي اشبانات

إقليم: سيدي قاسم 117828006/09/00 43 مزدوجخليل عبدالفتاح 1العهد الجديد الحوافات
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إقليم: سيدي قاسم 126541504/09/02 43 مزدوجدويميك سعاد 1سيدي الكامل سيدي الكامل

إقليم: سيدي قاسم 158114102/09/10 43 مزدوجمريم مجدوب 4أبو حنيفة ثكنة

إقليم: سيدي قاسم 158165102/09/10 43 مزدوجكريمة زكريتي 3الحوافات الحوافات

إقليم: سيدي قاسم 158184702/09/10 43 مزدوجادريس بنطاهر 1الغزالي سلفات

إقليم: سيدي قاسم 158278805/09/11 43 مزدوجنوال ايت صالح 5أبو حنيفة ثكنة

إقليم: سيدي قاسم 158291205/09/11 43 مزدوجخديجة اعسيلة 1تغاري دار العسلوجي

إقليم: سيدي قاسم 158404005/09/11 43 مزدوجعواطف حيمي 1 الحرارتة ارميلت

إقليم: سيدي قاسم 158424505/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجإيمان خليل 2الجاحظ احد كورت )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 158438305/09/11 43 مزدوجحكيمة لويز 1 الحرارتة ارميلت

إقليم: سيدي قاسم 158447305/09/11 43 مزدوججاد ميسيوي 1سيدي الكامل سيدي الكامل

إقليم: سيدي قاسم 158477705/09/11 43 مزدوجصفاء الشاهدي 2علل الفاسي جرف الملحة )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 158484905/09/11 43 مزدوجصالحة سكوك 1حسان بن ثابت دار الكداري )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 158500105/09/11 43 مزدوجإبتسام زروال 5عبد الواحد المراكشي اشبانات

إقليم: سيدي قاسم 168098405/09/11 43 مزدوجعزيزة البعزاوي 9ابن حزم بير الطالب

إقليم: سيدي قاسم 158272405/09/11 42 مزدوجمصطفى أيت بلعيد 1سبو مشرع بلقصيري )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 158340505/09/11 42 مزدوجالشبلوي أسماء 1أحمد شوقي جرف الملحة )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 158386005/09/11 42 مزدوجفدوى الدامج 2علل الفاسي جرف الملحة )البلدية(
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إقليم: سيدي قاسم 158398005/09/11 42 مزدوجهـــــدى حلفـــــــي 1جبل الشيخ دار الكداري )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 154935102/09/09 41 مزدوجمحمد كركازي 2أحمد شوقي جرف الملحة )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 154935702/09/09 41 مزدوجمراد المعلمى 6الغزالي سلفات

إقليم: سيدي قاسم 158025302/09/10 39 مزدوجنور الدين الشبيهي 5أبو الحسن المريني توغيلت

إقليم: سيدي قاسم 158154902/09/10 39 مزدوجالصويني احمد 3ابن حزم بير الطالب

إقليم: سيدي قاسم 168194304/09/12 39 مزدوجسهام أيوبي 2علل الفاسي جرف الملحة )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 168310604/09/12 39 مزدوجليلة الراجي 1الكدادرة جرف الملحة )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 140722805/09/08 38 مزدوجالحميدي محسن 7أبو العلء المعري الخنيشات

إقليم: سيدي قاسم 158390605/09/11 38 إلتحاق بالزوجمزدوجسومية فقيهي 1اولد ابراز دار العسلوجي

إقليم: سيدي قاسم 171676303/09/13 38 مزدوجأ حمر الكرون فاطمة الزهراء 10أبو العلء المعري الخنيشات

إقليم: سيدي قاسم 171685703/09/13 38 مزدوجعبد الواحد عكي 5أبو حنيفة ثكنة

إقليم: سيدي قاسم 171717003/09/13 38 مزدوجضياء  بندريس 1أبو العلء المعري الخنيشات

إقليم: سيدي قاسم 171748703/09/13 38 مزدوجرشيد اشتوي 1ابن الخطيب سيدي الكامل

إقليم: سيدي قاسم 171773003/09/13 38 مزدوجعبد الوهاب البطيبي 2البيروني سيدي عزوز

إقليم: سيدي قاسم 171840703/09/13 38 مزدوجبدر اجغل 1حسان بن ثابت دار الكداري )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 171868603/09/13 38 مزدوجمهدي حبيب ناديرة 1طارق بن زياد مشرع بلقصيري )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 171885203/09/13 38 مزدوجفاطمة نجي 1المعاريف عين قرواش لمرابيح
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إقليم: سيدي قاسم 126584604/09/02 37 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان الفحل 1عثمان ابن عفان زيرارة

إقليم: سيدي قاسم 158346605/09/11 37 مزدوجمحمد البجيري 1حليمة السعدية سيدي اعمر الحاضي

إقليم: سيدي قاسم 158394405/09/11 37 مزدوجأسماء الكناش 1ازهير اجنانات انويرات

إقليم: سيدي قاسم 158427305/09/11 37 مزدوجمحمد لعبيسي 1ازهير اجنانات انويرات

إقليم: سيدي قاسم 158435805/09/11 37 مزدوجأنوار الشهب 1الكدادرة جرف الملحة )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 168212104/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجأسماء بنعبيدة 2المركز الفلحي سيدي عزوز

إقليم: سيدي قاسم 152988104/09/12 35 مزدوجالياسميني أيوب 6حسان بن ثابت دار الكداري )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 168177704/09/12 35 مزدوجربيعة اخويرات 7أبو العلء المعري الخنيشات

إقليم: سيدي قاسم 168204304/09/12 35 مزدوجبشكاوي  فاطمة 10أحمد شوقي جرف الملحة )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 168225504/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجبوكرة عزيزة 1ابن خلدون سيدي قاسم )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 168269604/09/12 35 مزدوجوفاء البياظي 1المتنبي سلفات

إقليم: سيدي قاسم 168285604/09/12 35 مزدوجفاطمة الزهراء الكناز 1الحسن بن علي الخنيشات

إقليم: سيدي قاسم 168300504/09/12 35 مزدوجلعروصي فهد 4اولد ابراز دار العسلوجي

إقليم: سيدي قاسم 168313404/09/12 35 مزدوجزكرياء الريمي 1سبو مشرع بلقصيري )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 168313604/09/12 35 مزدوجمحمد الرشدي 1اولد سلطان ارميلت

إقليم: سيدي قاسم 168322204/09/12 35 مزدوجفحلي ابتسام 3عمرو بن العاص اولد نوال

إقليم: سيدي قاسم 168329904/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجأحلم كيكي 1مجموعة مدارس دار العسلوجي دار العسلوجي
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إقليم: سيدي قاسم 168393904/09/12 35 مزدوجسارة مومو 1المتنبي سلفات

إقليم: سيدي قاسم 168404904/09/12 35 مزدوجامين واحدي 1طارق بن زياد مشرع بلقصيري )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 168421804/09/12 35 مزدوجلوبنى الرقاع 3طارق بن زياد مشرع بلقصيري )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 168424104/09/12 35 مزدوجهشام الرويجل 8أبو حنيفة ثكنة

إقليم: سيدي قاسم 158303505/09/11 32 إلتحاق بالزوجمزدوجبلفقير خديجة 1النصر سيدي قاسم )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 158323205/09/11 32 مزدوجبونوار سلم 1البحتري انويرات

إقليم: سيدي قاسم 171694303/09/13 31 إلتحاق بالزوجةمزدوجعواد علي 2القصبة سيدي قاسم )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 171882103/09/13 31 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد متطوع 1جمال الدين الفغاني مشرع بلقصيري )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 172007002/09/14 31 مزدوجمريم بنخيي 1البحتري انويرات

إقليم: سيدي قاسم 172034502/09/14 31 مزدوجدحني رابحة 6غزوة تبوك مشرع بلقصيري )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 172038002/09/14 31 مزدوجالهام الظريف 7العهد الجديد الحوافات

إقليم: سيدي قاسم 172048202/09/14 31 مزدوجعائشة البراكة 2أبو حنيفة ثكنة

إقليم: سيدي قاسم 172053502/09/14 31 مزدوجعبد الرزاق الفيلة 1ابن جني توغيلت

إقليم: سيدي قاسم 172065402/09/14 31 مزدوجرضوان الخالفي 2طارق بن زياد مشرع بلقصيري )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 172067402/09/14 31 مزدوجعبد الرزاق الكوللي 1الحسن بن علي الخنيشات

إقليم: سيدي قاسم 172073202/09/14 31 مزدوجأيوب الوانزي 5غسان كنفاني لمرابيح

إقليم: سيدي قاسم 172090902/09/14 31 مزدوجأسماء الفليوي 9الحسن بن علي الخنيشات
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إقليم: سيدي قاسم 172091002/09/14 31 مزدوجفاطمة الفليوي 8أبو العلء المعري الخنيشات

إقليم: سيدي قاسم 172091602/09/14 31 مزدوجضحى فتاح 5أبو حنيفة ثكنة

إقليم: سيدي قاسم 172114302/09/14 31 مزدوجزهرة  اجمل 1طارق بن زياد مشرع بلقصيري )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 172129302/09/14 31 مزدوجلقطب عبد النبي 1اولد التازي سيدي امحمد الشلح

إقليم: سيدي قاسم 172133402/09/14 31 مزدوجحسناء ليتوسي 2المركز الفلحي سيدي عزوز

إقليم: سيدي قاسم 172179502/09/14 31 مزدوجمريم الصنباطي 2عبدا كنون الخنيشات

إقليم: سيدي قاسم 172180602/09/14 31 مزدوجعلي سيكي 1مجموعة مدارس الياسمين صفصاف

إقليم: سيدي قاسم 171735303/09/13 29 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد بو مهدي 1الصفصاف صفصاف

إقليم: سيدي قاسم 171788803/09/13 29 إلتحاق بالزوجةمزدوجادريس المليح 1ابن الرومي انويرات

إقليم: سيدي قاسم 155061701/01/10 28 مزدوجهشام الرياني 4الشريف الدريسي توغيلت

إقليم: سيدي قاسم 171679003/09/13 28 مزدوجنبيل ايت البشير 1الندلس دار العسلوجي

إقليم: سيدي قاسم 171681701/09/13 28 مزدوجأيت سعيد رشيد 1الصفصاف صفصاف

إقليم: سيدي قاسم 171710103/09/13 28 مزدوجبلكرواني مراد 8الحسن بن علي الخنيشات

إقليم: سيدي قاسم 171780803/09/13 28 مزدوجمراد الحميدي 5أبو حنيفة ثكنة

إقليم: سيدي قاسم 171792803/09/13 28 مزدوجسعد المسلمي 10الحسن بن علي الخنيشات

إقليم: سيدي قاسم 171793803/09/13 28 مزدوجالوحداني ادريس 3 أنوال الحوافات

إقليم: سيدي قاسم 171805903/09/13 28 مزدوجالرامي محمد 7الحسن بن علي الخنيشات
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إقليم: سيدي قاسم 171854703/09/13 28 محمد مزدوج لفحل   1ابن الخطيب سيدي الكامل

إقليم: سيدي قاسم 171858803/09/13 28 مزدوجفاطمة لكريدي 3الندلس دار العسلوجي

إقليم: سيدي قاسم 171864703/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة لوديني 2حفصة بنت عمر باب تيوكا

إقليم: سيدي قاسم 171893703/09/13 28 عادل مزدوجأوبويه 1سيدي الكامل سيدي الكامل

إقليم: سيدي قاسم 171907303/09/13 28 مزدوجغزة      حنان 1ابن الخطيب سيدي الكامل

إقليم: سيدي قاسم 171914403/09/13 28 مزدوج صالح الدين رشيد 1طارق بن زياد مشرع بلقصيري )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 171936403/09/13 28 مزدوجالزرادي حكيمة 4   بلقصيري الجديدة مشرع بلقصيري )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 168271504/09/12 25 مزدوجالفايق هشام 11عين الشامية عين الدفالي

إقليم: سيدي قاسم 172075802/09/14 24 إلتحاق بالزوجةمزدوجاحمد اليوسفي 1القصبة سيدي قاسم )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 172086102/09/14 24 إلتحاق بالزوجمزدوججميلة الزين 1البعابشة الرمل انويرات

إقليم: سيدي قاسم 171736003/09/13 23 مزدوجابتسام بوعيون 6أبو الحسن المريني توغيلت

إقليم: سيدي قاسم 171976302/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجأخشيو سعاد 1غزوة تبوك مشرع بلقصيري )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 172094102/09/14 23 إلتحاق بالزوجةمزدوججلعة احمد 1السعادة سيدي قاسم )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 172112202/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوججبران اسية 1جلل الدين السيوطي جرف الملحة )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 172039002/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجالدزيري  ماجدة 1موسى بن نصير سيدي قاسم )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 171965502/09/14 21 مزدوجمروى ابرون 11اولد  ميلود مولي عبد القادر

إقليم: سيدي قاسم 171990802/09/14 21 مزدوجإيمان بعاش 1اولد غيدة سيدي الكامل

95 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

الرباط - سل - القنيطرة04

المادة المطلوبة م. النقطمؤسسة  التعيين
ترتيب 

الختيار
جماعة  التعيين

إقليم: سيدي قاسم 172008002/09/14 21 إلتحاق بالزوجةمزدوجرشيد بن طالب 1القدس سيدي قاسم )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 172014102/09/14 21 مزدوجبوغيدي محمد 6الحسن بن علي الخنيشات

إقليم: سيدي قاسم 172024902/09/14 21 مزدوجمحمد شفيق 1اولد ابراز دار العسلوجي

إقليم: سيدي قاسم 172047902/09/14 21 مزدوجعبد الصمد البلغيتي 5   بلقصيري الجديدة مشرع بلقصيري )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 172064502/09/14 21 مزدوج صالح القاسمي 6الحسن بن علي الخنيشات

إقليم: سيدي قاسم 172066502/09/14 21 مزدوجحنان الخيايطة 2اولد غيدة سيدي الكامل

إقليم: سيدي قاسم 172066602/09/14 21 مزدوجمحمد  الخلوفى 1الزهار صفصاف

إقليم: سيدي قاسم 172097102/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجحشوش فاطمة الزهراء 1الجولن سيدي قاسم )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 172102702/09/14 21 مزدوجنادية حنشي 9الحوافات الحوافات

إقليم: سيدي قاسم 172113602/09/14 21 إلتحاق بالزوجةمزدوججعفر فؤاد 2وليلي زكوطة

إقليم: سيدي قاسم 172128202/09/14 21 مزدوجمصطفى لحسيني 1جبل الشيخ دار الكداري )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 172162002/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجوخدجو فاطمة 1رقية بنت الرسول سيدي قاسم )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 172178402/09/14 21 مزدوجفوزية الصفريوي 1ابو البقاء الرندي سيدي الكامل

إقليم: سيدي قاسم 172179402/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجثريا السمللي 2حفصة بنت عمر باب تيوكا

إقليم: سيدي قاسم 172182502/09/14 21 مزدوجسرور  محمد 1حسان بن ثابت دار الكداري )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 172099302/09/14 20 إلتحاق بالزوجمزدوجربيعة حاجي 2النصر سيدي قاسم )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 168266504/09/12 15 إلتحاق بالزوجمزدوجكريمة البهلول 1أبو العلء المعري الخنيشات
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إقليم: سيدي قاسم 175237102/09/15 15 إلتحاق بالزوجةمزدوجالحسين بومهراز 1الخليل زيرارة

إقليم: سيدي قاسم 175263002/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجنبيلة البرطاط 1ابن خلدون سيدي قاسم )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 175333502/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجلمباركي سكينة 2الجولن سيدي قاسم )البلدية(

إقليم: سيدي قاسم 175341702/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجالمصباح كريمة 1حسان بن ثابت دار الكداري )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 16355416/09/82 185 مزدوجالمصطفى د يهاج 1مدرسة أبي بكر الصديق سيدي سليمان )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 28822416/09/86 161 مزدوجحميد الطاهيري 1مدرسة أبي بكر الصديق سيدي سليمان )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 5594716/09/94 155 مزدوجمحمد تويس 1مدرسة ازهانة سيدي سليمان )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 74630216/09/93 153 مزدوجليلة الدهاجي 1مدرسة الشهيد رشدي عبد الكريم سيدي سليمان )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 73889116/09/93 143 مزدوجادريس بهاج 1مدرسة ازهانة سيدي سليمان )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 8972016/09/95 139 مزدوجامباركة خيراني 1مدرسة المام مالك سيدي يحيى الغرب )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 112049016/09/98 139 مزدوجالحكاني مليكة 1المركزية 2 مارس حوش سيدي كدار مساعدة

إقليم: سيدي سليمان 5473116/09/94 137 مزدوجمحمد علوان 1المركزية 2 مارس حوش سيدي كدار مساعدة

إقليم: سيدي سليمان 5706116/09/94 137 مزدوجعبد القادر مرزوكي 2مدرسة الجيللي بناني سيدي سليمان )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 5845916/09/94 137 مزدوجمحمد الدغوغي 1مدرسة آمنة بنت وهب سيدي سليمان )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 104632116/09/96 137 مزدوجالحسن لكحال 1مدرسة عبد ا الشفشاوني سيدي سليمان )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 105039616/09/96 137 مزدوجلمقدم ابراهيم بوسيف 1المركزية اولد بوثابت المركز أولد بن حمادي

إقليم: سيدي سليمان 117431706/09/00 137 مزدوججواد بنيف 1المركزية الطويرفة بومعيز
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إقليم: سيدي سليمان 117962706/09/00 137 مزدوجعادل الرميدة 2مدرسة القاضي بن العربي سيدي سليمان )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 5866416/09/94 133 مزدوجدحان بوبكر 1المركزية 2 مارس حوش سيدي كدار مساعدة

إقليم: سيدي سليمان 111542616/09/97 133 مزدوجكريمة القرشي 1مدرسة عثمان بن عفان دار بلعامري

إقليم: سيدي سليمان 117782206/09/00 133 مزدوجاشرف رامي 1مدرسة عثمان بن عفان دار بلعامري

إقليم: سيدي سليمان 6340516/09/95 131 مزدوجالعمراني ادريس 1مدرسة آمنة بنت وهب سيدي سليمان )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 104487716/09/96 131 مزدوجبنبلل خالد 1المركزية 2 مارس حوش سيدي كدار مساعدة

إقليم: سيدي سليمان 104902816/09/96 131 مزدوجخالد دينميط 1المركزية 2 مارس حوش سيدي كدار مساعدة

إقليم: سيدي سليمان 104904016/09/96 131 مزدوجحميد الجزولي 1مدرسة آمنة بنت وهب سيدي سليمان )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 112040016/09/98 131 مزدوجلشهب حمزة 4مدرسة عبد ا الشفشاوني سيدي سليمان )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 140425301/01/02 131 مزدوجرضوان اصوالح 1المركزية 2 مارس حوش سيدي كدار مساعدة

إقليم: سيدي سليمان 37893817/09/90 129 مزدوجقصيرة  أحمد 2مدرسة علي بن أبي طالب سيدي يحيى الغرب )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 118000606/09/00 129 مزدوجمحسن وعدي 1مدرسة محمد الزرقطوني سيدي سليمان )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 6342816/09/95 126 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة كنان 1مدرسة المل سيدي سليمان )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 6290216/09/95 125 مزدوجالشرويطي عبد السلم 2مدرسة علي بن أبي طالب سيدي يحيى الغرب )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 9132416/09/95 125 مزدوجطباق فؤاد 1مدرسة الجيللي بناني سيدي سليمان )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 104560316/09/96 125 مزدوجهشام رحالي 1المركزية 2 مارس حوش سيدي كدار مساعدة

إقليم: سيدي سليمان 104686316/09/96 125 مزدوجإبراهيم ايت لمين 1مدرسة أبي حنيفة النعمان سيدي يحيى الغرب )البلدية(
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إقليم: سيدي سليمان 111528616/09/97 125 مزدوجطارق كرامي 1مدرسة المام ابن حنبل سيدي يحيى الغرب )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 111919116/09/98 125 مزدوجأحمد البوزيدي 1المركزية سيدي عبد العزيز اجديات أولد حسين

إقليم: سيدي سليمان 112360416/09/98 125 مزدوجهشام طويانو 1مدرسة المام ابن حنبل سيدي يحيى الغرب )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 126430504/09/02 125 مزدوجبلبعزاوي عبد القادر 1مدرسة أنوال سيدي سليمان )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 5611516/09/94 123 مزدوجخالد الرامي 1المركزية 2 مارس حوش سيدي كدار مساعدة

إقليم: سيدي سليمان 117619206/09/00 123 مزدوجهدى الخمسي 2مدرسة أبي بكر الصديق سيدي سليمان )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 76623916/09/91 121 مزدوجحسن الزرهوني 3مدرسة علي بن أبي طالب سيدي يحيى الغرب )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 112034416/09/98 121 مزدوجحفصة البشتي 1المركزية بام قصيبية

إقليم: سيدي سليمان 111523516/09/97 119 مزدوجالزوهرة بوطيب 1المركزية لل يطو قصيبية

إقليم: سيدي سليمان 126975804/09/02 119 مزدوجرشيد  التباعي 1المركزية امزورة الواد الصفافعة

إقليم: سيدي سليمان 8917416/09/95 117 مزدوجمحمد         مزوار 2مدرسة الشهيد رشدي عبد الكريم سيدي سليمان )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 104636316/09/96 117 مزدوجمصطفى الموزحي 1مدرسة محمد الزرقطوني سيدي سليمان )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 112042316/09/98 117 مزدوجعادل البقالي 1مدرسة عبد ا الشفشاوني سيدي سليمان )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 115573816/09/99 117 مزدوجشهبار محمد 1المركزية 2 مارس حوش سيدي كدار مساعدة

إقليم: سيدي سليمان 130640205/09/03 117 مزدوجمحمد الشنوري 1مدرسة المام ابن حنبل سيدي يحيى الغرب )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 111536516/09/97 115 مزدوجرشيد المبروكي 3المركزية اولد لكزولي 2 مساعدة

إقليم: سيدي سليمان 112040916/09/98 115 مزدوجعز الدين المعزاوي 1مدرسة محمد الزرقطوني سيدي سليمان )البلدية(
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إقليم: سيدي سليمان 126949204/09/02 111 مزدوجسمية صدقي 3مدرسة علي بن أبي طالب سيدي يحيى الغرب )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 5990216/09/94 108 مزدوجفكري رشيد 2مدرسة أبي بكر الصديق سيدي سليمان )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 104415216/09/96 107 مزدوجعبوط بنعاشر 1المركزية لل يطو قصيبية

إقليم: سيدي سليمان 115566816/09/99 107 مزدوجادريس اكرواش 1مدرسة ازهانة سيدي سليمان )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 104706516/09/96 99 مزدوجابن علي محمد 2المركزية اولد لكزولي 2 مساعدة

إقليم: سيدي سليمان 111535316/09/97 99 مزدوجالزرع المصطفى 2المركزية سيدي عبد العزيز اجديات أولد حسين

إقليم: سيدي سليمان 111530316/09/97 93 مزدوجعبد القادر بنخالي 1المركزية الطويرفة بومعيز

إقليم: سيدي سليمان 115555016/09/99 93 مزدوجابن عبود  سعيد 1مدرسة المام الغزالي سيدي يحيى الغرب )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 123482806/09/01 89 مزدوجمحسن بنعدي 2مدرسة محمد الزرقطوني سيدي سليمان )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 118066206/09/00 87 مزدوجإلهام الجعايفري 1مدرسة المام الشافعي سيدي يحيى الغرب )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 112021016/09/98 85 مزدوجنزيه مصطفى 2مدرسة محمد الزرقطوني سيدي سليمان )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 123722413/09/01 85 مزدوجعائشة حكوش 1المركزية لل يطو قصيبية

إقليم: سيدي سليمان 123917206/09/01 85 مزدوجالمصطفى غانم 1المركزية اولد لكزولي 2 مساعدة

إقليم: سيدي سليمان 115418816/09/99 84 مزدوجبهيجة مشمش 1مدرسة علي بن أبي طالب سيدي يحيى الغرب )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 111530716/09/97 83 مزدوجالمامون  إدريس 1المركزية بام قصيبية

إقليم: سيدي سليمان 123849306/09/01 83 مزدوجميرة سليمة 4المركزية اولد بلعيد أولد بن حمادي

إقليم: سيدي سليمان 104902416/09/96 79 مزدوجوملل هشام 3مدرسة الشهيد رشدي عبد الكريم سيدي سليمان )البلدية(
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إقليم: سيدي سليمان 115559716/09/99 79 مزدوجفاطمة الزهراء البطبوطي 4مدرسة المام الغزالي سيدي يحيى الغرب )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 126698104/09/02 75 مزدوجليلى حجاج 1مدرسة أبي حنيفة النعمان سيدي يحيى الغرب )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 115566416/09/99 71 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطنة الخالقي 1مدرسة المل سيدي سليمان )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 115560316/09/99 69 مزدوجيحيى  حاجي 1المركزية لل يطو قصيبية

إقليم: سيدي سليمان 117338106/09/00 69 مزدوجلحسن بوعويش 6مدرسة بئر أنزران سيدي يحيى الغرب )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 154993801/01/10 69 مزدوجبن خدة  لكبيرة 1المركزية الدواغر بهت جيللت الصفافعة

إقليم: سيدي سليمان 123529606/09/01 67 مزدوجحيات بولبرود 1مدرسة ازهانة سيدي سليمان )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 123710406/09/01 67 مزدوجالهام غاندي 1المركزية ضاية عائشة قصيبية

إقليم: سيدي سليمان 140649205/09/08 67 مزدوجسومية بري 1مدرسة محمد السادس سيدي سليمان )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 140735305/09/08 67 مزدوجمريم مومن 1مدرسة محمد السادس سيدي سليمان )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 130829105/09/03 65 مزدوجمحسن غزالي 3مدرسة المام ابن حنبل سيدي يحيى الغرب )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 136758817/09/04 63 مزدوجعبد الواحد المربوح 1المركزية اولد بلعيد أولد بن حمادي

إقليم: سيدي سليمان 117786106/09/00 62 مزدوجادريس كيلولة 1المركزية لل يطو قصيبية

إقليم: سيدي سليمان 115358716/09/99 61 مزدوجعبدا الصادقي 1المركزية اولد موسى بنحساين بومعيز

إقليم: سيدي سليمان 126580904/09/02 61 مزدوججمال الفهدي 3مدرسة محمد السادس سيدي سليمان )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 158015902/09/10 61 مزدوجبخاري ربيعة 1مدرسة عبد ا الشفشاوني سيدي سليمان )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 158532501/03/11 61 مزدوجخالد الفلح 1مدرسة عبد ا بن الزبير سيدي سليمان )البلدية(
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إقليم: سيدي سليمان 168145601/03/11 61 مزدوجأوغالم السعدية 1مدرسة عبد ا الشفشاوني سيدي سليمان )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 140005807/09/05 59 مزدوجالهام الرحماني 3 المركزية الدواغر بهت الصفافعة

إقليم: سيدي سليمان 140704705/09/08 59 مزدوجحضري عبد اللطيف 2مدرسة محمد السادس سيدي سليمان )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 112051816/09/98 55 مزدوجمحمد التكاتك 1مدرسة عبد ا الشفشاوني سيدي سليمان )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 126437313/09/02 55 مزدوجوفاء بلمامون 1المركزية سيدي عبد العزيز اجديات أولد حسين

إقليم: سيدي سليمان 115558616/09/99 53 مزدوجعبد الرحيم        عزوزي 1مركزية الحفاري عامر الشمالية

إقليم: سيدي سليمان 117955706/09/00 53 مزدوجمحمد فيصل موحوتو 6المركزية اولد لكزولي 2 مساعدة

إقليم: سيدي سليمان 123900506/09/01 53 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء ورادي 1مدرسة آمنة بنت وهب سيدي سليمان )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 126450604/09/02 53 مزدوجفهد بنلمسوحي 1المركزية ضاية عائشة قصيبية

إقليم: سيدي سليمان 126827604/09/02 53 مزدوجمسغوني نسيمة 2مدرسة المام ابن حنبل سيدي يحيى الغرب )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 140089115/09/05 53 مزدوجامال سعدوني 2مدرسة محمد السادس سيدي سليمان )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 140182506/09/06 53 مزدوججمال نشاط 2مدرسة أبي حنيفة النعمان سيدي يحيى الغرب )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 158425005/09/11 53 مزدوجخديجة خولني 11المركزية المنصور الذهبي اولد بلعيد عامر الشمالية

إقليم: سيدي سليمان 158479105/09/11 53 مزدوجسعيدة المالكي 1مدرسة المام ابن حنبل سيدي يحيى الغرب )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 168115405/09/11 53 مزدوجفاطنة الخراز 9المركزية الطيسان ازغار

إقليم: سيدي سليمان 168144601/01/12 53 مزدوجمحماد أوبها 2المركزية الصيابرة أولد حسين

إقليم: سيدي سليمان 123507406/09/01 52 مزدوجمحجوبة برما 2المركزية سيدي عبد العزيز اجديات أولد حسين
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إقليم: سيدي سليمان 158127402/09/10 51 مزدوجيوسرة نصري 7المركزية اولد عقبة أولد حسين

إقليم: سيدي سليمان 168458601/01/12 51 مزدوجحادة ورزيز 11المركزية المنصور الذهبي اولد بلعيد عامر الشمالية

إقليم: سيدي سليمان 115770416/09/99 50 مزدوجالحميوي شاكر 4المركزية ضاية عائشة قصيبية

إقليم: سيدي سليمان 136876421/09/04 50 مزدوجالتواتي أسماء 1مدرسة بئر أنزران سيدي يحيى الغرب )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 140745905/09/08 49 مزدوجحفيظة  الر بحاوي 3المركزية بام قصيبية

إقليم: سيدي سليمان 158053702/09/10 49 مزدوجربيع القوارطي 5المركزية سيدي يوسف دار بلعامري

إقليم: سيدي سليمان 130701505/09/03 45 مزدوجرشيد الوردي 3المركزية الصيابرة أولد حسين

إقليم: سيدي سليمان 140581324/01/08 45 مزدوجالدريسية تسافي 3المركزية سيدي يوسف دار بلعامري

إقليم: سيدي سليمان 140654605/09/08 45 مزدوجبوجناب سناء 2مدرسة أبي حنيفة النعمان سيدي يحيى الغرب )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 123793006/09/01 43 مزدوجزازية كريط 1المركزية بام قصيبية

إقليم: سيدي سليمان 140153406/10/06 43 مزدوجأمينة يماني 3المركزية الصيابرة أولد حسين

إقليم: سيدي سليمان 158312405/09/11 43 مزدوجخولة بري 2مدرسة أبي حنيفة النعمان سيدي يحيى الغرب )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 158412705/09/11 43 مزدوجايزاوي لطيفة 2مدرسة بئر أنزران سيدي يحيى الغرب )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 158444805/09/11 43 مزدوجمكة بوهاجة 9المدرسة الجماعتية الخنساء ازغار

إقليم: سيدي سليمان 158450205/09/11 43 مزدوجالعساوي مونية 1المركزية الشيبان قصيبية

إقليم: سيدي سليمان 158481705/09/11 43 مزدوجفاطمة الزهراء  سنيني 7مدرسة أبي حنيفة النعمان سيدي يحيى الغرب )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 140733605/09/08 38 مزدوجمحيب سفيان 8المركزية اللعبيات أولد حسين
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إقليم: سيدي سليمان 154969401/01/10 38 مزدوجسكاح عبد الحفيظ 3المركزية الزعابلة قصيبية

إقليم: سيدي سليمان 171722703/09/13 38 مزدوجابهيدة لخليفية 8المركزية الزعابلة قصيبية

إقليم: سيدي سليمان 171745003/09/13 38 مزدوجالشقروني بشرى 4المركزية القاعدة الجوية 5 دار بلعامري

إقليم: سيدي سليمان 171788603/09/13 38 مزدوجالمالكي وفاء 11المركزية القرية أولد حسين

إقليم: سيدي سليمان 171792503/09/13 38 مزدوجغزلن المرابط 9 المركزية الدواغر بهت الصفافعة

إقليم: سيدي سليمان 171819103/09/13 38 مزدوجعبد الحميد كورو 1المركزية سيدي يوسف دار بلعامري

إقليم: سيدي سليمان 171824803/09/13 38 مزدوجحبيبة حميوي 3 المركزية الدواغر بهت الصفافعة

إقليم: سيدي سليمان 171844703/09/13 38 مزدوجكريم نورة 11المركزية القرية أولد حسين

إقليم: سيدي سليمان 171895303/09/13 38 مزدوجوفاء وديعي 11المركزية القرية أولد حسين

إقليم: سيدي سليمان 171940203/09/13 38 مزدوجزرينات فدوة 6المركزية دار بلعامري دار بلعامري

إقليم: سيدي سليمان 126928504/09/02 36 مزدوجالروحي هشام 5المركزية سيدي عبد العزيز اجديات أولد حسين

إقليم: سيدي سليمان 123375406/09/01 35 مزدوجنعيمة بن التابت 2المركزية سيدي عبد العزيز اجديات أولد حسين

إقليم: سيدي سليمان 123648906/09/01 35 مزدوجيونس الكوش 5المركزية سيدي عبد العزيز اجديات أولد حسين

إقليم: سيدي سليمان 136723407/09/04 35 مزدوجإسهام الفلح 1مركزية الحفاري عامر الشمالية

إقليم: سيدي سليمان 136870407/09/04 35 مزدوجسليمان أسماء 2المركزية بام قصيبية

إقليم: سيدي سليمان 168176404/09/12 35 مزدوجرجاء اجغل 1المركزية ازهانة  سيدي يحيي عامر الشمالية

إقليم: سيدي سليمان 168193504/09/12 35 مزدوجيوسف عياد 4المركزية اولد حنون الواد قصيبية
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إقليم: سيدي سليمان 168311004/09/12 35 مزدوجمصطفى الرابحي 111 المركزية اولد الكزولي أولد حسين

إقليم: سيدي سليمان 168412004/09/12 35 مزدوجاجغبي فاطمة الزهراء 2المركزية سيدي يوسف دار بلعامري

إقليم: سيدي سليمان 168423104/09/12 35 مزدوجياسين الريفي 11المركزية اولد عقبة أولد حسين

إقليم: سيدي سليمان 140063207/09/05 34 مزدوجحاتم مهاني 2المركزية ضاية عائشة قصيبية

إقليم: سيدي سليمان 158262405/09/11 32 مزدوجمحمد أباسيدي 111 المركزية اولد الكزولي أولد حسين

إقليم: سيدي سليمان 158305505/09/11 32 مزدوجفاطمة الزهراء البلغيتي 5المركزية اولد حنون الواد قصيبية

إقليم: سيدي سليمان 155118601/01/10 31 مزدوجعبد الرحمان التيهامي 5المركزية اللعبيات أولد حسين

إقليم: سيدي سليمان 171841603/09/13 31 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد كعوان 1مدرسة عثمان بن عفان دار بلعامري

إقليم: سيدي سليمان 171992102/09/14 31 مزدوجحفيظة بدران 3مدرسة بئر أنزران سيدي يحيى الغرب )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 172016402/09/14 31 مزدوجأسماء بوجنان 8المركزية سيدي عبد العزيز اجديات أولد حسين

إقليم: سيدي سليمان 172019702/09/14 31 مزدوجنزهة براس 2المركزية بام قصيبية

إقليم: سيدي سليمان 172030002/09/14 31 مزدوجكوثر الشرقاوي الدقاقي 3مدرسة بئر أنزران سيدي يحيى الغرب )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 172085102/09/14 31 مزدوجرشيد الطاير 8المركزية الرمل قصيبية

إقليم: سيدي سليمان 172133302/09/14 31 مزدوجسارة الليموني 6المركزية الرمل قصيبية

إقليم: سيدي سليمان 172187802/09/14 31 مزدوجفاطمة  طرشين 9المركزية ضاية عائشة قصيبية

إقليم: سيدي سليمان 117647406/09/00 30 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد السلم حباش 1المركزية الطويرفة بومعيز

إقليم: سيدي سليمان 171850303/09/13 30 إلتحاق بالزوجمزدوجسناء الخمسي 1مدرسة ازهانة سيدي سليمان )البلدية(
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إقليم: سيدي سليمان 117613006/09/00 29 إلتحاق بالزوجةمزدوجالبورقادي محمد 1مدرسة سعد بن ابي وقاص سيدي سليمان )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 168184304/09/12 29 مزدوجعميمري محمد 8المركزية الرمل قصيبية

إقليم: سيدي سليمان 171787003/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجسمية المعطاوي 1المركزية 2 مارس حوش سيدي كدار مساعدة

إقليم: سيدي سليمان 171855003/09/13 29 إلتحاق بالزوجةمزدوجرضا لغريسي 1مدرسة آمنة بنت وهب سيدي سليمان )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 171859803/09/13 29 إلتحاق بالزوجمزدوجكوثر لمين 1مدرسة أنوال سيدي سليمان )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 140702205/09/08 28 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان كندولي 1مدرسة محمد الزرقطوني سيدي سليمان )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 155039301/01/10 28 مزدوجيوسف الحنوني 4المركزية اولد يوسف ازغار

إقليم: سيدي سليمان 171668903/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء ابو العز 1مدرسة الشهيد رشدي عبد الكريم سيدي سليمان )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 171736803/09/13 28 مزدوجكريمة بوروص 10المركزية سيدي يوسف دار بلعامري

إقليم: سيدي سليمان 171764203/09/13 28 مزدوجزينب العلوي 11المركزية المنصور الذهبي اولد بلعيد عامر الشمالية

إقليم: سيدي سليمان 171800403/09/13 28 مزدوجسلوى الجامعي 11المركزية المنصور الذهبي اولد بلعيد عامر الشمالية

إقليم: سيدي سليمان 171831103/09/13 28 مزدوجنعيمة هونكة 2المركزية بام قصيبية

إقليم: سيدي سليمان 171885503/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء نجيب 1مدرسة المام مالك سيدي يحيى الغرب )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 158419205/09/11 27 مزدوجكريم الطيبي 11المركزية المنصور الذهبي اولد بلعيد عامر الشمالية

إقليم: سيدي سليمان 158474705/09/11 27 مزدوجرضاالمصطفى 11المركزية المنصور الذهبي اولد بلعيد عامر الشمالية

إقليم: سيدي سليمان 157970802/09/10 22 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد عبا 1مدرسة الشهيد رشدي عبد الكريم سيدي سليمان )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 171980102/09/14 21 مزدوجأمشتال شرف الدين 11مركزية الحفاري عامر الشمالية
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إقليم: سيدي سليمان 172084402/09/14 21 إلتحاق بالزوجةمزدوججواد الستاتى 1فرعية العوابد بومعيز

إقليم: سيدي سليمان 172127102/09/14 21 مزدوجمريم الحبيب 5المركزية ازهانة  سيدي يحيي عامر الشمالية

إقليم: سيدي سليمان 172151402/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجنجوى نقاش 1المركزية بني فضل عامر الشمالية

إقليم: سيدي سليمان 171922203/09/13 20 إلتحاق بالزوجةمزدوجسليمان السريدي 1المركزية امزورة الواد الصفافعة

إقليم: سيدي سليمان 175320202/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجسعيدة كروج 1مدرسة المام ابن حنبل سيدي يحيى الغرب )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 175346102/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجغزلن مولى 1مدرسة محمد الزرقطوني سيدي سليمان )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 175361102/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوج حليمة القرافي 1فرعية العوابد بومعيز

إقليم: سيدي سليمان 171686303/09/13 9 إلتحاق بالزوجمزدوجوفاء العلوي 1المركزية لل يطو قصيبية

إقليم: سيدي سليمان 171899003/09/13 8 إلتحاق بالزوجمزدوجحفيظة أولواد 1مدرسة المام ابن حنبل سيدي يحيى الغرب )البلدية(

إقليم: سيدي سليمان 175858205/09/16 7 إلتحاق بالزوجمزدوجبوجمعاوي شيماء 2مدرسة الشهيد رشدي عبد الكريم سيدي سليمان )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 13093323/11/79 229 مزدوجعبد الحفيظ حمدون 1المغرب العربي تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 21362816/09/85 227 مزدوجالراقي محمد 1خالد بن الوليد تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 14041716/09/81 203 مزدوجبوشعيب الناصح 1عمر بن الخطاب تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 28812016/09/86 181 مزدوجعبداللطيف براض 1عبد المومن تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 35884717/09/90 171 مزدوجعبد العزيز باباحنيني 1عمر بن الخطاب تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 72091016/09/92 171 إلتحاق بالزوجمزدوجسامري خديجة 1الموحدين تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 95437016/09/80 168 مزدوجربيعة العسلي 1اولد سلمة عين عتيق )البلدية(
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عمالة: الصخيرات  - تمارة 71960016/09/92 163 مزدوجخديجة القوت 1المكي البيطالي تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 74446316/09/93 163 مزدوجمليم عبدالله 1السعديين الصخيرات )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 85383421/09/83 162 مزدوجيامنة الشنفوري 1خالد بن الوليد تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 86059221/09/83 158 مزدوجنجاة احزيز 1البستان تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 17475021/09/83 156 مزدوجعبد ا الصادقي 1عمر بن الخطاب تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 25869116/09/85 155 مزدوجحسن شعبار 1المسيبرة تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 38328317/09/90 155 مزدوجحمو راشد 1وادي المخازن عين العودة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 70672116/09/92 155 مزدوجادريس آيت احماد 1المكي البيطالي تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 72084016/09/92 155 مزدوجنور الدين الخراز 1سيدي يحيى زعير سيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - تمارة 72547616/09/92 155 مزدوجبوعبيد التركي 1عين الحياة عين العودة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 73786016/09/93 155 مزدوجالمصطفى الفقير 1المنظر الجميل الصخيرات )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 73874316/09/93 155 مزدوجمطالك احمد 1عين اعتيق عين عتيق )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 73897516/09/93 155 مزدوجخالد هزام 2جابر بن حيان تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 74436416/09/93 155 مزدوجالحسين المونيس 1المكي الناصري تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 74446216/09/93 155 مزدوجمصطفى موجار 1الفرابي الهرهورة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 77427916/09/91 153 مزدوجعبد القادر العباسي 3 بدر تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 35885217/09/90 151 مزدوجالصادق الدريسي البناوي 1محمد الزرقطوني الهرهورة )البلدية(
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عمالة: الصخيرات  - تمارة 83299909/11/93 151 مزدوجعبد الرحيم ناشط 1سيدي محمد الشريف أم عزة

عمالة: الصخيرات  - تمارة 87041921/10/87 150 مزدوجفاطمة التائب 1زرارة تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 20887817/09/84 149 مزدوجعبد الله هبيرة 1زليخة نصري عين العودة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 34885916/09/89 149 مزدوجمحمد لكحل 1عين الحياة عين العودة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 73889916/09/93 149 مزدوجمحمد العلمي 1ادريس بنزكري تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 74979116/09/93 149 مزدوجعبد العزيز الجراري 4انس بن مالك تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 78712016/09/92 149 مزدوجاسماعيل الحسني 1عقبة بن نافغ مرس الخير

عمالة: الصخيرات  - تمارة 9170716/09/95 147 مزدوجلفطس عبدالقادر 1سيدي محمد الشريف أم عزة

عمالة: الصخيرات  - تمارة 77585116/09/91 147 مزدوجمبارك الصافي 1النصر عين العودة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 33783416/09/88 145 مزدوجركراكي الحسن 1الفرابي الهرهورة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 37908317/09/90 143 مزدوجالفلوحي عز الدين 1المرابطين الصخيرات )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 73890916/09/93 143 مزدوجحجيب حيدر 1الوفاق سيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - تمارة 74353816/09/93 143 مزدوجامسيمك عبد الجلل 1محمد الكغاط تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 74931116/09/93 143 مزدوجمصطفى الدرس 1اولد سلمة عين عتيق )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 74946916/09/93 143 مزدوجمحسين ناطق 2السلم مرس الخير

عمالة: الصخيرات  - تمارة 77181416/09/91 143 مزدوجالشريف فروخ 1المنظر الجميل الصخيرات )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 104592116/09/96 143 مزدوجعبد السلم لبنيري 1ادريس بنزكري تمارة )البلدية(

109 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

الرباط - سل - القنيطرة04

المادة المطلوبة م. النقطمؤسسة  التعيين
ترتيب 

الختيار
جماعة  التعيين

عمالة: الصخيرات  - تمارة 111371316/09/97 143 مزدوجرشيد قيبال 1اولد امبارك المنزه

عمالة: الصخيرات  - تمارة 111888216/09/98 143 مزدوجرشيد زايد 1واد الشراط الصخيرات )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 112003016/09/98 143 مزدوجليلة ميفضال 1المنزه المنزه

عمالة: الصخيرات  - تمارة 115357416/09/99 143 مزدوجفايزة رطبي 3حمان الفطواكي عين عتيق )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 115514016/09/99 143 مزدوجياسين أسنان 2 بدر تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 115632316/09/99 143 مزدوجحنان الدهبي 5سيدي يحيى زعير سيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - تمارة 104821516/09/96 141 إلتحاق بالزوجةمزدوجعبد الرحيم بوبالة 1محمد الزرقطوني الهرهورة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 85410621/09/83 140 مزدوجفاطمة الزهيدي 1عمر بن الخطاب تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 86122521/09/83 138 مزدوجأبو العل نزهة 1الفرابي الهرهورة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 31761516/09/88 132 مزدوجنادية ضعيف 3المنظر الجميل الصخيرات )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 37866117/09/90 132 مزدوجالعلوي مولي سعيد 1عين اعتيق عين عتيق )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 17527221/09/83 130 مزدوجفريد الطويل 1محمد الفاسي تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 37771617/09/90 128 مزدوجحدهم بنعرفة 1عبد الكريم الخطابي تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 115881416/09/99 128 إلتحاق بالزوجةمزدوجبلقاسم حسن 1عبد المومن تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 111875116/09/98 123 إلتحاق بالزوجةمزدوجالمومني حسن 1ابن حزم تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 6107516/09/94 122 إلتحاق بالزوجةمزدوجابراهيم الغزالي 1علل الفاسي تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 6103316/09/94 120 مزدوجفاطمة وعزيز 1البستان تمارة )البلدية(
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عمالة: الصخيرات  - تمارة 73789016/09/93 112 إلتحاق بالزوجةمزدوجلمان سعيد 1اولد سلمة عين عتيق )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 6028916/09/94 105 إلتحاق بالزوجمزدوجالطاهري الحسني دنيا 2الموحدين تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 112311516/09/98 104 إلتحاق بالزوجمزدوجايت احماد    حنان 1علل بن عبد ا سيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - تمارة 117529406/09/00 101 إلتحاق بالزوجمزدوجالشباني ليلى 1الوفاق سيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - تمارة 130633605/09/03 98 إلتحاق بالزوجمزدوجرشيدة بستاني 1المنظر الجميل الصخيرات )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 140040707/09/05 94 إلتحاق بالزوجمزدوجقرشاوي هاجر 1انس بن مالك تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 115833316/09/99 92 إلتحاق بالزوجمزدوجالزهرة حرزاني 1عمر بن الخطاب تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 123695906/09/01 92 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام فاهيم 1ابراهيم الروداني تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 140012220/09/05 92 إلتحاق بالزوجمزدوجسومية فناكي 1وادي المخازن عين العودة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 111872716/09/98 85 إلتحاق بالزوجةمزدوججواد مبروك 1ابن الهيثم تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 117309011/09/00 84 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة  ايت مادي 1اولد سلمة عين عتيق )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 117744106/09/00 83 إلتحاق بالزوجةمزدوجمولي هشام الدريسي البويحياوي 1ابن الهيثم تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 123869606/09/01 78 إلتحاق بالزوجمزدوجعواطف     ناجي 4سلمان الفارسي تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 140505605/09/07 77 إلتحاق بالزوجمزدوجأشاوي  ربيعة 1التحاد العربي تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 123990206/09/01 72 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان زروال 1علل بن عبد ا سيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - تمارة 126596302/10/02 70 إلتحاق بالزوجمزدوجسميرة  الحلم 1عين الحياة عين العودة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 126970404/09/02 69 إلتحاق بالزوجمزدوجكريمة طالب 1عبد الكريم الخطابي تمارة )البلدية(
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عمالة: الصخيرات  - تمارة 126973302/10/02 68 إلتحاق بالزوجمزدوجسلوى طوس 1عين اعتيق عين عتيق )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 126366804/09/02 65 إلتحاق بالزوجمزدوجكوثر العلوي المحمدي 1ابن زيدون الصخيرات )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 123550506/09/01 64 إلتحاق بالزوجمزدوج الزهرة الشحواطي 1اولد سلمة عين عتيق )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 123391113/09/01 61 إلتحاق بالزوجمزدوجأشتوي لطيفة 1الموحدين تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 130565318/09/03 61 إلتحاق بالزوجمزدوجأمال أيت منصور 1ابن حزم تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 130616905/09/03 60 إلتحاق بالزوجمزدوجحياة بوعلم 1ادريس بنزكري تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 154933402/09/09 60 إلتحاق بالزوجمزدوجانصاف الفرغالي 1عيدالوهاب بنمنصور سيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - تمارة 158242001/01/10 60 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة معتصيم 1المسيبرة تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 140555605/09/07 58 إلتحاق بالزوجمزدوجالهام سبا ب 1عبد الكريم الخطابي تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 123931314/09/01 55 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان سجيد 1الوفاق سيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - تمارة 126606504/09/02 54 إلتحاق بالزوجةمزدوجالدريسي يوسف 1الموحدين تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 117523806/09/00 53 إلتحاق بالزوجمزدوجبنعيشة اسماء 1مدرسة الصنوبر سيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - تمارة 126429804/09/02 53 إلتحاق بالزوجمزدوجبلعرجة هاجر 1جابر بن حيان تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 126734004/09/02 53 إلتحاق بالزوجمزدوجليل اجعباب 1موسى بن نصير تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 158027302/09/10 53 إلتحاق بالزوجمزدوجلوبنا الشواري 1علل بن عبد ا سيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - تمارة 140523905/09/07 52 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء ضعيف 1عين الحياة عين العودة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 154874902/09/09 52 إلتحاق بالزوجمزدوجوفاء منصور 1علل الفاسي تمارة )البلدية(
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عمالة: الصخيرات  - تمارة 154956702/09/09 52 إلتحاق بالزوجةمزدوجعديل خطابي 1علل الفاسي تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 157973502/09/10 52 إلتحاق بالزوجمزدوجعشاوي سناء 1الوفاق سيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - تمارة 154932702/09/09 51 إلتحاق بالزوجمزدوجايمان  الدكري 1اولد سلمة عين عتيق )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 155079701/01/10 50 إلتحاق بالزوجمزدوج      لطيفة الحبيب 1علل الفاسي تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 168121301/03/11 49 إلتحاق بالزوجمزدوجالرامي حفيظة 1حمان الفطواكي عين عتيق )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 123590206/09/01 46 إلتحاق بالزوجمزدوجالعابد لوبنة 1السلم مرس الخير

عمالة: الصخيرات  - تمارة 140473805/09/07 46 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية  النويوي 1عثمان بن عفان تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 168459321/12/11 46 إلتحاق بالزوجةمزدوجنور الدين الحو 1عمر بن الخطاب تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 123612606/09/01 45 إلتحاق بالزوجمزدوجخديجة الفيطح 1عين الحياة عين العودة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 123947511/09/01 45 إلتحاق بالزوجمزدوجهناء سلمة 1الوفاق سيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - تمارة 130628805/09/03 45 إلتحاق بالزوجمزدوجايمان بومية 1يطو الزيانية الصخيرات )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 140003619/09/05 45 إلتحاق بالزوجمزدوجرجاء المكوشي 1ابن حزم تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 155018401/01/10 45 إلتحاق بالزوجةمزدوج بوشعيب العوني 1انوال عين العودة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 140142501/01/06 44 إلتحاق بالزوجمزدوجامال الرايم 3الحزام الخضر تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 155105701/01/10 44 إلتحاق بالزوجةمزدوجريفسي سعيد 1عمر بن الخطاب تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 158363305/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجلطيفة البقدوري 1المكي الناصري تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 158373805/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجايمان المحفوضي 1عين الحياة عين العودة )البلدية(
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عمالة: الصخيرات  - تمارة 158430105/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجحليمة لحداوي 1التحاد العربي تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 158468505/09/11 44 إلتحاق بالزوجمزدوجأوزكاغ  رابحة 1المام علي تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 140526705/09/07 43 إلتحاق بالزوجمزدوجالخبازي فاطمة 1ابن زيدون الصخيرات )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 140602723/01/08 43 إلتحاق بالزوجمزدوجبوضا خديجة 2ابي بكر بن زهر صباح

عمالة: الصخيرات  - تمارة 158283205/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجبهيجة علواني 1المام علي تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 158291005/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجشكداني أسماء 1طارق بن زياد تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 158422105/09/11 43 إلتحاق بالزوجمزدوجخليل حسناء 2عبد الكريم الخطابي تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 154916602/09/09 40 إلتحاق بالزوجمزدوجبوتينة يحيائى 1الموحدين تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 158138102/09/10 40 إلتحاق بالزوجمزدوجالعونير سمية 3التحاد العربي تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 155101201/01/10 39 إلتحاق بالزوجمزدوجعائشة  أنو 1انس بن مالك تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 123686706/09/01 38 إلتحاق بالزوجمزدوججميلة الصبار 1عبد المومن تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 140589424/01/08 38 إلتحاق بالزوجةمزدوجالمرزوقي فؤاد 1ثريا السقاط تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 154830925/11/08 38 إلتحاق بالزوجمزدوج محجوبة بنكميل 1الوفاق سيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - تمارة 158090402/09/10 38 إلتحاق بالزوجمزدوجلوبنة عماني 1جابر بن حيان تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 123559906/09/01 37 إلتحاق بالزوجمزدوجسلوى الشركاوي 1المنزه المنزه

عمالة: الصخيرات  - تمارة 139926015/09/05 37 إلتحاق بالزوجمزدوجحليمة عثمان 2عبد المومن تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 140554605/09/07 37 إلتحاق بالزوجمزدوجليلى ريوض 1 بدر تمارة )البلدية(
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عمالة: الصخيرات  - تمارة 140729205/09/08 37 إلتحاق بالزوجمزدوجكوثر  مالك 1علل الفاسي تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 158121202/09/10 37 إلتحاق بالزوجمزدوجرجاء محداني 1ثريا السقاط تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 126354504/09/02 36 إلتحاق بالزوجمزدوجايت جلول نورة 1الفتح الصخيرات )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 139908307/09/05 36 إلتحاق بالزوجمزدوجنزيهة أفضل 1حمان الفطواكي عين عتيق )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 140465305/09/07 36 إلتحاق بالزوجمزدوجالجدير شمس الضحى 2عين اعتيق عين عتيق )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 168249204/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجرجاء  دحو 1ادريس بنزكري تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 168310504/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجوئام الراشدي 1 بدر تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 168324004/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجسعيدة فريدي 1الفتح الصخيرات )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 168325104/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجفتحي حياة 1عبد ا بن ياسين عين العودة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 168344704/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجالداودي حليمة 1مدرسة المقاوم محمد الجوهري عين العودة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 168346604/09/12 36 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة إمشارن 1المغرب العربي تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 130799605/09/03 35 إلتحاق بالزوجمزدوجأمال مساعدي 1ادريس الول سيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - تمارة 140581624/01/08 35 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة المهادي 1الحزام الخضر تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 168227925/07/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجبوجنان سهام 1السعديين الصخيرات )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 168233604/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجهدى بورزيكي 1اولد سلمة عين عتيق )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 168290204/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجالمخفي صفاء 1عبد الكريم الخطابي تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 168294804/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء الموساوي 1عين اعتيق عين عتيق )البلدية(
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عمالة: الصخيرات  - تمارة 168359004/09/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوجأسماء خلفي 1جابر بن حيان تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 168418225/07/12 35 إلتحاق بالزوجمزدوججميلة قرقاش 1المغرب العربي تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 154916002/09/09 34 إلتحاق بالزوجمزدوجرفاق فاطمة الزهراء 1محمد الكغاط تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 5697616/09/94 33 إلتحاق بالزوجةمزدوج عبد العزيز  العماري 1طارق بن زياد تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 158389105/09/11 33 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة المغاري 1عين الحياة عين العودة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 155032601/01/10 31 إلتحاق بالزوجمزدوجمينة المهرى 1محمد الكغاط تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 171894903/09/13 31 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة أوشن 1أحمد شوقي مرس الخير

عمالة: الصخيرات  - تمارة 112329616/09/98 30 إلتحاق بالزوجةمزدوجحمادي قسو عبدالنبي 1محمد الكغاط تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 123390706/09/01 30 إلتحاق بالزوجمزدوجنعيمة اشركي 1السعديين الصخيرات )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 140071615/09/05 30 إلتحاق بالزوجمزدوجكوثر نزيه 2عبد المومن تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 158164102/09/10 30 إلتحاق بالزوجمزدوجزاكي    نعيمة 1عبد الكريم الخطابي تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 171692703/09/13 30 إلتحاق بالزوجمزدوجنادية امغار 1السلم مرس الخير

عمالة: الصخيرات  - تمارة 171789203/09/13 30 إلتحاق بالزوجمزدوجالمرضي مجيدة 1ابن الهيثم تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 171869903/09/13 30 إلتحاق بالزوجمزدوجللة مريم مالكي 1جابر بن حيان تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 140176606/10/06 29 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة حمدي 1ابراهيم الروداني تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 140597918/02/08 29 إلتحاق بالزوجمزدوجرشيدة بقولي 1ابن حزم تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 158436205/09/11 29 إلتحاق بالزوجمزدوجاسماء  لحيان 1عقبة بن نافغ مرس الخير
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عمالة: الصخيرات  - تمارة 158463805/09/11 28 إلتحاق بالزوجمزدوجدونيا اودادس 1طارق بن زياد تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 171781403/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجاكرام الحياني 1عين اعتيق عين عتيق )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 171808003/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجفوزية السمللي 2ابن الهيثم تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 171857703/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوججميلة لخشاف 1ابن حزم تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 171874403/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجملوكي فاطمة الزهراء 2ابن الهيثم تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 171912203/09/13 28 إلتحاق بالزوجمزدوجصدقي كريمة 1جابر بن حيان تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 171930903/09/13 28 إلتحاق بالزوجةمزدوجواحيد مديح 1مدرسة التضامن عين العودة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 126937004/09/02 26 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة الزهراء الصحراوي 1عين اعتيق عين عتيق )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 168405304/09/12 25 إلتحاق بالزوجمزدوجأوعيسى حسناء 1اولد سلمة عين عتيق )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 136775907/09/04 24 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان مدني 1مدرسة التضامن عين العودة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 140463905/09/07 24 إلتحاق بالزوجمزدوجالدريهمي الهام 1الياسمين الصخيرات )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 172172202/09/14 24 إلتحاق بالزوجمزدوجصبري نوال 7عين اعتيق عين عتيق )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 126629918/09/02 23 إلتحاق بالزوجةمزدوجمحمد المسعودي 1عين اعتيق عين عتيق )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 130579405/09/03 23 إلتحاق بالزوجمزدوجاوصاف اسماء 1عيدالوهاب بنمنصور سيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - تمارة 130790405/09/03 23 إلتحاق بالزوجمزدوجامهدرى ايمان 1المعطي عزمي تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 140002607/09/05 23 إلتحاق بالزوجمزدوجعتيقة  الدريسي 1الوفاق سيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - تمارة 140561105/09/07 23 إلتحاق بالزوجمزدوجسعاد زيدان 2المعطي عزمي تمارة )البلدية(
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عمالة: الصخيرات  - تمارة 158264105/09/11 23 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام ابوحسان 1خالد بن الوليد تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 171986002/09/14 23 إلتحاق بالزوجمزدوجحفيظة أسد 1ابن الهيثم تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 136771707/09/04 22 إلتحاق بالزوجمزدوجزينب مضمون 1اولد سلمة عين عتيق )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 140063315/09/05 22 إلتحاق بالزوجمزدوجلبنى ميموح 1عبد الكريم الخطابي تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 140523505/09/07 22 إلتحاق بالزوجمزدوجاكليرو لمياء 1احمد الحنصالي تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 172166702/09/14 22 إلتحاق بالزوجمزدوجسارة الراقي 1اولد سلمة عين عتيق )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 171976502/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجمهدية أخرباش 3البستان تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 171991202/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجزنوبة باعلل 1الوفاق سيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - تمارة 172047402/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجالراضية البقالي 1 بدر تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 172047502/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجهند البقال 1السعديين الصخيرات )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 172073502/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجالوازاني  سعيدة 1خالد بن الوليد تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 172111602/09/14 21 إلتحاق بالزوجمزدوجعائشة جعوين 2خالد بن الوليد تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 172172802/09/14 21 إلتحاق بالزوجةمزدوجساهل مراد 1عيدالوهاب بنمنصور سيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - تمارة 172196202/09/14 20 إلتحاق بالزوجمزدوجالزرودي صباح 2علل الفاسي تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 172080102/09/14 18 إلتحاق بالزوجمزدوجنوال الناجي 1علل بن عبد ا سيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - تمارة 175365202/09/15 16 إلتحاق بالزوجمزدوجفاطمة  رمرام 1انوال عين العودة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 136771007/09/04 15 إلتحاق بالزوجمزدوجنوال معوني 2السلم مرس الخير
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عمالة: الصخيرات  - تمارة 139984507/09/05 15 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم الغازي 1عين الحياة عين العودة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 140113407/09/05 15 إلتحاق بالزوجمزدوجيسرى الزوهري 1السلم مرس الخير

عمالة: الصخيرات  - تمارة 140641805/09/08 15 إلتحاق بالزوجمزدوجعتيقة بكري 2المغرب العربي تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 154935802/09/09 15 إلتحاق بالزوجمزدوجزينب ماكوري 1عثمان بن عفان تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 155083801/01/10 15 إلتحاق بالزوجمزدوجشتيوي منار 1المنزه المنزه

عمالة: الصخيرات  - تمارة 158231202/09/10 15 إلتحاق بالزوجمزدوجاسعيد نوال 1 بدر تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 158502005/09/11 15 إلتحاق بالزوجمزدوجزوير سكينة 2انس بن مالك تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 168172504/09/12 15 إلتحاق بالزوجمزدوجحنان آيت شيتاشن 1احمد الحنصالي تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 175334102/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجمريم الحقاوي 1زليخة نصري عين العودة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 175358602/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجفاتن البوش 1انس بن مالك تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 175384302/09/15 15 إلتحاق بالزوجمزدوجماجدة الترايبي 1طارق بن زياد تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 154927002/09/09 14 إلتحاق بالزوجمزدوجسهام الطيب 2ادريس بنزكري تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 175280002/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجسعاد الوقور 2البستان تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 175288402/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجزينب النيبط 1يطو الزيانية الصخيرات )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 175296902/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجلوبنى غالم 5عقبة بن نافغ مرس الخير

عمالة: الصخيرات  - تمارة 175314802/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجخولة جدع 1ابن الهيثم تمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - تمارة 175328402/09/15 14 إلتحاق بالزوجمزدوجدنيا لفضالي 1احمد الحنصالي تمارة )البلدية(
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